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Summary: 

 
The Aviation and Tourism Journalists Forum of Bangladesh (ATJFB) and the Dhaka Ahsania Mission have 

expressed the view that the law needs to be amended to make the tourist area, including restaurants, 

smoke-free. This opinion was expressed in a virtual opinion-sharing meeting on February 03, titled 'Role 

of media in building a tobacco free Bangladesh 2040'. Md. Mokhlesur Rahman, Assistant Director, 

Health Sector, Dhaka Ahsania Mission, presented the keynote paper under the chairmanship of ATJFB 

President and ATN Bangla News Editor Nadira Kiran. Abdus Salam Mia, Grants Manager, Campaign for 

Tobacco Free Kids Bangladesh, Iqbal Masud, Director, Health and Wash Sector, Dhaka Ahsania Mission, 

Sharaf Uddin Ahmed Chowdhury, CEO, Savar Municipality, Sarkar Shams Bin Sharif, Communications 

Officer, Campaign for Tobacco Free Kids Bangladesh and Tanjib Anwar, General Secretary of ATJFB and 

online in-charge of BSS. 

Md. Mokhlesur Rahman, Assistant Director, Health Sector, Dhaka Ahsania Mission, said that 63 

countries, including Canada, Spain and Nepal, have laws prohibiting smoking in public places. However, 

according to the law of our country, smoking area can be kept in public place, restaurant with one room 

not bounded by four walls, multi-room public transport (train, launch) and non-mechanical public 

transport. However, Section 8 of the Tobacco Control Act should be amended to prohibit smoking in all 

types of public places and to ban the use of any type of tobacco, including smoking. 

Iqbal Masood, director of the health and wash sector at the Dhaka Ahsania Mission, said that since 

smoking could not be controlled, hotel restaurants needed to be 100 percent smoke-free. In this case, 

the media can convey this message to the government on a regular basis.  

Nadira Kiran, president of ATJFB and news editor of ATN Bangla, said that if smoking is banned in the air, 

then strict laws should be enacted to ban smoking in other public transports as well. Some may question 

that a 100% smoke-free space could harm the tourism sector. But despite neighboring Bhutan being a 

100% smoke-free country, they are far ahead in tourism. That is why we have to amend the law to make 

hotel restaurants in our country completely smoke free.  

The members of ATJFB who participated in the meeting in collaboration with Campaign for Tobacco Free 

Kids are: Shafiullah Sumon (BTV), Ziaul Haque Sabuj (Banglavision), Manjurul Islam (Balik Barta), Rita 

Nahar (Baishakhi TV), Masud Rumi (Kaler Kan). ), Baten Biplob (Asian TV), Imrul Kausar Emon (Bhorer 

Dak), Rashidul Hasan (The Daily Star), Mahfuz Kamal Babu (Channel 24) and Kamran Siddiqui (Business 

Standard). 

It is noted that the weak points in the existing law are the restrictions on tobacco control. Imports and 

sales controls or prohibitions are not included, illustrated health warnings fail to play an effective role 

because the size / volume of packaging of all tobacco products is not determined, and tobacco 

companies' 'social responsibility programs' or CSR activities are not banned. 

 



 





 



 





 

Ban on designated smoking area in restaurants, hotels 

urged 

 
DHAKA, Feb 3, 2021 (BSS) – Speakers at a webinar yesterday urged 
that the government lifts the provisions of keeping designated smoking 

area (DSA) in restaurants and hotels to save people from being victim 
of second hand smoking. 

They also urged the government to amend Tobacco Control Act to make 
tourist areas, including restaurants smoke-free. 

Aviation and Tourism Journalists Forum of Bangladesh (ATJFB) and 

Dhaka Ahsania Mission organized the virtual view exchange meeting 
titled ‘Role of media in building a tobacco free Bangladesh 2040’. 

Mokhlesur Rahman, assistant director, health sector, Dhaka Ahsania 
Mission in his speech said that 63 countries, including Canada, Spain 

and Nepal, have laws prohibiting any kind of smoking including keeping 
the provision DSA in public places. 
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“However, according to the law of our country, DSA can be keep in 

public places including in train, launch, airport and restaurant,” he 
added. 

He said Tobacco Control Act should be amended to prohibit smoking in 
all types of public places and to ban the use of any type of tobacco, 

including smoking. 
Iqbal Masood, director of the health and wash sector at the Dhaka 

Ahsania Mission, said that since smoke cannot be controlled, hotel and 
restaurants needed to be 100 percent smoke-free. 

Abdus Salam Mia, grants manager, Campaign for Tobacco Free Kids 
Bangladesh, said if smoking can be banned in aircraft, then why not 

smoking can be banned in other public transports as well. 
Sharaf Uddin Ahmed Chowdhury, CEO, Savar Municipality and Sarkar 

Shams Bin Sharif, Communications Officer, Campaign for Tobacco Free 
Kids Bangladesh, among others, also spoke. 

Nadira Kiron, president, ATJFB president over the programme while 

Tanzim Anwar, General Secretary, ATJFB conducted the meeting. 
 

https://www.bssnews.net/?p=527001 
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এটিজেএফবি ও ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির অিলাইি সভা 
পর্যটি এলাকাজক শতভাগ ধুিপািিুক্ত করজত আইি সংজশাধি প্রজয়ােি 

নিজস্ব প্রনিবেদক 

ফফব্রুয়াবর ০৩, ২০২১ 

 
ফরজতারাাঁ সহ পর্র্টি এলাকাজক শতভাগ ধুিপািিুক্ত করজত আইি সংজশাধি প্রজয়ােি িজল অবভিত প্রকাশ কজরজছি িক্তারা। আে িুধিার 

(৩ ফফব্রুয়াবর) এবভজয়শি অযান্ড টুযবরেি োিযাবলস্ট ফফারাি অি িাংলাজেশ (এটিজেএফবি) ও ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির ‘তািাকিুক্ত 

িাংলাজেশ ২০৪০ গঠজি গণিাধযজির ভূবিকা ও করণীয় শীর্যক’ এক ভারু্য য়াল সভায় িক্তারা এ অবভিত প্রকাশ কজরি। এটিজেএফবি’র 

সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরজণর সভাপবতজে এজত িূল প্রিন্ধ উপস্থাপি কজরি ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয 

ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিা. ফিাখজলছুর রহিাি। 

সভায় অবতবি বহজসজি িক্তিয প্রোি কজরি কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর গ্র্যান্টস িযাজিোর আিদুস সালাি বিয়া, ঢাকা 

আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে, সাভার ফপৌরসভার প্রধাি বিিযাহী কিযকতয া শরাফ উবিি আহজিে 

ফর্ৌধুরী, কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর কবিউবিজকশিস অবফসার সরকার শািস বিি শরীফ এিং এটিজেএফবি’র সাধারণ 

সম্পােক ও বিএসএস’র অিলাইি ইির্ােয  তািেীি আজিায়ার। 

ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিা. ফিাখজলছুর রহিাি িজলি, কািাডা, ফেি, ফিপালসহ বিজের ৬৩টি ফেজশ 

পািবলক ফেজস ধুিপাজির েিয বিধযাবরত োয়গা বিবর্দ্ধ কজর আইি রজয়জছ। অির্ আিাজের ফেজশর আইজি পািবলক ফেজস ধুিপাজির েিয 

বিধযাবরত এলাকা, র্ার ফেয়াজল আিদ্ধ এক কক্ষ বিবশষ্ট িয় এিি ফরসু্টজরন্ট, একাবধক কক্ষবিবশষ্ট গণপবরিহজি (ফেি, লঞ্চ) ও অর্াবিক 

পািবলক পবরিহজি ধুিপাজির স্থাি রাখা র্াজি। অির্ হওয়া উবর্ত তািাক বিয়িণ আইজির ধারা ৭ সংজশাধি কজর সি ধরজির পািবলক ফেজস 

ধুিপাজির েিয বিধযাবরত স্থাি বিবর্দ্ধ করা এিং ধুিপািসহ ফর্জকাি ধরজির তািাক িযিহার সমূ্পণয বিবর্দ্ধ করজত হজি। 



ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে িজলি, ফর্জহতু ধুিপাজির ফধাাঁ য়া বিয়িণ করা র্ায় িা, ফসজহতু 

ফহাজটল ফরজতারাগুজলাজক শতভাগ ধুিপািিুক্ত করজত হজি। এজক্ষজে গণিাধযিই পাজর আিাজের এই িাতয া বিয়বিত ভাজি সরকাজরর কাজছ 

ফপৌাঁজছ বেজত। 

এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরণ িজলি, আকাশ পজি র্বে ধুিপাি বিবর্দ্ধ িাজক তজি অিযািয 

পািবলক োন্সজপাজটয ও ধুিপাি বিবর্দ্ধ করজত কজঠার আইি করজত হজি। আিাজের ধারণা আসজত পাজর ফর্, শতভাগ ধুিপািিুক্ত স্থাি 

টুযবরেি ফসক্টরজক ক্ষবত করজত পাজর। বকন্তু পাশর্^িতী ভুটাি শতভাগ ধুিপাি িুক্ত ফেশ হওয়া সজেও টুযবরেজি তারা অজিক এবগজয় 

রজয়জছ। এেিয আিাজের ফেজশর ফহাজটল ফরসু্টজরন্টগুজলাজক পুজরাপুবর ধুিপাি িুক্ত করজত আইি সংজশাধি করজত হজি। 

কযাজম্পইি ফর ফটািযাজকা বি বকজসসর সহজর্াবগতায় সভায় এটিজেএফবি’র ফর্ সেসয সাংিাবেকরা অংশগ্র্হণ কজরি তারা হজলি- 

শবফউল্লাহ সুিি (বিটিবভ), বেয়াউল হক সিুে (িাংলাবভশি), িিেুরুল ইসলাি (িবণক িাতয া), বরতা িাহার (বিশাখী টিবভ), িাসুে রুিী 

(কাজলর কণ্ঠ), িাজতি বিেি (এবশয়াি টিবভ), ইিরুল কাউসার ইিি (ফভাজরর ডাক), রাবশদুল হাসাি (েয ফডইবল স্টার), িাহফুে কািাল 

িািু (র্যাজিল ২৪) ও কািরাি বসবিকী (বিেজিস স্টযান্ডাডয )। 

উজল্লখয, বিেযিাি আইজির ফর্সি দুিযলবেক তািাক বিয়িজণ িাধা রজয়জছ ফসগুজলা হজলা- বিেযিাি আইজি গণপবরিহি ও ফরজতারাাঁ সিূজহ 

ফক্ষেবিজশজর্ ধুিপাজির সুজর্াগ রাখা, বিক্রয়জকজে তািাকোত দ্রিয প্রেশযি বিবর্দ্ধ করা হয়বি, বিবি-বসগাজরজটর বসজেল বস্টক িা খুর্রা 

শলাকা বিবক্র বিবর্দ্ধ িয়, ই-বসগাজরজটর িজতা এিাবেয ং ফটািযাজকা ফপ্রাডাক্টসিূহ আিোবি ও বিক্রয় বিয়িণ িা বিবর্জদ্ধর বির্য়টি অন্তভুয ক্ত 

করা হয়বি, সিধরজির তািাকোত দ্রজিযর ফিািজকর আকার/আয়তি বিধযারণ িা করায় সবর্ে স্বাস্থয সতকয িাতয া কার্যকর ভূবিকা রাখজত িযিয 

হজে ও তািাক ফকাম্পাবির ‘সািাবেক োয়িদ্ধতা কিযসূবর্’ িা বসএসআর কার্যক্রি বিবর্দ্ধ করা হয়বি। 
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ফফব্রুয়াবর ৩, ২০২১ 

 
 

ফডইবল গােীপুর ( সংিাে বিজ্ঞবি ) : ফরজতারাসহ পর্যটি এলাকাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত আইি সংজশাধি প্রজয়ােি িজল 

অবভিত প্রকাশ কজরজছি এবভজয়শি এন্ড টুযবরেি োিযাবলস্ট ফফারাি অি িাংলাজেশ (এটিজেএফবি) ও ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশি। ৩ 

ফফব্রুয়াবর ‘তািাকিুক্ত িাংলাজেশ ২০৪০ গঠফি গণিাধযজির ভূবিকা ও করণীয় শীর্যক’ এক ভারু্য য়াবল সভায় এ অবভিত প্রকাশ করা 

হয়। এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরজণর সভাপবতজে এজত িূল প্রিন্ধ উপস্থাপি কজরি ঢাকা 

আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ ফিাখজলছুর রহিাি। সভায় অবতবি বহজসজি িক্তিয প্রোি কজরি 

কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর গ্র্যান্টস িযাজিোর আিদুস সালাি বিয়া, ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ 

ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে, সাভার ফপৌরসভার প্রধাি বিিযাহী কিযকতয া শরাফ উবিি আহজিে ফর্ৌধুরী, কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা 

বি বকডস িাংলাজেজশর কবিউবিজকশিস অবফসার সরকার শািস বিি শরীফ এিং এটিজেএফবি’র সাধারণ সম্পােক ও বিএসএস’র 

অিলাইি ইির্ােয  তািেীি আজিায়ার। 
ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ ফিাখজলছুর রহিাি িজলি, কািাডা, ফেি, ফিপালসহ বিজের 

৬৩টি ফেজশ পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত োয়গা বিবর্দ্ধ কজর আইি রজয়জছ। অির্ আিাজের ফেজশর আইজি পািবলক 

ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত এলাকা, র্ার ফেয়াজল আিদ্ধ এক কক্ষ বিবশষ্ট িয় এিি ফরসু্টজরন্ট, একাবধক কক্ষবিবশষ্ট গণপবরিহজি 
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(ফেি, লঞ্চ) ও অর্াবিক পািবলক পবরিহজি ধূিপাজির স্থাি রাখা র্াজি। অির্ হওয়া উবর্ত তািাক বিয়িণ আইজির ধারা ৭ 

সংজশাধি কজর সি ধরজির পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত স্থাি বিবর্দ্ধ করা এিং ধূিপািসহ ফর্জকাি ধরজির তািাক িযিহার 

সমূ্পণয বিবর্দ্ধ করজত হজি। 
ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে িজলি, ফর্জহতু ধূিপাজির ফধাাঁ য়া বিয়িণ করা র্ায় িা, 

ফসজহতু ফহাজটল ফরজতারাগুজলাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত হজি। এজক্ষজে গণিাধযিই পাজর আিাজের এই িাতয া বিয়বিত ভাজি 

সরকাজরর কাজছ ফপৌাঁজছ বেজত। 
এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরণ িজলি, আকাশ পজি র্বে ধূিপাি বিবর্দ্ধ িাজক তজি অিযািয 

পািবলক োন্সজপাজটয ও ধূিপাি বিবর্দ্ধ করজত কজঠার আইি করজত হজি। আিাজের ধারণা আসজত পাজর ফর্, শতভাগ ধূিপািিুক্ত স্থাি 

টুযবরেি ফসক্টরজক ক্ষবত করজত পাজর। বকন্তু পােযিতী ভুটাি শতভাগ ধূিপাি িুক্ত ফেশ হওয়া সজেও টুযবরেজি তারা অজিক এবগজয় 

রজয়জছ। এেিয আিাজের ফেজশর ফহাজটল ফরসু্টজরন্টগুজলাজক পুজরাপুবর ধূিপাি িুক্ত করজত আইি সংজশাধি করজত হজি। 
কযাজম্পইি ফর ফটািযাজকা বি বকজসসর সহজর্াগীতায় সভায় এটিজেএফবি’র ফর্ সেসয সাংিাবেকরা অংশগ্র্হণ কজরি তারা হজলি- 

শবফউল্লাহ সুিি (বিটিবভ), বেয়াউল হক সিুে (িাংলাবভশি), িঞু্জরুল ইসলাি (িবলক িাতয া), বরতা িাহার (বিশাখী টিবভ), 

িাসুে রুিী (কাজলর কণ্ঠ), িাজতি বিেি (এবশয়াি টিবভ), ইিরুল কাউসার ইিি (ফভাজরর ডাক), রাবশদুল হাসাি (েয ফডইবল 

স্টার), িাহফুে কািাল িািু (র্যাজিল ২৪) ও কািরাি বসবিকী (বিেজিস স্টযান্ডাডয )। 
উজল্লখয, বিেযিাি আইজির ফর্সি দূিযলবেক তািাক বিয়িজণ িাধা রজয়জছ ফসগুজলা হজলা- বিেযিাি আইজি গণপবরিহি ও 

ফরজতাাঁ রাসিূজহ ফক্ষেবিজশজর্ ধূিপাজির সুজর্াগ রাখা, বিক্রয়জকজে তািাকোত দ্রিয প্রেশযি বিবর্দ্ধ করা হয়বি, বিবি-বসগাজরজটর 

বসজেল বস্টক িা খুর্রা শলাকা বিবক্র বিবর্দ্ধ িয়, ই-বসগাজরজটর িজতা এিাবেয ং ফটািযাজকা ফপ্রাডাক্টসিূহ আিোবি ও বিক্রয় বিয়িণ িা 

বিবর্জদ্ধর বির্য়টি অন্তভুয ক্ত করা হয়বি, সিধরজির তািাকোত দ্রজিযর ফিািজকর আকার/আয়তি বিধযারণ িা করায় সবর্ে স্বাস্থয 

সতকয িাতয া কার্যকর ভূবিকা রাখজত িযিয হজে ও তািাক ফকাম্পাবির ‘সািাবেক োয়িদ্ধতা কিযসূবর্’ িা বসএসআর কার্যক্রি বিবর্দ্ধ করা 

হয়বি। 
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ররবতারাসহ পর্যটি এলাকাবক  িভাগ ধূমপািমুক্ত করবি আইি সংব াধি প্রব াজি 
এবভজয়শি এন্ড টুযবরেি োিযাবলস্ট ফফারাি অি িাংলাজেশ (এটিজেএফবি) ও ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশি 

 February 4, 2021 bdmetronews 

 

বিবডজিজোবিউে ফডস্ক ॥ ফরজতারাসহ পর্যটি এলাকাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত আইি সংজশাধি প্রজয়ােি িজল অবভিত প্রকাশ 

কজরজছি এবভজয়শি এন্ড টুযবরেি োিযাবলস্ট ফফারাি অি িাংলাজেশ (এটিজেএফবি) ও ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশি। 

৩ ফফব্রুয়াবর ‘তািাকিুক্ত িাংলাজেশ ২০৪০ গঠজি গণিাধযজির ভূবিকা ও করণীয় শীর্যক’ এক ভারু্য য়াবল সভায় এ অবভিত প্রকাশ করা 

হয়। 

এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরজণর সভাপবতজে এজত িূল প্রিন্ধ উপস্থাপি কজরি ঢাকা আহ্ছাবিয়া 

বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ ফিাখজলছুর রহিাি। 

সভায় অবতবি বহজসজি িক্তিয প্রোি কজরি কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর গ্র্যান্টস িযাজিোর আিদুস সালাি বিয়া, ঢাকা 

আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে, সাভার ফপৌরসভার প্রধাি বিিযাহী কিযকতয া শরাফ উবিি আহজিে 

ফর্ৌধুরী, কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর কবিউবিজকশিস অবফসার সরকার শািস বিি শরীফ এিং এটিজেএফবি’র 

সাধারণ সম্পােক ও বিএসএস’র অিলাইি ইির্ােয  তািেীি আজিায়ার। 

ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ ফিাখজলছুর রহিাি িজলি, কািাডা, ফেি, ফিপালসহ বিজের ৬৩টি ফেজশ 

পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত োয়গা বিবর্দ্ধ কজর আইি রজয়জছ। অির্ আিাজের ফেজশর আইজি পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয 

বিধযাবরত এলাকা, র্ার ফেয়াজল আিদ্ধ এক কক্ষ বিবশষ্ট িয় এিি ফরসু্টজরন্ট, একাবধক কক্ষবিবশষ্ট গণপবরিহজি (ফেি, লঞ্চ) ও অর্াবিক 



পািবলক পবরিহজি ধূিপাজির স্থাি রাখা র্াজি। অির্ হওয়া উবর্ত তািাক বিয়িণ আইজির ধারা ৭ সংজশাধি কজর সি ধরজির পািবলক ফেজস 

ধূিপাজির েিয বিধযাবরত স্থাি বিবর্দ্ধ করা এিং ধূিপািসহ ফর্জকাি ধরজির তািাক িযিহার সমূ্পণয বিবর্দ্ধ করজত হজি। 

ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে িজলি, ফর্জহতু ধূিপাজির ফধাাঁ য়া বিয়িণ করা র্ায় িা, ফসজহতু 

ফহাজটল ফরজতারাগুজলাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত হজি। এজক্ষজে গণিাধযিই পাজর আিাজের এই িাতয া বিয়বিত ভাজি সরকাজরর কাজছ 

ফপৌাঁজছ বেজত। 

এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরণ িজলি, আকাশ পজি র্বে ধূিপাি বিবর্দ্ধ িাজক তজি অিযািয 

পািবলক োন্সজপাজটয ও ধূিপাি বিবর্দ্ধ করজত কজঠার আইি করজত হজি। আিাজের ধারণা আসজত পাজর ফর্, শতভাগ ধূিপািিুক্ত স্থাি 

টুযবরেি ফসক্টরজক ক্ষবত করজত পাজর। বকন্তু পােযিতী ভুটাি শতভাগ ধূিপাি িুক্ত ফেশ হওয়া সজেও টুযবরেজি তারা অজিক এবগজয় রজয়জছ। 

এেিয আিাজের ফেজশর ফহাজটল ফরসু্টজরন্টগুজলাজক পুজরাপুবর ধূিপাি িুক্ত করজত আইি সংজশাধি করজত হজি। 

কযাজম্পইি ফর ফটািযাজকা বি বকজসসর সহজর্াগীতায় সভায় এটিজেএফবি’র ফর্ সেসয সাংিাবেকরা অংশগ্র্হণ কজরি তারা হজলি- 

শবফউল্লাহ সুিি (বিটিবভ), বেয়াউল হক সিুে (িাংলাবভশি), িঞু্জরুল ইসলাি (িবিক িাতয া), বরতা িাহার (বিশাখী টিবভ), িাসুে রুিী 

(কাজলর কণ্ঠ), িাজতি বিেি (এবশয়াি টিবভ), ইিরুল কাউসার ইিি (ফভাজরর ডাক), রাবশদুল হাসাি (েয ফডইবল স্টার), িাহফুে কািাল িািু 

(র্যাজিল ২৪) ও কািরাি বসবিকী (বিেজিস স্টযান্ডাডয )। 

উজল্লখয, বিেযিাি আইজির ফর্সি দূিযলবেক তািাক বিয়িজণ িাধা রজয়জছ ফসগুজলা হজলা- বিেযিাি আইজি গণপবরিহি ও ফরজতাাঁ রাসিূজহ 

ফক্ষেবিজশজর্ ধূিপাজির সুজর্াগ রাখা, বিক্রয়জকজে তািাকোত দ্রিয প্রেশযি বিবর্দ্ধ করা হয়বি, বিবি-বসগাজরজটর বসজেল বস্টক িা খুর্রা 

শলাকা বিবক্র বিবর্দ্ধ িয়, ই-বসগাজরজটর িজতা এিাবেয ং ফটািযাজকা ফপ্রাডাক্টসিূহ আিোবি ও বিক্রয় বিয়িণ িা বিবর্জদ্ধর বির্য়টি অন্তভুয ক্ত করা 

হয়বি, সিধরজির তািাকোত দ্রজিযর ফিািজকর আকার/আয়তি বিধযারণ িা করায় সবর্ে স্বাস্থয সতকয িাতয া কার্যকর ভূবিকা রাখজত িযিয হজে 

ও তািাক ফকাম্পাবির ‘সািাবেক োয়িদ্ধতা কিযসূবর্’ িা বসএসআর কার্যক্রি বিবর্দ্ধ করা হয়বি। 
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‘ররবতারাাঁ সহ পর্যটি এলাকা ধূমপািমুক্ত করবি আইি সংব াধি প্রব াজি’ 

 ফেযষ্ঠ প্রবতজিেক || রাইবেংবিবড.কি 

 প্রকাবশত: ০৭:৪০, ৪ ফফব্রুয়াবর ২০২১   আপজডট: ১০:৩১, ৪ ফফব্রুয়াবর ২০২১ 

 

ফরজতারাাঁ সহ পর্যটি এলাকাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত আইি সংজশাধি প্রজয়ােি িজল অবভিত প্রকাশ কজরজছি এবভজয়শি এন্ড 

টুযবরেি োিযাবলস্ট ফফারাি অি িাংলাজেশ (এটিজেএফবি) ও ঢাকা আহছাবিয়া বিশি। 

িুধিার (৩ ফফব্রুয়াবর) ‘তািাকিুক্ত িাংলাজেশ ২০৪০ গঠজি গণিাধযজির ভূবিকা ও করণীয় শীর্যক’ এক ভারু্য য়াল সভায় এ অবভিত প্রকাশ 

করা হয়। এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরজণর সভাপবতজে এজত িূল প্রিন্ধ উপস্থাপি কজরি ঢাকা 

আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিা. ফিাখজলছুর রহিাি। সভায় অবতবি বহজসজি িক্তিয প্রোি কজরি কযাজম্পইি ফর 

ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর গ্র্যান্টস িযাজিোর আিদুস সালাি বিয়া, ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক 

ইকিাল িাসুে, সাভার ফপৌরসভার প্রধাি বিিযাহী কিযকতয া শরাফ উবিি আহজিে ফর্ৌধুরী, কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর 

কবিউবিজকশিস অবফসার সরকার শািস বিি শরীফ এিং এটিজেএফবি’র সাধারণ সম্পােক ও বিএসএস’র অিলাইি ইির্ােয  তািেীি 

আজিায়ার। 
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অিুষ্ঠাজি ফিা. ফিাখজলছুর রহিাি িজলি, কািাডা, ফেি, ফিপালসহ বিজের ৬৩টি ফেজশ পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত োয়গা 

বিবর্দ্ধ কজর আইি রজয়জছ। অির্ আিাজের ফেজশর আইজি পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত এলাকা, র্ার ফেয়াজল আিদ্ধ এক কক্ষ 

বিবশষ্ট িয় এিি ফরসু্টজরন্ট, একাবধক কক্ষবিবশষ্ট গণপবরিহজি (ফেি, লঞ্চ) ও অর্াবিক পািবলক পবরিহজি ধূিপাজির স্থাি রাখা র্াজি। অির্ 

হওয়া উবর্ত তািাক বিয়িণ আইজির ধারা ৭ সংজশাধি কজর সি ধরজির পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত স্থাি বিবর্দ্ধ করা এিং 

ধূিপািসহ ফর্জকাি ধরজির তািাক িযিহার সমূ্পণয বিবর্দ্ধ করজত হজি। 

ইকিাল িাসুে িজলি, ফর্জহতু ধূিপাজির ফধাাঁ য়া বিয়িণ করা র্ায় িা, ফসজহতু ফহাজটল ফরজতারাগুজলাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত হজি। 

এজক্ষজে গণিাধযিই পাজর আিাজের এই িাতয া বিয়বিতভাজি সরকাজরর কাজছ ফপৌাঁজছ বেজত। 

িাবেরা বকরণ িজলি, আকাশ পজি র্বে ধূিপাি বিবর্দ্ধ িাজক তজি অিযািয পািবলক োন্সজপাজটয ও ধূিপাি বিবর্দ্ধ করজত কজঠার আইি করজত 

হজি। আিাজের ধারণা আসজত পাজর ফর্, শতভাগ ধূিপািিুক্ত স্থাি টুযবরেি ফসক্টরজক ক্ষবত করজত পাজর। বকন্তু পােযিতী ভুটাি শতভাগ 

ধূিপাি িুক্ত ফেশ হওয়া সজেও টুযবরেজি তারা অজিক এবগজয় রজয়জছ। এেিয আিাজের ফেজশর ফহাজটল ফরসু্টজরন্টগুজলাজক পুজরাপুবর 

ধূিপাি িুক্ত করজত আইি সংজশাধি করজত হজি। 

অিুষ্ঠাজি োিাজিা হয়, বিেযিাি আইজির ফর্সি দূিযল বেক তািাক বিয়িজণ িাধা রজয়জছ ফসগুজলা হজলা- বিেযিাি আইজি গণপবরিহি ও 

ফরজতাাঁ রাসিূজহ ফক্ষেবিজশজর্ ধূিপাজির সুজর্াগ রাখা, বিক্রয়জকজে তািাকোত দ্রিয প্রেশযি বিবর্দ্ধ করা হয়বি, বিবি-বসগাজরজটর বসজেল 

বস্টক িা খুর্রা শলাকা বিবক্র বিবর্দ্ধ িয়, ই-বসগাজরজটর িজতা এিাবেয ং ফটািযাজকা ফপ্রাডাক্টসিূহ আিোবি ও বিক্রয় বিয়িণ িা বিবর্জদ্ধর 

বির্য়টি অন্তভুয ক্ত করা হয়বি, সিধরজির তািাকোত দ্রজিযর ফিািজকর আকার িা আয়তি বিধযারণ িা করায় সবর্ে স্বাস্থয সতকয িাতয া কার্যকর 

ভূবিকা রাখজত িযিয হজে ও তািাক ফকাম্পাবির ‘সািাবেক োয়িদ্ধতা কিযসূবর্’ িা বসএসআর কার্যক্রি বিবর্দ্ধ করা হয়বি। 
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সম  : 2021-02-03 18:14:13 

 
 

এবভজয়শি এন্ড টুযবরেি োিযাবলস্ট ফফারাি অি িাংলাজেশ (এটিজেএফবি) ও ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশি 

ফরজতারাসহ পর্যটি এলাকাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত আইি সংজশাধি প্রজয়ােি িজল অবভিত প্রকাশ কজরজছি এবভজয়শি এন্ড 

টুযবরেি োিযাবলস্ট ফফারাি অি িাংলাজেশ (এটিজেএফবি) ও ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশি। ৩ ফফব্রুয়াবর ‘তািাকিুক্ত িাংলাজেশ ২০৪০ গঠজি 

গণিাধযজির ভূবিকা ও করণীয় শীর্যক’ এক ভারু্য য়াবল সভায় এ অবভিত প্রকাশ করা হয়। এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া 

সম্পােক িাবেরা বকরজণর সভাপবতজে এজত িূল প্রিন্ধ উপস্থাপি কজরি ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ 

ফিাখজলছুর রহিাি। সভায় অবতবি বহজসজি িক্তিয প্রোি কজরি কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর গ্র্যান্টস িযাজিোর 

আিদুস সালাি বিয়া, ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে, সাভার ফপৌরসভার প্রধাি বিিযাহী কিযকতয া 

শরাফ উবিি আহজিে ফর্ৌধুরী, কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর কবিউবিজকশিস অবফসার সরকার শািস বিি শরীফ এিং 

এটিজেএফবি’র সাধারণ সম্পােক ও বিএসএস’র অিলাইি ইির্ােয  তািেীি আজিায়ার। 

ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ ফিাখজলছুর রহিাি িজলি, কািাডা, ফেি, ফিপালসহ বিজের ৬৩টি 

ফেজশ পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত োয়গা বিবর্দ্ধ কজর আইি রজয়জছ। অির্ আিাজের ফেজশর আইজি পািবলক ফেজস ধূিপাজির 



েিয বিধযাবরত এলাকা, র্ার ফেয়াজল আিদ্ধ এক কক্ষ বিবশষ্ট িয় এিি ফরসু্টজরন্ট, একাবধক কক্ষবিবশষ্ট গণপবরিহজি (ফেি, লঞ্চ) ও অর্াবিক 

পািবলক পবরিহজি ধূিপাজির স্থাি রাখা র্াজি। অির্ হওয়া উবর্ত তািাক বিয়িণ আইজির ধারা ৭ সংজশাধি কজর সি ধরজির পািবলক ফেজস 

ধূিপাজির েিয বিধযাবরত স্থাি বিবর্দ্ধ করা এিং ধূিপািসহ ফর্জকাি ধরজির তািাক িযিহার সমূ্পণয বিবর্দ্ধ করজত হজি। 

ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে িজলি, ফর্জহতু ধূিপাজির ফধাাঁ য়া বিয়িণ করা র্ায় িা, ফসজহতু 

ফহাজটল ফরজতারাগুজলাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত হজি। এজক্ষজে গণিাধযিই পাজর আিাজের এই িাতয া বিয়বিত ভাজি সরকাজরর কাজছ 

ফপৌাঁজছ বেজত। 

এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরণ িজলি, আকাশ পজি র্বে ধূিপাি বিবর্দ্ধ িাজক তজি অিযািয 

পািবলক োন্সজপাজটয ও ধূিপাি বিবর্দ্ধ করফত কজঠার আইি করজত হজি। আিাজের ধারণা আসজত পাজর ফর্, শতভাগ ধূিপািিুক্ত স্থাি 

টুযবরেি ফসক্টরজক ক্ষবত করজত পাজর। বকন্তু পােযিতী ভুটাি শতভাগ ধূিপাি িুক্ত ফেশ হওয়া সজেও টুযবরেজি তারা অজিক এবগজয় রজয়জছ। 

এেিয আিাজের ফেজশর ফহাজটল ফরসু্টজরন্টগুজলাজক পুজরাপুবর ধূিপাি িুক্ত করজত আইি সংজশাধি করজত হজি। 

কযাজম্পইি ফর ফটািযাজকা বি বকজসসর সহজর্াগীতায় সভায় এটিজেএফবি’র ফর্ সেসয সাংিাবেকরা অংশগ্র্হণ কজরি তারা হজলি- 

শবফউল্লাহ সুিি (বিটিবভ), বেয়াউল হক সিুে (িাংলাবভশি), িঞু্জরুল ইসলাি (িবলক িাতয া), বরতা িাহার (বিশাখী টিবভ), িাসুে রুিী 

(কাজলর কণ্ঠ), িাজতি বিেি (এবশয়াি টিবভ), ইিরুল কাউসার ইিি (ফভাজরর ডাক), রাবশদুল হাসাি (েয ফডইবল স্টার), িাহফুে কািাল 

িািু (র্যাজিল ২৪) ও কািরাি বসবিকী (বিেজিস স্টযান্ডাডয )। 

উজল্লখয, বিেযিাি আইজির ফর্সি দূিযলবেক তািাক বিয়িজণ িাধা রজয়জছ ফসগুজলা হজলা- বিেযিাি আইজি গণপবরিহি ও ফরজতাাঁ রাসিূজহ 

ফক্ষেবিজশজর্ ধূিপাজির সুজর্াগ রাখা, বিক্রয়জকজে তািাকোত দ্রিয প্রেশযি বিবর্দ্ধ করা হয়বি, বিবি-বসগাজরজটর বসজেল বস্টক িা খুর্রা 

শলাকা বিবক্র বিবর্দ্ধ িয়, ই-বসগাজরজটর িজতা এিাবেয ং ফটািযাজকা ফপ্রাডাক্টসিূহ আিোবি ও বিক্রয় বিয়িণ িা বিবর্জদ্ধর বির্য়টি অন্তভুয ক্ত 

করা হয়বি, সিধরজির তািাকোত দ্রজিযর ফিািজকর আকার/আয়তি বিধযারণ িা করায় সবর্ে স্বাস্থয সতকয িাতয া কার্যকর ভূবিকা রাখজত িযিয 

হজে ও তািাক ফকাম্পাবির ‘সািাবেক োয়িদ্ধতা কিযসূবর্’ িা বসএসআর কার্যক্রি বিবর্দ্ধ করা হয়বি। 
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প্রব াজি- এনভব  ি এন্ড টুুনরজম জািযানলস্ট রফারাম অে োংলাবদ  

(এটিবজএফনে) ও ঢাকা আহ্ছানি া নম ি 

 আপজডট টাইি : িুধিার, ৩ ফফব্রুয়ারী, ২০২১, ৩.৪৭ 

বপএি 

 
সিজয়র কন্ঠ বরজপাটয ।। 

ফরজতারাসহ পর্যটি এলাকাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত আইি সংজশাধি প্রজয়ােি িজল অবভিত প্রকাশ কজরজছি এবভজয়শি এন্ড 

টুযবরেি োিযাবলস্ট ফফারাি অি িাংলাজেশ (এটিজেএফবি) ও ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশি। ৩ ফফব্রুয়াবর ‘তািাকিুক্ত িাংলাজেশ ২০৪০ 

গঠজি গণিাধযজির ভূবিকা ও করণীয় শীর্যক’ এক ভারু্য য়াবল সভায় এ অবভিত প্রকাশ করা হয়। এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি 

িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরজণর সভাপবতজে এজত িূল প্রিন্ধ উপস্থাপি কজরি ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর 

সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ ফিাখজলছুর রহিাি। সভায় অবতবি বহজসজি িক্তিয প্রোি কজরি কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস 

িাংলাজেজশর গ্র্যান্টস িযাজিোর আিদুস সালাি বিয়া, ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে, 

সাভার ফপৌরসভার প্রধাি বিিযাহী কিযকতয া শরাফ উবিি আহজিে ফর্ৌধুরী, কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর 

কবিউবিজকশিস অবফসার সরকার শািস বিি শরীফ এিং এটিজেএফবি’র সাধারণ সম্পােক ও বিএসএস’র অিলাইি ইির্ােয  তািেীি 

আজিায়ার। 



ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ ফিাখজলছুর রহিাি িজলি, কািাডা, ফেি, ফিপালসহ বিজের 

৬৩টি ফেজশ পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত োয়গা বিবর্দ্ধ কজর আইি রজয়জছ। অির্ আিাজের ফেজশর আইজি পািবলক 

ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত এলাকা, র্ার ফেয়াজল আিদ্ধ এক কক্ষ বিবশষ্ট িয় এিি ফরসু্টজরন্ট, একাবধক কক্ষবিবশষ্ট গণপবরিহজি 

(ফেি, লঞ্চ) ও অর্াবিক পািবলক পবরিহজি ধূিপাজির স্থাি রাখা র্াজি। অির্ হওয়া উবর্ত তািাক বিয়িণ আইজির ধারা ৭ 

সংজশাধি কজর সি ধরজির পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত স্থাি বিবর্দ্ধ করা এিং ধূিপািসহ ফর্জকাি ধরজির তািাক িযিহার 

সমূ্পণয বিবর্দ্ধ করজত হজি। 
ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে িজলি, ফর্জহতু ধূিপাজির ফধাাঁ য়া বিয়িণ করা র্ায় িা, 

ফসজহতু ফহাজটল ফরজতারাগুজলাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত হজি। এজক্ষজে গণিাধযিই পাজর আিাজের এই িাতয া বিয়বিত ভাজি 

সরকাজরর কাজছ ফপৌাঁজছ বেজত। 
এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরণ িজলি, আকাশ পজি র্বে ধূিপাি বিবর্দ্ধ িাজক তজি অিযািয 

পািবলক োন্সজপাজটয ও ধূিপাি বিবর্দ্ধ করজত কজঠার আইি করজত হজি। আিাজের ধারণা আসজত পাজর ফর্, শতভাগ ধূিপািিুক্ত স্থাি 

টুযবরেি ফসক্টরজক ক্ষবত করজত পাজর। বকন্তু পােযিতী ভুটাি শতভাগ ধূিপাি িুক্ত ফেশ হওয়া সজেও টুযবরেজি তারা অজিক এবগজয় 

রজয়জছ। এেিয আিাজের ফেজশর ফহাজটল ফরসু্টজরন্টগুজলাজক পুজরাপুবর ধূিপাি িুক্ত করজত আইি সংজশাধি করজত হজি। 
কযাজম্পইি ফর ফটািযাজকা বি বকজসসর সহজর্াগীতায় সভায় এটিজেএফবি’র ফর্ সেসয সাংিাবেকরা অংশগ্র্হণ কজরি তারা হজলি- 

শবফউল্লাহ সুিি (বিটিবভ), বেয়াউল হক সিুে (িাংলাবভশি), িঞু্জরুল ইসলাি (িবলক িাতয া), বরতা িাহার (বিশাখী টিবভ), 

িাসুে রুিী (কাজলর কণ্ঠ), িাজতি বিেি (এবশয়াি টিবভ), ইিরুল কাউসার ইিি (ফভাজরর ডাক), রাবশদুল হাসাি (েয ফডইবল 

স্টার), িাহফুে কািাল িািু (র্যাজিল ২৪) ও কািরাি বসবিকী (বিেজিস স্টযান্ডাডয )। 
উজল্লখয, বিেযিাি আইজির ফর্সি দূিযলবেক তািাক বিয়িজণ িাধা রজয়জছ ফসগুজলা হজলা- বিেযিাি আইজি গণপবরিহি ও 

ফরজতাাঁ রাসিূজহ ফক্ষেবিজশজর্ ধূিপাজির সুজর্াগ রাখা, বিক্রয়জকজে তািাকোত দ্রিয প্রেশযি বিবর্দ্ধ করা হয়বি, বিবি-বসগাজরজটর 

বসজেল বস্টক িা খুর্রা শলাকা বিবক্র বিবর্দ্ধ িয়, ই-বসগাজরজটর িজতা এিাবেয ং ফটািযাজকা ফপ্রাডাক্টসিূহ আিোবি ও বিক্রয় বিয়িণ িা 

বিবর্জদ্ধর বির্য়টি অন্তভুয ক্ত করা হয়বি, সিধরজির তািাকোত দ্রজিযর ফিািজকর আকার/আয়তি বিধযারণ িা করায় সবর্ে স্বাস্থয 

সতকয িাতয া কার্যকর ভূবিকা রাখজত িযিয হজে ও তািাক ফকাম্পাবির ‘সািাবেক োয়িদ্ধতা কিযসূবর্’ িা বসএসআর কার্যক্রি বিবর্দ্ধ করা 

হয়বি। 
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‘ররবতারাসহ পর্যটি এলাকাবক  িভাগ  

ধূমপািমুক্ত করবি আইি সংব াধি প্রব াজি’ 
ফফব্রুয়াবর ৪, ২০২১ 

 
িুধিার (৩ ফফব্রুয়াবর) ‘তািাকিুক্ত িাংলাজেশ ২০৪০ গঠজি গণিাধযজির ভূবিকা ও করণীয় শীর্যক’ এক ভারু্য য়াবল সভা 

এটিবজএফনে ও ঢাকা আহছানি া নম ি 

নিজস্ব প্রনিবেদক: 

ফরজতারাসহ পর্যটি এলাকাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত আইি সংজশাধি প্রজয়ােি িজল অবভিত প্রকাশ কজরজছি এবভজয়শি এন্ড 

টুযবরেি োিযাবলস্ট ফফারাি অি িাংলাজেশ (এটিজেএফবি) ও ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশি। িুধিার (৩ ফফব্রুয়াবর) ‘তািাকিুক্ত িাংলাজেশ ২০৪০ 

গঠজি গণিাধযজির ভূবিকা ও করণীয় শীর্যক’ এক ভারু্য য়াবল সভায় এ অবভিত প্রকাশ করা হয়। 

এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরজণর সভাপবতজে এজত িূল প্রিন্ধ উপস্থাপি কজরি ঢাকা আহ্ছাবিয়া 

বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ ফিাখজলছুর রহিাি। সভায় অবতবি বহজসজি িক্তিয প্রোি কজরি কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা 

বি বকডস িাংলাজেজশর গ্র্যান্টস িযাজিোর আিদুস সালাি বিয়া, ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল 

িাসুে, সাভার ফপৌরসভার প্রধাি বিিযাহী কিযকতয া শরাফ উবিি আহজিে ফর্ৌধুরী, কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর 

কবিউবিজকশিস অবফসার সরকার শািস বিি শরীফ এিং এটিজেএফবি’র সাধারণ সম্পােক ও বিএসএস’র অিলাইি ইির্ােয  তািেীি 

আজিায়ার। 

ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ ফিাখজলছুর রহিাি িজলি, কািাডা, ফেি, ফিপালসহ বিজের ৬৩টি 

ফেজশ পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত োয়গা বিবর্দ্ধ কজর আইি রজয়জছ। অির্ আিাজের ফেজশর আইজি পািবলক ফেজস ধূিপাজির 
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েিয বিধযাবরত এলাকা, র্ার ফেয়াজল আিদ্ধ এক কক্ষ বিবশষ্ট িয় এিি ফরসু্টজরন্ট, একাবধক কক্ষবিবশষ্ট গণপবরিহজি (ফেি, লঞ্চ) ও অর্াবিক 

পািবলক পবরিহজি ধূিপাজির স্থাি রাখা র্াজি। অির্ হওয়া উবর্ত তািাক বিয়িণ আইজির ধারা ৭ সংজশাধি কজর সি ধরজির পািবলক ফেজস 

ধূিপাজির েিয বিধযাবরত স্থাি বিবর্দ্ধ করা এিং ধূিপািসহ ফর্জকাি ধরজির তািাক িযিহার সমূ্পণয বিবর্দ্ধ করজত হজি। 

ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে িজলি, ফর্জহতু ধূিপাজির ফধাাঁ য়া বিয়িণ করা র্ায় িা, ফসজহতু 

ফহাজটল ফরজতারাগুজলাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত হজি। এজক্ষজে গণিাধ্র্িই পাজর আিাজের এই িাতয া বিয়বিত ভাজি সরকাজরর কাজছ 

ফপৌাঁজছ বেজত। 

এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরণ িজলি, আকাশ পজি র্বে ধূিপাি বিবর্দ্ধ িাজক তজি অিযািয 

পািবলক োন্সজপাজটয ও ধূিপাি বিবর্দ্ধ করজত কজঠার আইি করজত হজি। আিাজের ধারণা আসজত পাজর ফর্, শতভাগ ধূিপািিুক্ত স্থাি 

টুযবরেি ফসক্টরজক ক্ষবত করজত পাজর। বকন্তু পােযিতী ভুটাি শতভাগ ধূিপাি িুক্ত ফেশ হওয়া সজেও টুযবরেজি তারা অজিক এবগজয় রজয়জছ। 

এেিয আিাজের ফেজশর ফহাজটল ফরসু্টজরন্টগুজলাজক পুজরাপুবর ধূিপাি িুক্ত করজত আইি সংজশাধি করজত হজি। 

কযাজম্পইি ফর ফটািযাজকা বি বকজসসর সহজর্াগীতায় সভায় এটিজেএফবি’র ফর্ সেসয সাংিাবেকরা অংশগ্র্হণ কজরি তারা হজলি- 

শবফউল্লাহ সুিি (বিটিবভ), বেয়াউল হক সিুে (িাংলাবভশি), িঞু্জরুল ইসলাি (িবলক িাতয া), বরতা িাহার (বিশাখী টিবভ), িাসুে রুিী 

(কাজলর কণ্ঠ), িাজতি বিেি (এবশয়াি টিবভ), ইিরুল কাউসার ইিি (ফভাজরর ডাক), রাবশদুল হাসাি (েয ফডইবল স্টার), িাহফুে কািাল 

িািু (র্যাজিল ২৪) ও কািরাি বসবিকী (বিেজিস স্টযান্ডাডয )। 

উজল্লখয, বিেযিাি আইজির ফর্সি দূিযলবেক তািাক বিয়িজণ িাধা রজয়জছ ফসগুজলা হজলা- বিেযিাি আইজি গণপবরিহি ও ফরজতাাঁ রাসিূজহ 

ফক্ষেবিজশজর্ ধূিপাজির সুজর্াগ রাখা, বিক্রয়জকজে তািাকোত দ্রিয প্রেশযি বিবর্দ্ধ করা হয়বি, বিবি-বসগাজরজটর বসজেল বস্টক িা খুর্রা 

শলাকা বিবক্র বিবর্দ্ধ িয়, ই-বসগাজরজটর িজতা এিাবেয ং ফটািযাজকা ফপ্রাডাক্টসিূহ আিোবি ও বিক্রয় বিয়িণ িা বিবর্জদ্ধর বির্য়টি অন্তভুয ক্ত 

করা হয়বি, সিধরজির তািাকোত দ্রজিযর ফিািজকর আকার/আয়তি বিধযারণ িা করায় সবর্ে স্বাস্থয সতকয িাতয া কার্যকর ভূবিকা রাখজত িযিয 

হজে ও তািাক ফকাম্পাবির ‘সািাবেক োয়িদ্ধতা কিযসূবর্’ িা বসএসআর কার্যক্রি বিবর্দ্ধ করা হয়বি।# 

 

https://banglapratidin.net/2021/02/04/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E

0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B9-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9F%E0%A6%A8-

%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE/ 

https://banglapratidin.net/2021/02/04/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE/
https://banglapratidin.net/2021/02/04/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE/
https://banglapratidin.net/2021/02/04/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE/
https://banglapratidin.net/2021/02/04/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE/


 

 

 
ঢাকা ফিজক: ফরজতারাসহ পর্যটি এলাকাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত আইি সংজশাধি প্রজয়ােি িজল অবভিত প্রকাশ কজরজছি এবভজয়শি 

এন্ড টুযবরেি োিযাবলস্ট ফফারাি অি িাংলাজেশ (এটিজেএফবি) ও ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশি। ৩ ফফব্রুয়াবর ‘তািাকিুক্ত িাংলাজেশ ২০৪০ 

গঠজি গণিাধযজির ভূবিকা ও করণীয় শীর্যক’ এক ভারু্য য়াবল সভায় এ অবভিত প্রকাশ করা হয়। এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি 

িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরজণর সভাপবতজে এজত িূল প্রিন্ধ উপস্থাপি কজরি ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী 

পবরর্ালক ফিাোঃ ফিাখজলছুর রহিাি। সভায় অবতবি বহজসজি িক্তিয প্রোি কজরি কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর গ্র্যান্টস 

িযাজিোর আিদুস সালাি বিয়া, ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে, সাভার ফপৌরসভার প্রধাি বিিযাহী 

কিযকতয া শরাফ উবিি আহজিে ফর্ৌধুরী, কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর কবিউবিজকশিস অবফসার সরকার শািস বিি 

শরীফ এিং এটিজেএফবি’র সাধারণ সম্পােক ও বিএসএস’র অিলাইি ইির্ােয  তািেীি আজিায়ার। 

 

 

ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ ফিাখজলছুর রহিাি িজলি, কািাডা, ফেি, ফিপালসহ বিজের ৬৩টি ফেজশ 

পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত োয়গা বিবর্দ্ধ কজর আইি রজয়জছ। অির্ আিাজের ফেজশর আইজি পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয 

বিধযাবরত এলাকা, র্ার ফেয়াজল আিদ্ধ এক কক্ষ বিবশষ্ট িয় এিি ফরসু্টজরন্ট, একাবধক কক্ষবিবশষ্ট গণপবরিহজি (ফেি, লঞ্চ) ও অর্াবিক 



পািবলক পবরিহজি ধূিপাজির স্থাি রাখা র্াজি। অির্ হওয়া উবর্ত তািাক বিয়িণ আইজির ধারা ৭ সংজশাধি কজর সি ধরজির পািবলক ফেজস 

ধূিপাজির েিয বিধযাবরত স্থাি বিবর্দ্ধ করা এিং ধূিপািসহ ফর্জকাি ধরজির তািাক িযিহার সমূ্পণয বিবর্দ্ধ করজত হজি। 

 

 

  

ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে িজলি, ফর্জহতু ধূিপাজির ফধাাঁ য়া বিয়িণ করা র্ায় িা, ফসজহতু 

ফহাজটল ফরজতারাগুজলাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত হজি। এজক্ষজে গণিাধযিই পাজর আিাজের এই িাতয া বিয়বিত ভাজি সরকাজরর কাজছ 

ফপৌাঁজছ বেজত। 

 

এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরণ িফলি, আকাশ পজি র্বে ধূিপাি বিবর্দ্ধ িাজক তজি অিযািয 

পািবলক োন্সজপাজটয ও ধূিপাি বিবর্দ্ধ করজত কজঠার আইি করজত হজি। আিাজের ধারণা আসজত পাজর ফর্, শতভাগ ধূিপািিুক্ত স্থাি 

টুযবরেি ফসক্টরজক ক্ষবত করজত পাজর। বকন্তু পােযিতী ভুটাি শতভাগ ধূিপাি িুক্ত ফেশ হওয়া সজেও টুযবরেজি তারা অজিক এবগজয় রজয়জছ। 

এেিয আিাজের ফেজশর ফহাজটল ফরসু্টজরন্টগুজলাজক পুজরাপুবর ধূিপাি িুক্ত করজত আইি সংজশাধি করজত হজি। 

 

কযাজম্পইি ফর ফটািযাজকা বি বকজসসর সহজর্াগীতায় সভায় এটিজেএফবি’র ফর্ সেসয সাংিাবেকরা অংশগ্র্হণ কজরি তারা হজলি- 

শবফউল্লাহ সুিি (বিটিবভ), বেয়াউল হক সিুে (িাংলাবভশি), িঞু্জরুল ইসলাি (িবলক িাতয া), বরতা িাহার (বিশাখী টিবভ), িাসুে রুিী 

(কাজলর কণ্ঠ), িাজতি বিেি (এবশয়াি টিবভ), ইিরুল কাউসার ইিি (ফভাজরর ডাক), রাবশদুল হাসাি (েয ফডইবল স্টার), িাহফুে কািাল িািু 

(র্যাজিল ২৪) ও কািরাি বসবিকী (বিেজিস স্টযান্ডাডয )। 

 

উজল্লখয, বিেযিাি আইজির ফর্সি দূিযলবেক তািাক বিয়িজণ িাধা রজয়জছ ফসগুজলা হজলা- বিেযিাি আইজি গণপবরিহি ও ফরজতাাঁ রাসিূজহ 

ফক্ষেবিজশজর্ ধূিপাজির সুজর্াগ রাখা, বিক্রয়জকজে তািাকোত দ্রিয প্রেশযি বিবর্দ্ধ করা হয়বি, বিবি-বসগাজরজটর বসজেল বস্টক িা খুর্রা 

শলাকা বিবক্র বিবর্দ্ধ িয়, ই-বসগাজরজটর িজতা এিাবেয ং ফটািযাজকা ফপ্রাডাক্টসিূহ আিোবি ও বিক্রয় বিয়িণ িা বিবর্জদ্ধর বির্য়টি অন্তভুয ক্ত করা 

হয়বি, সিধরজির তািাকোত দ্রজিযর ফিািজকর আকার/আয়তি বিধযারণ িা করায় সবর্ে স্বাস্থয সতকয িাতয া কার্যকর ভূবিকা রাখজত িযিয হজে 

ও তািাক ফকাম্পাবির ‘সািাবেক োয়িদ্ধতা কিযসূবর্’ িা বসএসআর কার্যক্রি বিবর্দ্ধ করা হয়বি। 
 

https://bhorerbarta24.com/news/49035 
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ররবতারাসহ পর্যটি এলাকাবক ধূমপািমুক্ত করবি আইি সংব াধি প্রব াজি 
 
ফরজতারাসহ পর্যটি এলাকাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত আইি সংজশাধি প্রজয়ােি িজল অবভিত প্রকাশ কজরজছি এবভজয়শি এন্ড 

টুযবরেি োিযাবলস্ট ফফারাি অি িাংলাজেশ (এটিজেএফবি) ও ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশি। ৩ ফফব্রুয়াবর ‘তািাকিুক্ত িাংলাজেশ ২০৪০ গঠজি 

গণিাধযজির ভূবিকা ও করণীয় শীর্যক’ এক ভারু্য য়াবল সভায় এ অবভিত প্রকাশ করা হয়। এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া 

সম্পােক িাবেরা বকরজণর সভাপবতজে এজত িূল প্রিন্ধ উপস্থাপি কজরি ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ 

ফিাখজলছুর রহিাি। সভায় অবতবি বহজসজি িক্তিয প্রোি কজরি কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর গ্র্যান্টস িযাজিোর 

আিদুস সালাি বিয়া, ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে, সাভার ফপৌরসভার প্রধাি বিিযাহী 

কিযকতয া শরাফ উবিি আহজিে ফর্ৌধুরী, কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর কবিউবিজকশিস অবফসার সরকার শািস বিি 

শরীফ এিং এটিজেএফবি’র সাধারণ সম্পােক ও বিএসএস’র অিলাইি ইির্ােয  তািেীি আজিায়ার। 
ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ ফিাখজলছুর রহিাি িজলি, কািাডা, ফেি, ফিপালসহ বিজের ৬৩টি 

ফেজশ পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত োয়গা বিবর্দ্ধ কজর আইি রজয়জছ। অির্ আিাজের ফেজশর আইজি পািবলক ফেজস 

ধূিপাজির েিয বিধযাবরত এলাকা, র্ার ফেয়াজল আিদ্ধ এক কক্ষ বিবশষ্ট িয় এিি ফরসু্টজরন্ট, একাবধক কক্ষবিবশষ্ট গণপবরিহজি (ফেি, লঞ্চ) 

ও অর্াবিক পািবলক পবরিহজি ধূিপাজির স্থাি রাখা র্াজি। অির্ হওয়া উবর্ত তািাক বিয়িণ আইজির ধারা ৭ সংজশাধি কজর সি ধরজির 

পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত স্থাি বিবর্দ্ধ করা এিং ধূিপািসহ ফর্জকাি ধরজির তািাক িযিহার সমূ্পণয বিবর্দ্ধ করজত হজি। 
ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে িজলি, ফর্জহতু ধূিপাজির ফধাাঁ য়া বিয়িণ করা র্ায় িা, ফসজহতু 

ফহাজটল ফরজতারাগুজলাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত হজি। এজক্ষজে গণিাধযিই পাজর আিাজের এই িাতয া বিয়বিত ভাজি সরকাজরর 

কাজছ ফপৌাঁজছ বেজত। 
এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরণ িজলি, আকাশ পজি র্বে ধূিপাি বিবর্দ্ধ িাজক তজি অিযািয 

পািবলক োন্সজপাজটয ও ধূিপাি বিবর্দ্ধ করজত কজঠার আইি করজত হজি। আিাজের ধারণা আসজত পাজর ফর্, শতভাগ ধূিপািিুক্ত স্থাি 

টুযবরেি ফসক্টরজক ক্ষবত করজত পাজর। বকন্তু পােযিতী ভুটাি শতভাগ ধূিপাি িুক্ত ফেশ হওয়া সজেও টুযবরেজি তারা অজিক এবগজয় 

রজয়জছ। এেিয আিাজের ফেজশর ফহাজটল ফরসু্টজরন্টগুজলাজক পুজরাপুবর ধূিপাি িুক্ত করজত আইি সংজশাধি করজত হজি। 
কযাজম্পইি ফর ফটািযাজকা বি বকজসসর সহজর্াগীতায় সভায় এটিজেএফবি’র ফর্ সেসয সাংিাবেকরা অংশগ্র্হণ কজরি তারা হজলি- 

শবফউল্লাহ সুিি (বিটিবভ), বেয়াউল হক সিুে (িাংলাবভশি), িঞু্জরুল ইসলাি (িবলক িাতয া), বরতা িাহার (বিশাখী টিবভ), িাসুে রুিী 

(কাজলর কণ্ঠ), িাজতি বিেি (এবশয়াি টিবভ), ইিরুল কাউসার ইিি (ফভাজরর ডাক), রাবশদুল হাসাি (েয ফডইবল স্টার), িাহফুে কািাল 

িািু (র্যাজিল ২৪) ও কািরাি বসবিকী (বিেজিস স্টযান্ডাডয )। 
উজল্লখয, বিেযিাি আইজির ফর্সি দূিযলবেক তািাক বিয়িজণ িাধা রজয়জছ ফসগুজলা হজলা- বিেযিাি আইজি গণপবরিহি ও ফরজতাাঁ রাসিূজহ 

ফক্ষেবিজশজর্ ধূিপাজির সুজর্াগ রাখা, বিক্রয়জকজে তািাকোত দ্রিয প্রেশযি বিবর্দ্ধ করা হয়বি, বিবি-বসগাজরজটর বসজেল বস্টক িা খুর্রা 

http://greenwatchbd.com/%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%b9-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%9f%e0%a6%a8-%e0%a6%8f%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%95/


শলাকা বিবক্র বিবর্দ্ধ িয়, ই-বসগাজরজটর িজতা এিাবেয ং ফটািযাজকা ফপ্রাডাক্টসিূহ আিোবি ও বিক্রয় বিয়িণ িা বিবর্জদ্ধর বির্য়টি অন্তভুয ক্ত 

করা হয়বি, সিধরজির তািাকোত দ্রজিযর ফিািজকর আকার/আয়তি বিধযারণ িা করায় সবর্ে স্বাস্থয সতকয িাতয া কার্যকর ভূবিকা রাখজত িযিয 

হজে ও তািাক ফকাম্পাবির ‘সািাবেক োয়িদ্ধতা কিযসূবর্’ িা বসএসআর কার্যক্রি বিবর্দ্ধ করা হয়বি। 

 

http://greenwatchbd.com/%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0

%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%b9-

%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%9f%e0%a6%a8-

%e0%a6%8f%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%95/ 

http://greenwatchbd.com/%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%b9-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%9f%e0%a6%a8-%e0%a6%8f%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%95/
http://greenwatchbd.com/%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%b9-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%9f%e0%a6%a8-%e0%a6%8f%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%95/
http://greenwatchbd.com/%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%b9-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%9f%e0%a6%a8-%e0%a6%8f%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%95/
http://greenwatchbd.com/%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8b%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%b9-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%9f%e0%a6%a8-%e0%a6%8f%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%95/


 

ররবতারাসহ পর্যটি এলাকাবক  িভাগ  

ধূমপািমুক্ত করবি আইি সংব াধি প্রব াজি 
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রপ্রস নেজ্ঞনি: ফরজতারাসহ পর্যটি এলাকাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত আইি সংজশাধি প্রজয়ােি িজল অবভিত প্রকাশ কজরজছি 

এবভজয়শি এন্ড টুযবরেি োিযাবলস্ট ফফারাি অি িাংলাজেশ (এটিজেএফবি) ও ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশি।আে িুধিার ৩ ফফব্রুয়াবর 

‘তািাকিুক্ত িাংলাজেশ ২০৪০ গঠজি গণিাধযজির ভূবিকা ও করণীয় শীর্যক’ এক ভারু্য য়াবল সভায় এ অবভিত প্রকাশ করা হয়। 
এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরজণর সভাপবতজে এজত িূল প্রিন্ধ উপস্থাপি কজরি ঢাকা আহ্ছাবিয়া 

বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ ফিাখজলছুর রহিাি। 
সভায় অবতবি বহজসজি িক্তিয প্রোি কজরি কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর গ্র্যান্টস িযাজিোর আিদুস সালাি বিয়া, 

ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে, সাভার ফপৌরসভার প্রধাি বিিযাহী কিযকতয া শরাফ উবিি 

আহজিে ফর্ৌধুরী, কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর কবিউবিজকশিস অবফসার সরকার শািস বিি শরীফ এিং 

এটিজেএফবি’র সাধারণ সম্পােক ও বিএসএস’র অিলাইি ইির্ােয  তািেীি আজিায়ার। 

ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ ফিাখজলছুর রহিাি িজলি, কািাডা, ফেি, ফিপালসহ বিজের ৬৩টি 

ফেজশ পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত োয়গা বিবর্দ্ধ কজর আইি রজয়জছ। অির্ আিাজের ফেজশর আইজি পািবলক ফেজস 

ধূিপাজির েিয বিধযাবরত এলাকা, র্ার ফেয়াজল আিদ্ধ এক কক্ষ বিবশষ্ট িয় এিি ফরসু্টজরন্ট, একাবধক কক্ষবিবশষ্ট গণপবরিহজি (ফেি, লঞ্চ) 

ও অর্াবিক পািবলক পবরিহজি ধূিপাজির স্থাি রাখা র্াজি। অির্ হওয়া উবর্ত তািাক বিয়িণ আইজির ধারা ৭ সংজশাধি কজর সি ধরজির 

পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত স্থাি বিবর্দ্ধ করা এিং ধূিপািসহ ফর্জকাি ধরজির তািাক িযিহার সমূ্পণয বিবর্দ্ধ করজত হজি। 

ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে িজলি, ফর্জহতু ধূিপাজির ফধাাঁ য়া বিয়িণ করা র্ায় িা, ফসজহতু 

ফহাজটল ফরজতারাগুজলাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত হজি। এজক্ষজে গণিাধযিই পাজর আিাজের এই িাতয া বিয়বিত ভাজি সরকাজরর কাজছ 

ফপৌাঁজছ বেজত। 

এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরণ িজলি, আকাশ পজি র্বে ধূিপাি বিবর্দ্ধ িাজক তজি অিযািয 



পািবলক োন্সজপাজটয ও ধূিপাি বিবর্দ্ধ করজত কজঠার আইি করজত হজি। আিাজের ধারণা আসজত পাজর ফর্, শতভাগ ধূিপািিুক্ত স্থাি 

টুযবরেি ফসক্টরজক ক্ষবত করজত পাজর। বকন্তু পাশর্^িতী ভুটাি শতভাগ ধূিপাি িুক্ত ফেশ হওয়া সজেও টুযবরেজি তারা অজিক এবগজয় 

রজয়জছ। এেিয আিাজের ফেজশর ফহাজটল ফরসু্টজরন্টগুজলাজক পুজরাপুবর ধূিপাি িুক্ত করজত আইি সংজশাধি করজত হজি। 

কযাজম্পইি ফর ফটািযাজকা বি বকজসসর সহজর্াগীতায় সভায় এটিজেএফবি’র ফর্ সেসয সাংিাবেকরা অংশগ্র্হণ কজরি তারা হজলি- 

শবফউল্লাহ সুিি (বিটিবভ), বেয়াউল হক সিুে (িাংলাবভশি), িঞু্জরুল ইসলাি (িবিক িাতয া), বরতা িাহার (বিশাখী টিবভ), িাসুে রুিী 

(কাজলর কণ্ঠ), িাজতি বিেি (এবশয়াি টিবভ), ইিরুল কাউসার ইিি (ফভাজরর ডাক), রাবশদুল হাসাি (েয ফডইবল স্টার), িাহফুে কািাল 

িািু (র্যাজিল ২৪) ও কািরাি বসবিকী (বিেজিস স্টযান্ডাডয )। 
উজল্লখয, বিেযিাি আইজির ফর্সি দূিযলবেক তািাক বিয়িজণ িাধা রজয়জছ ফসগুজলা হজলা- বিেযিাি আইজি গণপবরিহি ও ফরজতাাঁ রাসিূজহ 

ফক্ষেবিজশজর্ ধূিপাজির সুজর্াগ রাখা, বিক্রয়জকজে তািাকোত দ্রিয প্রেশযি বিবর্দ্ধ করা হয়বি, বিবি-বসগাজরজটর বসজেল বস্টক িা খুর্রা 

শলাকা বিবক্র বিবর্দ্ধ িয়, ই-বসগাজরজটর িজতা এিাবেয ং ফটািযাজকা ফপ্রাডাক্টসিূহ আিোবি ও বিক্রয় বিয়িণ িা বিবর্জদ্ধর বির্য়টি অন্তভুয ক্ত 

করা হয়বি, সিধরজির তািাকোত দ্রজিযর ফিািজকর আকার/আয়তি বিধযারণ িা করায় সবর্ে স্বাস্থয সতকয িাতয া কার্যকর ভূবিকা রাখজত িযিয 

হজে ও তািাক ফকাম্পাবির ‘সািাবেক োয়িদ্ধতা কিযসূবর্’ িা বসএসআর কার্যক্রি বিবর্দ্ধ করা হয়বি। 
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পর্যটি এলাকাবক  িভাগ ধূমপািমুক্ত করবি আইি সংব াধি প্রব াজি 

 

 
লাস্টবিউেবিবড, ৩ ফফব্রুয়াবর: ফরজতারাসহ পর্যটি এলাকাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত আইি সংজশাধি প্রজয়ােি িজল অবভিত প্রকাশ 

কজরজছি এবভজয়শি এন্ড টুযবরেি োিযাবলস্ট ফফারাি অি িাংলাজেশ (এটিজেএফবি) ও ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশি। 
আে িুধিার ‘তািাকিুক্ত িাংলাজেশ ২০৪০ গঠজি গণিাধযজির ভূবিকা ও করণীয় শীর্যক’ এক ভারু্য য়াবল সভায় এ অবভিত প্রকাশ করা 

হয়। 
এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরজণর সভাপবতজে এফত িূল প্রিন্ধ উপস্থাপি কজরি ঢাকা আহ্ছাবিয়া 

বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ ফিাখজলছুর রহিাি। 
সভায় অবতবি বহজসজি িক্তিয প্রোি কজরি কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর গ্র্যান্টস িযাজিোর আিদুস সালাি বিয়া, 

ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে, সাভার ফপৌরসভার প্রধাি বিিযাহী কিযকতয া শরাফ উবিি 

আহজিে ফর্ৌধুরী, কযাজম্পইি ফর ফটািাজকা বি বকডস িাংলাজেজশর কবিউবিজকশিস অবফসার সরকার শািস বিি শরীফ এিং 

এটিজেএফবি’র সাধারণ সম্পােক ও বিএসএস’র অিলাইি ইির্ােয  তািেীি আজিায়ার। 
ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ফসক্টজরর সহকারী পবরর্ালক ফিাোঃ ফিাখজলছুর রহিাি িজলি, কািাডা, ফেি, ফিপালসহ বিজের ৬৩টি 

ফেজশ পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত োয়গা বিবর্দ্ধ কজর আইি রজয়জছ। অির্ আিাজের ফেজশর আইজি পািবলক ফেজস 

ধূিপাজির েিয বিধযাবরত এলাকা, র্ার ফেয়াজল আিদ্ধ এক কক্ষ বিবশষ্ট িয় এিি ফরসু্টজরন্ট, একাবধক কক্ষবিবশষ্ট গণপবরিহজি (ফেি, লঞ্চ) 

ও অর্াবিক পািবলক পবরিহজি ধূিপাজির স্থাি রাখা র্াজি। অির্ হওয়া উবর্ত তািাক বিয়িণ আইজির ধারা ৭ সংজশাধি কজর সি ধরজির 

পািবলক ফেজস ধূিপাজির েিয বিধযাবরত স্থাি বিবর্দ্ধ করা এিং ধূিপািসহ ফর্জকাি ধরজির তািাক িযিহার সমূ্পণয বিবর্দ্ধ করজত হজি। 



ঢাকা আহ্ছাবিয়া বিশজির স্বাস্থয ও ওয়াশ ফসক্টজরর পবরর্ালক ইকিাল িাসুে িজলি, ফর্জহতু ধূিপাজির ফধাাঁ য়া বিয়িণ করা র্ায় িা, ফসজহতু 

ফহাজটল ফরজতারাগুজলাজক শতভাগ ধূিপািিুক্ত করজত হজি। এজক্ষজে গণিাধযিই পাজর আিাজের এই িাতয া বিয়বিত ভাজি সরকাজরর কাজছ 

ফপৌাঁজছ বেজত। 
এটিজেএফবি’র সভাপবত ও এটিএি িাংলার িাতয া সম্পােক িাবেরা বকরণ িজলি, আকাশ পজি র্বে ধূিপাি বিবর্দ্ধ িাজক তজি অিযািয 

পািবলক োন্সজপাজটয ও ধূিপাি বিবর্দ্ধ করজত কজঠার আইি করজত হজি। আিাজের ধারণা আসজত পাজর ফর্, শতভাগ ধূিপািিুক্ত স্থাি 

টুযবরেি ফসক্টরজক ক্ষবত করজত পাজর। বকন্তু পােযিতী ভুটাি শতভাগ ধূিপাি িুক্ত ফেশ হওয়া সজেও টুযবরেজি তারা অজিক এবগজয় 

রজয়জছ। এেিয আিাজের ফেজশর ফহাজটল ফরসু্টজরন্টগুজলাজক পুজরাপুবর ধূিপাি িুক্ত করজত আইি সংজশাধি করজত হজি। 
কযাজম্পইি ফর ফটািযাজকা বি বকজসসর সহজর্াগীতায় সভায় এটিজেএফবি’র ফর্ সেসয সাংিাবেকরা অংশগ্র্হণ কজরি তারা হজলি, 

শবফউল্লাহ সুিি (বিটিবভ), বেয়াউল হক সিুে (িাংলাবভশি), িঞু্জরুল ইসলাি (িবলক িাতয া), বরতা িাহার (বিশাখী টিবভ), িাসুে রুিী 

(কাজলর কণ্ঠ), িাজতি বিেি (এবশয়াি টিবভ), ইিরুল কাউসার ইিি (ফভাজরর ডাক), রাবশদুল হাসাি (েয ফডইবল স্টার), িাহফুে কািাল 

িািু (র্যাজিল ২৪) ও কািরাি বসবিকী (বিেজিস স্টযান্ডাডয )। 
উজল্লখয, বিেযিাি আইজির ফর্সি দূিযলবেক তািাক বিয়িজণ িাধা রজয়জছ ফসগুজলা হজলা- বিেযিাি আইজি গণপবরিহি ও ফরজতাাঁ রাসিূজহ 

ফক্ষেবিজশজর্ ধূিপাজির সুজর্াগ রাখা, বিক্রয়জকজে তািাকোত দ্রিয প্রেশযি বিবর্দ্ধ করা হয়বি, বিবি-বসগাজরজটর বসজেল বস্টক িা খুর্রা 

শলাকা বিবক্র বিবর্দ্ধ িয়, ই-বসগাজরজটর িজতা এিাবেয ং ফটািযাজকা ফপ্রাডাক্টসিূহ আিোবি ও বিক্রয় বিয়িণ িা বিবর্জদ্ধর বির্য়টি অন্তভুয ক্ত 

করা হয়বি, সিধরজির তািাকোত দ্রজিযর ফিািজকর আকার/আয়তি বিধযারণ িা করায় সবর্ে স্বাস্থয সতকয িাতয া কার্যকর ভূবিকা রাখজত িযিয 

হজে ও তািাক ফকাম্পাবির ‘সািাবেক োয়িদ্ধতা কিযসূবর্’ িা বসএসআর কার্যক্রি বিবর্দ্ধ করা হয়বি। 
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