
'Appropriate legislation can reduce smoking's health risks' 

- Md. Mujibul Haque, MP 

 

Md. Mujibul Haque, a senior Jatiya Party MP and chairman of the Standing Committee on the 

Ministry of Labor and Employment, said it was necessary to limit the use of smoking and 

tobacco products, which are considered harmful to public health. And for this purpose 

necessary amendment of law is also required. This is because proper legislation can prevent 

smoking and reduce the direct and indirect health risks of smoking. 

Md. Mujibul Haque, MP made the remarks while paying a courtesy call on a delegation of the 

Dhaka Ahsania Mission's Tobacco Control Project at his office at the MP Hostel of the National 

Parliament on 16 February noon. 

The delegation led by Assistant Director of Dhaka Ahsania Mission Md. Mukhlesur Rahman 

included Tobacco Control Project Coordinator Md Shariful Islam, Program Officer Sharmeen 

Rahman and Media Manager Rezaur Rahman Rizvi. The delegation briefed Md. Mujibul Haque, 

MP on various activities of Dhaka Ahsania Mission on Tobacco Control. 

Md. Mukhlesur Rahman, Assistant Director, Dhaka Ahsania Mission, said that the Government 

of Bangladesh enacted the Smoking and Tobacco Use (Control) Act, 2005 in the light of the 

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). In 2013, several important amendments 

were made to the Tobacco Control Act and in 2015, the Smoking and Tobacco Use (Control) 

Rules were formulated. However, the existing tobacco control law is largely consistent with the 

FCTC, but there are weaknesses in some areas. The law does not say anything about banning 

emerging tobacco products such as e-cigarettes, a new threat to public health, especially 

teenagers and young adults. 

Sharmeen Rahman, program officer of the Dhaka Ahsania Mission's Tobacco Control Project, 

said the existing law's barriers to tobacco control include smoking in public transport and 

restaurants in certain areas. Emerging tobacco products, such as e-cigarettes, are not banned 

or banned from being imported or sold. Not done. In addition, most countries in the world do 

not have the opportunity to buy a single stick cigarette. But there is no obligation in our 

country. Legal obligations are needed in this matter. 

The delegation sought the support of Md. Mujibul Haque to amend the necessary laws in this 

regard. Md. Mujibul Haque thanked the delegation for their activities and assured necessary 

cooperation. 
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কিজস্ব প্রকতলেদি : 

জোতীয় পোর্টি র জ্জেষ্ঠ সংসদ সদসে এেং শ্রম ও িমিসংস্থোি মন্ত্রণো য় সম্পিীত স্থোয়ী িকমর্টর সভোপকত জ্মোোঃ মুকজেু  হি 

েল লেি, জিস্বোলস্থের জিে ক্ষকতির কেলেচিোয় ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রলেের েেেহোর সীকমত িরো প্রলয়োজি। আর এ 

 লক্ষে প্রলয়োজিীয় আইলির সংল োধিও প্রলয়োজি। িোরণ যথোযথ আইিই পোলর ধূমপোি জ্থলি সি লি কেরত রোখলত 

এেং জ্সই সোলথ ধূমপোলির প্রতেক্ষ ও পলরোক্ষ স্বোস্থে ঝুুঁ কি হ্রোস িরলত। 

১৬ জ্েব্রুয়োকর মঙ্গ েোর দুপুলর জোতীয় সংসলদর এমকপ জ্হোলেল  কিজ িোযিো লয় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি 

কিয়ন্ত্রণ প্রিলের এি প্রকতকিকধ দল র সলঙ্গ জ্সৌজিে সোক্ষোৎকািোল  দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপ এ িথো েল ি। 



ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোলির জ্িতৃলে প্রকতকিকধ দল  কেল ি তোমোি কিয়ন্ত্রণ 

প্রিলের সমন্বয়ি জ্মোোঃ  করেু  ইস োম, জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি ও কমকিয়ো মেোলিজোর জ্রজোউর রহমোি 

করজভী। প্রকতকিকধ দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপলি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির কেকভন্ন িোযিক্রম সম্পলিি  

অেকহত িলরি। 

এসময় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোি েল ি, েোং োলদ  সরিোর জ্েমওয়োিি  

িিলভি ি অি জ্ োেেোলিো িলরো  (এেকসর্টকস)-র আল োলি ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) আইি, 

২০০৫ প্রণয়ি িলর। ২০১৩ সোল  তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইলি জ্ে কিেু গুরুেপূণি সংল োধিী আিো হয় এেং এরই 

ধোরোেোকহিতোয় ২০১৫ সোল  ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) কেকধমো ো প্রণয়ি িরো হয়। তলে কেদেমোি 

তোমোি কিয়ন্্তরণ আইির্ট এেকসর্টকসর সোলথ অলিিোংল  সোমঞ্জসেপূণি হল ও কিেু জোয়গোয় দুেি তো রলয়লে। জিস্বোস্থে, 

কেল ষ িলর কিল োর ও তরুণলদর জিে িতুি হুমকি ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্ট কিকষদ্ধ িরোর 

কেষলয় আইলি কিেু ে ো জ্িই। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি কিয়ন্ত্রণ প্রিলের জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি েল ি, কেদেমোি আইলির জ্যসে 

দূেি কদি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ েোধো রলয়লে জ্সগুল ো হল ো- কেদেমোি আইলি গণপকরেহি ও জ্রল্োুঁ রোসমূলহ জ্ক্ষত্রকেল লষ 

ধূমপোলির সুলযোগ রোখো হলয়লে, কেক্রয়লিলে তোমোিজোত দ্রেে প্রদ িি কিকষদ্ধ িরো হয়কি, কেকি-কসগোলরল র কসলঙ্গ  কেি 

েো খুচরো   োিো কেকক্র কিকষদ্ধ িয়, ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্টসমূহআমদোকি ও কেক্রয় কিয়ন্ত্রণ েো 

কিকষলদ্ধর কেষয়র্ট অন্তভুি ক্ত িরো হয়কি, সেধরলির তোমোিজোত দ্রলেের জ্মোিলির আিোর/আয়তি কিধিোরণ িো িরোয়সকচত্র 

স্বোস্থে সতিি েোতি ো িোযিির ভূকমিো রোখলত েেথি হলে ও তোমোি জ্িোম্পোকির ‘সোমোকজি দোয়েদ্ধতো িমিসূকচ’ েো কসএসআর 

িোযিক্রম কিকষদ্ধ িরো হয়কি। এেোিো পৃকথেীর অকধিোং  জ্দল  কসলঙ্গ  কেি কসগোলর  জ্িিোর সুলযোগ জ্িই। কিন্তু আমোলদর 

জ্দল  জ্িোি েোধেেোধেিতো জ্িই। এই কেষয়র্টলত আইিী েোধেেোধিতো দরিোর। 

প্রকতকিকধ দ  এ সম্পিীত প্রলয়োজিীয় আইি সংল োধলি জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপর সমথিি চোি। জ্মোোঃ মুকজেু  হি, 

এমকপ প্রকতকিকধ দ লি তোলদর িোযিক্রলমর জিে সোধুেোদ জোিোি ও প্রলয়োজিীয় সহলযোকগতোর আশ্বোস জ্দি। 
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বাাংলারিকমন২৪.িমোঃ  

জোতীয় পোর্টি র জ্জেষ্ঠ সংসদ সদসে এেং শ্রম ও িমিসংস্থোি মন্ত্রণো য় সম্পিীত স্থোয়ী িকমর্টর সভোপকত জ্মোোঃ মুকজেু  হি 

েল লেি, জিস্বোলস্থের জিে ক্ষকতির কেলেচিোয় ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রলেের েেেহোর সীকমত িরো প্রলয়োজি। আর এ 

 লক্ষে প্রলয়োজিীয় আইলির সংল োধিও প্রলয়োজি। িোরণ যথোযথ আইিই পোলর ধূমপোি জ্থলি সি লি কেরত রোখলত 

এেং জ্সই সোলথ ধূমপোলির প্রতেক্ষ ও পলরোক্ষ স্বোস্থে ঝুুঁ কি হ্রোস িরলত। 

১৬ জ্েব্রুয়োকর মঙ্গ েোর দুপুলর জোতীয় সংসলদর এমকপ জ্হোলেল  কিজ িোযিো লয় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি 

কিয়ন্ত্রণ প্রিলের এি প্রকতকিকধ দল র সলঙ্গ জ্সৌজিে সোক্ষোৎকািোল  দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপ এ িথো েল ি। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোলির জ্িতৃলে প্রকতকিকধ দল  কেল ি তোমোি কিয়ন্ত্রণ 

প্রিলের সমন্বয়ি জ্মোোঃ  করেু  ইস োম, জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি ও কমকিয়ো মেোলিজোর জ্রজোউর রহমোি 

করজভী। প্রকতকিকধ দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপলি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির কেকভন্ন িোযিক্রম সম্পলিি  



অেকহত িলরি। 

এসময় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোি েল ি, েোং োলদ  সরিোর জ্েমওয়োিি  

িিলভি ি অি জ্ োেেোলিো িলরো  (এেকসর্টকস)-র আল োলি ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) আইি, 

২০০৫ প্রণয়ি িলর। ২০১৩ সোল  তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইলি জ্ে কিেু গুরুেপূণি সংল োধিী আিো হয় এেং এরই 

ধোরোেোকহিতোয় ২০১৫ সোল  ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) কেকধমো ো প্রণয়ি িরো হয়। তলে কেদেমোি 

তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইির্ট এেকসর্টকসর সোলথ অলিিোংল  সোমঞ্জসেপূণি হল ও কিেু জোয়গোয় দুেি তো রলয়লে। জিস্বোস্থে, 

কেল ষ িলর কিল োর ও তরুণলদর জিে িতুি হুমকি ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্ট কিকষদ্ধ িরোর 

কেষলয় আইলি কিেু ে ো জ্িই। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি কিয়ন্ত্রণ প্রিলের জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি েল ি, কেদেমোি আইলির জ্যসে 

দূেি কদি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ েোধো রলয়লে জ্সগুল ো হল ো- কেদেমোি আইলি গণপকরেহি ও জ্রল্োুঁ রোসমূলহ জ্ক্ষত্রকেল লষ 

ধূমপোলির সুলযোগ রোখো হলয়লে, কেক্রয়লিলে তোমোিজোত দ্রেে প্রদ িি কিকষদ্ধ িরো হয়কি, কেকি-কসগোলরল র কসলঙ্গ  কেি 

েো খুচরো   োিো কেকক্র কিকষদ্ধ িয়, ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্টসমূহআমদোকি ও কেক্রয় কিয়ন্ত্রণ েো 

কিকষলদ্ধর কেষয়র্ট অন্তভুি ক্ত িরো হয়কি, সেধরলির তোমোিজোত দ্রলেের জ্মোিলির আিোর/আয়তি কিধিোরণ িো িরোয়সকচত্র 

স্বোস্থে সতিি েোতি ো িোযিির ভূকমিো রোখলত েেথি হলে ও তোমোি জ্িোম্পোকির ‘সোমোকজি দোয়েদ্ধতো িমিসূকচ’ েো কসএসআর 

িোযিক্রম কিকষদ্ধ িরো হয়কি। এেোিো পৃকথেীর অকধিোং  জ্দল  কসলঙ্গ  কেি কসগোলর  জ্িিোর সুলযোগ জ্িই। কিন্তু আমোলদর 

জ্দল  জ্িোি েোধেেোধেিতো জ্িই। এই কেষয়র্টলত আইিী েোধেেোধিতো দরিোর। 

প্রকতকিকধ দ  এ সম্পিীত প্রলয়োজিীয় আইি সংল োধলি জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপর সমথিি চোি। জ্মোোঃ মুকজেু  হি, 

এমকপ প্রকতকিকধ দ লি তোলদর িোযিক্রলমর জিে সোধুেোদ জোিোি ও প্রলয়োজিীয় সহলযোকগতোর আশ্বোস জ্দি।# 
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‘যথাযথ আইন ধূমপাননর স্বাস্থ্য ঝ ুঁ কি হ্রাস িরনে পানর’- মমাোঃ ম কিব ল হি, এমকপ 

 
 

মরিাউর রহমান করিভী, হ-বাাংলা কনউি : জোতীয় পোর্টি র জ্জেষ্ঠ সংসদ সদসে এেং শ্রম ও িমিসংস্থোি মন্ত্রণো য় 

সম্পিীত স্থোয়ী িকমর্টর সভোপকত জ্মোোঃ মুকজেু  হি েল লেি, জিস্বোলস্থের জিে ক্ষকতির কেলেচিোয় ধূমপোি ও 

তোমোিজোত দ্রলেের েেেহোর সীকমত িরো প্রলয়োজি। আর এ  লক্ষে প্রলয়োজিীয় আইলির সংল োধিও প্রলয়োজি। িোরণ 

যথোযথ আইিই পোলর ধূমপোি জ্থলি সি লি কেরত রোখলত এেং জ্সই সোলথ ধূমপোলির প্রতেক্ষ ও পলরোক্ষ স্বোস্থে ঝুুঁ কি 

হ্রোস িরলত। 

১৬ জ্েব্রুয়োকর মঙ্গ েোর দুপুলর জোতীয় সংসলদর এমকপ জ্হোলেল  কিজ িোযিো লয় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি 

কিয়ন্ত্রণ প্রিলের এি প্রকতকিকধ দল র সলঙ্গ জ্সৌজিে সোক্ষোৎকািোল  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপ এ িথো েল ি। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোলির জ্িতৃলে প্রকতকিকধ দল  কেল ি তোমোি কিয়ন্ত্রণ 

প্রিলের সমন্বয়ি জ্মোোঃ  করেু  ইস োম, জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি ও কমকিয়ো মেোলিজোর জ্রজোউর রহমোি 

করজভী। প্রকতকিকধ দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপলি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির কেকভন্ন িোযিক্রম সম্পলিি  

অেকহত িলরি। 

 
 



এসময় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোি েল ি, েোং োলদ  সরিোর জ্েমওয়োিি  

িিলভি ি অি জ্ োেেোলিো িলরো  (এেকসর্টকস)-র আল োলি ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) আইি, 

২০০৫ প্রণয়ি িলর। ২০১৩ সোল  তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইলি জ্ে কিেু গুরুেপূণি সংল োধিী আিো হয় এেং এরই 

ধোরোেোকহিতোয় ২০১৫ সোল  ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) কেকধমো ো প্রণয়ি িরো হয়। তলে কেদেমোি 

তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইির্ট এেকসর্টকসর সোলথ অলিিোংল  সোমঞ্জসেপূণি হল ও কিেু জোয়গোয় দুেি তো রলয়লে। জিস্বোস্থে, 

কেল ষ িলর কিল োর ও তরুণলদর জিে িতুি হুমকি ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্ট কিকষদ্ধ িরোর 

কেষলয় আইলি কিেু ে ো জ্িই। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি কিয়ন্ত্রণ প্রিলের জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি েল ি, কেদেমোি আইলির জ্যসে 

দূেি কদি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ েোধো রলয়লে জ্সগুল ো হল ো- কেদেমোি আইলি গণপকরেহি ও জ্রল্োুঁ রোসমূলহ জ্ক্ষত্রকেল লষ 

ধূমপোলির সুলযোগ রোখো হলয়লে, কেক্রয়লিলে তোমোিজোত দ্রেে প্রদ িি কিকষদ্ধ িরো হয়কি, কেকি-কসগোলরল র কসলঙ্গ  কেি 

েো খুচরো   োিো কেকক্র কিকষদ্ধ িয়, ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্টসমূহআমদোকি ও কেক্রয় কিয়ন্ত্রণ েো 

কিকষলদ্ধর কেষয়র্ট অন্তভুি ক্ত িরো হয়কি, সেধরলির তোমোিজোত দ্রলেের জ্মোিলির আিোর/আয়তি কিধিোরণ িো িরোয়সকচত্র 

স্বোস্থে সতিি েোতি ো িোযিির ভূকমিো রোখলত েেথি হলে ও তোমোি জ্িোম্পোকির ‘সোমোকজি দোয়েদ্ধতো িমিসূকচ’ েো কসএসআর 

িোযিক্রম কিকষদ্ধ িরো হয়কি। এেোিো পৃকথেীর অকধিোং  জ্দল  কসলঙ্গ  কেি কসগোলর  জ্িিোর সুলযোগ জ্িই। কিন্তু আমোলদর 

জ্দল  জ্িোি েোধেেোধেিতো জ্িই। এই কেষয়র্টলত আইিী েোধেেোধিতো দরিোর। 

প্রকতকিকধ দ  এ সম্পিীত প্রলয়োজিীয় আইি সংল োধলি জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপর সমথিি চোি। জ্মোোঃ মুকজেু  হি, 

এমকপ প্রকতকিকধ দ লি তোলদর িোযিক্রলমর জিে সোধুেোদ জোিোি ও প্রলয়োজিীয় সহলযোকগতোর আশ্বোস জ্দি। 
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Appropriate legislation can reduce smoking's health risks 

 
 

Md. Mujibul Haque, a senior Jatiya Party MP and chairman of the Standing 

Committee on the Ministry of Labor and Employment, said it was necessary to 

limit the use of smoking and tobacco products, which are considered harmful to 

public health. And for this purpose necessary amendment of law is also required. 

This is because proper legislation can prevent smoking and reduce the direct and 

indirect health risks of smoking. 

Md. Mujibul Haque, MP made the remarks while paying a courtesy call on a 

delegation of the Dhaka Ahsania Mission's Tobacco Control Project at his office at 

the MP Hostel of the National Parliament on 16 February noon. 

The delegation led by Assistant Director of Dhaka Ahsania Mission Md. 

Mukhlesur Rahman included Tobacco Control Project Coordinator Md Shariful 

Islam, Program Officer Sharmeen Rahman and Media Manager Rezaur Rahman 

Rizvi. The delegation briefed Md. Mujibul Haque, MP on various activities of 

Dhaka Ahsania Mission on Tobacco Control. 



Md. Mukhlesur Rahman, Assistant Director, Dhaka Ahsania Mission, said that the 

Government of Bangladesh enacted the Smoking and Tobacco Use (Control) Act, 

2005 in the light of the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). In 

2013, several important amendments were made to the Tobacco Control Act and in 

2015, the Smoking and Tobacco Use (Control) Rules were formulated. However, 

the existing tobacco control law is largely consistent with the FCTC, but there are 

weaknesses in some areas. The law does not say anything about banning emerging 

tobacco products such as e-cigarettes, a new threat to public health, especially 

teenagers and young adults. 

Sharmeen Rahman, program officer of the Dhaka Ahsania Mission's Tobacco 

Control Project, said the existing law's barriers to tobacco control include smoking 

in public transport and restaurants in certain areas. Emerging tobacco products, 

such as e-cigarettes, are not banned or banned from being imported or sold. Not 

done. In addition, most countries in the world do not have the opportunity to buy a 

single stick cigarette. But there is no obligation in our country. Legal obligations 

are needed in this matter. 

The delegation sought the support of Md. Mujibul Haque to amend the necessary 

laws in this regard. Md. Mujibul Haque thanked the delegation for their activities 

and assured necessary cooperation. 

 

https://bdtype.com/artical/appropriate-legislation-can-reduce-smoking%27s-

health-risks 
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যথাযথ আইন ধূমপাননর স্বাস্থ্য ঝ ুঁ কি হ্রাস িরনে পানর- এমকপ মমাোঃ ম কিব ল হি 

 প্রিো িো  : মঙ্গ েোর, ১৬ জ্েব্রুয়োরী, ২০২১ 

 
 

অনলাইন মেস্ক : 

জোতীয় পোর্টি র জ্জেষ্ঠ সংসদ সদসে এেং শ্রম ও িমিসংস্থোি মন্ত্রণো য় সম্পিীত স্থোয়ী িকমর্টর সভোপকত জ্মোোঃ মুকজেু  হি 

েল লেি, জিস্বোলস্থের জিে ক্ষকতির কেলেচিোয় ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রলেের েেেহোর সীকমত িরো প্রলয়োজি। আর এ 

 লক্ষে প্রলয়োজিীয় আইলির সংল োধিও প্রলয়োজি। িোরণ যথোযথ আইিই পোলর ধূমপোি জ্থলি সি লি কেরত রোখলত 

এেং জ্সই সোলথ ধূমপোলির প্রতেক্ষ ও পলরোক্ষ স্বোস্থে ঝুুঁ কি হ্রোস িরলত। 

১৬ জ্েব্রুয়োকর মঙ্গ েোর দুপুলর জোতীয় সংসলদর এমকপ জ্হোলেল  কিজ িোযিো লয় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি 

কিয়ন্ত্রণ প্রিলের এি প্রকতকিকধ দল র সলঙ্গ জ্সৌজিে সোক্ষোৎকািোল  দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপ এ িথো েল ি। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোলির জ্িতৃলে প্রকতকিকধ দল  কেল ি তোমোি কিয়ন্ত্রণ 

প্রিলের সমন্বয়ি জ্মোোঃ  করেু  ইস োম, জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি ও কমকিয়ো মেোলিজোর জ্রজোউর রহমোি 



করজভী। প্রকতকিকধ দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপলি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির কেকভন্ন িোযিক্রম সম্পলিি  

অেকহত িজ্রি। 

এসময় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোি েল ি, েোং োলদ  সরিোর জ্েমওয়োিি  

িিলভি ি অি জ্ োেেোলিো িলরো  (এেকসর্টকস)-র আল োলি ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) আইি, 

২০০৫ প্রণয়ি িলর। ২০১৩ সোল  তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইলি জ্ে কিেু গুরুেপূণি সংল োধিী আিো হয় এেং এরই 

ধোরোেোকহিতোয় ২০১৫ সোল  ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) কেকধমো ো প্রণয়ি িরো হয়। তলে কেদেমোি 

তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইির্ট এেকসর্টকসর সোলথ অলিিোংল  সোমঞ্জসেপূণি হল ও কিেু জোয়গোয় দুেি তো রলয়লে। জিস্বোস্থে, 

কেল ষ িলর কিল োর ও তরুণলদর জিে িতুি হুমকি ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্ট কিকষদ্ধ িরোর 

কেষলয় আইলি কিেু ে ো জ্িই। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি কিয়ন্ত্রণ প্রিলের জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি েল ি, কেদেমোি আইলির জ্যসে 

দূেি কদি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ েোধো রলয়লে জ্সগুল ো হল ো- কেদেমোি আইলি গণপকরেহি ও জ্রল্োুঁ রোসমূলহ জ্ক্ষত্রকেল লষ 

ধূমপোলির সুলযোগ রোখো হলয়লে, কেক্রয়লিলে তোমোিজোত দ্রেে প্রদ িি কিকষদ্ধ িরো হয়কি, কেকি-কসগোলরল র কসলঙ্গ  কেি 

েো খুচরো   োিো কেকক্র কিকষদ্ধ িয়, ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্টসমূহআমদোকি ও কেক্রয় কিয়ন্ত্রণ েো 

কিকষলদ্ধর কেষয়র্ট অন্তভুি ক্ত িরো হয়কি, সেধরলির তোমোিজোত দ্রলেের জ্মোিলির আিোর/আয়তি কিধিোরণ িো িরোয়সকচত্র 

স্বোস্থে সতিি েোতি ো িোযিির ভূকমিো রোখলত েেথি হলে ও তোমোি জ্িোম্পোকির ‘সোমোকজি দোয়েদ্ধতো িমিসূকচ’ েো কসএসআর 

িোযিক্রম কিকষদ্ধ িরো হয়কি। এেোিো পৃকথেীর অকধিোং  জ্দল  কসলঙ্গ  কেি কসগোলর  জ্িিোর সুলযোগ জ্িই। কিন্তু আমোলদর 

জ্দল  জ্িোি েোধেেোধেিতো জ্িই। এই কেষয়র্টলত আইিী েোধেেোধিতো দরিোর। 

প্রকতকিকধ দ  এ সম্পিীত প্রলয়োজিীয় আইি সংল োধলি জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপর সমথিি চোি। জ্মোোঃ মুকজেু  হি, 

এমকপ প্রকতকিকধ দ লি তোলদর িোযিক্রলমর জিে সোধুেোদ জোিোি ও প্রলয়োজিীয় সহলযোকগতোর আশ্বোস জ্দি। 
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যথাযথ আইন ধূমপাননর স্বাস্থ্য ঝ ুঁ কি হ্রাস িরনে পানর’ – মমাোঃ ম কিব ল হি, এমকপ 

1.  ১৬ জ্েব্রুয়োরী, ২০২১ / ২৭ জি জ্দলখলেি 

 

 
  
জোতীয় পোর্টি র জ্জেষ্ঠ সংসদ সদসে এেং শ্রম ও িমিসংস্থোি মন্ত্রণো য় সম্পিীত স্থোয়ী িকমর্টর সভোপকত জ্মোোঃ মুকজেু  হি 

েল লেি, জিস্বোলস্থের জিে ক্ষকতির কেলেচিোয় ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রলেের েেেহোর সীকমত িরো প্রলয়োজি। আর এ 

 লক্ষে প্রলয়োজিীয় আইলির সংল োধিও প্রলয়োজি। িোরণ যথোযথ আইিই পোলর ধূমপোি জ্থলি সি লি কেরত রোখলত 

এেং জ্সই সোলথ ধূমপোলির প্রতেক্ষ ও পলরোক্ষ স্বোস্থে ঝুুঁ কি হ্রোস িরলত। 

১৬ জ্েব্রুয়োকর মঙ্গ েোর দুপুলর জোতীয় সংসলদর এমকপ জ্হোলেল  কিজ িোযিো লয় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি 

কিয়ন্ত্রণ প্রিলের এি প্রকতকিকধ দল র সলঙ্গ জ্সৌজিে সোক্ষোৎকািোল  দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপ এ িথো েল ি। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোলির জ্িতৃলে প্রকতকিকধ দল  কেল ি তোমোি কিয়ন্ত্রণ 

প্রিলের সমন্বয়ি জ্মোোঃ  করেু  ইস োম, জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি ও কমকিয়ো মেোলিজোর জ্রজোউর রহমোি 

করজভী। প্রকতকিকধ দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপলি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির কেকভন্ন িোযিক্রম সম্পলিি  

অেকহত িলরি। 

এসময় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোি েল ি, েোং োলদ  সরিোর জ্েমওয়োিি  

িিলভি ি অি জ্ োেেোলিো িলরো  (এেকসর্টকস)-র আল োলি ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) আইি, 

২০০৫ প্রণয়ি িলর। ২০১৩ সোল  তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইলি জ্ে কিেু গুরুেপূণি সংল োধিী আিো হয় এেং এরই 

ধোরোেোকহিতোয় ২০১৫ সোল  ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) কেকধমো ো প্রণয়ি িরো হয়। তলে কেদেমোি 
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তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইির্ট এেকসর্টকসর সোলথ অলিিোংল  সোমঞ্জসেপূণি হল ও কিেু জোয়গোয় দুেি তো রলয়লে। জিস্বোস্থে, 

কেল ষ িলর কিল োর ও তরুণলদর জিে িতুি হুমকি ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্ট কিকষদ্ধ িরোর 

কেষলয় আইলি কিেু ে ো জ্িই। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি কিয়ন্ত্রণ প্রিলের জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি েল ি, কেদেমোি আইলির জ্যসে 

দূেি কদি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ েোধো রলয়লে জ্সগুল ো হল ো- কেদেমোি আইলি গণপকরেহি ও জ্রল্োুঁ রোসমূলহ জ্ক্ষত্রকেল লষ 

ধূমপোলির সুলযোগ রোখো হলয়লে, কেক্রয়লিলে তোমোিজোত দ্রেে প্রদ িি কিকষদ্ধ িরো হয়কি, কেকি-কসগোলরল র কসলঙ্গ  কেি 

েো খুচরো   োিো কেকক্র কিকষদ্ধ িয়, ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্টসমূহআমদোকি ও কেক্রয় কিয়ন্ত্রণ েো 

কিকষলদ্ধর কেষয়র্ট অন্তভুি ক্ত িরো হয়কি, সেধরলির তোমোিজোত দ্রলেের জ্মোিলির আিোর/আয়তি কিধিোরণ িো িরোয়সকচত্র 

স্বোস্থে সতিি েোতি ো িোযিির ভূকমিো রোখলত েেথি হলে ও তোমোি জ্িোম্পোকির ‘সোমোকজি দোয়েদ্ধতো িমিসূকচ’ েো কসএসআর 

িোযিক্রম কিকষদ্ধ িরো হয়কি। এেোিো পৃকথেীর অকধিোং  জ্দল  কসলঙ্গ  কেি কসগোলর  জ্িিোর সুলযোগ জ্িই। কিন্তু 

আমোলদর জ্দল  জ্িোি েোধেেোধেিতো জ্িই। এই কেষয়র্টলত আইিী েোধেেোধিতো দরিোর। 

প্রকতকিকধ দ  এ সম্পিীত প্রলয়োজিীয় আইি সংল োধলি জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপর সমথিি চোি। জ্মোোঃ মুকজেু  হি, 

এমকপ প্রকতকিকধ দ লি তোলদর িোযিক্রলমর জিে সোধুেোদ জোিোি ও প্রলয়োজিীয় সহলযোকগতোর আশ্বোস জ্দি।# 

  

‘Appropriate legislation can reduce smoking’s health risks’ 

– Md. Mujibul Haque, MP 
Md. Mujibul Haque, a senior Jatiya Party MP and chairman of the Standing 

Committee on the Ministry of Labor and Employment, said it was necessary to 

limit the use of smoking and tobacco products, which are considered harmful to 

public health. And for this purpose necessary amendment of law is also required. 

This is because proper legislation can prevent smoking and reduce the direct and 

indirect health risks of smoking. 

Md. Mujibul Haque, MP made the remarks while paying a courtesy call on a 

delegation of the Dhaka Ahsania Mission’s Tobacco Control Project at his office at 

the MP Hostel of the National Parliament on 16 February noon. 

The delegation led by Assistant Director of Dhaka Ahsania Mission Md. 

Mukhlesur Rahman included Tobacco Control Project Coordinator Md Shariful 

Islam, Program Officer Sharmeen Rahman and Media Manager Rezaur Rahman 

Rizvi. The delegation briefed Md. Mujibul Haque, MP on various activities of 

Dhaka Ahsania Mission on Tobacco Control. 

Md. Mukhlesur Rahman, Assistant Director, Dhaka Ahsania Mission, said that the 

Government of Bangladesh enacted the Smoking and Tobacco Use (Control) Act, 

2005 in the light of the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). In 

2013, several important amendments were made to the Tobacco Control Act and in 

2015, the Smoking and Tobacco Use (Control) Rules were formulated. However, 

the existing tobacco control law is largely consistent with the FCTC, but there are 

weaknesses in some areas. The law does not say anything about banning emerging 



tobacco products such as e-cigarettes, a new threat to public health, especially 

teenagers and young adults. 

Sharmeen Rahman, program officer of the Dhaka Ahsania Mission’s Tobacco 

Control Project, said the existing law’s barriers to tobacco control include smoking 

in public transport and restaurants in certain areas. Emerging tobacco products, 

such as e-cigarettes, are not banned or banned from being imported or sold. Not 

done. In addition, most countries in the world do not have the opportunity to buy a 

single stick cigarette. But there is no obligation in our country. Legal obligations 

are needed in this matter. 

The delegation sought the support of Md. Mujibul Haque to amend the necessary 

laws in this regard. Md. Mujibul Haque thanked the delegation for their activities 

and assured necessary cooperation. 

 

http://deshersangbad.com/%E0%A6%AF%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%

E0%A6%A5-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E

0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8/ 

http://deshersangbad.com/%E0%A6%AF%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%A5-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8/
http://deshersangbad.com/%E0%A6%AF%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%A5-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8/
http://deshersangbad.com/%E0%A6%AF%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%A5-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8/
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‘যথাযথ আইন ধূমপাননর স্বাস্থ্য ঝ ুঁ কি হ্রাস িরনে পানর’- মমাোঃ ম কিব ল হি, এমকপ 

 

 

জোতীয় পোর্টি র জ্জেষ্ঠ সংসদ সদসে এেং শ্রম ও িমিসংস্থোি মন্ত্রণো য় সম্পিীত স্থোয়ী িকমর্টর সভোপকত জ্মোোঃ মুকজেু  

হি েল লেি, জিস্বোলস্থের জিে ক্ষকতির কেলেচিোয় ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রলেের েেেহোর সীকমত িরো প্রলয়োজি। আর 

এ  লক্ষে প্রলয়োজিীয় আইলির সংল োধিও প্রলয়োজি। 

িোরণ যথোযথ আইিই পোলর ধূমপোি জ্থলি সি লি কেরত রোখলত এেং জ্সই সোলথ ধূমপোলির প্রতেক্ষ ও পলরোক্ষ স্বোস্থে 

ঝুুঁ কি হ্রোস িরলত। ১৬ জ্েব্রুয়োকর মঙ্গ েোর দুপুলর জোতীয় সংসলদর এমকপ জ্হোলেল  কিজ িোযিো লয় ঢোিো আহ্েোকিয়ো 

কম লির তোমোি কিয়ন্ত্রণ প্রিলের এি প্রকতকিকধ দল র সলঙ্গ জ্সৌজিে সোক্ষোৎকািোল  দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপ এ 

িথো েল ি। 



ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোলির জ্িতৃলে প্রকতকিকধ দল  কেল ি তোমোি কিয়ন্ত্রণ 

প্রিলের সমন্বয়ি জ্মোোঃ  করেু  ইস োম, জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি ও কমকিয়ো মেোলিজোর জ্রজোউর রহমোি 

করজভী। প্রকতকিকধ দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপলি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির কেকভন্ন িোযিক্রম সম্পলিি  

অেকহত িলরি। 

এসময় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোি েল ি, েোং োলদ  সরিোর জ্েমওয়োিি  

িিলভি ি অি জ্ োেেোলিো িলরো  (এেকসর্টকস)-র আল োলি ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) আইি, 

২০০৫ প্রণয়ি িলর। 

২০১৩ সোল  তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইলি জ্ে কিেু গুরুেপূণি সংল োধিী আিো হয় এেং এরই ধোরোেোকহি তোয় ২০১৫ সোল  

ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) কেকধমো ো প্রণয়ি িরো হয়। তলে কেদেমোি তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইির্ট 

এেকসর্টকসর সোলথ অলিিোংল  সোমঞ্জসেপূণি হল ও কিেু জোয়গোয় দুেি তো রলয়লে। 

জিস্বোস্থে, কেল ষ িলর কিল োর ও তরুণলদর জিে িতুি হুমকি ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্ট 

কিকষদ্ধ িরোর কেষলয় আইলি কিেু ে ো জ্িই। ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি কিয়ন্্তরণ প্রিলের জ্প্রোগ্রোম অকেসোর 

 োরকমি রহমোি েল ি, কেদেমোি আইলির জ্যসে দূেি কদি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ েোধো রলয়লে জ্সগুল ো হল ো- কেদেমোি 

আইলি গণপকরেহি ও জ্রল্োুঁ রোসমূলহ জ্ক্ষত্রকেল লষ ধূমপো জ্ির সুলযোগ রোখো হলয়লে, কেক্রয়লিলে তোমোিজোত দ্রেে 

প্রদ িি কিকষদ্ধ িরো হয়কি, কেকি-কসগোলরল র কসলঙ্গ  কেি েো খুচরো   োিো কেকক্র কিকষদ্ধ িয়, ই-কসগোলরল র মলতো 

এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্টসমূহআমদোকি ও কেক্রয় কিয়ন্ত্রণ েো কিকষলদ্ধর কেষয়র্ট অন্তভুি ক্ত িরো হয়কি, সেধরলির 

তোমোিজোত দ্রলেের জ্মোিলির আিোর/আয়তি কিধিোরণ িো িরোয়সকচত্র স্বোস্থে সতিি েোতি ো িোযিির ভূকমিো রোখলত েেথি 

হলে ও তোমোি জ্িোম্পোকির ‘সোমোকজি দোয়েদ্ধতো িমিসূকচ’ েো কসএসআর িোযিক্রম কিকষদ্ধ িরো হয়কি। এেোিো পৃকথেীর 
অকধিোং  জ্দল  কসলঙ্গ  কেি কসগোলর  জ্িিোর সুলযোগ জ্িই। কিন্তু আমোলদর জ্দল  জ্িোি েোধেেোধেিতো জ্িই। এই 
কেষয়র্টলত আইিী েোধেেোধিতো দরিোর। 

প্রকতকিকধ দ  এ সম্পিীত প্রলয়োজিীয় আইি সংল োধলি জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপর সমথিি চোি। জ্মোোঃ মুকজেু  হি, 

এমকপ প্রকতকিকধ দ লি তোলদর িোযিক্রলমর জিে সোধুেোদ জোিোি ও প্রলয়োজিীয় সহলযোকগতোর আশ্বোস জ্দি। 
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যথাযথ আইন ধূমপাননর স্বাস্থ্য ঝ ুঁ কি হ্রাস িরনে পানর- মমাোঃ ম কিব ল হি, এমকপ 

 

 
 

জোতীয় পোর্টি র জ্জেষ্ঠ সংসদ সদসে এেং শ্রম ও িমিসংস্থোি মন্ত্রণো য় সম্পিীত স্থোয়ী িকমর্টর সভোপকত জ্মোোঃ মুকজেু  

হি েজ্ লেি, জিস্বোলস্থের জিে ক্ষকতির কেলেচিোয় ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রলেের েেেহোর সীকমত িরো প্রলয়োজি। 
আর এ  লক্ষে প্রলয়োজিীয় আইলির সংল োধিও প্রলয়োজি। িোরণ যথোযথ আইিই পোলর ধূমপোি জ্থলি সি লি 

কেরত রোখলত এেং জ্সই সোলথ ধূমপোলির প্রতেক্ষ ও পলরোক্ষ স্বোস্থে ঝুুঁ কি হ্রোস িরলত। 
 
১৬ জ্েব্রুয়োকর মঙ্গ েোর দুপুলর জোতীয় সংসলদর এমকপ জ্হোলেল  কিজ িোযিো লয় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি 

কিয়ন্ত্রণ প্রিলের এি প্রকতকিকধ দল র সলঙ্গ জ্সৌজিে সোক্ষোৎকািোল  দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপ এ িথো েল ি। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোলির জ্িতৃলে প্রকতকিকধ দল  কেল ি তোমোি 

কিয়ন্ত্রণ প্রিলের সমন্বয়ি জ্মোোঃ  করেু  ইস োম, জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি ও কমকিয়ো মেোলিজোর জ্রজোউর 

রহমোি করজভী। প্রকতকিকধ দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপলি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির কেকভন্ন 

িোযিক্রম সম্পলিি  অেকহত িলরি। 



 

এসময় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোি েল ি, েোং োলদ  সরিোর 

জ্েমওয়োিি  িিলভি ি অি জ্ োেেোলিো িলরো  (এেকসর্টকস)-র আল োলি ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর 

(কিয়ন্ত্রণ) আইি, ২০০৫ প্রণয়ি িলর। ২০১৩ সোল  তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইলি জ্ে কিেু গুরুেপূণি সংল োধিী আিো 

হয় এেং এরই ধোরোেোকহিতোয় ২০১৫ সোল  ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) কেকধমো ো প্রণয়ি িরো 

হয়। তলে কেদেমোি তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইির্ট এেকসর্টকসর সোলথ অলিিোংল  সোমঞ্জসেপূণি হল ও কিেু জোয়গোয় 

দুেি তো রলয়লে। জিস্বোস্থে, কেল ষ িলর কিল োর ও তরুণলদর জিে িতুি হুমকি ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং 

জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্ট কিকষদ্ধ িরোর কেষলয় আইলি কিেু ে ো জ্িই। 
 
ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি কিয়ন্ত্রণ প্রিলের জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি েল ি, কেদেমোি আইলির 

জ্যসে দূেি কদি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ েোধো রলয়লে জ্সগুল ো হল ো- কেদেমোি আইলি গণপকরেহি ও জ্রল্োুঁ রোসমূলহ 

জ্ক্ষত্রকেল লষ ধূমপোলির সুলযোগ রোখো হলয়লে, কেক্রয়লিলে তোমোিজোত দ্রেে প্রদ িি কিকষদ্ধ িরো হয়কি, কেকি-

কসগোলরল র কসলঙ্গ  কেি েো খুচরো   োিো কেকক্র কিকষদ্ধ িয়, ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো 

জ্প্রোিোক্টসমূহআমদোকি ও কেক্রয় কিয়ন্ত্রণ েো কিকষলদ্ধর কেষয়র্ট অন্তভুি ক্ত িরো হয়কি, সেধরলির তোমোিজোত দ্রলেের 

জ্মোিলির আিোর/আয়তি কিধিোরণ িো িরোয়সকচত্র স্বোস্থে সতিি েোতি ো িোযিির ভূকমিো রোখলত েেথি হলে ও তোমোি 

জ্িোম্পোকির ‘সোমোকজি দোয়েদ্ধতো িমিসূকচ’ েো কসএসআর িোযিক্রম কিকষদ্ধ িরো হয়কি। এেোিো পৃকথেীর অকধিোং  

জ্দল  কসলঙ্গ  কেি কসগোলর  জ্িিোর সুলযোগ জ্িই। কিন্তু আমোলদর জ্দল  জ্িোি েোধেেোধেিতো জ্িই। এই কেষয়র্টলত 

আইিী েোধেেোধিতো দরিোর। 

প্রকতকিকধ দ  এ সম্পিীত প্রলয়োজিীয় আইি সংল োধলি জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপর সমথিি চোি। জ্মোোঃ মুকজেু  

হি, এমকপ প্রকতকিকধ দ লি তোলদর িোযিক্রলমর জিে সোধুেোদ জোিোি ও প্রলয়োজিীয় সহলযোকগতোর আশ্বোস জ্দি। 
 

 

https://www.ekattoreralo.com/health/%E0%A6%AF%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E

0%A6%AF%E0%A6%A5-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E

0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8/ 

https://www.ekattoreralo.com/health/%E0%A6%AF%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%A5-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8/
https://www.ekattoreralo.com/health/%E0%A6%AF%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%A5-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8/
https://www.ekattoreralo.com/health/%E0%A6%AF%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%A5-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8/
https://www.ekattoreralo.com/health/%E0%A6%AF%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%A5-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8/
https://www.ekattoreralo.com/health/%E0%A6%AF%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%A5-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8/


 
 

যথাযথ আইন ধূমপাননর স্বাস্থ্য ঝ ুঁ কি হ্রাস িরনে পানর’ – মমাোঃ ম কিব ল হি, এমকপ 

 
অি োইি জ্িস্ক 

জোতীয় পোর্টি র জ্জেষ্ঠ সংসদ সদসে এেং শ্রম ও িমিসংস্থোি মন্ত্রণো য় সম্পিীত স্থোয়ী িকমর্টর সভোপকত জ্মোোঃ মুকজেু  হি 

েল লেি, জিস্বোলস্থের জিে ক্ষকতির কেলেচিোয় ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রলেের েেেহোর সীকমত িরো প্রলয়োজি। আর এ 

 লক্ষে প্রলয়োজিীয় আইলির সংল োধিও প্রলয়োজি। িোরণ যথোযথ আইিই পোলর ধূমপোি জ্থলি সি লি কেরত রোখলত 

এেং জ্সই সোলথ ধূমপোলির প্রতেক্ষ ও পলরোক্ষ স্বোস্থে ঝুুঁ কি হ্রোস িরলত। 

১৬ জ্েব্রুয়োকর মঙ্গ েোর দুপুলর জোতীয় সংসলদর এমকপ জ্হোলেল  কিজ িোযিো লয় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি 

কিয়ন্ত্রণ প্রিলের এি প্রকতকিকধ দল র সলঙ্গ জ্সৌজিে সোক্ষোৎকািোল  দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপ এ িথো েল ি। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোলির জ্িতৃলে প্রকতকিকধ দল  কেল ি তোমোি কিয়ন্ত্রণ 

প্রিলের সমন্বয়ি জ্মোোঃ  করেু  ইস োম, জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি ও কমকিয়ো মেোলিজোর জ্রজোউর রহমোি 

করজভী। প্রকতকিকধ দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপলি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির কেকভন্ন িোযিক্রম সম্পলিি  

অেকহত িলরি। 



এসময় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোি েল ি, েোং োলদ  সরিোর জ্েমওয়োিি  

িিলভি ি অি জ্ োেেোলিো িলরো  (এেকসর্টকস)-র আল োলি ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) আইি, 

২০০৫ প্রণয়ি িলর। ২০১৩ সোল  তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইলি জ্ে কিেু গুরুেপূণি সংল োধিী আিো হয় এেং এরই 

ধোরোেোকহিতোয় ২০১৫ সোল  ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) কেকধমো ো প্রণয়ি িরো হয়। তলে কেদেমোি 

তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইির্ট এেকসর্টকসর সোলথ অলিিোংল  সোমঞ্জসেপূণি হল ও কিেু জোয়গোয় দুেি তো রলয়লে। জিস্বোস্থে, 

কেল ষ িলর কিল োর ও তরুণলদর জিে িতুি হুমকি ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্ট কিকষদ্ধ িরোর 

কেষলয় আইলি কিেু ে ো জ্িই। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি কিয়ন্ত্রণ প্রিলের জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি েল ি, কেদেমোি আইলির জ্যসে 

দূেি কদি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ েোধো রলয়লে জ্সগুল ো হল ো- কেদেমোি আইলি গণপকরেহি ও জ্রল্োুঁ রোসমূলহ জ্ক্ষত্রকেল লষ 

ধূমপোলির সুলযোগ রোখো হলয়লে, কেক্রয়লিলে তোমোিজোত দ্রেে প্রদ িি কিকষদ্ধ িরো হয়কি, কেকি-কসগোলরল র কসলঙ্গ  কেি 

েো খুচরো   োিো কেকক্র কিকষদ্ধ িয়, ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্টসমূহআমদোকি ও কেক্রয় কিয়ন্ত্রণ েো 

কিকষলদ্ধর কেষয়র্ট অন্তভুি ক্ত িরো হয়কি, সেধরলির তোমোিজোত দ্রলেের জ্মোিলির আিোর/আয়তি কিধিোরণ িো িরোয়সকচত্র 

স্বোস্থে সতিি েোতি ো িোযিির ভূকমিো রোখলত েেথি হলে ও তোমোি জ্িোম্পোকির ‘সোমোকজি দোয়েদ্ধতো িমিসূকচ’ েো কসএসআর 

িোযিক্রম কিকষদ্ধ িরো হয়কি। এেোিো পৃকথেীর অকধিোং  জ্দল  কসলঙ্গ  কেি কসগোলর  জ্িিোর সুলযোগ জ্িই। কিন্তু আমোলদর 

জ্দল  জ্িোি েোধেেোধেিতো জ্িই। এই কেষয়র্টলত আইিী েোধেেোধিতো দরিোর। 

প্রকতকিকধ দ  এ সম্পিীত প্রলয়োজিীয় আইি সংল োধলি জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপর সমথিি চোি। জ্মোোঃ মুকজেু  হি, 

এমকপ প্রকতকিকধ দ লি তোলদর িোযিক্রলমর জিে সোধুেোদ জোিোি ও প্রলয়োজিীয় সহলযোকগতোর আশ্বোস জ্দি 
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‘যথোযথ আইি  ধূ মপোলির স্বোস্থে ঝুুঁ কি হ্রোস িরলত পোলর’জ্মোোঃ মু কজেু  হি , এমকপ 

জোতীয় পোর্টি র জ্জেষ্ঠ সংসদ সদসে এেং শ্রম ও িমিসংস্থোি মন্ত্রণো য় সম্পিীত স্থোয়ী িকমর্টর সভোপকত জ্মোোঃ মুকজেু  হি 

েল লেি, জিস্বোলস্থের জিে ক্ষকতির কেলেচিোয় ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রলেের েেেহোর সীকমত িরো প্রলয়োজি। আর এ 

 লক্ষে প্রলয়োজিীয় আইলির সংল োধিও প্রলয়োজি। িোরণ যথোযথ আইিই পোলর ধূমপোি জ্থলি সি লি কেরত রোখলত 

এেং জ্সই সোলথ ধূমপোলির প্রতেক্ষ ও পলরোক্ষ স্বোস্থে ঝুুঁ কি হ্রোস িরলত।১৬ জ্েব্রুয়োকর মঙ্গ েোর দুপুলর জোতীয় সংসলদর 

এমকপ জ্হোলেল  কিজ িোযিো লয় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি কিয়ন্ত্রণ প্রিলের এি প্রকতকিকধ দল র সলঙ্গ জ্সৌজিে 

সোক্ষোৎকািোল  দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপ এ িথো েল ি। 

 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোলির জ্িতৃলে প্রকতকিকধ দল  কেল ি তোমোি কিয়ন্ত্রণ 

প্রিলের সমন্বয়ি জ্মোোঃ  করেু  ইস োম, জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি ও কমকিয়ো মেোলিজোর জ্রজোউর রহমোি 
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করজভী। প্রকতকিকধ দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপলি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির কেকভন্ন িোযিক্রম সম্পলিি  

অেকহত িলরি।এসময় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোি েল ি, েোং োলদ  সরিোর 

জ্েমওয়োিি  িিলভি ি অি জ্ োেেোলিো িলরো  (এেকসর্টকস)-র আল োলি ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর 

(কিয়ন্ত্রণ) আইি, ২০০৫ প্রণয়ি িলর। 

২০১৩ সোল  তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইলি জ্ে কিেু গুরুেপূণি সংল োধিী আিো হয় এেং এরই ধোরোেোকহিতোয় ২০১৫ সোল  

ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) কেকধমো ো প্রণয়ি িরো হয়। তলে কেদেমোি তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইির্ট 

এেকসর্টকসর সোলথ অলিিোংল  সোমঞ্জসেপূণি হল ও কিেু জোয়গোয় দুেি তো রলয়লে। জিস্বোস্থে, কেল ষ িলর কিল োর ও 

তরুণলদর জিে িতুি হুমকি ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্ট কিকষদ্ধ িরোর কেষলয় আইলি কিেু ে ো 

জ্িই। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি কিয়ন্ত্রণ প্রিলের জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি েল ি, কেদেমোি আইলির জ্যসে 

দূেি কদি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ েোধো রলয়লে জ্সগুল ো হল ো- কেদেমোি আইলি গণপকরেহি ও জ্রল্োুঁ রোসমূলহ জ্ক্ষত্রকেল লষ 

ধূমপোলির সুলযোগ রোখো হলয়লে, কেক্রয়লিলে তোমোিজোত দ্রেে প্রদ িি কিকষদ্ধ িরো হয়কি, কেকি-কসগোলরল র কসলঙ্গ  কেি 

েো খুচরো   োিো কেকক্র কিকষদ্ধ িয়, ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্টসমূহআমদোকি ও কেক্রয় কিয়ন্ত্রণ েো 

কিকষলদ্ধর কেষয়র্ট অন্তভুি ক্ত িরো হয়কি, সেধরলির তোমোিজোত দ্রলেের জ্মোিলির আিোর/আয়তি কিধিোরণ িো িরোয়সকচত্র 

স্বোস্থে সতিি েোতি ো িোযিির ভূকমিো রোখলত েেথি হলে ও তোমোি জ্িোম্পোকির ‘সোমোকজি দোয়েদ্ধতো িমিসূকচ’ েো কসএসআর 

িোযিক্রম কিকষদ্ধ িরো হয়কি। 

এেোিো পৃকথেীর অকধিোং  জ্দল  কসলঙ্গ  কেি কসগোলর  জ্িিোর সুলযোগ জ্িই। কিন্তু আমোলদর জ্দল  জ্িোি েোধেেোধেিতো 

জ্িই। এই কেষয়র্টলত আইিী েোধেেোধিতো দরিোর।প্রকতকিকধ দ  এ সম্পিীত প্রলয়োজিীয় আইি সংল োধলি জ্মোোঃ মুকজেু  

হি, এমকপর সমথিি চোি। জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপ প্রকতকিকধ দ লি তোলদর িোযিক্রলমর জিে সোধুেোদ জোিোি ও 

প্রলয়োজিীয় সহলযোকগতোর আশ্বোসলদি। 
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‘যথোযথ আইি ধূমপোলির স্বোস্থে ঝুুঁ কি হ্রোস িরলত পোলর’: জ্মোোঃ মুকজেু  

হি, এমকপ 
 

 
 
জোতীয় পোর্টি র জ্জেষ্ঠ সংসদ সদসে এেং শ্রম ও িমিসংস্থোি মন্ত্রণো য় সম্পিীত স্থোয়ী িকমর্টর সভোপকত জ্মোোঃ মুকজেু  হি 

েল লেি, জিস্বোলস্থের জিে ক্ষকতির কেলেচিোয় ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রলেের েেেহোর সীকমত িরো প্রলয়োজি। আর এ  লক্ষে 

প্রলয়োজিীয় আইলির সংল োধিও প্রলয়োজি। িোরণ যথোযথ আইিই পোলর ধূমপোি জ্থলি সি লি কেরত রোখলত এেং জ্সই সোলথ 

ধূমপোলির প্রতেক্ষ ও পলরোক্ষ স্বোস্থে ঝুুঁ কি হ্রোস িরলত। 

১৬ জ্েব্রুয়োকর মঙ্গ েোর দুপুলর জোতীয় সংসলদর এমকপ জ্হোলেল  কিজ িোযিো লয় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি কিয়ন্ত্রণ 

প্রিলের এি প্রকতকিকধ দল র সলঙ্গ জ্সৌজিে সোক্ষোৎকািোল  দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপ এ িথো েল ি। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোলির জ্িতৃলে প্রকতকিকধ দল  কেল ি তোমোি কিয়ন্ত্রণ প্রিলের 

সমন্বয়ি জ্মোোঃ  করেু  ইস োম, জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি ও কমকিয়ো মেোলিজোর জ্রজোউর রহমোি করজভী। প্রকতকিকধ দ  

জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপলি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির কেকভন্ন িোযিক্রম সম্পলিি  অেকহত িলরি। 

এসময় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোি েল ি, েোং োলদ  সরিোর জ্েমওয়োিি  িিলভি ি 

অি জ্ োেেোলিো িলরো  (এেকসর্টকস)-র আল োলি ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) আইি, ২০০৫ প্রণয়ি িলর। 



২০১৩ সোল  তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইলি জ্ে কিেু গুরুেপূণি সংল োধিী আিো হয় এেং এরই ধোরোেোকহিতোয় ২০১৫ সোল  ধূমপোি ও 

তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) কেকধমো ো প্রণয়ি িরো হয়। তলে কেদেমোি তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইির্ট এেকসর্টকসর সোলথ 

অলিিোংল  সোমঞ্জসেপূণি হল ও কিেু জোয়গোয় দুেি তো রলয়লে। জিস্বোস্থে, কেল ষ িলর কিল োর ও তরুণলদর জিে িতুি হুমকি ই-

কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্ট কিকষদ্ধ িরোর কেষলয় আইলি কিেু ে ো জ্িই। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি কিয়ন্ত্রণ প্রিলের জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি েল ি, কেদেমোি আইলির জ্যসে দূেি কদি 

তোমোি কিয়ন্ত্রলণ েোধো রলয়লে জ্সগুল ো হল ো- কেদেমোি আইলি গণপকরেহি ও জ্রল্োুঁ রোসমূলহ জ্ক্ষত্রকেল লষ ধূমপোলির সুলযোগ রোখো 

হলয়লে, কেক্রয়লিলে তোমোিজোত দ্রেে প্রদ িি কিকষদ্ধ িরো হয়কি, কেকি-কসগোলরল র কসলঙ্গ  কেি েো খুচরো   োিো কেকক্র কিকষদ্ধ 

িয়, ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্টসমূহআমদোকি ও কেক্রয় কিয়ন্ত্রণ েো কিকষলদ্ধর কেষয়র্ট অন্তভুি ক্ত িরো হয়কি, 

সেধরলির তোমোিজোত দ্রলেের জ্মোিলির আিোর/আয়তি কিধিোরণ িো িরোয়সকচত্র স্বোস্থে সতিি েোতি ো িোযিির ভূকমিো রোখলত েেথি 

হলে ও তোমোি জ্িোম্পোকির ‘সোমোকজি দোয়েদ্ধতো িমিসূকচ’ েো কসএসআর িোযিক্রম কিকষদ্ধ িরো হয়কি। এেোিো পৃকথেীর অকধিোং  

জ্দল  কসলঙ্গ  কেি কসগোলর  জ্িিোর সুলযোগ জ্িই। কিন্তু আমোলদর জ্দল  জ্িোি েোধেেোধেিতো জ্িই। এই কেষয়র্টলত আইিী 

েোধেেোধিতো দরিোর। 

প্রকতকিকধ দ  এ সম্পিীত প্রলয়োজিীয় আইি সংল োধলি জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপর সমথিি চোি। জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপ 

প্রকতকিকধ দ লি তোলদর িোযিক্রলমর জিে সোধুেোদ জোিোি ও প্রলয়োজিীয় সহলযোকগতোর আশ্বোস জ্দি। 

 

http://www.natun-

barta.com/58118/151/%E2%80%98%E0%A6%AF%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A

6%AF%E0%A6%A5-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E

0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E

0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-

%E0%A6%9D%E0%A7%81%E0%A6%81%E0%A6%95%E0%A6%BF-

%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E2%80%99:-

%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%83-

%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0

%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A6%95,-

%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BF 
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েল লেি, জিস্বোলস্থের জিে ক্ষকতির কেলেচিোয় ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রলেের েেেহোর সীকমত িরো প্রলয়োজি। আর এ 

 লক্ষে প্রলয়োজিীয় আইলির সংল োধিও প্রলয়োজি। 

িোরণ যথোযথ আইিই পোলর ধূমপোি জ্থলি সি লি কেরত রোখলত এেং জ্সই সোলথ ধূমপোলির প্রতেক্ষ ও পলরোক্ষ স্বোস্থে 

ঝুুঁ কি হ্রোস িরলত। ১৬ জ্েব্রুয়োকর মঙ্গ েোর দুপুলর জোতীয় সংসলদর এমকপ জ্হোলেল  কিজ িোযিো লয় ঢোিো আহ্েোকিয়ো 

কম লির তোমোি কিয়ন্ত্রণ প্রিলের এি প্রকতকিকধ দল র সলঙ্গ জ্সৌজিে সোক্ষোৎকািোল  দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপ এ িথো 

েল ি। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোলির জ্িতৃলে প্রকতকিকধ দল  কেল ি তোমোি কিয়ন্ত্রণ 

প্রিলের সমন্বয়ি জ্মোোঃ  করেু  ইস োম, জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি ও কমকিয়ো মেোলিজোর জ্রজোউর রহমোি 

করজভী। প্রকতকিকধ দ  জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপলি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির কেকভন্ন িোযিক্রম সম্পলিি  

অেকহত িলরি। 

এসময় ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির সহিোরী পকরচো ি জ্মোোঃ জ্মোখল েুর রহমোি েল ি, েোং োলদ  সরিোর জ্েমওয়োিি  



িিলভি ি অি জ্ োেেোলিো িলরো  (এেকসর্টকস)-র আল োলি ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) আইি, 

২০০৫ প্রণয়ি িলর। 

২০১৩ সোল  তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইলি জ্ে কিেু গুরুেপূণি সংল োধিী আিো হয় এেং এরই ধোরোেোকহিতোয় ২০১৫ সোল  

ধূমপোি ও তোমোিজোত দ্রেে েেেহোর (কিয়ন্ত্রণ) কেকধমো ো প্রণয়ি িরো হয়। তলে কেদেমোি তোমোি কিয়ন্ত্রণ আইির্ট 

এেকসর্টকসর সোলথ অলিিোংল  সোমঞ্জসেপূণি হল ও কিেু জোয়গোয় দুেি তো রলয়লে। জিস্বোস্থে, কেল ষ িলর কিল োর ও 

তরুণলদর জিে িতুি হুমকি ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্ট কিকষদ্ধ িরোর কেষলয় আইলি কিেু ে ো 

জ্িই। 

ঢোিো আহ্েোকিয়ো কম লির তোমোি কিয়ন্ত্রণ প্রিলের জ্প্রোগ্রোম অকেসোর  োরকমি রহমোি েল ি, কেদেমোি আইলির জ্যসে 

দূেি কদি তোমোি কিয়ন্ত্রলণ েোধো রলয়লে জ্সগুল ো হল ো- কেদেমোি আইলি গণপকরেহি ও জ্রল্োুঁ রোসমূলহ জ্ক্ষত্রকেল লষ 

ধূমপোলির সুলযোগ রোখো হলয়লে, কেক্রয়লিলে তোমোিজোত দ্রেে প্রদ িি কিকষদ্ধ িরো হয়কি, কেকি-কসগোলরল র কসলঙ্গ  কেি 

েো খুচরো   োিো কেকক্র কিকষদ্ধ িয়, ই-কসগোলরল র মলতো এমোকজি ং জ্ োেেোলিো জ্প্রোিোক্টসমূহআমদোকি ও কেক্রয় কিয়ন্ত্রণ েো 

কিকষলদ্ধর কেষয়র্ট অন্তভুি ক্ত িরো হয়কি, সেধরলির তোমোিজোত দ্রলেের জ্মোিলির আিোর/আয়তি কিধিোরণ িো িরোয়সকচত্র 

স্বোস্থে সতিি েোতি ো িোযিির ভূকমিো রোখলত েেথি হলে ও তোমোি জ্িোম্পোকির ‘সোমোকজি দোয়েদ্ধতো িমিসূকচ’ েো কসএসআর 

িোযিক্রম কিকষদ্ধ িরো হয়কি। এেোিো পৃকথেীর অকধিোং  জ্দল  কসলঙ্গ  কেি কসগোলর  জ্িিোর সুলযোগ জ্িই। কিন্তু আমোলদর 

জ্দল  জ্িোি েোধেেোধেিতো জ্িই। এই কেষয়র্টলত আইিী েোধেেোধিতো দরিোর। 

প্রকতকিকধ দ  এ সম্পিীত প্রলয়োজিীয় আইি সংল োধলি জ্মোোঃ মুকজেু  হি, এমকপর সমথিি চোি। জ্মোোঃ মুকজেু  হি, 

এমকপ প্রকতকিকধ দ লি তোলদর িোযিক্রলমর জিে সোধুেোদ জোিোি ও প্রলয়োজিীয় সহলযোকগতোর আশ্বোস জ্দি। 
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