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দদনশ তামাক পনিের বিজ্ঞাপে ও পিে প্রচানরর বিষনয় আইেত বেনষধাজ্ঞা থাকনেও তা মাো হনে ো। ৭৭ শতাংশ বিপবিবিতানে তামাক প

দিের (বিবি, বিগানরট, জদদা, গুে ইতোবদ) বিজ্ঞাপে ও প্রিানর কার্দক্রম দদখা দগনে। 

িম্প্রবত চট্টগ্রাম, রাজশাহী এিং রংপুর মহােগনর পবরচাবেত ‘বিোবরও অি দটািোনকা অোডভাটদাইজনমন্ট, প্রনমাশে অোন্ড প্রডাক্ট বডিনে 

অোট পনয়ন্টি অি দিে ইে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর বিবট অি িাংোনদশ’ বশনরাোনমর একবট পবরিংখোেগত গনিষিায় বিষয়বট উনে 

আনি। র্ুক্তরানের িংস্থা ‘কোনেইে ির দটািোনকা বি বকডি’-

এর আবথদক িহায়তায় ঢাকা আহ্োবেয়া বমশনের স্বাস্থে শাখা পবরচাবেত গনিষিাবট চেবত মানির প্রথম িপ্তানহ উপস্থাপে করা হয়। 

বতেবট মহােগরীর ১ হাজার ৮১৬বট বিপবিবিতানের (দদাকাে) তনথের ওপর বভবি কনর গনিষিাবট করা হয়। এর মনধে চট্টগ্রানম এক হাজা

র, রাজশাহীনত ৪২৪বট এিং রংপুনর ৩৯২বট বিপবিবিতানের তথে রনয়নে। বিপবিবিতাে বহনিনি রাস্তার পানশর দদাকাে, চানয়র দদাকাে, 

দোট ও মুবদ দদাকাে, িুপার শপ, বিগানরনটর জেে বিনশষাবয়ত দদাকাে এিং দরনস্তারাাঁনক ধরা হনয়নে। দদিচয়নের বভবিনত পর্দনিক্ষি পদ্ধবত

 অিেম্বে কনর ২০১৯ িানের অনক্টাির দথনক বডনিম্বর পর্দন্ত বতে মািিোপী গনিষিাবট পবরচােো করা হয়। 

গনিষিায় দদখা র্ায়, বতে মহােগরীর ৭৭ শতাংশ বিপবিবিতানে তামাক পনিের বিজ্ঞাপে ও প্রিানরর বিবভন্ন কার্দক্রম দদখা দগনে। এর মনধে 

চট্টগ্রানম ৮৫ শতাংশ, রাজশাহীনত ৭৭ শতাংশ এিং রংপুনর ৫৭ শতাংশ বিপবিবিতানে এ কার্দক্রনমর দদখা দমনে। এ বিজ্ঞাপে ও প্রিার ১০বট 

উপানয় করা হনে। দদয়ানে িাাঁটানো ও ঝুোনো প্রচারপত্র এিং বচনের মাধেনম বিজ্ঞাপে দদয়া হনে ৬৮ শতাংশ বিপবিবিতানে। আকষদিীয় ও

 দৃবিেন্দে দমািনকর মাধেনম ৬৬ শতাংশ, দদয়াে বেখে, োতা, িাক্স িজ্জা এিং পনিের প্রবতষ্ঠানের োনমর মাধেনম বিজ্ঞাপে প্রচার করনে 

৫৩ শতাংশ বিপবিবিতাে। দোট প্রচারপনত্রর মাধেনম ৩ শতাংশ, মূেেোনির মাধেনম ২ শতাংশ, পনিের িনে বিবভন্ন উপহার, বিো মূনেে প
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দিের েমুো প্রদাে, বভবডও প্রদশদেী, অেে দকানো পনিের োম িেিহার ইতোবদর মাধেনম ১ শতাংনশর দিবশ বিপবিবিতানে বিজ্ঞাপে কার্দক্রম 

চাোনো হনে। 

গনিষিার বিষনয় ঢাকা আহ্োবেয়া বমশনের স্বাস্থে শাখার প্রকল্প িমন্বয়ক এিং িহকারী পবরচােক দমা. দমাখনেেুর রহমাে িবিক িাতদানক 

িনেে, গনিষিাবট করার মূে েক্ষে হনো প্রদশদেী িনে িরকার দর্ে িুবেবদদি আইে কনর। একই িনে বিনেে (এক শোকা) বিবক্র িে ক

রনত হনি। তানত বিক্রনয়র প্রদশদেী ও বিজ্ঞাপে বেয়ন্ত্রনি আিনি। 

স্বাস্থে অবধদপ্তনরর মহাপবরচােক অধোপক ডা. আিুে িাশার দমাহাম্মদ খুরশীদ আেম িবিক িাতদানক িনেে, দদাকানে তামাক পনিের প্রদ

শদে ও বিজ্ঞাপে িনে প্রচার চাোনো হনে। এজেে বিবভন্ন কমদিূবচ পােে করা হয়। এত দিবশ দদাকােপাট এিং ভািমাে দদাকাে দর্, িি প

র্দনিক্ষনির আওতায় আো কবেে। মােুষনক আনরা িনচতে হনত হনি। 
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