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Summary:  

 

Prime Minister Sheikh Hasina has announced to make Bangladesh tobacco free by 2040. In the 

light of this announcement, various government and non-government organizations are already 

working. In continuation of this work, Dhaka-6 MP Kazi Firoz Rashid recently requested Health 

Minister Zahid Malek to amend the Smoking and Tobacco Use (Control) Act, 2005 in the light 

of the WHO Framework Convention on Tobacco Control-FCTC. 

In a written letter, Kazi Firoz Rashid told Health Minister Zahid Malek that there has been a 

huge improvement in tobacco control activities during the various terms of the present 

government. The Tobacco Control Act was amended in 2013 and passed in 2015. Tobacco 

control activities have been integrated into mainstream development activities, including the 

inclusion of the HU Framework Convention on Tobacco Control in the Seventh Five-Year Plan 

to meet SDG's health goals of sustainable development. Realizing the dangers of tobacco, the 

Prime Minister announced at the closing ceremony of the South Asian Speakers' Summit on 

'Achieving Sustainable Development Goals' held in Dhaka on January 30-31, 2017 that tobacco 

use will be completely eradicated from Bangladesh by 2040. To achieve this goal, he also 

announced to amend the existing Tobacco Control Act in line with the FCTC. 

Kazi Firoz Rashid also mentioned some weaknesses in the existing tobacco control laws such as 

reservation of smoking space in public places and transport, display of tobacco products in sales 

outlets, tobacco company's social responsibility program (CSR), retail sale of tobacco products 

and sale of new types of tobacco products including e-cigarettes. As it continues, it is not able to 

play an effective role in reducing tobacco use. 

In this context, Kazi Firoz Rashid, MP, requested the Health Minister to take steps to amend the 

Tobacco Control Act in the light of the FCTC as promised by the Prime Minister to protect 

public health. He also made several proposals to the health minister. These include ensuring a 

100% smoke-free environment by completely banning smoking in all public places, especially 

restaurants and public transport, to discourage smoking; Prohibit the display of tobacco products 

at the point of sale; A complete ban on tobacco companies' social responsibility programs or 

CSR activities; Prohibit the retail sale of bidi-cigarettes and unpacked jorda-gul; Ban the import 

and sale of emerging tobacco products such as e-cigarettes and heated tobacco products (HTP); 

And imposing strict restrictions on tobacco packaging, including increasing the size of illustrated 

health warnings. 

According to Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2017 report, there are 36.7 million adults in 

Bangladesh who use tobacco, of which 19.2 million are smokers and 22 million are smokeless. 

Moreover, according to GATS 2013 report, about 6 percent of adolescents between the ages of 

13 and 15 in Bangladesh use tobacco products. And according to the report of Tobacco Atlas 

2020, about 1 lakh 81 thousand people die prematurely every year due to tobacco related 

diseases in the country. In the 2016-17 financial year, the amount of economic loss (loss of 

medical expenses and productivity) of tobacco use was Tk 30,560 crore. 
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কাজী রেবিাজ িশীদ 

 

োাংলাবদশবক ২০৪০ সাবলি মবযে িামাকমুক্ত কিাি ফ াষণা রদবযবেি প্রযািমন্ত্রী ফশখ হারসিা। এ ফ াষণাি আবলাবক ইবিামবযে সিকারি-

ফেসিকারি িািা সাংস্থা কাজ কিবে। এি যািাোরহকিায ‘যূমপাি ও িামাকজাি দ্রেে েেেহাি (রিযন্ত্রণ) আইি ২০০৫’ সাংবশাযি কিবি 

স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক এক রিঠিবি অিুবিায জারিবযবেি ঢাকা-৬ আসবিি সাংসদ সদসে (এমরপ) কাজী রেবিাজ িশীদ। একইসবে 

রিরি ফেশ কবযকটি প্রস্তােিাি কথাও জারিবযবেি। 

রিঠিবি কাজী রেবিাজ িশীদ স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক েবলি, েিত মাি সিকাবিি রেরিন্ন ফমযাবদ িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রবম েোপক উন্নযি 

হবযবে। ২০১৩ সাবল িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযি এোং ২০১৫ সাবল আইবিি রেরযমালা পাস কিাি মাযেবম আইি রু্বগাপবর্াগী কিা হয। 

ফেকসই উন্নযি অিীষ্ট এসরিরজি স্বাস্থে সাংক্রান্ত লক্ষ্েমাত্রা পূিবণ সপ্তম পঞ্চোরষতক পরিকল্পিায িরিউএইিও ফেমওযাকত  কিবিিশি অি 

ফোোবকা কবরাল অন্তিুত ক্ত কিাি মাযেবম িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রমবক মূলযািাি উন্নযি কমতকাবেি সাবথ সমৃ্পক্ত কিা হবযবে। িামাবকি 



িযােহিা উপলরি কবি ২০১৬ সাবলি ৩০-৩১ জািুযারি ঢাকায অিুরিি ‘ফেকসই উন্নযি লক্ষ্েমাত্রা অজত ি’ শীষতক সাউথ এরশযাি 

রিকাি’স সারমবেি সমাপিী অিুিাবি প্রযািমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সাবলি মবযে োাংলাবদশ ফথবক িামাবকি েেেহাি সমূ্পণত রিমূতল কিাি 

ফ াষণা রদবযবেি। এই লক্ষ্ে অজত বি েিত মাি িামাক রিযন্ত্রণ আইিবক এেরসটিরসি সাবথ সামঞ্জসেপূণত কবি সাংবশাযি কিাি ফ াষণাও ফদি 

রিরি। 

রিরি আিও রলবখবেি, রেদেমাি িামাক রিযন্ত্রণ আইবিি রকেু দুেতলিা ফর্মি, পােরলক ফেস এোং পরিেহবি যূমপাবিি জিে রিযতারিি স্থাি 

সাংিক্ষ্ণ, রেক্রযস্থবল িামাক পণে প্রদশতি, িামাক ফকাম্পারিি সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি (রসএসআি), িামাকপবণেি খুিিা রেক্রয এোং 

ই-রসগাবিেসহ িিুি যিবিি িামাকপণে রেক্রয িলমাি থাকায িামাক েেেহাি হ্রাবস িা কার্তকি িূরমকা পালি কিবি পািবে িা। 

এমিােস্থায জিস্বাস্থে সুিক্ষ্ায প্রযািমন্ত্রীি প্ররিশ্রুরি অিুর্াযী এেরসটিরস’ি আবলাবক স্বাস্থেমন্ত্রীবক িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযবিি 

উবদোগ গ্রহণ কিাি অিুবিায জািারি। 

রিঠিবি রিরি ফেশ কবযকটি প্রস্তােিাও উবেখ কবিবেি। প্রস্তােিাগুবলা হবি- যূমপাি রিরুৎসারহি কিবি সকল পােরলক ফেস, রেবশষ 

কবি ফিবস্তািাাঁ  ও পােরলক পরিেহবি যূমপাি সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিা, রেক্রযস্থবল িামাকজাি দ্রেে প্রদশতি রিরষদ্ধ কিা, িামাক ফকাম্পারিি 

‘সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি’ ো রসএসআি কার্তক্রম সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিা, রেরি-রসগাবিবেি খুিিা শলাকা এোং পোবকেরেহীি জদত া-গুল 

রেক্রয রিরষদ্ধ কিা, ই-রসগাবিে ও রহবেি ফোেোবকা ফপ্রািাবেি (এইিটিরপ) মি ইমারজত াং ফোেোবকা ফপ্রািােসমূহ আমদারি ও রেক্রয রিরষদ্ধ 

কিা এোং সরিত্র স্বাস্থে সিকত োিত াি আকাি েৃরদ্ধসহ িামাকপণে ফমািকজািকিবণ কব াি রেরযরিবষয আবিাপ কিা। 

প্রসেি, ফলাোল এিাল্ট ফোোবকা সাবিত  (গোেস)-এি ২০১৭-এি রিবপােত  অিুর্াযী, োাংলাবদবশ ৩৭.৮ রমরলযি প্রাপ্তেযস্ক মািুষ িামাক 

ফসেি কবিি, র্াি মবযে ১৯.২ রমরলযি মািুষ যূমপাযী এোং ২২ রমরলযি মািুষ ফযাাঁ যারেহীি িামাক েেেহাি কবিি। িাোিা গোেবসি ২০১৩-

এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ১৩ ফথবক ১৫ েেি েযবসি প্রায ৭ শিাাংশ রকবশাি-রকবশািী িামাকপণে েেেহাি কবি। আি ফোেোবকা 

এোেলাস ২০২০-এি রিবপােত  অিুর্াযী, িামাক েেেহািজরিি ফিাবগ ফদবশ প্ররিেেি প্রায এক লাখ ৬১ হাজাি মািুবষি অকাল মৃিুে  বে। 

২০১৭-১৮ অথতেেবি িামাক েেেহাবিি অথতনিরিক ক্ষ্রিি (রিরকৎসা েেয এোং উৎপাদিশীলিা হািাবিা) পরিমাণ রেল ৩০ হাজাি ৫৬০ 

ফকাটি োকা। 
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ঢাকা-৬ আসশনর সংসে সেসয কাজী পিশরাজ র ীে 

োাংলাবদশবক ২০৪০ সাবলি মবযে িামাকমুক্ত কিবি ফ াষণা রদবযবেি প্রযািমন্ত্রী ফশখ হারসিা। এ ফ াষণাি আবলাবক ইরিমবযে সিকারি- 

ফেসিকারি িািা সাংস্থা কাজ কবি র্াবি। এই কাবজি যািাোরহকিায িরিওএইিও ফেমওযাকত  কিবিিশি অি ফোেোবকা কবরাল- 

এেরসটিরস’ি আবলাবক যূমপাি ও িামাকজাি দ্রেে েেেহাি (রিযন্ত্রণ) আইি, ২০০৫ সাংবশাযি কিবি স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক সম্প্ররি 

অিুবিায কবিবেি ঢাকা-৬ আসবিি সাংসদ সদসে কাজী রেবিাজ িশীদ। 

এক রলরখি রিঠিবি কাজী রেবিাজ িশীদ স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক েবলি, েিত মাি সিকাবিি রেরিন্ন ফমযাবদ িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রবম 

েোপক উন্নযি হবযবে। ২০১৩ সাবল িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযি এোং ২০১৫ সাবল আইবিি রেরযমালা পাস কিাি মাযেবম রু্বগাপবর্াগী 

কিা হয। ফেকসই উন্নযি অিীি এসরিরজ’ি স্বাস্থে সাংক্রান্ত লক্ষ্েমাত্রা পূিবণ সপ্তম পঞ্চোরষতক পরিকল্পিায হু ফেমওযাকত  কিবিিশি অি 

ফোোবকা কবরাল অন্তিুত ক্ত কিাি মাযেবম িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রমবক মূলযািাি উন্নযি কমতকাবেি সাবথ সমৃ্পক্ত কিা হবযবে। িামাবকি 

িযােহিা উপলরি কবি ২০১৬ সাবলি ৩০-৩১ জািুযারি ঢাকায অিুরিি ‘ফেকসই উন্নযি লক্ষ্েমাত্রা অজত ি’ শীষতক সাউথ এরশযাি 

রিকাি’স সারমে এি সমাপিী অিুিাবি প্রযািমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সাবলি মবযে োাংলাবদশ ফথবক িামাবকি েেেহাি সমূ্পণত রিমূতল কিাি 

ফ াষণা রদবযবেি। 



এই লক্ষ্ে অজত বি েিত মাি িামাক রিযন্ত্রণ আইিবক এেরসটিরসি সাবথ সামঞ্জসেপূণত কবি সাংবশাযি কিাি ফ াষণাও ফদি রিরি। 

কাজী রেবিাজ িশীদ আবিা উবেখ কবিি, রেদেমাি িামাক রিযন্ত্রণ আইবিি রকেু দুেতলিা ফর্মি, পােরলক ফেস এোং পরিেহবি যূমপাবিি 

জিে রিযতারিি স্থাি সাংিক্ষ্ণ, রেক্রযস্থবল িামাক পণে প্রদশতি, িামাক ফকাম্পারিি সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি (রসএসআি), িামাকপবণেি 

খুিিা রেক্রয এোং ই-রসগাবিেসহ িিুি যিবিি িামাকপণে রেক্রয িলমাি থাকায িামাক েেেহাি হ্রাবস িা কার্তকি িূরমকা পালি কিবি 

পািবে িা। 

এ অেস্থায জিস্বাস্থে সুিক্ষ্ায প্রযািমন্ত্রীি প্ররিশ্রুরি অিুর্াযী এেরসটিরস’ি আবলাবক স্বাস্থেমন্ত্রীবক িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযবিি উবদোগ 

গ্রহণ কিাি অিুবিায কবিি কাজী রেবিাজ িশীদ। রিরি স্বাস্থেমন্ত্রী ফেশ রকেু প্রস্তােও ফপশ কবিি। 

ফসগুবলা হবলা- যূমপাি রিরুৎসারহি কিবি সকল পােরলক ফেস, রেবশষ কবি ফিবস্তািাাঁ  ও পােরলক পরিেহবি যূমপাি সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিাি 

মাযেবম শিিাগ যূমপািমুক্ত পরিবেশ রিরিি কিা; রেক্রযস্থবল িামাকজাি দ্রেে প্রদশতি রিরষদ্ধ কিা; িামাক ফকাম্পারিি ‘সামারজক 

দাযেদ্ধিা কমতসূরি’ ো রসএসআি কার্তক্রম সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিা; রেরি-রসগাবিবেি খুিিা শলাকা এোং পোবকেরেহীি জদত া-গুল রেক্রয রিরষদ্ধ 

কিা; ই-রসগাবিে এোং রহবেি ফোেোবকা ফপ্রািােস (এইিটিরপ) এি মবিা ইমারজত াং ফোেোবকা ফপ্রািােসমূহ আমদারি ও রেক্রয রিরষদ্ধ কিা; 

এোং সরিত্র স্বাস্থে সিকত োিত াি আকাি েৃরদ্ধসহ িামাকপণে ফমািকজািকিবণ কব াি রেরযরিবষয আবিাপ কিা। 

প্রসেি, ফলাোল এিাল্ট ফোোবকা সাবিত  (গোেস)-এি ২০১৭ এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ৩৭.৮ রমরলযি প্রাপ্তেযস্ক মািুষ িামাক 

ফসেি কবিি, র্াি মবযে ১৯.২ রমরলযি মািুষ যূমপাযী এোং ২২ রমরলযি মািুষ ফযাাঁ যারেহীি িামাক েেেহাি কবিি। িাোিা গোেবসি ২০১৩ 

এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ১৩ ফথবক ১৫ েেি েযবসি প্রায ৭ শিাাংশ রকবশাি-রকবশািী িামাকপণে েেেহাি কবি। আি ফেোোবকা 

এোেলাস ২০২০ এি রিবপােত  অিুর্াযী িামাক েেেহািজরিি ফিাবগ ফদবশ প্ররিেেি প্রায ১ লাখ ৬১ হাজাি মািুবষি অকালমৃিুে  বে। ২০১৭-

১৮ অথতেেবি িামাক েেেহাবিি অথতনিরিক ক্ষ্রিি (রিরকৎসা েেয এোং উৎপাদিশীলিা হািাবিা) পরিমাণ রেল ৩০ হাজাি ৫৬০ ফকাটি 

োকা। 

 

https://barta24.com/details/national/115137/health-minister-to-amend-the-tobacco-products-

act 
 

https://barta24.com/details/national/115137/health-minister-to-amend-the-tobacco-products-act
https://barta24.com/details/national/115137/health-minister-to-amend-the-tobacco-products-act
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 ফেব্রুযারি ১০, ২০২১  অিলাইি ফিস্ক কাজী রেবিাজ িশীদ এমরপ 

োাংলাবদশবক ২০৪০ সাবলি মবযে িামাকমুক্ত কিবি ফ াষণা রদবযবেি প্রযািমন্ত্রী ফশখ হারসিা। এ ফ াষণাি আবলাবক ইরিমবযে সিকািী- 

ফেসিকািী িািা সাংস্থা কাজ কবি র্াবি। এই কাবজি যািাোরহকিায িরিওএইিও ফেমওযাকত  কিবিিশি অি ফোেোবকা কবরাল- 

এেরসটিরস’ি আবলাবক যূমপাি ও িামাকজাি দ্রেে েেেহাি (রিযন্ত্রণ) আইি, ২০০৫ সাংবশাযি কিবি স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক সম্প্ররি 

অিুবিায কবিবেি ঢাকা-৬ আসবিি সাংসদ সদসে কাজী রেবিাজ িশীদ। 

এক রলরখি রিঠিবি কাজী রেবিাজ িশীদ স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক েবলি, েিত মাি সিকাবিি রেরিন্ন ফমযাবদ িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রবম 

েোপক উন্নযি হবযবে। ২০১৩ সাবল িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযি এোং ২০১৫ সাবল আইবিি রেরযমালা পাস কিাি মাযেবম রু্বগাপবর্াগী 

কিা হয। ফেকসই উন্নযি অিীি এসরিরজ’ি স্বাস্থে সাংক্রান্ত লক্ষ্েমাত্রা পূিবণ সপ্তম পঞ্চোরষতক পরিকল্পিায হু ফেমওযাকত  কিবিিশি অি 

ফোোবকা কবরাল অন্তিুত ক্ত কিাি মাযেবম িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রমবক মূলযািাি উন্নযি কমতকা-ফ ি সাবথ সমৃ্পক্ত কিা হবযবে। িামাবকি 

িযােহিা উপলরি কবি ২০১৬ সাবলি ৩০-৩১ জািুযারি ঢাকায অিুরিি ‘ফেকসই উন্নযি লক্ষ্েমাত্রা অজত ি’ শীষতক সাউথ এরশযাি 

রিকাি’স সারমে এি সমাপিী অিুিাবি প্রযািমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সাবলি মবযে োাংলাবদশ ফথবক িামাবকি েেেহাি সমূ্পণত রিমূতল কিাি 

ফ াষণা রদবযবেি। এই লক্ষ্ে অজত বি েিত মাি িামাক রিযন্ত্রণ আইিবক এেরসটিরসি সাবথ সামঞ্জসেপূণত কবি সাংবশাযি কিাি ফ াষণাও ফদি 

রিরি। 

কাজী রেবিাজ িশীদ আবিা উবেখ কবিি ,রেদেমাি িামাক রিযন্ত্রণ আইবিি রকেু দুেতলিা ফর্মি, পােরলক ফেস এোং পরিেহবি যূমপাবিি 

জিে রিযতারিি স্থাি সাংিক্ষ্ণ, রেক্রযস্থবল িামাক পণে প্রদশতি, িামাক ফকাম্পারিি সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি (রসএসআি), িামাকপবণেি 

খুিিা রেক্রয এোং ই-রসগাবিেসহ িিুি যিবিি িামাকপণে রেক্রয িলমাি থাকায িামাক েেেহাি হ্রাবস িা কার্তকি িূরমকা পালি কিবি 

পািবে িা। 

https://www.nobobarta.com/health/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%80/
https://www.nobobarta.com/author/editor/
https://www.nobobarta.com/author/editor/


এমিােস্থায জিস্বাস্থে সুিক্ষ্ায প্রযািমন্ত্রীি প্ররিশ্রুরি অিুর্াযী এেরসটিরস’ি আবলাবক স্বাস্থেমন্ত্রীবক িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযবিি 

উবদোগ গ্রহণ কিাি অিুবিায কবিি কাজী রেবিাজ িশীদ, এমরপ। রিরি স্বাস্থেমন্ত্রী ফেশ রকেু প্রস্তােও ফপশ কবিি। ফসগুবলা হবলা- যূমপাি 

রিরুৎসারহি কিবি সকল পােরলক ফেস, রেবশষ কবি ফিাঁবস্তািা ও পােরলক পরিেহবি যূমপাি সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিাি মাযেবম শিিাগ 

যূমপািমুক্ত পরিবেশ রিরিি কিা; রেক্রযস্থবল িামাকজাি দ্রেে প্রদশতি রিরষদ্ধ কিা; িামাক ফকা¤পারিি ‘সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি’ ো 

রসএসআি কার্তক্রম সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিা; রেরি-রসগাবিবেি খুিিা শলাকা এোং পোবকেরেহীি জদত া-গুল রেক্রয রিরষদ্ধ কিা; ই-রসগাবিে এোং 

রহবেি ফোেোবকা ফপ্রািােস (এইিটিরপ) এি মবিা ইমারজত াং ফোেোবকা ফপ্রািােসমূহ আমদারি ও রেক্রয রিরষদ্ধ কিা; এোং সরিত্র স্বাস্থে 

সিকত োিত াি আকাি েৃরদ্ধসহ িামাকপণে ফমািকজািকিবণ কব াি রেরযরিবষয আবিাপ কিা। 

প্রসেি, ফলাোল এিাল্ট ফোোবকা সাবিত  (গোেস)-এি ২০১৭ এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ৩৭.৮ রমরলযি প্রাপ্তেযস্ক মািুষ িামাক 

ফসেি কবিি, র্াি মবযে ১৯.২ রমরলযি মািুষ যূমপাযী এোং ২২ রমরলযি মািুষ ফযাাঁ যারেহীি িামাক েেেহাি কবিি। িাোিা গোেবসি ২০১৩ 

এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ১৩ ফথবক ১৫ েেি েযবসি প্রায ৭ শিাাংশ রকবশাি-রকবশািী িামাকপণে েেেহাি কবি। আি ফেোোবকা 

এোেলাস ২০২০ এি রিবপােত  অিুর্াযী িামাক েেেহািজরিি ফিাবগ ফদবশ প্ররিেেি প্রায ১ লক্ষ্ ৬১ হাজাি মািুবষি অকালমৃিুে  বে। ২০১৭-

১৮ অথতেেবি িামাক েেেহাবিি অথতনিরিক ক্ষ্রিি (রিরকৎসা েেয এোং উৎপাদিশীলিা হািাবিা) পরিমাণ রেল ৩০ হাজাি ৫৬০ ফকাটি 

োকা। 

 

 

https://www.nobobarta.com/health/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a

6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%

e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%95%e0%a7%87-

%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%80/ 

 

https://www.nobobarta.com/health/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%80/
https://www.nobobarta.com/health/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%80/
https://www.nobobarta.com/health/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%80/
https://www.nobobarta.com/health/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a7%80/
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সকাশের আশো প্রপতশব্েক : 
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যূমপাি ও িামাকজাি দ্রেে েেেহাি (রিযন্ত্রণ) আইি, ২০০৫ সাংবশাযি কিবি স্বাস্থেমন্ত্রীবক কাজী রেবিাজ িশীদ এমরপি অিুবিায 

োাংলাবদশবক ২০৪০ সাবলি মবযে িামাকমুক্ত কিবি ফ াষণা রদবযবেি প্রযািমন্ত্রী ফশখ হারসিা। এ ফ াষণাি আবলাবক ইরিমবযে সিকািী- 

ফেসিকািী িািা সাংস্থা কাজ কবি র্াবি। এই কাবজি যািাোরহকিায িরিওএইিও ফেমওযার্ক কিবিিশি অি ফোেোবকা কবরাল- 

এেরসটিরস’ি আবলাবক যূমপাি ও িামাকজাি দ্রেে েেেহাি (রিযন্ত্রণ) আইি, ২০০৫ সাংবশাযি কিবি স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক সম্প্ররি 

অিুবিায কবিবেি ঢাকা-৬ আসবিি সাংসদ সদসে কাজী রেবিাজ িশীদ। এক রলরখি রিঠিবি কাজী রেবিাজ িশীদ স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ 

মাবলকবক েবলি, েিত মাি সিকাবিি রেরিন্ন ফমযাবদ িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রবম েোপক উন্নযি হবযবে। ২০১৩ সাবল িামাক রিযন্ত্রণ আইি 

সাংবশাযি এোং ২০১৫ সাবল আইবিি রেরযমালা পাস কিাি মাযেবম রু্বগাপবর্াগী কিা হয। ফেকসই উন্নযি অিীি এসরিরজ’ি স্বাস্থে সাংক্রান্ত 



লক্ষ্েমাত্রা পূিবণ সপ্তম পঞ্চোরষতক পরিকল্পিায হু ফেমওযাকত  কিবিিশি অি ফোোবকা কবরাল অন্তিুত ক্ত কিাি মাযেবম িামাক রিযন্ত্রণ 

কার্তক্রমবক মূলযািাি উন্নযি কমতকা-ফ ি সাবথ সমৃ্পক্ত কিা হবযবে। িামাবকি িযােহিা উপলরি কবি ২০১৬ সাবলি ৩০-৩১ জািুযারি 

ঢাকায অিুরিি ‘ফেকসই উন্নযি লক্ষ্েমাত্রা অজত ি’ শীষতক সাউথ এরশযাি রিকাি’স সারমে এি সমাপিী অিুিাবি প্রযািমন্ত্রী আগামী ২০৪০ 

সাবলি মবযে োাংলাবদশ ফথবক িামাবকি েেেহাি সমূ্পণত রিমূতল কিাি ফ াষণা রদবযবেি। এই লক্ষ্ে অজত বি েিত মাি িামাক রিযন্ত্রণ আইিবক 

এেরসটিরসি সাবথ সামঞ্জসেপূণত কবি সাংবশাযি কিাি ফ াষণাও ফদি রিরি। কাজী রেবিাজ িশীদ আবিা উবেখ কবিি ,রেদেমাি িামাক 

রিযন্ত্রণ আইবিি রকেু দুেতলিা ফর্মি, পােরলক ফেস এোং পরিেহবি যূমপাবিি জিে রিযতারিি স্থাি সাংিক্ষ্ণ, রেক্রযস্থবল িামাক পণে প্রদশতি, 

িামাক ফকাম্পারিি সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি (রসএসআি), িামাকপবণেি খুিিা রেক্রয এোং ই-রসগাবিেসহ িিুি যিবিি িামাকপণে 

রেক্রয িলমাি থাকায িামাক েেেহাি হ্রাবস িা কার্তকি িূরমকা পালি কিবি পািবে িা। এমিােস্থায জিস্বাস্থে সুিক্ষ্ায প্রযািমন্ত্রীি প্ররিশ্রুরি 

অিুর্াযী এেরসটিরস’ি আবলাবক স্বাস্থেমন্ত্রীবক িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযবিি উবদোগ গ্রহণ কিাি অিুবিায কবিি কাজী রেবিাজ িশীদ, 

এমরপ। রিরি স্বাস্থেমন্ত্রী ফেশ রকেু প্রস্তােও ফপশ কবিি। ফসগুবলা হবলা- যূমপাি রিরুৎসারহি কিবি সকল পােরলক ফেস, রেবশষ কবি 

ফিাঁবস্তািা ও পােরলক পরিেহবি যূমপাি সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিাি মাযেবম শিিাগ যূমপািমুক্ত পরিবেশ রিরিি কিা; রেক্রযস্থবল িামাকজাি দ্রেে 

প্রদশতি রিরষদ্ধ কিা; িামাক ফকা¤পারিি ‘সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি’ ো রসএসআি কার্তক্রম সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিা; রেরি-রসগাবিবেি খুিিা 

শলাকা এোং পোবকেরেহীি জদত া-গুল রেক্রয রিরষদ্ধ কিা; ই-রসগাবিে এোং রহবেি ফোেোবকা ফপ্রািােস (এইিটিরপ) এি মবিা ইমারজত াং 

ফোেোবকা ফপ্রািােসমূহ আমদারি ও রেক্রয রিরষদ্ধ কিা; এোং সরিত্র স্বাস্থে সিকত োিত াি আকাি েৃরদ্ধসহ িামাকপণে ফমািকজািকিবণ কব াি 

রেরযরিবষয আবিাপ কিা। প্রসেি, ফলাোল এিাল্ট ফোোবকা সাবিত  (গোেস)-এি ২০১৭ এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ৩৭.৮ রমরলযি 

প্রাপ্তেযস্ক মািুষ িামাক ফসেি কবিি, র্াি মবযে ১৯.২ রমরলযি মািুষ যূমপাযী এোং ২২ রমরলযি মািুষ ফযাাঁ যারেহীি িামাক েেেহাি কবিি। 

িাোিা গোেবসি ২০১৩ এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ১৩ ফথবক ১৫ েেি েযবসি প্রায ৭ শিাাংশ রকবশাি-রকবশািী িামাকপণে েেেহাি 

কবি। আি ফেোোবকা এোেলাস ২০২০ এি রিবপােত  অিুর্াযী িামাক েেেহািজরিি ফিাবগ ফদবশ প্ররিেেি প্রায ১ লক্ষ্ ৬১ হাজাি মািুবষি 

অকালমৃিুে  বে। ২০১৭-১৮ অথতেেবি িামাক েেেহাবিি অথতনিরিক ক্ষ্রিি (রিরকৎসা েেয এোং উৎপাদিশীলিা হািাবিা) পরিমাণ রেল ৩০ 

হাজাি ৫৬০ ফকাটি োকা। 
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োাংলাবদশবক ২০৪০ সাবলি মবযে িামাকমুক্ত কিবি ফ াষণা রদবযবেি প্রযািমন্ত্রী ফশখ হারসিা। এ ফ াষণাি আবলাবক ইরিমবযে সিকািী- 

ফেসিকািী িািা সাংস্থা কাজ কবি র্াবি। এই কাবজি যািাোরহকিায িরিওএইিও ফেমওযাকত  কিবিিশি অি ফোেোবকা কবরাল- 

এেরসটিরস’ি আবলাবক যূমপাি ও িামাকজাি দ্রেে েেেহাি (রিযন্ত্রণ) আইি, ২০০৫ সাংবশাযি কিবি স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক সম্প্ররি 

অিুবিায কবিবেি ঢাকা-৬ আসবিি সাংসদ সদসে কাজী রেবিাজ িশীদ। 

এক রলরখি রিঠিবি কাজী রেবিাজ িশীদ স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক েবলি, েিত মাি সিকাবিি রেরিন্ন ফমযাবদ িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রবম 

েোপক উন্নযি হবযবে। ২০১৩ সাবল িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযি এোং ২০১৫ সাবল আইবিি রেরযমালা পাস কিাি মাযেবম রু্বগাপবর্াগী 

কিা হয। ফেকসই উন্নযি অিীি এসরিরজ’ি স্বাস্থে সাংক্রান্ত লক্ষ্েমাত্রা পূিবণ সপ্তম পঞ্চোরষতক পরিকল্পিায হু ফেমওযাকত  কিবিিশি অি 

ফোোবকা কবরাল অন্তিুত ক্ত কিাি মাযেবম িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রমবক মূলযািাি উন্নযি কমতকা-ফ ি সাবথ সমৃ্পক্ত কিা হবযবে। িামাবকি 

িযােহিা উপলরি কবি ২০১৬ সাবলি ৩০-৩১ জািুযারি ঢাকায অিুরিি ‘ফেকসই উন্নযি লক্ষ্েমাত্রা অজত ি’ শীষতক সাউথ এরশযাি 



রিকাি’স সারমে এি সমাপিী অিুিাবি প্রযািমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সাবলি মবযে োাংলাবদশ ফথবক িামাবকি েেেহাি সমূ্পণত রিমূতল কিাি 

ফ াষণা রদবযবেি। এই লক্ষ্ে অজত বি েিত মাি িামাক রিযন্ত্রণ আইিবক এেরসটিরসি সাবথ সামঞ্জসেপূণত কবি সাংবশাযি কিাি ফ াষণাও ফদি 

রিরি। 

কাজী রেবিাজ িশীদ আবিা উবেখ কবিি ,রেদেমাি িামাক রিযন্ত্রণ আইবিি রকেু দুেতলিা ফর্মি, পােরলক ফেস এোং পরিেহবি যূমপাবিি 

জিে রিযতারিি স্থাি সাংিক্ষ্ণ, রেক্রযস্থবল িামাক পণে প্রদশতি, িামাক ফকাম্পারিি সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি (রসএসআি), িামাকপবণেি 

খুিিা রেক্রয এোং ই-রসগাবিেসহ িিুি যিবিি িামাকপণে রেক্রয িলমাি থাকায িামাক েেেহাি হ্রাবস িা কার্তকি িূরমকা পালি কিবি 

পািবে িা। 

এমিােস্থায জিস্বাস্থে সুিক্ষ্ায প্রযািমন্ত্রীি প্ররিশ্রুরি অিুর্াযী এেরসটিরস’ি আবলাবক স্বাস্থেমন্ত্রীবক িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযবিি 

উবদোগ গ্রহণ কিাি অিুবিায কবিি কাজী রেবিাজ িশীদ, এমরপ। রিরি স্বাস্থেমন্ত্রী ফেশ রকেু প্রস্তােও ফপশ কবিি। ফসগুবলা হবলা- যূমপাি 

রিরুৎসারহি কিবি সকল পােরলক ফেস, রেবশষ কবি ফিাঁবস্তািা ও পােরলক পরিেহবি যূমপাি সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিাি মাযেবম শিিাগ 

যূমপািমুক্ত পরিবেশ রিরিি কিা; রেক্রযস্থবল িামাকজাি দ্রেে প্রদশতি রিরষদ্ধ কিা; িামাক ফকা¤পারিি ‘সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি’ ো 

রসএসআি কার্তক্রম সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিা; রেরি-রসগাবিবেি খুিিা শলাকা এোং পোবকেরেহীি জদত া-গুল রেক্রয রিরষদ্ধ কিা; ই-রসগাবিে এোং 

রহবেি ফোেোবকা ফপ্রািােস (এইিটিরপ) এি মবিা ইমারজত াং ফোেোবকা ফপ্রািােসমূহ আমদারি ও রেক্রয রিরষদ্ধ কিা; এোং সরিত্র স্বাস্থে 

সিকত োিত াি আকাি েৃরদ্ধসহ িামাকপণে ফমািকজািকিবণ কব াি রেরযরিবষয আবিাপ কিা। 

প্রসেি, ফলাোল এিাল্ট ফোোবকা সাবিত  (গোেস)-এি ২০১৭ এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ৩৭.৮ রমরলযি প্রাপ্তেযস্ক মািুষ িামাক 

ফসেি কবিি, র্াি মবযে ১৯.২ রমরলযি মািুষ যূমপাযী এোং ২২ রমরলযি মািুষ ফযাাঁ যারেহীি িামাক েেেহাি কবিি। িাোিা গোেবসি ২০১৩ 

এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ১৩ ফথবক ১৫ েেি েযবসি প্রায ৭ শিাাংশ রকবশাি-রকবশািী িামাকপণে েেেহাি কবি। আি ফেোোবকা 

এোেলাস ২০২০ এি রিবপােত  অিুর্াযী িামাক েেেহািজরিি ফিাবগ ফদবশ প্ররিেেি প্রায ১ লক্ষ্ ৬১ হাজাি মািুবষি অকালমৃিুে  বে। ২০১৭-

১৮ অথতেেবি িামাক েেেহাবিি অথতনিরিক ক্ষ্রিি (রিরকৎসা েেয এোং উৎপাদিশীলিা হািাবিা) পরিমাণ রেল ৩০ হাজাি ৫৬০ ফকাটি 

োকা। 
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ধূমিান ও তামাক পনয়ন্ত্রণ আইন সংশ াধন করশত স্বাস্থ্যমন্ত্রীশক  

কাজী পিশরাজ র ীে এমপির অনুশরাধ 

 

 
 

োাংলাবদশবক ২০৪০ সাবলি মবযে িামাকমুক্ত কিবি ফ াষণা রদবযবেি প্রযািমন্ত্রী ফশখ হারসিা। এ ফ াষণাি আবলাবক ইরিমবযে 

সিকািী- ফেসিকািী িািা সাংস্থা কাজ কবি র্াবি। এই কাবজি যািাোরহকিায িরিওএইিও ফেমওযাকত  কিবিিশি অি ফোেোবকা 

কবরাল- এেরসটিরস’ি আবলাবক যূমপাি ও িামাকজাি দ্রেে েেেহাি (রিযন্ত্রণ) আইি, ২০০৫ সাংবশাযি কিবি স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ 

মাবলকবক সম্প্ররি অিুবিায কবিবেি ঢাকা-৬ আসবিি সাংসদ সদসে কাজী রেবিাজ িশীদ। 



এক রলরখি রিঠিবি কাজী রেবিাজ িশীদ স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক েবলি, েিত মাি সিকাবিি রেরিন্ন ফমযাবদ িামাক রিযন্ত্রণ 

কার্তক্রবম েোপক উন্নযি হবযবে। ২০১৩ সাবল িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযি এোং ২০১৫ সাবল আইবিি রেরযমালা পাস কিাি 

মাযেবম রু্বগাপবর্াগী কিা হয। ফেকসই উন্নযি অিীি এসরিরজ’ি স্বাস্থে সাংক্রান্ত লক্ষ্েমাত্রা পূিবণ সপ্তম পঞ্চোরষতক পরিকল্পিায হু 

ফেমওযাকত  কিবিিশি অি ফোোবকা কবরাল অন্তিুত ক্ত কিাি মাযেবম িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রমবক মূলযািাি উন্নযি কমতকা-ফ ি সাবথ 

সমৃ্পক্ত কিা হবযবে। িামাবকি িযােহিা উপলরি কবি ২০১৬ সাবলি ৩০-৩১ জািুযারি ঢাকায অিুরিি ‘ফেকসই উন্নযি লক্ষ্েমাত্রা 

অজত ি’ শীষতক সাউথ এরশযাি রিকাি’স সারমে এি সমাপিী অিুিাবি প্রযািমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সাবলি মবযে োাংলাবদশ ফথবক 

িামাবকি েেেহাি সমূ্পণত রিমূতল কিাি ফ াষণা রদবযবেি। এই লক্ষ্ে অজত বি েিত মাি িামাক রিযন্ত্রণ আইিবক এেরসটিরসি সাবথ 

সামঞ্জসেপূণত কবি সাংবশাযি কিাি ফ াষণাও ফদি রিরি। 
কাজী রেবিাজ িশীদ আবিা উবেখ কবিি ,রেদেমাি িামাক রিযন্ত্রণ আইবিি রকেু দুেতলিা ফর্মি, পােরলক ফেস এোং পরিেহবি 

যূমপাবিি জিে রিযতারিি স্থাি সাংিক্ষ্ণ, রেক্রযস্থবল িামাক পণে প্রদশতি, িামাক ফকাম্পারিি সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি 

(রসএসআি), িামাকপবণেি খুিিা রেক্রয এোং ই-রসগাবিেসহ িিুি যিবিি িামাকপণে রেক্রয িলমাি থাকায িামাক েেেহাি হ্রাবস 

িা কার্তকি িূরমকা পালি কিবি পািবে িা। 
এমিােস্থায জিস্বাস্থে সুিক্ষ্ায প্রযািমন্ত্রীি প্ররিশ্রুরি অিুর্াযী এেরসটিরস’ি আবলাবক স্বাস্থেমন্ত্রীবক িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযবিি 

উবদোগ গ্রহণ কিাি অিুবিায কবিি কাজী রেবিাজ িশীদ, এমরপ। রিরি স্বাস্থেমন্ত্রী ফেশ রকেু প্রস্তােও ফপশ কবিি। ফসগুবলা হবলা- 

যূমপাি রিরুৎসারহি কিবি সকল পােরলক ফেস, রেবশষ কবি ফিাঁবস্তািা ও পােরলক পরিেহবি যূমপাি সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিাি মাযেবম 

শিিাগ যূমপািমুক্ত পরিবেশ রিরিি কিা; রেক্রযস্থবল িামাকজাি দ্রেে প্রদশতি রিরষদ্ধ কিা; িামাক ফকা¤পারিি ‘সামারজক 

দাযেদ্ধিা কমতসূরি’ ো রসএসআি কার্তক্রম সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিা; রেরি-রসগাবিবেি খুিিা শলাকা এোং পোবকেরেহীি জদত া-গুল রেক্রয 

রিরষদ্ধ কিা; ই-রসগাবিে এোং রহবেি ফোেোবকা ফপ্রািােস (এইিটিরপ) এি মবিা ইমারজত াং ফোেোবকা ফপ্রািােসমূহ আমদারি ও 

রেক্রয রিরষদ্ধ কিা; এোং সরিত্র স্বাস্থে সিকত োিত াি আকাি েৃরদ্ধসহ িামাকপণে ফমািকজািকিবণ কব াি রেরযরিবষয আবিাপ কিা। 
প্রসেি, ফলাোল এিাল্ট ফোোবকা সাবিত  (গোেস)-এি ২০১৭ এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ৩৭.৮ রমরলযি প্রাপ্তেযস্ক মািুষ 

িামাক ফসেি কবিি, র্াি মবযে ১৯.২ রমরলযি মািুষ যূমপাযী এোং ২২ রমরলযি মািুষ ফযাাঁ যারেহীি িামাক েেেহাি কবিি। িাোিা 

গোেবসি ২০১৩ এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ১৩ ফথবক ১৫ েেি েযবসি প্রায ৭ শিাাংশ রকবশাি-রকবশািী িামাকপণে েেেহাি 

কবি। আি ফেোোবকা এোেলাস ২০২০ এি রিবপােত  অিুর্াযী িামাক েেেহািজরিি ফিাবগ ফদবশ প্ররিেেি প্রায ১ লক্ষ্ ৬১ হাজাি 

মািুবষি অকালমৃিুে  বে। ২০১৭-১৮ অথতেেবি িামাক েেেহাবিি অথতনিরিক ক্ষ্রিি (রিরকৎসা েেয এোং উৎপাদিশীলিা হািাবিা) 

পরিমাণ রেল ৩০ হাজাি ৫৬০ ফকাটি োকা। 
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ধূমিান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার (পনয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ সংশ াধন করশত 

স্বাস্থ্যমন্ত্রীশক কাজী পিশরাজ র ীে এমপির অনুশরাধ 

 

 
 

সমবযি কন্ঠ পরশিার্ট ার।। 

োাংলাবদশবক ২০৪০ সাবলি মবযে িামাকমুক্ত কিবি ফ াষণা রদবযবেি প্রযািমন্ত্রী ফশখ হারসিা। এ ফ াষণাি আবলাবক ইরিমবযে 

সিকািী- ফেসিকািী িািা সাংস্থা কাজ কবি র্াবি। এই কাবজি যািাোরহকিায িরিওএইিও ফেমওযাকত  কিবিিশি অি ফোেোবকা 

কবরাল- এেরসটিরস’ি আবলাবক যূমপাি ও িামাকজাি দ্রেে েেেহাি (রিযন্ত্রণ) আইি, ২০০৫ সাংবশাযি কিবি স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ 

মাবলকবক সম্প্ররি অিুবিায কবিবেি ঢাকা-৬ আসবিি সাংসদ সদসে কাজী রেবিাজ িশীদ। 
এক রলরখি রিঠিবি কাজী রেবিাজ িশীদ স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক েবলি, েিত মাি সিকাবিি রেরিন্ন ফমযাবদ িামাক রিযন্ত্রণ 

কার্তক্রবম েোপক উন্নযি হবযবে। ২০১৩ সাবল িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযি এোং ২০১৫ সাবল আইবিি রেরযমালা পাস কিাি 

মাযেবম রু্বগাপবর্াগী কিা হয। ফেকসই উন্নযি অিীি এসরিরজ’ি স্বাস্থে সাংক্রান্ত লক্ষ্েমাত্রা পূিবণ সপ্তম পঞ্চোরষতক পরিকল্পিায হু 

ফেমওযাকত  কিবিিশি অি ফোোবকা কবরাল অন্তিুত ক্ত কিাি মাযেবম িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রমবক মূলযািাি উন্নযি কমতকা-ফ ি সাবথ 

https://somoyerkontha.com/


সমৃ্পক্ত কিা হবযবে। িামাবকি িযােহিা উপলরি কবি ২০১৬ সাবলি ৩০-৩১ জািুযারি ঢাকায অিুরিি ‘ফেকসই উন্নযি লক্ষ্েমাত্রা 

অজত ি’ শীষতক সাউথ এরশযাি রিকাি’স সারমে এি সমাপিী অিুিাবি প্রযািমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সাবলি মবযে োাংলাবদশ ফথবক 

িামাবকি েেেহাি সমূ্পণত রিমূতল কিাি ফ াষণা রদবযবেি। এই লক্ষ্ে অজত বি েিত মাি িামাক রিযন্ত্রণ আইিবক এেরসটিরসি সাবথ 

সামঞ্জসেপূণত কবি সাংবশাযি কিাি ফ াষণাও ফদি রিরি। 
কাজী রেবিাজ িশীদ আবিা উবেখ কবিি ,রেদেমাি িামাক রিযন্ত্রণ আইবিি রকেু দুেতলিা ফর্মি, পােরলক ফেস এোং পরিেহবি 

যূমপাবিি জিে রিযতারিি স্থাি সাংিক্ষ্ণ, রেক্রযস্থবল িামাক পণে প্রদশতি, িামাক ফকাম্পারিি সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি 

(রসএসআি), িামাকপবণেি খুিিা রেক্রয এোং ই-রসগাবিেসহ িিুি যিবিি িামাকপণে রেক্রয িলমাি থাকায িামাক েেেহাি হ্রাবস 

িা কার্তকি িূরমকা পালি কিবি পািবে িা। 
এমিােস্থায জিস্বাস্থে সুিক্ষ্ায প্রযািমন্ত্রীি প্ররিশ্রুরি অিুর্াযী এেরসটিরস’ি আবলাবক স্বাস্থেমন্ত্রীবক িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযবিি 

উবদোগ গ্রহণ কিাি অিুবিায কবিি কাজী রেবিাজ িশীদ, এমরপ। রিরি স্বাস্থেমন্ত্রী ফেশ রকেু প্রস্তােও ফপশ কবিি। ফসগুবলা হবলা- 

যূমপাি রিরুৎসারহি কিবি সকল পােরলক ফেস, রেবশষ কবি ফিাঁবস্তািা ও পােরলক পরিেহবি যূমপাি সমূ্পণত রিরষদ্য কিাি মাযেবম 

শিিাগ যূমপািমুক্ত পরিবেশ রিরিি কিা; রেক্রযস্থবল িামাকজাি দ্রেে প্রদশতি রিরষদ্ধ কিা; িামাক ফকা¤পারিি ‘সামারজক 

দাযেদ্ধিা কমতসূরি’ ো রসএসআি কার্তক্রম সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিা; রেরি-রসগাবিবেি খুিিা শলাকা এোং পোবকেরেহীি জদত া-গুল রেক্রয 

রিরষদ্য কিা; ই-রসগাবিে এোং রহবেি ফোেোবকা ফপ্রািােস (এইিটিরপ) এি মবিা ইমারজত াং ফোেোবকা ফপ্রািােসমূহ আমদারি ও 

রেক্রয রিরষদ্ধ কিা; এোং সরিত্র স্বাস্থে সিকত োিত াি আকাি েৃরদ্ধসহ িামাকপণে ফমািকজািকিবণ কব াি রেরযরিবষয আবিাপ কিা। 
প্রসেি, ফলাোল এিাল্ট ফোোবকা সাবিত  (গোেস)-এি ২০১৭ এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ৩৭.৮ রমরলযি প্রাপ্তেযস্ক মািুষ 

িামাক ফসেি কবিি, র্াি মবযে ১৯.২ রমরলযি মািুষ যূমপাযী এোং ২২ রমরলযি মািুষ ফযাাঁ যারেহীি িামাক েেেহাি কবিি। িাোিা 

গোেবসি ২০১৩ এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ১৩ ফথবক ১৫ েেি েযবসি প্রায ৭ শিাাংশ রকবশাি-রকবশািী িামাকপণে েেেহাি 

কবি। আি ফেোোবকা এোেলাস ২০২০ এি রিবপােত  অিুর্াযী িামাক েেেহািজরিি ফিাবগ ফদবশ প্ররিেেি প্রায ১ লক্ষ্ ৬১ হাজাি 

মািুবষি অকালমৃিুে  বে। ২০১৭-১৮ অথতেেবি িামাক েেেহাবিি অথতনিরিক ক্ষ্রিি (রিরকৎসা েেয এোং উৎপাদিশীলিা হািাবিা) 

পরিমাণ রেল ৩০ হাজাি ৫৬০ ফকাটি োকা। 
 

Smoking and Tobacco Use (Control) Act, 2005 

Kazi Firoz Rashid MP’s request to the Health Minister to amend 
 

Prime Minister Sheikh Hasina has announced to make Bangladesh tobacco 
free by 2040. In the light of this announcement, various government and 

non-government organizations are already working. In continuation of this 
work, Dhaka-6 MP Kazi Firoz Rashid recently requested Health Minister Zahid 

Malek to amend the Smoking and Tobacco Use (Control) Act, 2005 in the 
light of the WHO Framework Convention on Tobacco Control-FCTC. 

In a written letter, Kazi Firoz Rashid told Health Minister Zahid Malek that 
there has been a huge improvement in tobacco control activities during the 

various terms of the present government. The Tobacco Control Act was 
amended in 2013 and passed in 2015. Tobacco control activities have been 

integrated into mainstream development activities, including the inclusion of 
the HU Framework Convention on Tobacco Control in the Seventh Five-Year 

Plan to meet SDG’s health goals of sustainable development. Realizing the 

dangers of tobacco, the Prime Minister announced at the closing ceremony of 



the South Asian Speakers’ Summit on ‘Achieving Sustainable Development 

Goals’ held in Dhaka on January 30-31, 2017 that tobacco use will be 
completely eradicated from Bangladesh by 2040. To achieve this goal, he 

also announced to amend the existing Tobacco Control Act in line with the 
FCTC. 

Kazi Firoz Rashid also mentioned some weaknesses in the existing tobacco 
control laws such as reservation of smoking space in public places and 

transport, display of tobacco products in sales outlets, tobacco company’s 
social responsibility program (CSR), retail sale of tobacco products and sale 

of new types of tobacco products including e-cigarettes. As it continues, it is 
not able to play an effective role in reducing tobacco use. 

In this context, Kazi Firoz Rashid, MP, requested the Health Minister to take 
steps to amend the Tobacco Control Act in the light of the FCTC as promised 

by the Prime Minister to protect public health. He also made several 
proposals to the health minister. These include ensuring a 100% smoke-free 

environment by completely banning smoking in all public places, especially 

restaurants and public transport, to discourage smoking; Prohibit the display 
of tobacco products at the point of sale; A complete ban on tobacco 

companies’ social responsibility programs or CSR activities; Prohibit the 
retail sale of bidi-cigarettes and unpacked jorda-gul; Ban the import and sale 

of emerging tobacco products such as e-cigarettes and heated tobacco 
products (HTP); And imposing strict restrictions on tobacco packaging, 

including increasing the size of illustrated health warnings. 
According to Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2017 report, there are 

36.7 million adults in Bangladesh who use tobacco, of which 19.2 million are 
smokers and 22 million are smokeless. Moreover, according to GATS 2013 

report, about 6 percent of adolescents between the ages of 13 and 15 in 
Bangladesh use tobacco products. And according to the report of Tobacco 

Atlas 2020, about 1 lakh 81 thousand people die prematurely every year due 
to tobacco related diseases in the country. In the 2016-17 financial year, the 

amount of economic loss (loss of medical expenses and productivity) of 

tobacco use was Tk 30,560 crore. 
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স্বাস্থ্যমন্ত্রীশক কাজী পিশরাজ র ীে এমপির অনুশরাধ 

 
on: February 10, 2021In: রিরেৎসাNo Comments 

োাংলাবদশবক ২০৪০ সাবলি মবযে িামাকমুক্ত কিবি ফ াষণা রদবযবেি প্রযািমন্ত্রী ফশখ হারসিা। এ ফ াষণাি আবলাবক ইরিমবযে সিকািী- 

ফেসিকািী িািা সাংস্থা কাজ কবি র্াবি। এই কাবজি যািাোরহকিায িরিওএইিও ফেমওযাকত  কিবিিশি অি ফোেোবকা কবরাল- 

এেরসটিরস’ি আবলাবক যূমপাি ও িামাকজাি দ্রেে েেেহাি (রিযন্ত্রণ) আইি, ২০০৫ সাংবশাযি কিবি স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক সম্প্ররি 

অিুবিায কবিবেি ঢাকা-৬ আসবিি সাংসদ সদসে কাজী রেবিাজ িশীদ। 
এক রলরখি রিঠিবি কাজী রেবিাজ িশীদ স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক েবলি, েিত মাি সিকাবিি রেরিন্ন ফমযাবদ িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রবম 

েোপক উন্নযি হবযবে। ২০১৩ সাবল িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযি এোং ২০১৫ সাবল আইবিি রেরযমালা পাস কিাি মাযেবম রু্বগাপবর্াগী 

কিা হয। ফেকসই উন্নযি অিীি এসরিরজ’ি স্বাস্থে সাংক্রান্ত লক্ষ্েমাত্রা পূিবণ সপ্তম পঞ্চোরষতক পরিকল্পিায হু ফেমওযাকত  কিবিিশি অি 

ফোোবকা কবরাল অন্তিুত ক্ত কিাি মাযেবম িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রমবক মূলযািাি উন্নযি কমতকা-ফ ি সাবথ সমৃ্পক্ত কিা হবযবে। 

https://www.aparadhchokh24bd.com/thit/category/%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a7%8e%e0%a6%b8%e0%a6%be
https://www.aparadhchokh24bd.com/thit/category/%e0%a6%9a%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a7%8e%e0%a6%b8%e0%a6%be


িামাবকি িযােহিা উপলরি কবি ২০১৬ সাবলি ৩০-৩১ জািুযারি ঢাকায অিুরিি ‘ফেকসই উন্নযি লক্ষ্েমাত্রা অজত ি’ শীষতক সাউথ 

এরশযাি রিকাি’স সারমে এি সমাপিী অিুিাবি প্রযািমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সাবলি মবযে োাংলাবদশ ফথবক িামাবকি েেেহাি সমূ্পণত রিমূতল 

কিাি ফ াষণা রদবযবেি। এই লক্ষ্ে অজত বি েিত মাি িামাক রিযন্ত্রণ আইিবক এেরসটিরসি সাবথ সামঞ্জসেপূণত কবি সাংবশাযি কিাি 

ফ াষণাও ফদি রিরি। 
কাজী রেবিাজ িশীদ আবিা উবেখ কবিি ,রেদেমাি িামাক রিযন্ত্রণ আইবিি রকেু দুেতলিা ফর্মি, পােরলক ফেস এোং পরিেহবি যূমপাবিি 

জিে রিযতারিি স্থাি সাংিক্ষ্ণ, রেক্রযস্থবল িামাক পণে প্রদশতি, িামাক ফকাম্পারিি সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি (রসএসআি), িামাকপবণেি 

খুিিা রেক্রয এোং ই-রসগাবিেসহ িিুি যিবিি িামাকপণে রেক্রয িলমাি থাকায িামাক েেেহাি হ্রাবস িা কার্তকি িূরমকা পালি কিবি 

পািবে িা। 

এমিােস্থায জিস্বাস্থে সুিক্ষ্ায প্রযািমন্ত্রীি প্ররিশ্রুরি অিুর্াযী এেরসটিরস’ি আবলাবক স্বাস্থেমন্ত্রীবক িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযবিি 

উবদোগ গ্রহণ কিাি অিুবিায কবিি কাজী রেবিাজ িশীদ, এমরপ। 
রিরি স্বাস্থেমন্ত্রী ফেশ রকেু প্রস্তােও ফপশ কবিি। ফসগুবলা হবলা- যূমপাি রিরুৎসারহি কিবি সকল পােরলক ফেস, রেবশষ কবি ফিাঁবস্তািা 

ও পােরলক পরিেহবি যূমপাি সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিাি মাযেবম শিিাগ যূমপািমুক্ত পরিবেশ রিরিি কিা; রেক্রযস্থবল িামাকজাি দ্রেে প্রদশতি 

রিরষদ্ধ কিা; িামাক ফকা¤পারিি ‘সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি’ ো রসএসআি কার্তক্রম সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিা; রেরি-রসগাবিবেি খুিিা শলাকা 

এোং পোবকেরেহীি জদত া-গুল রেক্রয রিরষদ্ধ কিা; ই-রসগাবিে এোং রহবেি ফোেোবকা ফপ্রািােস (এইিটিরপ) এি মবিা ইমারজত াং ফোেোবকা 

ফপ্রািােসমূহ আমদারি ও রেক্রয রিরষদ্ধ কিা; এোং সরিত্র স্বাস্থে সিকত োিত াি আকাি েৃরদ্ধসহ িামাকপণে ফমািকজািকিবণ কব াি 

রেরযরিবষয আবিাপ কিা। 
প্রসেি, ফলাোল এিাল্ট ফোোবকা সাবিত  (গোেস)-এি ২০১৭ এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ৩৭.৮ রমরলযি প্রাপ্তেযস্ক মািুষ িামাক 

ফসেি কবিি, র্াি মবযে ১৯.২ রমরলযি মািুষ যূমপাযী এোং ২২ রমরলযি মািুষ ফযাাঁ যারেহীি িামাক েেেহাি কবিি। িাোিা গোেবসি ২০১৩ 

এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ১৩ ফথবক ১৫ েেি েযবসি প্রায ৭ শিাাংশ রকবশাি-রকবশািী িামাকপণে েেেহাি কবি। আি ফেোোবকা 

এোেলাস ২০২০ এি রিবপােত  অিুর্াযী িামাক েেেহািজরিি ফিাবগ ফদবশ প্ররিেেি প্রায ১ লক্ষ্ ৬১ হাজাি মািুবষি অকালমৃিুে  বে। 

২০১৭-১৮ অথতেেবি িামাক েেেহাবিি অথতনিরিক ক্ষ্রিি (রিরকৎসা েেয এোং উৎপাদিশীলিা হািাবিা) পরিমাণ রেল ৩০ হাজাি ৫৬০ 

ফকাটি োকা। 
 
https://www.aparadhchokh24bd.com/thit/129986 

https://www.aparadhchokh24bd.com/thit/129986


 

 
যূমপাি ও িামাকজাি দ্রেে েেেহাি (রিযন্ত্রণ) আইি, ২০০৫ সাংবশাযি কিবি স্বাস্থেমন্ত্রীবক কাজী রেবিাজ িশীদ এমরপি  

ধূমিান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার (পনয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ সংশ াধন করশত 

স্বাস্থ্যমন্ত্রীশক কাজী পিশরাজ র ীে এমপির অনুশরাধ 

 
োাংলাবদশবক ২০৪০ সাবলি মবযে িামাকমুক্ত কিবি ফ াষণা রদবযবেি প্রযািমন্ত্রী ফশখ হারসিা। এ ফ াষণাি আবলাবক ইরিমবযে সিকািী- 

ফেসিকািী িািা সাংস্থা কাজ কবি র্াবি। এই কাবজি যািাোরহকিায িরিওএইিও ফেমওযাকত  কিবিিশি অি ফোেোবকা কবরাল- 

এেরসটিরস’ি আবলাবক যূমপাি ও িামাকজাি দ্রেে েেেহাি (রিযন্ত্রণ) আইি, ২০০৫ সাংবশাযি কিবি স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক সম্প্ররি 

অিুবিায কবিবেি ঢাকা-৬ আসবিি সাংসদ সদসে কাজী রেবিাজ িশীদ। 
এক রলরখি রিঠিবি কাজী রেবিাজ িশীদ স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক েবলি, েিত মাি সিকাবিি রেরিন্ন ফমযাবদ িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রবম 

েোপক উন্নযি হবযবে। ২০১৩ সাবল িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযি এোং ২০১৫ সাবল আইবিি রেরযমালা পাস কিাি মাযেবম রু্বগাপবর্াগী 

কিা হয। ফেকসই উন্নযি অিীি এসরিরজ’ি স্বাস্থে সাংক্রান্ত লক্ষ্েমাত্রা পূিবণ সপ্তম পঞ্চোরষতক পরিকল্পিায হু ফেমওযাকত  কিবিিশি অি 

ফোোবকা কবরাল অন্তিুত ক্ত কিাি মাযেবম িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রমবক মূলযািাি উন্নযি কমতকা-ফ ি সাবথ সমৃ্পক্ত কিা হবযবে। িামাবকি 

িযােহিা উপলরি কবি ২০১৬ সাবলি ৩০-৩১ জািুযারি ঢাকায অিুরিি ‘ফেকসই উন্নযি লক্ষ্েমাত্রা অজত ি’ শীষতক সাউথ এরশযাি 

রিকাি’স সারমে এি সমাপিী অিুিাবি প্রযািমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সাবলি মবযে োাংলাবদশ ফথবক িামাবকি েেেহাি সমূ্পণত রিমূতল কিাি 



ফ াষণা রদবযবেি। এই লক্ষ্ে অজত বি েিত মাি িামাক রিযন্ত্রণ আইিবক এেরসটিরসি সাবথ সামঞ্জসেপূণত কবি সাংবশাযি কিাি ফ াষণাও ফদি 

রিরি। 
কাজী রেবিাজ িশীদ আবিা উবেখ কবিি ,রেদেমাি িামাক রিযন্ত্রণ আইবিি রকেু দুেতলিা ফর্মি, পােরলক ফেস এোং পরিেহবি যূমপাবিি 

জিে রিযতারিি স্থাি সাংিক্ষ্ণ, রেক্রযস্থবল িামাক পণে প্রদশতি, িামাক ফকাম্পারিি সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি (রসএসআি), িামাকপবণেি 

খুিিা রেক্রয এোং ই-রসগাবিেসহ িিুি যিবিি িামাকপণে রেক্রয িলমাি থাকায িামাক েেেহাি হ্রাবস িা কার্তকি িূরমকা পালি কিবি 

পািবে িা। 
এমিােস্থায জিস্বাস্থে সুিক্ষ্ায প্রযািমন্ত্রীি প্ররিশ্রুরি অিুর্াযী এেরসটিরস’ি আবলাবক স্বাস্থেমন্ত্রীবক িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযবিি 

উবদোগ গ্রহণ কিাি অিুবিায কবিি কাজী রেবিাজ িশীদ, এমরপ। রিরি স্বাস্থেমন্ত্রী ফেশ রকেু প্রস্তােও ফপশ কবিি। ফসগুবলা হবলা- যূমপাি 

রিরুৎসারহি কিবি সকল পােরলক ফেস, রেবশষ কবি ফিাঁবস্তািা ও পােরলক পরিেহবি যূমপাি সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিাি মাযেবম শিিাগ 

যূমপািমুক্ত পরিবেশ রিরিি কিা; রেক্রযস্থবল িামাকজাি দ্রেে প্রদশতি রিরষদ্ধ কিা; িামাক ফকা¤পারিি ‘সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি’ ো 

রসএসআি কার্তক্রম সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিা; রেরি-রসগাবিবেি খুিিা শলাকা এোং পোবকেরেহীি জদত া-গুল রেক্রয রিরষদ্ধ কিা; ই-রসগাবিে এোং 

রহবেি ফোেোবকা ফপ্রািােস (এইিটিরপ) এি মবিা ইমারজত াং ফোেোবকা ফপ্রািােসমূহ আমদারি ও রেক্রয রিরষদ্ধ কিা; এোং সরিত্র স্বাস্থে 

সিকত োিত াি আকাি েৃরদ্ধসহ িামাকপণে ফমািকজািকিবণ কব াি রেরযরিবষয আবিাপ কিা। 
প্রসেি, ফলাোল এিাল্ট ফোোবকা সাবিত  (গোেস)-এি ২০১৭ এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ৩৭.৮ রমরলযি প্রাপ্তেযস্ক মািুষ িামাক 

ফসেি কবিি, র্াি মবযে ১৯.২ রমরলযি মািুষ যূমপাযী এোং ২২ রমরলযি মািুষ ফযাাঁ যারেহীি িামাক েেেহাি কবিি। িাোিা গোেবসি ২০১৩ 

এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ১৩ ফথবক ১৫ েেি েযবসি প্রায ৭ শিাাংশ রকবশাি-রকবশািী িামাকপণে েেেহাি কবি। আি ফেোোবকা 

এোেলাস ২০২০ এি রিবপােত  অিুর্াযী িামাক েেেহািজরিি ফিাবগ ফদবশ প্ররিেেি প্রায ১ লক্ষ্ ৬১ হাজাি মািুবষি অকালমৃিুে  বে। 

২০১৭-১৮ অথতেেবি িামাক েেেহাবিি অথতনিরিক ক্ষ্রিি (রিরকৎসা েেয এোং উৎপাদিশীলিা হািাবিা) পরিমাণ রেল ৩০ হাজাি ৫৬০ 

ফকাটি োকা। 
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তামাকজাত আইন সংশ াধন করশত স্বাস্থ্যমন্ত্রীশক  

কাজী পিশরাজ র ীে এমপির অনুশরাধ 

 
ফেব্রুযারি ১০, ২০২১ 

 
 

সাংসদ সদসে কাজী রেবিাজ িশীদ 

পনজস্ব প্রপতশব্েক: 

োাংলাবদশবক ২০৪০ সাবলি মবযে িামাকমুক্ত কিবি ফ াষণা রদবযবেি প্রযািমন্ত্রী ফশখ হারসিা। এ ফ াষণাি আবলাবক ইরিমবযে সিকািী- 

ফেসিকািী িািা সাংস্থা কাজ কবি র্াবি। এই কাবজি যািাোরহকিায িরিওএইিও ফেমওযাকত  কিবিিশি অি ফোেোবকা কবরাল- 

এেরসটিরস’ি আবলাবক যূমপাি ও িামাকজাি দ্রেে েেেহাি (রিযন্ত্রণ) আইি, ২০০৫ সাংবশাযি কিবি স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক সম্প্ররি 

অিুবিায কবিবেি ঢাকা-৬ আসবিি সাংসদ সদসে কাজী রেবিাজ িশীদ। 

এক রলরখি রিঠিবি কাজী রেবিাজ িশীদ স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক েবলি, েিত মাি সিকাবিি রেরিন্ন ফমযাবদ িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রবম 

েোপক উন্নযি হবযবে। ২০১৩ সাবল িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযি এোং ২০১৫ সাবল আইবিি রেরযমালা পাস কিাি মাযেবম রু্বগাপবর্াগী 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fbanglapratidin.net%2F2021%2F02%2F10%2F%25e0%25a6%25a7%25e0%25a7%2582%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25aa%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8-%25e0%25a6%2593-%25e0%25a6%25a4%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%2595%25e0%25a6%259c%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a4-%25e0%25a6%25a6%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25b0%25e0%25a6%25ac%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25af%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fbanglapratidin.net%2F2021%2F02%2F10%2F%25e0%25a6%25a7%25e0%25a7%2582%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25aa%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a8-%25e0%25a6%2593-%25e0%25a6%25a4%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%2595%25e0%25a6%259c%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a4-%25e0%25a6%25a6%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25b0%25e0%25a6%25ac%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25af%2F


কিা হয। ফেকসই উন্নযি অিীি এসরিরজ’ি স্বাস্থে সাংক্রান্ত লক্ষ্েমাত্রা পূিবণ সপ্তম পঞ্চোরষতক পরিকল্পিায হু ফেমওযাকত  কিবিিশি অি 

ফোোবকা কবরাল অন্তিুত ক্ত কিাি মাযেবম িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রমবক মূলযািাি উন্নযি কমতকাবেি সাবথ সমৃ্পক্ত কিা হবযবে। 

িামাবকি িযােহিা উপলরি কবি ২০১৬ সাবলি ৩০-৩১ জািুযারি ঢাকায অিুরিি ‘ফেকসই উন্নযি লক্ষ্েমাত্রা অজত ি’ শীষতক সাউথ 

এরশযাি রিকাি’স সারমে এি সমাপিী অিুিাবি প্রযািমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সাবলি মবযে োাংলাবদশ ফথবক িামাবকি েেেহাি সমূ্পণত রিমূতল 

কিাি ফ াষণা রদবযবেি। এই লক্ষ্ে অজত বি েিত মাি িামাক রিযন্ত্রণ আইিবক এেরসটিরসি সাবথ সামঞ্জসেপূণত কবি সাংবশাযি কিাি ফ াষণাও 

ফদি রিরি। 

কাজী রেবিাজ িশীদ আবিা উবেখ কবিি ,রেদেমাি িামাক রিযন্ত্রণ আইবিি রকেু দুেতলিা ফর্মি, পােরলক ফেস এোং পরিেহবি যূমপাবিি 

জিে রিযতারিি স্থাি সাংিক্ষ্ণ, রেক্রযস্থবল িামাক পণে প্রদশতি, িামাক ফকাম্পারিি সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি (রসএসআি), িামাকপবণেি 

খুিিা রেক্রয এোং ই-রসগাবিেসহ িিুি যিবিি িামাকপণে রেক্রয িলমাি থাকায িামাক েেেহাি হ্রাবস িা কার্তকি িূরমকা পালি কিবি 

পািবে িা। 

এমিােস্থায জিস্বাস্থে সুিক্ষ্ায প্রযািমন্ত্রীি প্ররিশ্রুরি অিুর্াযী এেরসটিরস’ি আবলাবক স্বাস্থেমন্ত্রীবক িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযবিি 

উবদোগ গ্রহণ কিাি অিুবিায কবিি কাজী রেবিাজ িশীদ, এমরপ। রিরি স্বাস্থেমন্ত্রী ফেশ রকেু প্রস্তােও ফপশ কবিি। ফসগুবলা হবলা- যূমপাি 

রিরুৎসারহি কিবি সকল পােরলক ফেস, রেবশষ কবি ফিাঁবস্তািা ও পােরলক পরিেহবি যূমপাি সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিাি মাযেবম শিিাগ 

যূমপািমুক্ত পরিবেশ রিরিি কিা; রেক্রযস্থবল িামাকজাি দ্রেে প্রদশতি রিরষদ্ধ কিা; িামাক ফকা¤পারিি ‘সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি’ ো 

রসএসআি কার্তক্রম সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিা; রেরি-রসগাবিবেি খুিিা শলাকা এোং পোবকেরেহীি জদত া-গুল রেক্রয রিরষদ্ধ কিা; ই-রসগাবিে এোং 

রহবেি ফোেোবকা ফপ্রািােস (এইিটিরপ) এি মবিা ইমারজত াং ফোেোবকা ফপ্রািােসমূহ আমদারি ও রেক্রয রিরষদ্ধ কিা; এোং সরিত্র স্বাস্থে 

সিকত োিত াি আকাি েৃরদ্ধসহ িামাকপণে ফমািকজািকিবণ কব াি রেরযরিবষয আবিাপ কিা। 

প্রসেি, ফলাোল এিাল্ট ফোোবকা সাবিত  (গোেস)-এি ২০১৭ এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ৩৭.৮ রমরলযি প্রাপ্তেযস্ক মািুষ িামাক 

ফসেি কবিি, র্াি মবযে ১৯.২ রমরলযি মািুষ যূমপাযী এোং ২২ রমরলযি মািুষ ফযাাঁ যারেহীি িামাক েেেহাি কবিি। িাোিা গোেবসি ২০১৩ 

এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ১৩ ফথবক ১৫ েেি েযবসি প্রায ৭ শিাাংশ রকবশাি-রকবশািী িামাকপণে েেেহাি কবি। আি ফেোোবকা 

এোেলাস ২০২০ এি রিবপােত  অিুর্াযী িামাক েেেহািজরিি ফিাবগ ফদবশ প্ররিেেি প্রায ১ লক্ষ্ ৬১ হাজাি মািুবষি অকালমৃিুে  বে। ২০১৭-

১৮ অথতেেবি িামাক েেেহাবিি অথতনিরিক ক্ষ্রিি (রিরকৎসা েেয এোং উৎপাদিশীলিা হািাবিা) পরিমাণ রেল ৩০ হাজাি ৫৬০ ফকাটি 

োকা। 
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ধূমিান ও তামাকজাত দ্রব্য পনয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ সংশ াধন করশত  

স্বাস্থ্যমন্ত্রীশক কাজী পিশরাজ র ীে এমপির অনুশরাধ 

 
কাজী রেবিাজ িশীদ -এমরপ 

 

োাংলাবদশবক ২০৪০ সাবলি মবযে িামাকমুক্ত কিবি ফ াষণা রদবযবেি প্রযািমন্ত্রী ফশখ হারসিা। এ ফ াষণাি আবলাবক ইরিমবযে 

সিকািী- ফেসিকািী িািা সাংস্থা কাজ কবি র্াবি। এই কাবজি যািাোরহকিায িরিওএইিও ফেমওযাকত  কিবিিশি অি ফোেোবকা 

কবরাল- এেরসটিরস’ি আবলাবক যূমপাি ও িামাকজাি দ্রেে েেেহাি (রিযন্ত্রণ) আইি, ২০০৫ সাংবশাযি কিবি স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ 

মাবলকবক সম্প্ররি অিুবিায কবিবেি ঢাকা-৬ আসবিি সাংসদ সদসে কাজী রেবিাজ িশীদ। 
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এক রলরখি রিঠিবি কাজী রেবিাজ িশীদ স্বাস্থেমন্ত্রী জারহদ মাবলকবক েবলি, েিত মাি সিকাবিি রেরিন্ন ফমযাবদ িামাক রিযন্ত্রণ 

কার্তক্রবম েোপক উন্নযি হবযবে। ২০১৩ সাবল িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযি এোং ২০১৫ সাবল আইবিি রেরযমালা পাস কিাি 

মাযেবম রু্বগাপবর্াগী কিা হয। ফেকসই উন্নযি অিীি এসরিরজ’ি স্বাস্থে সাংক্রান্ত লক্ষ্েমাত্রা পূিবণ সপ্তম পঞ্চোরষতক পরিকল্পিায হু 

ফেমওযাকত  কিবিিশি অি ফোোবকা কবরাল অন্তিুত ক্ত কিাি মাযেবম িামাক রিযন্ত্রণ কার্তক্রমবক মূলযািাি উন্নযি কমতকা-ফ ি সাবথ 

সমৃ্পক্ত কিা হবযবে। িামাবকি িযােহিা উপলরি কবি ২০১৬ সাবলি ৩০-৩১ জািুযারি ঢাকায অিুরিি ‘ফেকসই উন্নযি লক্ষ্েমাত্রা 

অজত ি’ শীষতক সাউথ এরশযাি রিকাি’স সারমে এি সমাপিী অিুিাবি প্রযািমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সাবলি মবযে োাংলাবদশ ফথবক 

িামাবকি েেেহাি সমূ্পণত রিমূতল কিাি ফ াষণা রদবযবেি। এই লক্ষ্ে অজত বি েিত মাি িামাক রিযন্ত্রণ আইিবক এেরসটিরসি সাবথ 

সামঞ্জসেপূণত কবি সাংবশাযি কিাি ফ াষণাও ফদি রিরি। 
কাজী রেবিাজ িশীদ আবিা উবেখ কবিি ,রেদেমাি িামাক রিযন্ত্রণ আইবিি রকেু দুেতলিা ফর্মি, পােরলক ফেস এোং পরিেহবি 

যূমপাবিি জিে রিযতারিি স্থাি সাংিক্ষ্ণ, রেক্রযস্থবল িামাক পণে প্রদশতি, িামাক ফকাম্পারিি সামারজক দাযেদ্ধিা কমতসূরি 

(রসএসআি), িামাকপবণেি খুিিা রেক্রয এোং ই-রসগাবিেসহ িিুি যিবিি িামাকপণে রেক্রয িলমাি থাকায িামাক েেেহাি হ্রাবস 

িা কার্তকি িূরমকা পালি কিবি পািবে িা। 
এমিােস্থায জিস্বাস্থে সুিক্ষ্ায প্রযািমন্ত্রীি প্ররিশ্রুরি অিুর্াযী এেরসটিরস’ি আবলাবক স্বাস্থেমন্ত্রীবক িামাক রিযন্ত্রণ আইি সাংবশাযবিি 

উবদোগ গ্রহণ কিাি অিুবিায কবিি কাজী রেবিাজ িশীদ, এমরপ। রিরি স্বাস্থেমন্ত্রী ফেশ রকেু প্রস্তােও ফপশ কবিি। ফসগুবলা হবলা- 

যূমপাি রিরুৎসারহি কিবি সকল পােরলক ফেস, রেবশষ কবি ফিাঁবস্তািা ও পােরলক পরিেহবি যূমপাি সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিাি মাযেবম 

শিিাগ যূমপািমুক্ত পরিবেশ রিরিি কিা; রেক্রযস্থবল িামাকজাি দ্রেে প্রদশতি রিরষদ্ধ কিা; িামাক ফকা¤পারিি ‘সামারজক 

দাযেদ্ধিা কমতসূরি’ ো রসএসআি কার্তক্রম সমূ্পণত রিরষদ্ধ কিা; রেরি-রসগাবিবেি খুিিা শলাকা এোং পোবকেরেহীি জদত া-গুল রেক্রয 

রিরষদ্ধ কিা; ই-রসগাবিে এোং রহবেি ফোেোবকা ফপ্রািােস (এইিটিরপ) এি মবিা ইমারজত াং ফোেোবকা ফপ্রািােসমূহ আমদারি ও 

রেক্রয রিরষদ্ধ কিা; এোং সরিত্র স্বাস্থে সিকত োিত াি আকাি েৃরদ্ধসহ িামাকপণে ফমািকজািকিবণ কব াি রেরযরিবষয আবিাপ কিা। 
প্রসেি, ফলাোল এিাল্ট ফোোবকা সাবিত  (গোেস)-এি ২০১৭ এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ৩৭.৮ রমরলযি প্রাপ্তেযস্ক মািুষ 

িামাক ফসেি কবিি, র্াি মবযে ১৯.২ রমরলযি মািুষ যূমপাযী এোং ২২ রমরলযি মািুষ ফযাাঁ যারেহীি িামাক েেেহাি কবিি। িাোিা 

গোেবসি ২০১৩ এি রিবপােত  অিুর্াযী োাংলাবদবশ ১৩ ফথবক ১৫ েেি েযবসি প্রায ৭ শিাাংশ রকবশাি-রকবশািী িামাকপণে েেেহাি 

কবি। আি ফেোোবকা এোেলাস ২০২০ এি রিবপােত  অিুর্াযী িামাক েেেহািজরিি ফিাবগ ফদবশ প্ররিেেি প্রায ১ লক্ষ্ ৬১ হাজাি 

মািুবষি অকালমৃিুে  বে। ২০১৭-১৮ অথতেেবি িামাক েেেহাবিি অথতনিরিক ক্ষ্রিি (রিরকৎসা েেয এোং উৎপাদিশীলিা হািাবিা) 

পরিমাণ রেল ৩০ হাজাি ৫৬০ ফকাটি োকা। 
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