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Summary: 

 

Tobacco products cannot be sold within 100 meters of an education and healthcare provider. This has been stated 

in the recently published guidelines for implementation of tobacco control activities of local government 

organizations. 

Sub-section 8.5 of the guideline states, "No trade license shall be issued for the sale of tobacco products within 100 

meters of all educational institutions and healthcare providers." 

In addition, sub-section 8.6 states that the issuance of trade licenses for tobacco sales outlets shall be determined 

by the concerned local government bodies, taking into account the population density and demand in places other 

than educational institutions and healthcare providers. 

In this regard, the Minister of Local Government, Rural Development and Cooperatives, Md. Tajul Islam, MP said in 

the guideline, "I think it is possible to control tobacco use in the country by developing effective marketing and 

prevention measures." In this case, local government institutions have the opportunity to play an important role. 

Helaluddin Ahmed, senior secretary in the local government department at the Ministry of Local Government, 

Rural Development and Cooperatives, said smoking and tobacco use were extremely harmful to public health, the 

economy and the environment. In order to protect the people of this country from the grave health risks of 

smoking and tobacco use, effective participation of all government ministries, departments, non-governmental 

organizations, media, civil society representatives is required. The guideline will be applicable to all organizations 

under the local government department, he said. 

Meanwhile, the guidelines state that a person / organization receiving a trade license can conduct business in one 

place. Separate trade licenses must be obtained for more than one place / shop and no license should be issued for 

sale of tobacco products in any department store, food shop, grocery store and restaurant. Not to issue license to 

any type of tobacco products center without holding number. (Subsections 8.3 and 8.4) 

In addition, sub-section 8.10 states that reactors or factories producing tobacco products should also be covered 

by trade licenses and no reactors or factories within 100 meters of all types of educational institutions and 

healthcare providers should be given trade licenses. 

It may be mentioned that the Dhaka Ahsania Mission has provided special assistance in the formulation of the 

guideline by providing various logistical support, said Muhammad Ibrahim, Additional Secretary, Water Supply Sub-

Division, Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives. He also hoped that the guidelines 

would play an important role in reducing and controlling smoking and tobacco use in Bangladesh. 

The guidelines for the implementation of tobacco control activities by local government bodies also state that if 

anyone fails to comply with these guidelines and tobacco control laws, their trade licenses will be revoked. In the 

light of the guidelines, the concerned people have expressed hope that the sale of tobacco products in the vicinity 

of the educational and health care institutions will be stopped this time.# 



 



 
 

তামাকজাত দ্রব্য বব্ক্রয়ের লাইয়েন্স প্রদান বনয়ে স্থানীে েরকার বব্ভায়ের বনয়দে বিকা 
প্রপ্রে বরবলজ : 

েমে : 2021-02-14 14:21:22 

 
 

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয শবক্রনের লাইনেন্স প্রদান করা হনব না: স্থ্ানীে েরকার শবভাগ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী 

প্রশিষ্ঠাননর ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয শবক্রে করা যানব না। েম্প্রশি প্রকাশিি স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকানি এ 

কথা বলা হনেনে। শননদয শিকার ৮.৫ উপ-যারানি বলা হনেনে, ‘েকল যরনণর শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয 

িািাকজাি দ্রবয শবক্রনের জনয সকান সেড লাইনেন্স প্রদান না করা।’ এোড়া ৮.৬ উপযারানি বলা হনেনে, শিক্ষা প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর 

আনিপানি বযশিি অনযানয স্থ্ানন জনেংখ্যার ঘনত্ব ও চাশহদা শবনবচনা কনর িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকনের সেড লাইনেন্স প্রদাননর শবষেটি েংশিষ্ট স্থ্ানীে েরকার 

প্রশিষ্ঠান কিতয ক শনযযাশরি হনব। এ প্রেনে স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের িন্ত্রী সিাোঃ িাজুল ইেলাি, এিশপ শননদয শিকাে বনলন, িািাক শবপণন এবং 

বযবহানরর কাযযকর প্রশিনরায বযবস্থ্া গনড় সিালার িাযযনি সদনি িািানকর বযবহার শনেন্ত্রণ করা েম্ভব বনল আশি িসন কশর। এনক্ষনে স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠানগুনলার 

গুরুত্বপূণয ভূশিকা পালননর েুনযাগ রনেনে। স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের স্থ্ানীে েরকার শবভানগর শেশনের েশচব সহলালুদ্দীন আহিদ বনলন, যূিপান 

ও িািাকজাি দ্রবয বযবহার জনস্বাস্থ্য, অথযনীশি ও পশরনবনির জনয অিযন্ত ক্ষশিকর। যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহানরর ভোবহ স্বাস্থ্যঝুুঁ শক সথনক এনদনির 

জনগণনক রক্ষার লনক্ষয স্থ্ানীে েরকার শবভাগেহ েরকানরর েকল িন্ত্রণালে, শবভাগ, সবেরকারী েংস্থ্া, শিশডো, েুিীল েিানজর প্রশিশনশয’র েিশিি কাযযকর অংিগ্রহণ 

প্রনোজন। শননদয শিকাটি স্থ্ানীে েরকার শবভানগর আওিাযীন েকল প্রশিষ্ঠাননর জনয প্রনোগনযাগয হনব বনল শিশন জানান। এশদনক শননদয শিকাে বলা হনেনে- একটি সেড 

লাইনেন্স গ্রহণকারী বযশি/ প্রশিষ্ঠান একটি জােগাে বযবো পশরচালনা করনি পারনব। একাশযক জােগার/ সদাকাননর জনয পতথক সেড লাইনেন্স গ্রহণ করনি হনব এবং 

সকান শডপাটয নিন্টাল সটার, খ্াবানরর সদাকান, িুশদ সদাকান ও সরনস্তারাুঁ নি িািাকজাি দ্রবয শবক্রনের লাইনেন্স প্রদান না করা। সহাশডং নম্বর বযিীি সকান প্রকার 

িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকেনক লাইনেন্স প্রদান না করা। (৮.৩ ও ৮.৪ উপযারা) এোড়া ৮.১০ উপযারানি বলা হনেনে, িািাকজাি দ্রবয প্রস্তুি হে এিন চুশল্ল বা 

কারখ্ানানকও সেড লাইনেনন্সর আওিাে আননি হনব এবং েকল যরনণর শিক্ষা প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেেূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয 

সকান প্রকার চুশল্ল বা কারখ্ানানক সেড লাইনেন্স প্রদান করা যানব না। উনল্লখ্য, ঢাকা আহ্োশনো শিিন শবশভন্ন লশজশটক েহােিা প্রদান কনর শননদয শিকা প্রণেনন 



শবনিষভানব েহনযাশগিা কনরনে বনল স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকা বইনের িুখ্বন্ধনি উনল্লখ্ কনরনেন স্থ্ানীে েরকার, পল্লী 

উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের পাশন েরবরাহ অণুশবভানগর অশিশরশি েশচব িুহম্মদ ইব্রাশহি। এই শননদয শিকাটি বাংলানদনি যূিপান এবং িািাকজাি দ্রনবযর বযবহার হ্রাে 

এবং শনেন্ত্রনণ গুরুত্বপূণয ভূশিকা রাখ্নব বনলও শিশন আিাবাদ বযি কনরনেন। স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয িনাে এটিও বলা হনেনে 

সয, যশদ সকউ এ েকল শননদয িনা ও িািাক শনেন্ত্রণ আইন প্রশিপালনন বযথয হে িনব িানদর সেড লাইনেন্স বাশিল করা হনব। শননদয শিকার আনলানক এবার শিক্ষা ও 

স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর আনিপানি িািাকজাি দ্রনবযর শবক্রে বন্ধ হনব বনল েংশিষ্টরা আিা প্রকাি কনরনেন। 
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স্বাস্থয ও বিক্ষা প্রবতষ্ঠায়নর আয়িপায়ি তামাকজাত দ্রব্য বব্ক্রে বনয়েধ 

 

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয শবক্রে করা যানব না। েম্প্রশি প্রকাশিি স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি 

বাস্তবােন শননদয শিকানি এ কথা বলা হনেনে। শননদয শিকার ৮.৫ উপ-যারানি বলা হসেনে, ‘েকল যরনণর শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর 

আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয শবক্রনের জনয সকান সেড লাইনেন্স প্রদান না করা।’ 

এোড়া ৮.৬ উপযারানি বলা হনেনে, শিক্ষা প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি বযশিি অনযানয স্থ্ানন জনেংখ্যার ঘনত্ব ও চাশহদা শবনবচনা 

কনর িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকনের সেড লাইনেন্স প্রদাননর শবষেটি েংশিষ্ট স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠান কিতয ক শনযযাশরি হনব। 

এ প্রেনে স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের িন্ত্রী সিাোঃ িাজুল ইেলাি, এিশপ শননদয শিকাে বনলন, িািাক শবপণন এবং বযবহানরর কাযযকর প্রশিনরায 

বযবস্থ্া গনড় সিালার িাযযনি সদনি িািানকর বযবহার শনেন্ত্রণ করা েম্ভব বনল আশি িনন কশর। এনক্ষনে স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠানগুনলার গুরুত্বপূণয ভূশিকা পালননর েুনযাগ 

রনেনে। 

স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের স্থ্ানীে েরকার শবভানগর শেশনের েশচব সহলালুদ্দীন আহিদ বনলন, যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহার জনস্বাস্থ্য, 

অথযনীশি ও পশরনবনির জনয অিযন্ত ক্ষশিকর। যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহানরর ভোবহ স্বাস্থ্যঝুুঁ শক সথনক এনদনির জনগণনক রক্ষার লনক্ষয স্থ্ানীে েরকার 



শবভাগেহ েরকানরর েকল িন্ত্রণালে, শবভাগ, সবেরকারী েংস্থ্া, শিশডো, েুিীল েিানজর প্রশিশনশয’র েিশিি কাযযকর অংিগ্রহণ প্রনোজন। শননদয শিকাটি স্থ্ানীে েরকার 

শবভানগর আওিাযীন েকল প্রশিষ্ঠাননর জনয প্রনোগনযাগয হনব বনল শিশন জানান। 

এশদনক শননদয শিকাে বলা হনেনে- একটি সেড লাইনেন্স গ্রহণকারী বযশি/ প্রশিষ্ঠান একটি জােগাে বযবো পশরচালনা করনি পারনব। একাশযক জােগার/ সদাকাননর জনয 

পতথক সেড লাইনেন্স গ্রহণ করনি হনব এবং সকান শডপাটয নিন্টাল সটার, খ্াবানরর সদাকান, িুশদ সদাকান ও সরনস্তারাুঁ নি িািাকজাি দ্রবয শবক্রনের লাইনেন্স প্রদান না 

করা। সহাশডং নম্বর বযিীি সকান প্রকার িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকেনক লাইনেন্স প্রদান না করা। (৮.৩ ও ৮.৪ উপযারা) 

এোড়া ৮.১০ উপযারানি বলা হনেনে, িািাকজাি দ্রবয প্রস্তুি হে এিন চুশল্ল বা কারখ্ানানকও সেড লাইনেনন্সর আওিাে আননি হনব এবং েকল যরনণর শিক্ষা 

প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেেূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয সকান প্রকার চুশল্ল বা কারখ্ানানক সেড লাইনেন্স প্রদান করা যানব না। 

উনল্লখ্য, ঢাকা আহ্োশনো শিিন শবশভন্ন লশজশটক েহােিা প্রদান কনর শননদয শিকা প্রণেনন শবনিষভানব েহনযাশগিা কনরনে বনল স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক 

শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকা বইনের িুখ্বন্ধনি উনল্লখ্ কনরনেন স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের পাশন েরবরাহ অণুশবভানগর অশিশরশি েশচব 

িুহম্মদ ইব্রাশহি। এই শননদয শিকাটি বাংলানদনি যূিপান এবং িািাকজাি দ্রনবযর বযবহার হ্রাে এবং শনেন্ত্রনণ গুরুত্বপূণয ভূশিকা রাখ্নব বনলও শিশন আিাবাদ বযি 

কনরনেন। 

স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয িনাে এটিও বলা হনেনে সয, যশদ সকউ এ েকল শননদয িনা ও িািাক শনেন্ত্রণ আইন প্রশিপালনন বযথয 

হে িনব িানদর সেড লাইনেন্স বাশিল করা হনব। শননদয শিকার আনলানক এবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর আনিপানি িািাকজাি দ্রনবযর শবক্রে বন্ধ হনব 

বনল েংশিষ্টরা আিা প্রকাি কনরনেন। 
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শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয শবক্রে করা যানব না। 
েম্প্রশি প্রকাশিি স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকানি এ কথা বলা হনেনে। 
শননদয শিকার ৮.৫ উপ-যারানি বলা হনেনে, ‘েকল যরনণর শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয 

শবক্রনের জনয সকান সেড লাইনেন্স প্রদান না করা।’ 

এোড়া ৮.৬ উপযারানি বলা হনেনে, শিক্ষা প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি বযশিি অনযানয স্থ্ানন জনেংখ্যার ঘনত্ব ও চাশহদা শবনবচনা 

কনর িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকনের সেড লাইনেন্স প্রদাননর শবষেটি েংশিষ্ট স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠান কিতয ক শনযযাশরি হনব। 
এ প্রেনে স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের িন্ত্রী সিাোঃ িাজুল ইেলাি, এিশপ শননদয শিকাে বনলন, িািাক শবপণন এবং বযবহানরর কাযযকর প্রশিনরায 

বযবস্থ্া গনড় সিালার িাযযনি সদনি িািানকর বযবহার শনেন্ত্রণ করা েম্ভব বনল আশি িনন কশর। এনক্ষনে স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠানগুনলার গুরুত্বপূণয ভূশিকা পালননর 

েুনযাগ রনেনে। 
স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের স্থ্ানীে েরকার শবভানগর শেশনের েশচব সহলালুদ্দীন আহিদ বনলন, যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহার জনস্বাস্থ্য, 

অথযনীশি ও পশরনবনির জনয অিযন্ত ক্ষশিকর। যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহানরর ভোবহ স্বাস্থ্যঝুুঁ শক সথনক এনদনির জনগণনক রক্ষার লনক্ষয স্থ্ানীে েরকার 
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শবভাগেহ েরকানরর েকল িন্ত্রণালে, শবভাগ, সবেরকারী েংস্থ্া, শিশডো, েুিীল েিানজর প্রশিশনশয’র েিশিি কাযযকর অংিগ্রহণ প্রনোজন। শননদয শিকাটি স্থ্ানীে েরকার 

শবভানগর আওিাযীন েকল প্রশিষ্ঠাননর জনয প্রনোগনযাগয হনব বনল শিশন জানান। 
এশদনক শননদয শিকাে বলা হনেনে- একটি সেড লাইনেন্স গ্রহণকারী বযশি/ প্রশিষ্ঠান একটি জােগাে বযবো পশরচালনা করনি পারনব। একাশযক জােগার/ সদাকাননর জনয 

পতথক সেড লাইনেন্স গ্রহণ করনি হনব এবং সকান শডপাটয নিন্টাল সটার, খ্াবানরর সদাকান, িুশদ সদাকান ও সরনস্তারাুঁ নি িািাকজাি দ্রবয শবক্রনের লাইনেন্স প্রদান না 

করা। সহাশডং নম্বর বযিীি সকান প্রকার িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকেনক লাইনেন্স প্রদান না করা। (৮.৩ ও ৮.৪ উপযারা) 

এোড়া ৮.১০ উপযারানি বলা হনেনে, িািাকজাি দ্রবয প্রস্তুি হে এিন চুশল্ল বা কারখ্ানানকও সেড লাইনেনন্সর আওিাে আননি হনব এবং েকল যরনণর শিক্ষা 

প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেেূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয সকান প্রকার চুশল্ল বা কারখ্ানানক সেড লাইনেন্স প্রদান করা যানব না। 
উনল্লখ্য, ঢাকা আহ্োশনো শিিন শবশভন্ন লশজশটক েহােিা প্রদান কনর শননদয শিকা প্রণেনন শবনিষভানব েহনযাশগিা কনরনে বনল স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক 

শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকা বইনের িুখ্বন্ধনি উনল্লখ্ কনরনেন স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের পাশন েরবরাহ অণুশবভানগর অশিশরশি 

েশচব িুহম্মদ ইব্রাশহি। এই শননদয শিকাটি বাংলানদনি যূিপান এবং িািাকজাি দ্রনবযর বযবহার হ্রাে এবং শনেন্ত্রনণ গুরুত্বপূণয ভূশিকা রাখ্নব বনলও শিশন আিাবাদ বযি 

কনরনেন। 
স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয িনাে এটিও বলা হনেনে সয, যশদ সকউ এ েকল শননদয িনা ও িািাক শনেন্ত্রণ আইন প্রশিপালনন 

বযথয হে িনব িানদর সেড লাইনেন্স বাশিল করা হনব। 
শননদয শিকার আনলানক এবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর আনিপানি িািাকজাি দ্রনবযর শবক্রে বন্ধ হনব বনল েংশিষ্টরা আিা প্রকাি কনরনেন। 
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শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয শবক্রে করা যানব না। েম্প্রশি প্রকাশিি স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি 

বাস্তবােন শননদয শিকানি এ কথা বলা হনেনে। 

শননদয শিকার ৮.৫ উপ-যারানি বলা হনেনে, ‘েকল যরনণর শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয 

শবক্রনের জনয সকান সেড লাইনেন্স প্রদান না করা।’ 

এোড়া ৮.৬ উপযারানি বলা হনেনে, শিক্ষা প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি বযশিি অনযানয স্থ্ানন জনেংখ্যার ঘনত্ব ও চাশহদা শবনবচনা 

কনর িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকনের সেড লাইনেন্স প্রদাননর শবষেটি েংশিষ্ট স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠান কিতয ক শনযযাশরি হনব। 

এ প্রেনে স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের িন্ত্রী সিাোঃ িাজুল ইেলাি, এিশপ শননদয শিকাে বনলন, িািাক শবপণন এবং বযবহানরর কাযযকর প্রশিনরায 

বযবস্থ্া গনড় সিালার িাযযনি সদনি িািানকর বযবহার শনেন্ত্রণ করা েম্ভব বনল আশি িনন কশর। এনক্ষনে স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠানগুনলার গুরুত্বপূণয ভূশিকা পালননর েুনযাগ 

রনেনে। 

স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের স্থ্ানীে েরকার শবভানগর শেশনের েশচব সহলালুদ্দীন আহিদ বনলন, যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহার জনস্বাস্থ্য, 

অথযনীশি ও পশরনবনির জনয অিযন্ত ক্ষশিকর। যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহানরর ভোবহ স্বাস্থ্যঝুুঁ শক সথনক এনদনির জনগণনক রক্ষার লনক্ষয স্থ্ানীে েরকার 

শবভাগেহ েরকানরর েকল িন্ত্রণালে, শবভাগ, সবেরকারী েংস্থ্া, শিশডো, েুিীল েিানজর প্রশিশনশয’র েিশিি কার্যকর অংিগ্রহণ প্রনোজন। শননদয শিকাটি স্থ্ানীে েরকার 

শবভানগর আওিাযীন েকল প্রশিষ্ঠাননর জনয প্রনোগনযাগয হনব বনল শিশন জানান। 

এশদনক শননদয শিকাে বলা হনেনে- একটি সেড লাইনেন্স গ্রহণকারী বযশি/ প্রশিষ্ঠান একটি জােগাে বযবো পশরচালনা করনি পারনব। একাশযক জােগার/ সদাকাননর জনয 

পতথক সেড লাইনেন্স গ্রহণ করনি হনব এবং সকান শডপাটয নিন্টাল সটার, খ্াবানরর সদাকান, িুশদ সদাকান ও সরনস্তারাুঁ নি িািাকজাি দ্রবয শবক্রনের লাইনেন্স প্রদান না 

করা। সহাশডং নম্বর বযিীি সকান প্রকার িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকেনক লাইনেন্স প্রদান না করা। (৮.৩ ও ৮.৪ উপযারা) 

এোড়া ৮.১০ উপযারানি বলা হনেনে, িািাকজাি দ্রবয প্রস্তুি হে এিন চুশল্ল বা কারখ্ানানকও সেড লাইনেনন্সর আওিাে আননি হনব এবং েকল যরনণর শিক্ষা 

প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেেূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয সকান প্রকার চুশল্ল বা কারখ্ানানক সেড লাইনেন্স প্রদান করা যানব না। 

উনল্লখ্য, ঢাকা আহ্োশনো শিিন শবশভন্ন লশজশটক েহােিা প্রদান কনর শননদয শিকা প্রণেনন শবনিষভানব েহনযাশগিা কনরনে বনল স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক 

শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকা বইনের িুখ্বন্ধনি উনল্লখ্ কনরনেন স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের পাশন েরবরাহ অণুশবভানগর অশিশরশি েশচব 

িুহম্মদ ইব্রাশহি। এই শননদয শিকাটি বাংলানদনি যূিপান এবং িািাকজাি দ্রনবযর বযবহার হ্রাে এবং শনেন্ত্রনণ গুরুত্বপূণয ভূশিকা রাখ্নব বনলও শিশন আিাবাদ বযি 



কনরনেন। 

স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয িনাে এটিও বলা হনেনে সয, যশদ সকউ এ েকল শননদয িনা ও িািাক শনেন্ত্রণ আইন প্রশিপালনন বযথয 

হে িনব িানদর সেড লাইনেন্স বাশিল করা হনব। শননদয শিকার আনলানক এবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর আনিপানি িািাকজাি দ্রনবযর শবক্রে বন্ধ হনব 

বনল েংশিষ্টরা আিা প্রকাি কনরনেন। 
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১০০ বমটায়রর ময়ধয তামাকজাত দ্রব্য বব্ক্রয়ের লাইয়েন্স  

প্রদান করা হয়ব্ না: স্থানীে েরকার 

 
 

শনউজগানডয ন সডস্ক: শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয শবক্রে করা যানব না। েম্প্রশি প্রকাশিি স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর 

িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকানি এ কথা বলা হনেনে। 

শননদয শিকার ৮.৫ উপ-যারানি বলা হনেনে, ‘েকল যরনণর শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয 

শবক্রনের জনয সকান সেড লাইনেন্স প্রদান না করা।’ 

এোড়া ৮.৬ উপযারানি বলা হনেনে, শিক্ষা প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি বযশিি অনযানয স্থ্ানন জনেংখ্যার ঘনত্ব ও চাশহদা শবনবচনা 

কনর িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকনের সেড লাইনেন্স প্রদাননর শবষেটি েংশিষ্ট স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠান কিতয ক শনযযাশরি হনব। 

এ প্রেনে স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের িন্ত্রী সিাোঃ িাজুল ইেলাি, এিশপ শননদয শিকাে বনলন, িািাক শবপণন এবং বযবহানরর কাযযকর প্রশিনরায 

বযবস্থ্া গনড় সিালার িাযযনি সদনি িািানকর বযবহার শনেন্ত্রণ করা েম্ভব বনল আশি িনন কশর। এনক্ষনে স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠানগুনলার গুরুত্বপূণয ভূশিকা পালননর েুনযাগ 

রনেনে। 

স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের স্থ্ানীে েরকার শবভানগর শেশনের েশচব সহলালুদ্দীন আহিদ বনলন, যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহার জনস্বাস্থ্য, 

অথযনীশি ও পশরনবনির জনয অিযন্ত ক্ষশিকর। যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহানরর ভোবহ স্বাস্থ্যঝুুঁ শক সথনক এনদনির জনগণনক রক্ষার লনক্ষয স্থ্ানীে েরকার 

শবভাগেহ েরকানরর েকল িন্ত্রণালে, শবভাগ, সবেরকারী েংস্থ্া, শিশডো, েুিীল েিানজর প্রশিশনশয’র েিশিি কাযযকর অংিগ্রহণ প্রনোজন। শননদয শিকাটি স্থ্ানীে েরকার 

শবভানগর আওিাযীন েকল প্রশিষ্ঠাননর জনয প্রনোগনযাগয হনব বনল শিশন জানান। 

এশদনক শননদয শিকাে বলা হনেনে- একটি সেড লাইনেন্স গ্রহণকারী বযশি/ প্রশিষ্ঠান একটি জােগাে বযবো পশরচালনা করনি পারনব। একাশযক জােগার/ সদাকাননর জনয 

পতথক সেড লাইনেন্স গ্রহণ করনি হনব এবং সকান শডপাটয নিন্টাল সটার, খ্াবানরর সদাকান, িুশদ সদাকান ও সরনস্তারাুঁ নি িািাকজাি দ্রবয শবক্রনের লাইনেন্স প্রদান না 



করা। সহাশডং নম্বর বযিীি সকান প্রকার িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকেনক লাইনেন্স প্রদান না করা। (৮.৩ ও ৮.৪ উপযারা) 

এোড়া ৮.১০ উপযারানি বলা হনেনে, িািাকজাি দ্রবয প্রস্তুি হে এিন চুশল্ল বা কারখ্ানানকও সেড লাইনেনন্সর আওিাে আননি হনব এবং েকল যরনণর শিক্ষা 

প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেেূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয সকান প্রকার চুশল্ল বা কারখ্ানানক সেড লাইনেন্স প্রদান করা যানব না। 

উনল্লখ্য, ঢাকা আহ্োশনো শিিন শবশভন্ন লশজশটক েহােিা প্রদান কনর শননদয শিকা প্রণেনন শবনিষভানব েহনযাশগিা কনরনে বনল স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক 

শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকা বইনের িুখ্বন্ধনি উনল্লখ্ কনরনেন স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের পাশন েরবরাহ অণুশবভানগর অশিশরশি েশচব 

িুহম্মদ ইব্রাশহি। এই শননদয শিকাটি বাংলানদনি যূিপান এবং িািাকজাি দ্রনবযর বযবহার হ্রাে এবং শনেন্ত্রনণ গুরুত্বপূণয ভূশিকা রাখ্নব বনলও শিশন আিাবাদ বযি 

কনরনেন। 

স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয িনাে এটিও বলা হনেনে সয, যশদ সকউ এ েকল শননদয িনা ও িািাক শনেন্ত্রণ আইন প্রশিপালনন বযথয 

হে িনব িানদর সেড লাইনেন্স বাশিল করা হনব। শননদয শিকার আনলানক এবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর আনিপানি িািাকজাি দ্রনবযর শবক্রে বন্ধ হনব 

বনল েংশিষ্টরা আিা প্রকাি কনরনেন। 

 

https://www.newsgarden24.com/news-
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বিক্ষা ও স্বাস্থয প্রেব্াদানকারী প্রবতষ্ঠায়নর ১০০ বমটায়রর ময়ধয তামাকজাত দ্রব্য 

বব্ক্রয়ের লাইয়েন্স প্রদান করা হয়ব্ না: স্থানীে েরকার বব্ভাে 
সেব্রুোরী 14, 2021 

 
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয শবক্রে করা যানব না। েম্প্রশি প্রকাশিি স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি 

বাস্তবােন শননদয শিকানি এ কথা বলা হনেনে। 

শননদয শিকার ৮.৫ উপ-যারানি বলা হনেনে, ‘েকল যরনণর শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয 

শবক্রনের জনয সকান সেড লাইনেন্স প্রদান না করা।’ 

এোড়া ৮.৬ উপযারানি বলা হনেনে, শিক্ষা প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি বযশিি অনযানয স্থ্ানন জনেংখ্যার ঘনত্ব ও চাশহদা শবনবচনা 

কনর িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকনের সেড লাইনেন্স প্রদাননর শবষেটি েংশিষ্ট স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠান কিতয ক শনযযাশরি হনব। 

এ প্রেনে স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের িন্ত্রী সিাোঃ িাজুল ইেলাি, এিশপ শননদয শিকাে বনলন, িািাক শবপণন এবং বযবহানরর কাযযকর প্রশিনরায 

বযবস্থ্া গনড় সিালার িাযযনি সদনি িািানকর বযবহার শনেন্ত্রণ করা েম্ভব বনল আশি িনন কশর। এনক্ষনে স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠানগুনলার গুরুত্বপূণয ভূশিকা পালননর েুনযাগ 

রনেনে। 

স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের স্থ্ানীে েরকার শবভানগর শেশনের েশচব সহলালুদ্দীন আহিদ বনলন, যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহার জনস্বাস্থ্য, 

অথযনীশি ও পশরনবনির জনয অিযন্ত ক্ষশিকর। যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহানরর ভোবহ স্বাস্থ্যঝুুঁ শক সথনক এনদনির জনগণনক রক্ষার লনক্ষয স্থ্ানীে েরকার 

শবভাগেহ েরকানরর েকল িন্ত্রণালে, শবভাগ, সবেরকারী েংস্থ্া, শিশডো, েুিীল েিানজর প্রশিশনশয’র েিশিি কাযযকর অংিগ্রহণ প্রনোজন। শননদয শিকাটি স্থ্ানীে েরকার 

শবভানগর আওিাযীন েকল প্রশিষ্ঠাননর জনয প্রনোগনযাগয হনব বনল শিশন জানান। 

এশদনক শননদয শিকাে বলা হনেনে- একটি সেড লাইনেন্স গ্রহণকারী বযশি/ প্রশিষ্ঠান একটি জােগাে বযবো পশরচালনা করনি পারনব। একাশযক জােগার/ সদাকাননর জনয 

পতথক সেড লাইনেন্স গ্রহণ করনি হনব এবং সকান শডপাটয নিন্টাল সটার, খ্াবানরর সদাকান, িুশদ সদাকান ও সরনস্তারাুঁ নি িািাকজাি দ্রবয শবক্রনের লাইনেন্স প্রদান না 

করা। সহাশডং নম্বর বযিীি সকান প্রকার িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকেনক লাইনেন্স প্রদান না করা। (৮.৩ ও ৮.৪ উপযারা) 



এোড়া ৮.১০ উপযারানি বলা হনেনে, িািাকজাি দ্রবয প্রস্তুি হে এিন চুশল্ল বা কারখ্ানানকও সেড লাইনেনন্সর আওিাে আননি হনব এবং েকল যরনণর শিক্ষা 

প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেেূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয সকান প্রকার চুশল্ল বা কারখ্ানানক সেড লাইনেন্স প্রদান করা যানব না। 

উনল্লখ্য, ঢাকা আহ্োশনো শিিন শবশভন্ন লশজশটক েহােিা প্রদান কনর শননদয শিকা প্রণেনন শবনিষভানব েহনযাশগিা কনরনে বনল স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক 

শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকা বইনের িুখ্বন্ধনি উনল্লখ্ কনরনেন স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের পাশন েরবরাহ অণুশবভানগর অশিশরশি েশচব 

িুহম্মদ ইব্রাশহি। এই শননদয শিকাটি বাংলানদনি যূিপান এবং িািাকজাি দ্রনবযর বযবহার হ্রাে এবং শনেন্ত্রনণ গুরুত্বপূণয ভূশিকা রাখ্নব বনলও শিশন আিাবাদ বযি 

কনরনেন। 

স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয িনাে এটিও বলা হনেনে সয, যশদ সকউ এ েকল শননদয িনা ও িািাক শনেন্ত্রণ আইন প্রশিপালনন বযথয 

হে িনব িানদর সেড লাইনেন্স বাশিল করা হনব। শননদয শিকার আনলানক এবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর আনিপানি িািাকজাি দ্রনবযর শবক্রে বন্ধ হনব 

বনল েংশিষ্টরা আিা প্রকাি কনরনেন। 
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তামাকজাত দ্রব্য বব্ক্রয়ের লাইয়েন্স প্রদান বনয়ে স্থানীে েরকার বব্ভায়ের বনয়দে বিকা 
By BD Express 

 

বিক্ষা ও স্বাস্থয প্রেব্াদানকারী প্রবতষ্ঠায়নর ১০০ বমটায়রর ময়ধয তামাকজাত 

দ্রব্য বব্ক্রয়ের লাইয়েন্স প্রদান করা হয়ব্ না: স্থানীে েরকার বব্ভাে 

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয শবক্রে করা যানব না। েম্প্রশি প্রকাশিি স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ 

কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকানি এ কথা বলা হনেনে। 
শননদয শিকার ৮.৫ উপ-যারানি বলা হনেনে, ‘েকল যরনণর শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি 

দ্রবয শবক্রনের জনয সকান সেড লাইনেন্স প্রদান না করা।’ 

এছাডা ৮.৬ উপধারায়ত ব্লা হয়েয়ছ, বিক্ষা প্রবতষ্ঠান ও স্বাস্থযয়েব্া প্রদানকারী প্রবতষ্ঠানেমূয়হর আয়িপায়ি ব্যবতত অনযানয স্থায়ন জনেংখ্যার ঘনত্ব 

ও চাবহদা বব্য়ব্চনা কয়র তামাকজাত দ্রব্য বব্ক্রে প্রকয়ের প্রেড লাইয়েন্স প্রদায়নর বব্েেটি েংবিষ্ট স্থানীে েরকার প্রবতষ্ঠান কততে ক বনধোবরত হয়ব্। 
এ প্রেনে স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের িন্ত্রী সিাোঃ িাজুল ইেলাি, এিশপ শননদয শিকাে বনলন, িািাক শবপণন এবং বযবহানরর কাযযকর 

প্রশিনরায বযবস্থ্া গনড় সিালার িাযযনি সদনি িািানকর বযবহার শনেন্ত্রণ করা েম্ভব বনল আশি িনন কশর। এনক্ষনে স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠানগুনলার গুরুত্বপূণয 

ভূশিকা পালননর েুনযাগ রনেনে। 
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স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের স্থ্ানীে েরকার শবভানগর শেশনের েশচব সহলালুদ্দীন আহিদ বনলন, যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহার 

জনস্বাস্থ্য, অথযনীশি ও পশরনবনির জনয অিযন্ত ক্ষশিকর। যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহানরর ভোবহ স্বাস্থ্যঝুুঁ শক সথনক এনদনির জনগণনক রক্ষার লনক্ষয 

স্থ্ানীে েরকার শবভাগেহ েরকানরর েকল িন্ত্রণালে, শবভাগ, সবেরকারী েংস্থ্া, শিশডো, েুিীল েিানজর প্রশিশনশয’র েিশিি কাযযকর অংিগ্রহণ প্রনোজন। 

শননদয শিকাটি স্থ্ানীে েরকার শবভানগর আওিাযীন েকল প্রশিষ্ঠাননর জনয প্রনোগনযাগয হনব বনল শিশন জানান। 
এশদনক শননদয শিকাে বলা হনেনে- একটি সেড লাইনেন্স গ্রহণকারী বযশি/ প্রশিষ্ঠান একটি জােগাে বযবো পশরচালনা করনি পারনব। একাশযক জােগার/ 

সদাকাননর জনয পতথক সেড লাইনেন্স গ্রহণ করনি হনব এবং সকান শডপাটয নিন্টাল সটার, খ্াবানরর সদাকান, িুশদ সদাকান ও সরনস্তারাুঁ নি িািাকজাি দ্রবয 

শবক্রনের লাইনেন্স প্রদান না করা। সহাশডং নম্বর বযিীি সকান প্রকার িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকেনক লাইনেন্স প্রদান না করা। (৮.৩ ও ৮.৪ উপযারা) 

এোড়া ৮.১০ উপযারানি বলা হনেনে, িািাকজাি দ্রবয প্রস্তুি হে এিন চুশল্ল বা কারখ্ানানকও সেড লাইনেনন্সর আওিাে আননি হনব এবং েকল যরনণর 

শিক্ষা প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেেূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয সকান প্রকার চুশল্ল বা কারখ্ানানক সেড লাইনেন্স প্রদান করা যানব না। 
উনল্লখ্য, ঢাকা আহ্োশনো শিিন শবশভন্ন লশজশটক েহােিা প্রদান কনর শননদয শিকা প্রণেনন শবনিষভানব েহনযাশগিা কনরনে বনল স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর 

িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকা বইনের িুখ্বন্ধনি উনল্লখ্ কনরনেন স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের পাশন েরবরাহ অণুশবভানগর 

অশিশরশি েশচব িুহম্মদ ইব্রাশহি। এই শননদয শিকাটি বাংলানদনি যূিপান এবং িািাকজাি দ্রনবযর বযবহার হ্রাে এবং শনেন্ত্রনণ গুরুত্বপূণয ভূশিকা রাখ্নব বনলও শিশন 

আিাবাদ বযি কনরনেন। 
স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয িনাে এটিও বলা হনেনে সয, যশদ সকউ এ েকল শননদয িনা ও িািাক শনেন্ত্রণ আইন 

প্রশিপালনন বযথয হে িনব িানদর সেড লাইনেন্স বাশিল করা হনব। শননদয শিকার আনলানক এবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর আনিপানি িািাকজাি 

দ্রনবযর শবক্রে বন্ধ হনব বনল েংশিষ্টরা আিা প্রকাি কনরনেন। 
 

http://www.bdexpress.news/2021/02/14/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A
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%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0/ 
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স্বাস্থয ও বিক্ষা প্রবতষ্ঠায়নর আয়িপায়ি তামাকজাত দ্রব্য বব্ক্রে বনয়েধ 

 প্রকািকাল : রশববার, ১৪ সেব্রুোরী, ২০২১ 

 
 

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয শবক্রে করা যানব না। েম্প্রশি প্রকাশিি স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ 

কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকানি এ কথা বলা হনেনে। 

শননদয শিকার ৮.৫ উপ-যারানি বলা হনেনে, ‘েকল যরনণর শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয 

শবক্রনের জনয সকান সেড লাইনেন্স প্রদান না করা।’ 

এোড়া ৮.৬ উপযারানি বলা হনেনে, শিক্ষা প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি বযশিি অনযানয স্থ্ানন জনেংখ্যার ঘনত্ব ও চাশহদা শবনবচনা 

কনর িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকনের সেড লাইনেন্স প্রদাননর শবষেটি েংশিষ্ট স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠান কিতয ক শনযযাশরি হনব। 

এ প্রেনে স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের িন্ত্রী সিাোঃ িাজুল ইেলাি, এিশপ শননদয শিকাে বনলন, িািাক শবপণন এবং বযবহানরর কাযযকর প্রশিনরায 

বযবস্থ্া গনড় সিালার িাযযনি সদনি িািানকর বযবহার শনেন্ত্রণ করা েম্ভব বনল আশি িনন কশর। এনক্ষনে স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠানগুনলার গুরুত্বপূণয ভূশিকা পালননর েুনযাগ 

রনেনে। 

স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের স্থ্ানীে েরকার শবভানগর শেশনের েশচব সহলালুদ্দীন আহিদ বনলন, যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহার জনস্বাস্থ্য, 

অথযনীশি ও পশরনবনির জনয অিযন্ত ক্ষশিকর। যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহানরর ভোবহ স্বাস্থ্যঝুুঁ শক সথনক এনদনির জনগণনক রক্ষার লনক্ষয স্থ্ানীে েরকার 

শবভাগেহ েরকানরর েকল িন্ত্রণালে, শবভাগ, সবেরকারী েংস্থ্া, শিশডো, েুিীল েিানজর প্রশিশনশয’র েিশিি কাযযকর অংিগ্রহণ প্রনোজন। শননদয শিকাটি স্থ্ানীে েরকার 

শবভানগর আওিাযীন েকল প্রশিষ্ঠাননর জনয প্রনোগনযাগয হনব বনল শিশন জানান। 

এশদনক শননদয শিকাে বলা হনেনে- একটি সেড লাইনেন্স গ্রহণকারী বযশি/ প্রশিষ্ঠান একটি জােগাে বযবো পশরচালনা করনি পারনব। একাশযক জােগার/ সদাকাননর জনয 

পতথক সেড লাইনেন্স গ্রহণ করনি হনব এবং সকান শডপাটয নিন্টাল সটার, খ্াবানরর সদাকান, িুশদ সদাকান ও সরনস্তারাুঁ নি িািাকজাি দ্রবয শবক্রনের লাইনেন্স প্রদান না 

করা। সহাশডং নম্বর বযিীি সকান প্রকার িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকেনক লাইনেন্স প্রদান না করা। (৮.৩ ও ৮.৪ উপযারা) 



এোড়া ৮.১০ উপযারানি বলা হনেনে, িািাকজাি দ্রবয প্রস্তুি হে এিন চুশল্ল বা কারখ্ানানকও সেড লাইনেনন্সর আওিাে আননি হনব এবং েকল যরনণর শিক্ষা 

প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেেূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয সকান প্রকার চুশল্ল বা কারখ্ানানক সেড লাইনেন্স প্রদান করা যানব না। 

উনল্লখ্য, ঢাকা আহ্োশনো শিিন শবশভন্ন লশজশটক েহােিা প্রদান কনর শননদয শিকা প্রণেনন শবনিষভানব েহনযাশগিা কনরনে বনল স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক 

শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকা বইনের িুখ্বন্ধনি উনল্লখ্ কনরনেন স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের পাশন েরবরাহ অণুশবভানগর অশিশরশি েশচব 

িুহম্মদ ইব্রাশহি। এই শননদয শিকাটি বাংলানদনি যূিপান এবং িািাকজাি দ্রনবযর বযবহার হ্রাে এবং শনেন্ত্রনণ গুরুত্বপূণয ভূশিকা রাখ্নব বনলও শিশন আিাবাদ বযি 

কনরনেন। 

স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয িনাে এটিও বলা হনেনে সয, যশদ সকউ এ েকল শননদয িনা ও িািাক শনেন্ত্রণ আইন প্রশিপালনন বযথয 

হে িনব িানদর সেড লাইনেন্স বাশিল করা হনব। শননদয শিকার আনলানক এবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর আনিপানি িািাকজাি দ্রনবযর শবক্রে বন্ধ হনব 

বনল েংশিষ্টরা আিা প্রকাি কনরনেন। 
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“স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রশিষ্ঠাননর আনিপানি িািাকজাি দ্রবয শবক্রে শননষয” 
এনশবএে | Sunday, February 14th, 2021 | প্রকানির েিে: 8:09 pm 

 

অনলাইন সডস্ক-  শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয শবক্রে করা যানব না। েম্প্রশি প্রকাশিি স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর 

িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকানি এ কথা বলা হনেনে। 

শননদয শিকার ৮.৫ উপ-যারানি বলা হনেনে, ‘েকল যরনণর শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয 

শবক্রনের জনয সকান সেড লাইনেন্স প্রদান না করা।’  

 

এোড়া ৮.৬ উপযারানি বলা হনেনে, শিক্ষা প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি বযশিি অনযানয স্থ্ানন জনেংখ্যার ঘনত্ব ও চাশহদা শবনবচনা 

কনর িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকনের সেড লাইনেন্স প্রদাননর শবষেটি েংশিষ্ট স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠান কিতয ক শনযযাশরি হনব। 

এ প্রেনে স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের িন্ত্রী সিাোঃ িাজুল ইেলাি, এিশপ শননদয শিকাে বনলন, িািাক শবপণন এবং বযবহানরর কাযযকর প্রশিনরায 

বযবস্থ্া গনড় সিালার িাযযনি সদনি িািানকর বযবহার শনেন্ত্রণ করা েম্ভব বনল আশি িনন কশর। এনক্ষনে স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠানগুনলার গুরুত্বপূণয ভূশিকা পালননর েুনযাগ 

রনেনে। 

স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের স্থ্ানীে েরকার শবভানগর শেশনের েশচব সহলালুদ্দীন আহিদ বনলন, যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহার জনস্বাস্থ্য, 

অথযনীশি ও পশরনবনির জনয অিযন্ত ক্ষশিকর। যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহানরর ভোবহ স্বাস্থ্যঝুুঁ শক সথনক এনদনির জনগণনক রক্ষার লনক্ষয স্থ্ানীে েরকার 



শবভাগেহ েরকানরর েকল িন্ত্রণালে, শবভাগ, সবেরকারী েংস্থ্া, শিশডো, েুিীল েিানজর প্রশিশনশয’র েিশিি কাযযকর অংিগ্রহণ প্রনোজন। শননদয শিকাটি স্থ্ানীে েরকার 

শবভানগর আওিাযীন েকল প্রশিষ্ঠাননর জনয প্রনোগনযাগয হনব বনল শিশন জানান। 

এশদনক শননদয শিকাে বলা হনেনে- একটি সেড লাইনেন্স গ্রহণকারী বযশি/ প্রশিষ্ঠান একটি জােগাে বযবো পশরচালনা করনি পারনব। একাশযক জােগার/ সদাকাননর জনয 

পতথক সেড লাইনেন্স গ্রহণ করনি হনব এবং সকান শডপাটয নিন্টাল সটার, খ্াবানরর সদাকান, িুশদ সদাকান ও সরনস্তারাুঁ নি িািাকজাি দ্রবয শবক্রনের লাইনেন্স প্রদান না 

করা। সহাশডং নম্বর বযিীি সকান প্রকার িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকেনক লাইনেন্স প্রদান না করা। (৮.৩ ও ৮.৪ উপযারা) 

এোড়া ৮.১০ উপযারানি বলা হনেনে, িািাকজাি দ্রবয প্রস্তুি হে এিন চুশল্ল বা কারখ্ানানকও সেড লাইনেনন্সর আওিাে আননি হনব এবং েকল যরনণর শিক্ষা 

প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেেূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয সকান প্রকার চুশল্ল বা কারখ্ানানক সেড লাইনেন্স প্রদান করা যানব না। 

উনল্লখ্য, ঢাকা আহ্োশনো শিিন শবশভন্ন লশজশটক েহােিা প্রদান কনর শননদয শিকা প্রণেনন শবনিষভানব েহনযাশগিা কনরনে বনল স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক 

শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকা বইনের িুখ্বন্ধনি উনল্লখ্ কনরনেন স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের পাশন েরবরাহ অণুশবভানগর অশিশরশি েশচব 

িুহম্মদ ইব্রাশহি। এই শননদয শিকাটি বাংলানদনি যূিপান এবং িািাকজাি দ্রনবযর বযবহার হ্রাে এবং শনেন্ত্রনণ গুরুত্বপূণয ভূশিকা রাখ্নব বনলও শিশন আিাবাদ বযি 

কনরনেন। 

স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয িনাে এটিও বলা হনেনে সয, যশদ সকউ এ েকল শননদয িনা ও িািাক শনেন্ত্রণ আইন প্রশিপালনন বযথয 

হে িনব িানদর সেড লাইনেন্স বাশিল করা হনব। শননদয শিকার আনলানক এবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর আনিপানি িািাকজাি দ্রনবযর শবক্রে বন্ধ হনব 

বনল েংশিষ্টরা আিা প্রকাি কনরনেন। 
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“স্বাস্থয ও বিক্ষা প্রবতষ্ঠায়নর আয়িপায়ি তামাকজাত দ্রব্য বব্ক্রে বনয়েধ” 
সেব্রুোশর ১৪, ২০২১ 

 

প্ররজাউর রহমান বরজভী, হ-ব্াংলা বনউজ : শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয শবক্রে করা যানব না। েম্প্রশি প্রকাশিি 

স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকানি এ কথা বলা হনেনে। 

শননদয শিকার ৮.৫ উপ-যারানি বলা হনেনে, ‘েকল যরনণর শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয 

শবক্রনের জনয সকান সেড লাইনেন্স প্রদান না করা।’ 

এোড়া ৮.৬ উপযারানি বলা হনেনে, শিক্ষা প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি বযশিি অনযানয স্থ্ানন জনেংখ্যার ঘনত্ব ও চাশহদা শবনবচনা 

কনর িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকনের সেড লাইনেন্স প্রদাননর শবষেটি েংশিষ্ট স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠান কিতয ক শনযযাশরি হনব। 

এ প্রেনে স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের িন্ত্রী সিাোঃ িাজুল ইেলাি, এিশপ শননদয শিকাে বনলন, িািাক শবপণন এবং বযবহানরর কাযযকর প্রশিনরায 

বযবস্থ্া গনড় সিালার িাযযনি সদনি িািানকর বযবহার শনেন্ত্রণ করা েম্ভব বনল আশি িনন কশর। এনক্ষনে স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠানগুনলার গুরুত্বপূণয ভূশিকা পালননর েুনযাগ 

রনেনে। 

স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের স্থ্ানীে েরকার শবভানগর শেশনের েশচব সহলালুদ্দীন আহিদ বনলন, যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহার জনস্বাস্থ্য, 

অথযনীশি ও পশরনবনির জনয অিযন্ত ক্ষশিকর। যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহানরর ভোবহ স্বাস্থ্যঝুুঁ শক সথনক এনদনির জনগণনক রক্ষার লনক্ষয স্থ্ানীে েরকার 

শবভাগেহ েরকানরর েকল িন্ত্রণালে, শবভাগ, সবেরকারী েংস্থ্া, শিশডো, েুিীল েিানজর প্রশিশনশয’র েিশিি কাযযকর অংিগ্রহণ প্রনোজন। শননদয শিকাটি স্থ্ানীে েরকার 

শবভানগর আওিাযীন েকল প্রশিষ্ঠাননর জনয প্রনোগনযাগয হনব বসল শিশন জানান। 

এশদনক শননদয শিকাে বলা হনেনে- একটি সেড লাইনেন্স গ্রহণকারী বযশি/ প্রশিষ্ঠান একটি জােগাে বযবো পশরচালনা করনি পারনব। একাশযক জােগার/ সদাকাননর জনয 

পতথক সেড লাইনেন্স গ্রহণ করনি হনব এবং সকান শডপাটয নিন্টাল সটার, খ্াবানরর সদাকান, িুশদ সদাকান ও সরনস্তারাুঁ নি িািাকজাি দ্রবয শবক্রনের লাইনেন্স প্রদান না 

করা। সহাশডং নম্বর বযিীি সকান প্রকার িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকেনক লাইনেন্স প্রদান না করা। (৮.৩ ও ৮.৪ উপযারা) 
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এোড়া ৮.১০ উপযারানি বলা হনেনে, িািাকজাি দ্রবয প্রস্তুি হে এিন চুশল্ল বা কারখ্ানানকও সেড লাইনেনন্সর আওিাে আননি হনব এবং েকল যরনণর শিক্ষা 

প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেেূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয সকান প্রকার চুশল্ল বা কারখ্ানানক সেড লাইনেন্স প্রদান করা যানব না। 

উনল্লখ্য, ঢাকা আহ্োশনো শিিন শবশভন্ন লশজশটক েহােিা প্রদান কনর শননদয শিকা প্রণেনন শবনিষভানব েহনযাশগিা কনরনে বনল স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক 

শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকা বইনের িুখ্বন্ধনি উনল্লখ্ কনরনেন স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের পাশন েরবরাহ অণুশবভানগর অশিশরশি েশচব 

িুহম্মদ ইব্রাশহি। এই শননদয শিকাটি বাংলানদনি যূিপান এবং িািাকজাি দ্রনবযর বযবহার হ্রাে এবং শনেন্ত্রনণ গুরুত্বপূণয ভূশিকা রাখ্নব বনলও শিশন আিাবাদ বযি 

কনরনেন। 

স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয িনাে এটিও বলা হনেনে সয, যশদ সকউ এ েকল শননদয িনা ও িািাক শনেন্ত্রণ আইন প্রশিপালনন বযথয 

হে িনব িানদর সেড লাইনেন্স বাশিল করা হনব। শননদয শিকার আনলানক এবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর আনিপানি িািাকজাি দ্রনবযর শবক্রে বন্ধ হনব 

বনল েংশিষ্টরা আিা প্রকাি কনরনেন। 
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বিক্ষা ও স্বাস্থয প্রেব্াদানকারী প্রবতষ্ঠায়নর ১০০ বমটায়রর ময়ধয তামাকজাত দ্রব্য 

বব্ক্রয়ের লাইয়েন্স প্রদান করা হয়ব্ না: স্থানীে েরকার বব্ভাে 
 রশববার, ১৪ সেব্রুোরী ২০২১, ১৪:০৬ 

 

 
 

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয শবক্রে করা যানব না। েম্প্রশি প্রকাশিি স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি 

বাস্তবােন শননদয শিকানি এ কথা বলা হনেনে। 

শননদয শিকার ৮.৫ উপ-যারানি বলা হনেনে, ‘েকল যরনণর শিক্ষাপ্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয িািাকজাি দ্রবয 

শবক্রনের জনয সকান সেড লাইনেন্স প্রদান না করা।’ 

এোড়া ৮.৬ উপযারানি বলা হনেনে, শিক্ষা প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেিূনহর আনিপানি বযশিি অনযানয স্থ্ানন জনেংখ্যার ঘনত্ব ও চাশহদা শবনবচনা 

কনর িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকনের সেড লাইনেন্স প্রদাননর শবষেটি েংশিষ্ট স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠান কিতয ক শনযযাশরি হনব। 

এ প্রেনে স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের িন্ত্রী সিাোঃ িাজুল ইেলাি, এিশপ শননদয শিকাে বনলন, িািাক শবপণন এবং বযবহানরর কাযযকর প্রশিনরায 

বযবস্থ্া গনড় সিালার িাযযনি সদনি িািানকর বযবহার শনেন্ত্রণ করা েম্ভব বনল আশি িনন কশর। এনক্ষনে স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠানগুনলার গুরুত্বপূণয ভূশিকা পালননর েুনযাগ 

রনেনে। 



স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের স্থ্ানীে েরকার শবভানগর শেশনের েশচব সহলালুদ্দীন আহিদ বনলন, যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহার জনস্বাস্থ্য, 

অথযনীশি ও পশরনবনির জনয অিযন্ত ক্ষশিকর। যূিপান ও িািাকজাি দ্রবয বযবহানরর ভোবহ স্বাস্থ্যঝুুঁ শক সথনক এনদনির জনগণনক রক্ষার লনক্ষয স্থ্ানীে েরকার 

শবভাগেহ েরকানরর েকল িন্ত্রণালে, শবভাগ, সবেরকারী েংস্থ্া, শিশডো, েুিীল েিানজর প্রশিশনশয’র েিশিি কাযযকর অংিগ্রহণ প্রনোজন। শননদয শিকাটি স্থ্ানীে েরকার 

শবভানগর আওিাযীন েকল প্রশিষ্ঠাননর জনয প্রনোগনযাগয হনব বনল শিশন জানান। 

এশদনক শননদয শিকাে বলা হনেনে- একটি সেড লাইনেন্স গ্রহণকারী বযশি/ প্রশিষ্ঠান একটি জােগাে বযবো পশরচালনা করনি পারনব। একাশযক জােগার/ সদাকাননর জনয 

পতথক সেড লাইনেন্স গ্রহণ করনি হনব এবং সকান শডপাটয নিন্টাল সটার, খ্াবানরর সদাকান, িুশদ সদাকান ও সরনস্তারাুঁ নি িািাকজাি দ্রবয শবক্রনের লাইনেন্স প্রদান না 

করা। সহাশডং নম্বর বযিীি সকান প্রকার িািাকজাি দ্রবয শবক্রে সকেনক লাইনেন্স প্রদান না করা। (৮.৩ ও ৮.৪ উপযারা) 

এোড়া ৮.১০ উপযারানি বলা হনেনে, িািাকজাি দ্রবয প্রস্তুি হে এিন চুশল্ল বা কারখ্ানানকও সেড লাইনেনন্সর আওিাে আননি হনব এবং েকল যরনণর শিক্ষা 

প্রশিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যনেবা প্রদানকারী প্রশিষ্ঠানেেূনহর আনিপানি ১০০ শিটানরর িনযয সকান প্রকার চুশল্ল বা কারখ্ানানক সেড লাইনেন্স প্রদান করা যানব না। 

উনল্লখ্য, ঢাকা আহ্োশনো শিিন শবশভন্ন লশজশটক েহােিা প্রদান কনর শননদয শিকা প্রণেনন শবনিষভানব েহনযাশগিা কনরনে বনল স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক 

শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয শিকা বইনের িুখ্বন্ধনি উনল্লখ্ কনরনেন স্থ্ানীে েরকার, পল্লী উন্নেন ও েিবাে িন্ত্রণালনের পাশন েরবরাহ অণুশবভানগর অশিশরশি েশচব 

িুহম্মদ ইব্রাশহি। এই শননদয শিকাটি বাংলানদনি যূিপান এবং িািাকজাি দ্রনবযর বযবহার হ্রাে এবং শনেন্ত্রনণ গুরুত্বপূণয ভূশিকা রাখ্নব বনলও শিশন আিাবাদ বযি 

কনরনেন। 

স্থ্ানীে েরকার প্রশিষ্ঠাননর িািাক শনেন্ত্রণ কাযযক্রি বাস্তবােন শননদয িনাে এটিও বলা হনেনে সয, যশদ সকউ এ েকল শননদয িনা ও িািাক শনেন্ত্রণ আইন প্রশিপালনন বযথয 

হে িনব িানদর সেড লাইনেন্স বাশিল করা হনব। শননদয শিকার আনলানক এবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রশিষ্ঠাননর আনিপানি িািাকজাি দ্রনবযর শবক্রে বন্ধ হনব 

বনল েংশিষ্টরা আিা প্রকাি কনরনেন। 

 

https://www.bojrokontho.com/60145 

 

 

https://www.bojrokontho.com/60145

