
Md. Sadeq Khan MP will work to implement the Prime Minister's 

declaration to build a tobacco free country 

 

Alhaj Md. Sadeq Khan, Member of Parliament for Dhaka-13, Member of the Standing 

Committee on Expatriate Welfare and Overseas Employment of Bangladesh National 

Parliament and General Secretary of Dhaka Metropolitan Awami League North said, I fully 

support the announcement of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina to make the country 

tobacco free by 2040. He also said that he will be involved in all the related works. 

This was stated by Md. Sadeq Khan, MP in a courtesy call on a delegation of Dhaka Ahsania 

Mission's Tobacco Control Project at his office in Rayerbazar of the capital Dhaka on 23 

February afternoon. 

Media Manager Rezaur Rahman Rizvi and Project Officer Adut Rahman Emon were in the 

delegation led by Md. Shariful Islam, Tobacco Control Project Coordinator of Dhaka Ahsania 

Mission. The delegation briefed Md. Sadeq Khan, MP on various activities of Dhaka Ahsania 

Mission on Tobacco Control. 

Meanwhile, Md. Shariful Islam, Coordinator, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission, 

said that the Government of Bangladesh enacted the Smoking and Use of Tobacco Products 

(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. And so 

the tobacco companies are taking advantage of the weakness of the law. This requires 

necessary amendments to the law. The delegation wants the support of Md. Sadeq Khan, MP to 

amend the necessary laws in this regard. Md. Sadeq Khan, MP thanked the delegation for their 

activities and assured necessary cooperation. 



 



 
 

তামাকমুক্ত দেশ গড়ার প্রধানমন্ত্রীর দ াষণা বাস্তবায়নন কাজ করনবন দমাোঃ সানেক খান এমপি 

 প্রকাশকাল : মঙ্গলবার, ২৩ ফেব্রুযারী, ২০২১ 

 
অনলাইন ফেস্ক : 

ঢাকা-১৩ আসননর সংসদ সদসয, বাংলানদশ জাতীয সংসনদর প্রবাসী কলযাণ ও ববনদশশক কমমসংস্থান মন্ত্রণালয সম্পকীত স্থাযী কশমটির 

সদসয এবং ঢাকা মহানগর আওযামী লীগ উত্তনরর সাধারণ সম্পাদক আলহাজ ফমাোঃ সানদক খান বনলনেন, মাননীয প্রধানমন্ত্রী ফশখ হাশসনার 

২০৪০ সানলর মনধয ফদশনক তামাকমুক্ত করার ফ াষণার প্রশত আমার শতভাগ সমর্থন রনযনে। শতশন এ সংক্রান্ত সকল কানজ শননজ সমৃ্পক্ত 

থাকনবন বনলও জাশননযনেন। 

২৩ ফেব্রুযাশর মঙ্গলবার দুপুনর রাজধানীর রানযরবাজানর শনজ কার্মালনয ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের এক প্রশতশনশধ 

দনলর সনঙ্গ ফসৌজনয সাক্ষাৎকানল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ এ কথা বনলন। 

ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলানমর ফনতৃনে প্রশতশনশধ দনল শেনলন শমশেযা মযাননজার 

ফরজাউর রহমান শরজভী ও প্রকে কমমকতম া অদুত রহমান ইমন। প্রশতশনশধ দল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপনক তামাক শনযন্ত্রনণ ঢাকা আহ্োশনযা 

শমশননর শবশভন্ন কার্মক্রম সম্পনকম  অবশহত কনরন। 

এসময ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলাম বনলন, বাংলানদশ সরকার ফেমওযাকম  কননভনশন 

অন ফ াবযানকা কনরাল (এেশসটিশস)-র আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার (শনযন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণযন কনর। ২০১৩ সানল 

তামাক শনযন্ত্রণ আইনন ফবশশকেু গুরুেপূণম সংনশাধনী আনা হয এবং এরই ধারাবাশহকতায ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার 

(শনযন্ত্রণ) শবশধমালা প্রণযন করা হয। তনব শবদযমান তামাক শনযন্ত্রণ আইনটি এেশসটিশসর সানথ অননকাংনশ সামঞ্জসযপূণম হনলও শকেু জাযগায 



দুবমলতা রনযনে। আর তাই আইননর দুবমলতার সুনর্াগ শননে তামাক ফকাম্পানীগুনলা। এজনয আইননর প্রনযাজনীয সংনশাধন প্রনযাজন। এ 

সম্পকীত প্রনযাজনীয আইন সংনশাধনন ফমাোঃ সানদক খান, এমশপর সমথমন চান প্রশতশনশধ দল। ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ প্রশতশনশধ দলনক 

তানদর কার্মক্রনমর জন্র্ সাধুবাদ জানান ও প্রনযাজনীয সহনর্াশগতার আশ্বাস ফদন।# 
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Md. Sadeq Khan MP will work to implement the Prime Minister's declaration to build a 

tobacco free country 

 

 
Alhaj Md. Sadeq Khan, Member of Parliament for Dhaka-13, Member of the Standing 

Committee on Expatriate Welfare and Overseas Employment of Bangladesh National Parliament 

and General Secretary of Dhaka Metropolitan Awami League North said, I fully support the 

announcement of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina to make the country tobacco free by 

2040. He also said that he will be involved in all the related works. 

This was stated by Md. Sadeq Khan, MP in a courtesy call on a delegation of Dhaka Ahsania 

Mission's Tobacco Control Project at his office in Rayerbazar of the capital Dhaka on 23 

February afternoon. 

Media Manager Rezaur Rahman Rizvi and Project Officer Adut Rahman Emon were in the 

delegation led by Md. Shariful Islam, Tobacco Control Project Coordinator of Dhaka Ahsania 

Mission. The delegation briefed Md. Sadeq Khan, MP on various activities of Dhaka Ahsania 

Mission on Tobacco Control. 

Meanwhile, Md. Shariful Islam, Coordinator, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania Mission, 

said that the Government of Bangladesh enacted the Smoking and Use of Tobacco Products 



(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. And so 

the tobacco companies are taking advantage of the weakness of the law. This requires necessary 

amendments to the law. The delegation wants the support of Md. Sadeq Khan, MP to amend the 

necessary laws in this regard. Md. Sadeq Khan, MP thanked the delegation for their activities 

and assured necessary cooperation. 
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ঢাকা-১৩ আসননর সংসদ সদসয, বাংলানদশ জাতীয সংসনদর প্রবাসী কলযাণ ও ববনদশশক কমমসংস্থান মন্ত্রণালয সম্পকীত স্থাযী কশমটির 

সদসয এবং ঢাকা মহানগর আওযামী লীগ উত্তনরর সাধারণ সম্পাদক আলহাজ ফমাোঃ সানদক খান বনলনেন, মাননীয প্রধানমন্ত্রী ফশখ হাশসনার 

২০৪০ সানলর মনধয ফদশনক তামাকমুক্ত করার ফ াষণার প্রশত আমার শতভাগ সমথমন রনযনে। শতশন এ সংক্রান্ত সকল কানজ শননজ সমৃ্পক্ত 

থাকনবন বনলও জাশননযনেন। ২৩ ফেব্রুযাশর মঙ্গলবার দুপুনর রাজধানীর রানযরবাজানর শনজ কার্মালনয ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক 

শনযন্ত্রণ প্রকনের এক প্রশতশনশধ দনলর সনঙ্গ ফসৌজনয সাক্ষাৎকানল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ এ কথা বনলন।ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক 

শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলানমর ফনতৃনে প্রশতশনশধ দনল শেনলন শমশেযা মযাননজার ফরজাউর রহমান শরজভী ও প্রকে 

কমমকতম া অদুত রহমান ইমন। প্রশতশনশধ দল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপনক তামাক শনযন্ত্রনণ ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর শবশভন্ন কার্মক্রম সম্পনকম  

অবশহত কনরন। 

এসময ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলাম বনলন, বাংলানদশ সরকার ফেমওযাকম  কননভনশন 

অন ফ াবযানকা কনরাল (এেশসটিশস)-র আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার (শনযন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণযন কনর। ২০১৩ সানল 

তামাক শনযন্ত্রণ আইনন ফবশশকেু গুরুেপূণম সংনশাধনী আনা হয এবং এরই ধারাবাশহকতায ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার 

(শনযন্ত্রণ) শবশধমালা প্রণযন করা হয। তনব শবদযমান তামাক শনযন্ত্রণ আইনটি এেশসটিশসর সানথ অননকাংনশ সামঞ্জসযপূণম হনলও শকেু জাযগায 



দুবমলতা রনযনে। আর তাই আইননর দুবমলতার সুনর্াগ শননে তামাক ফকাম্পানীগুনলা। এজনয আইননর প্রনযাজনীয সংনশাধন প্রনযাজন। এ 

সম্পকীত প্রনযাজনীয আইন সংনশাধনন ফমাোঃ সানদক খান, এমশপর সমথমন চান প্রশতশনশধ দল। ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ প্রশতশনশধ দলনক 

তানদর কার্মক্রনমর জনয সাধুবাদ জানান ও প্রনযাজনীয সহনর্াশগতার আশ্বাস ফদন। 

 

https://www.valosangbad.com/10474 
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তামাকমুক্ত দেশ গড়ার প্রধানমন্ত্রীর দ াষণা বাস্তবায়নন কাজ করনবন দমাোঃ সানেক খান এমপি 

দরজাউর রহমান পরজভী : 

সময় : 2021-02-23 22:29:30 

 
 

ঢাকা-১৩ আসননর সংসদ সদসয, বাংলানদশ জাতীয সংসনদর প্রবাসী কলযাণ ও ববনদশশক কমমসংস্থান মন্ত্রণালয সম্পকীত স্থাযী কশমটির 

সদসয এবং ঢাকা মহানগর আওযামী লীগ উত্তনরর সাধারণ সম্পাদক আলহাজ ফমাোঃ সানদক খান বনলনেন, মাননীয প্রধানমন্ত্রী ফশখ হাশসনার 

২০৪০ সানলর মনধয ফদশনক তামাকমুক্ত করার ফ াষণার প্রশত আমার শতভাগ সমথমন রনযনে। শতশন এ সংক্রান্ত সকল কানজ শননজ সমৃ্পক্ত 

থাকনবন বনলও জাশননযনেন। ২৩ ফেব্রুযাশর মঙ্গলবার দুপুনর রাজধানীর রানযরবাজানর শনজ কার্মালনয ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক 

শনযন্ত্রণ প্রকনের এক প্রশতশনশধ দনলর সনঙ্গ ফসৌজনয সাক্ষাৎকানল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ এ কথা বনলন। ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক 

শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলানমর ফনতৃনে প্রশতশনশধ দনল শেনলন শমশেযা মযাননজার ফরজাউর রহমান শরজভী ও প্রকে 

কমমকতম া অদুত রহমান ইমন। প্রশতশনশধ দল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপনক তামাক শনযন্ত্রনণ ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর শবশভন্ন কার্মক্রম সম্পনকম  

অবশহত কনরন। এসময ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলাম বনলন, বাংলানদশ সরকার 

ফেমওযাকম  কননভনশন অন ফ াবযানকা কনরাল (এেশসটিশস)-র আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার (শনযন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ 

প্রণযন কনর। ২০১৩ সানল তামাক শনযন্ত্রণ আইনন ফবশশকেু গুরুেপূণম সংনশাধনী আনা হয এবং এরই ধারাবাশহকতায ২০১৫ সানল ধূমপান ও 

তামাকজাত দ্রবয বযবহার (শনযন্ত্রণ) শবশধমালা প্রণযন করা হয। তনব শবদযমান তামাক শনযন্ত্রণ আইনটি এেশসটিশসর সানথ অননকাংনশ 

সামঞ্জসযপূণম হনলও শকেু জাযগায দুবমলতা রনযনে। আর তাই আইননর দুবমলতার সুনর্াগ শননে তামাক ফকাম্পানীগুনলা। এজনয আইননর 



প্রনযাজনীয সংনশাধন প্রনযাজন। এ সম্পকীত প্রনযাজনীয আইন সংনশাধনন ফমাোঃ সানদক খান, এমশপর সমথমন চান প্রশতশনশধ দল। ফমাোঃ 

সানদক খান, এমশপ প্রশতশনশধ দলনক তানদর কার্মক্রনমর জনয সাধুবাদ জানান ও প্রনযাজনীয সহনর্াশগতার আশ্বাস ফদন। 
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Md. Sadeq Khan MP Will Work To Implement The Prime 

Minister’s Declaration To Build A Tobacco Free Country 
 

 
Alhaj Md. Sadeq Khan, Member Of Parliament For Dhaka-13, Member Of The Standing 

Committee On Expatriate Welfare And Overseas Employment Of Bangladesh National 

Parliament And General Secretary Of Dhaka Metropolitan Awami League North Said, I 

Fully Support The Announcement Of Hon’ble Prime Minister Sheikh Hasina To Make The 

Country Tobacco Free By 2040. He Also Said That He Will Be Involved In All The Related 

Works. 

This Was Stated By Md. Sadeq Khan, MP In A Courtesy Call On A Delegation Of Dhaka 

Ahsania Mission’s Tobacco Control Project At His Office In Rayerbazar Of The Capital 

Dhaka On 23 February Afternoon. 

Media Manager Rezaur Rahman Rizvi And Project Officer Adut Rahman Emon Were In 

The Delegation Led By Md. Shariful Islam, Tobacco Control Project Coordinator Of 

Dhaka Ahsania Mission. The Delegation Briefed Md. Sadeq Khan, MP On Various 

Activities Of Dhaka Ahsania Mission On Tobacco Control. 



Meanwhile, Md. Shariful Islam, Coordinator, Tobacco Control Project, Dhaka Ahsania 

Mission, Said That The Government Of Bangladesh Enacted The Smoking And Use Of 

Tobacco Products (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. And So The Tobacco Companies Are 

Taking Advantage Of The Weakness Of The Law. This Requires Necessary Amendments 

To The Law. The Delegation Wants The Support Of Md. Sadeq Khan, MP To Amend The 

Necessary Laws In This Regard. Md. Sadeq Khan, MP Thanked The Delegation For Their 

Activities And Assured Necessary Cooperation.# 

 

https://www.valosangbad.com/en/md-sadeq-khan-mp-will-work-to-implement-the-prime-

ministers-declaration-to-build-a-tobacco-free-country/ 
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প্রধানমন্ত্রীর দ াষণা বাস্তবায়নন কাজ করনবন দমা. সানেক খান এমপি 

 February 23, 2021 bdmetronews 

পবপিনমনরাপনউজ দিস্ক ॥ ঢাকা-১৩ আসননর সংসদ সদসয, বাংলানদশ জাতীয সংসনদর প্রবাসী কলযাণ ও ববনদশশক কমমসংস্থান মন্ত্রণালয 

সম্পকীত স্থাযী কশমটির সদসয এবং ঢাকা মহানগর আওযামী লীগ উত্তনরর সাধারণ সম্পাদক আলহাজ ফমাোঃ সানদক খান বনলনেন, মাননীয 

প্রধানমন্ত্রী ফশখ হাশসনার ২০৪০ সানলর মনধয ফদশনক তামাকমুক্ত করার ফ াষণার প্রশত আমার শতভাগ সমথমন রনযনে। শতশন এ সংক্রান্ত 

সকল কানজ শননজ সমৃ্পক্ত থাকনবন বনলও জাশননযনেন। 

২৩ ফেব্রুযাশর মঙ্গলবার দুপুনর রাজধানীর রানযরবাজানর শনজ কার্মালনয ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের এক প্রশতশনশধ 

দনলর সনঙ্গ ফসৌজনয সাক্ষাৎকানল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ এ কথা বনলন। 

ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলানমর ফনতৃনে প্রশতশনশধ দনল শেনলন শমশেযা মযাননজার 

ফরজাউর রহমান শরজভী ও প্রকে কমমকতম া অদুত রহমান ইমন। প্রশতশনশধ দল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপনক তামাক শনযন্ত্রনণ ঢাকা আহ্োশনযা 

শমশননর শবশভন্ন কার্মক্রম সম্পনকম  অবশহত কনরন। 

এসময ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলাম বনলন, বাংলানদশ সরকার ফেমওযাকম  কননভনশন 

অন ফ াবযানকা কনরাল (এেশসটিশস)-র আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার (শনযন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণযন কনর। ২০১৩ সানল 

তামাক শনযন্ত্রণ আইনন ফবশশকেু গুরুেপূণম সংনশাধনী আনা হয এবং এরই ধারাবাশহকতায ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার 

(শনযন্ত্রণ) শবশধমালা প্রণযন করা হয। তনব শবদযমান তামাক শনযন্ত্রণ আইনটি এেশসটিশসর সানথ অননকাংনশ সামঞ্জসযপূণম হনলও শকেু জাযগায 

http://bdmetronews24.com/archives/72207
http://bdmetronews24.com/archives/author/bdmetronews


দুবমলতা রনযনে। আর তাই আইননর দুবমলতার সুনর্াগ শননে তামাক ফকাম্পানীগুনলা। এজনয আইননর প্রনযাজনীয সংনশাধন প্রনযাজন। এ 

সম্পকীত প্রনযাজনীয আইন সংনশাধনন ফমাোঃ সানদক খান, এমশপর সমথমন চান প্রশতশনশধ দল। ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ প্রশতশনশধ দলনক 

তানদর কার্মক্রনমর জনয সাধুবাদ জানান ও প্রনযাজনীয সহনর্াশগতার আশ্বাস ফদন। 
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তামাকমুক্ত দেশ গড়ার প্রধানমন্ত্রীর দ াষণা বাস্তবায়নন কাজ করনবন দমাোঃ সানেক খান এমপি 

 

  

    

ঢাকা-১৩ আসননর সংসদ সদসয, বাংলানদশ জাতীয সংসনদর প্রবাসী কলযাণ ও ববনদশশক কমমসংস্থান মন্ত্রণালয সম্পকীত স্থাযী কশমটির 

সদসয এবং ঢাকা মহানগর আওযামী লীগ উত্তনরর সাধারণ সম্পাদক আলহাজ ফমাোঃ সানদক খান বনলনেন, মাননীয প্রধানমন্ত্রী ফশখ হাশসনার 

২০৪০ সানলর মনধয ফদশনক তামাকমুক্ত করার ফ াষণার প্রশত আমার শতভাগ সমথমন রনযনে। শতশন এ সংক্রান্ত সকল কানজ শননজ সমৃ্পক্ত 

থাকনবন বনলও জাশননযনেন। 

২৩ ফেব্রুযাশর মঙ্গলবার দুপুনর রাজধানীর রানযরবাজানর শনজ কার্মালনয ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের এক প্রশতশনশধ 

দনলর সনঙ্গ ফসৌজনয সাক্ষাৎকানল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ এ কথা বনলন। 

ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলানমর ফনতৃনে প্রশতশনশধ দনল শেনলন শমশেযা মযাননজার 

ফরজাউর রহমান শরজভী ও প্রকে কমমকতম া অদুত রহমান ইমন। প্রশতশনশধ দল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপনক তামাক শনযন্ত্রনণ ঢাকা আহ্োশনযা 

শমশননর শবশভন্ন কার্মক্রম সম্পনকম  অবশহত কনরন। 

এসময ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলাম বনলন, বাংলানদশ সরকার ফেমওযাকম  কননভনশন 

অন ফ াবযানকা কনরাল (এেশসটিশস)-র আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার (শনযন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণযন কনর। ২০১৩ সানল 

তামাক শনযন্ত্রণ আইনন ফবশশকেু গুরুেপূণম সংনশাধনী আনা হয এবং এরই ধারাবাশহকতায ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার 

(শনযন্ত্রণ) শবশধমালা প্রণযন করা হয। 



তনব শবদযমান তামাক শনযন্ত্রণ আইনটি এেশসটিশসর সানথ অননকাংনশ সামঞ্জসযপূণম হনলও শকেু জাযগায দুবমলতা রনযনে। আর তাই আইননর 

দুবমলতার সুনর্াগ শননে তামাক ফকাম্পানীগুনলা। এজনয আইননর প্রনযাজনীয সংনশাধন প্রনযাজন। এ সম্পকীত প্রনযাজনীয আইন সংনশাধনন 

ফমাোঃ সানদক খান, এমশপর সমথমন চান প্রশতশনশধ দল। ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ প্রশতশনশধ দলনক তানদর কার্মক্রনমর জনয সাধুবাদ জানান ও 

প্রনযাজনীয সহনর্াশগতার আশ্বাস ফদন। 
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ঢাকা-১৩ আসননর সংসদ সদসয, বাংলানদশ জাতীয সংসনদর প্রবাসী কলযাণ ও ববনদশশক কমমসংস্থান মন্ত্রণালয সম্পকীত স্থাযী কশমটির 

সদসয এবং ঢাকা মহানগর আওযামী লীগ উত্তনরর সাধারণ সম্পাদক আলহাজ ফমাোঃ সানদক খান বনলনেন, মাননীয প্রধানমন্ত্রী ফশখ হাশসনার 

২০৪০ সানলর মনধয ফদশনক তামাকমুক্ত করার ফ াষণার প্রশত আমার শতভাগ সমথমন রনযনে। শতশন এ সংক্রান্ত সকল কানজ শননজ সমৃ্পক্ত 

থাকনবন বনলও জাশননযনেন। 

২৩ ফেব্রুযাশর মঙ্গলবার দুপুনর রাজধানীর রানযরবাজানর শনজ কার্মালনয ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের এক প্রশতশনশধ 

দনলর সনঙ্গ ফসৌজনয সাক্ষাৎকানল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ এ কথা বনলন। 

ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলানমর ফনতৃনে প্রশতশনশধ দনল শেনলন শমশেযা মযাননজার 

ফরজাউর রহমান শরজভী ও প্রকে কমমকতম া অদুত রহমান ইমন। প্রশতশনশধ দল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপনক তামাক শনযন্ত্রনণ ঢাকা আহ্োশনযা 

শমশননর শবশভন্ন কার্মক্রম সম্পনকম  অবশহত কনরন। 

এসময ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলাম বনলন, বাংলানদশ সরকার ফেমওযাকম  কননভনশন 

অন ফ াবযানকা কনরাল (এেশসটিশস)-র আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার (শনযন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণযন কনর। ২০১৩ সানল 

তামাক শনযন্ত্রণ আইনন ফবশশকেু গুরুেপূণম সংনশাধনী আনা হয এবং এরই ধারাবাশহকতায ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার 

(শনযন্ত্রণ) শবশধমালা প্রণযন করা হয। তনব শবদযমান তামাক শনযন্ত্রণ আইনটি এেশসটিশসর সানথ অননকাংনশ সামঞ্জসযপূণম হনলও শকেু জাযগায 

দুবমলতা রনযনে। আর তাই আইননর দুবমলতার সুনর্াগ শননে তামাক ফকাম্পানীগুনলা। এজনয আইননর প্রনযাজনীয সংনশাধন প্রনযাজন। এ 



সম্পকীত প্রনযাজনীয আইন সংনশাধনন ফমাোঃ সানদক খান, এমশপর সমথমন চান প্রশতশনশধ দল। ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ প্রশতশনশধ দলনক 

তানদর কার্মক্রনমর জনয সাধুবাদ জানান ও প্রনযাজনীয সহনর্াশগতার আশ্বাস ফদন। 
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তামাকমুক্ত দেশ গড়ার প্রধানমন্ত্রীর দ াষণা বাস্তবায়নন কাজ করনবন দমাোঃ সানেক খান এমপি 

 

 
 

ঢাকা-১৩ আসননর সংসদ সদসয, বাংলানদশ জাতীয সংসনদর প্রবাসী কলযাণ ও ববনদশশক কমমসংস্থান মন্ত্রণালয সম্পকীত স্থাযী কশমটির 

সদসয এবং ঢাকা মহানগর আওযামী লীগ উত্তনরর সাধারণ সম্পাদক আলহাজ ফমাোঃ সানদক খান বনলনেন, মাননীয প্রধানমন্ত্রী ফশখ 

হাশসনার ২০৪০ সানলর মনধয ফদশনক তামাকমুক্ত করার ফ াষণার প্রশত আমার শতভাগ সমথমন রনযনে। শতশন এ সংক্রান্ত সকল কানজ 

শননজ সমৃ্পক্ত থাকনবন বনলও জাশননযনেন। 
২৩ ফেব্রুযাশর মঙ্গলবার দুপুনর রাজধানীর রানযরবাজানর শনজ কার্মালনয ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের এক প্রশতশনশধ 

দনলর সনঙ্গ ফসৌজনয সাক্ষাৎকানল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ এ কথা বনলন। 
  
ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলানমর ফনতৃনে প্রশতশনশধ দনল শেনলন শমশেযা মযাননজার 

ফরজাউর রহমান শরজভী ও প্রকে কমমকতম া অদুত রহমান ইমন। প্রশতশনশধ দল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপনক তামাক শনযন্ত্রনণ ঢাকা 

আহ্োশনযা শমশননর শবশভন্ন কার্মক্রম সম্পনকম  অবশহত কনরন। 
এসময ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলাম বনলন, বাংলানদশ সরকার ফেমওযাকম  

কননভনশন অন ফ াবযানকা কনরাল (এেশসটিশস)-র আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার (শনযন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণযন কনর। 
২০১৩ সানল তামাক শনযন্ত্রণ আইনন ফবশশকেু গুরুেপূণম সংনশাধনী আনা হয এবং এরই ধারাবাশহকতায ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত 

দ্রবয বযবহার (শনযন্ত্রণ) শবশধমালা প্রণযন করা হয। তনব শবদযমান তামাক শনযন্ত্রণ আইনটি এেশসটিশসর সানথ অননকাংনশ সামঞ্জসযপূণম হনলও 



শকেু জাযগায দুবমলতা রনযনে। আর তাই আইননর দুবমলতার সুনর্াগ শননে তামাক ফকাম্পানীগুনলা। এজনয আইননর প্রনযাজনীয সংনশাধন 

প্রনযাজন। এ সম্পকীত প্রনযাজনীয আইন সংনশাধনন ফমাোঃ সানদক খান, এমশপর সমথমন চান প্রশতশনশধ দল। ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ 

প্রশতশনশধ দলনক তানদর কার্মক্রনমর জনয সাধুবাদ জানান ও প্রনযাজনীয সহনর্াশগতার আশ্বাস ফদন। 
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তামাকমুক্ত দেশ গড়ার প্রধানমন্ত্রীর দ াষণা বাস্তবায়নন কাজ করনবন দমাোঃ সানেক খান এমপি 

 

 
 

ঢাকা-১৩ আসননর সংসদ সদসয, বাংলানদশ জাতীয সংসনদর প্রবাসী কলযাণ ও ববনদশশক কমমসংস্থান মন্ত্রণালয সম্পকীত স্থাযী কশমটির 

সদসয এবং ঢাকা মহানগর আওযামী লীগ উত্তনরর সাধারণ সম্পাদক আলহাজ ফমাোঃ সানদক খান বনলনেন, মাননীয প্রধানমন্ত্রী ফশখ 

হাশসনার ২০৪০ সানলর মনধয ফদশনক তামাকমুক্ত করার ফ াষণার প্রশত আমার শতভাগ সমথমন রনযনে। শতশন এ সংক্রান্ত সকল কানজ 

শননজ সমৃ্পক্ত থাকনবন বনলও জাশননযনেন। 
২৩ ফেব্রুযাশর মঙ্গলবার দুপুনর রাজধানীর রানযরবাজানর শনজ কার্মালনয ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের এক প্রশতশনশধ 

দনলর সনঙ্গ ফসৌজনয সাক্ষাৎকানল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ এ কথা বনলন। 

ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলানমর ফনতৃনে প্রশতশনশধ দনল শেনলন শমশেযা মযাননজার 

ফরজাউর রহমান শরজভী ও প্রকে কমমকতম া অদুত রহমান ইমন। প্রশতশনশধ দল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপনক তামাক শনযন্ত্রনণ ঢাকা 

আহ্োশনযা শমশননর শবশভন্ন কার্মক্রম সম্পনকম  অবশহত কনরন। 
এসময ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলাম বনলন, বাংলানদশ সরকার ফেমওযাকম  

কননভনশন অন ফ াবযানকা কনরাল (এেশসটিশস)-র আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার (শনযন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণযন কনর। 

২০১৩ সানল তামাক শনযন্ত্রণ আইনন ফবশশকেু গুরুেপূণম সংনশাধনী আনা হয এবং এরই ধারাবাশহকতায ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত 



দ্রবয বযবহার (শনযন্ত্রণ) শবশধমালা প্রণযন করা হয। তনব শবদযমান তামাক শনযন্ত্রণ আইনটি এেশসটিশসর সানথ অননকাংনশ সামঞ্জসযপূণম হনলও 

শকেু জাযগায দুবমলতা রনযনে। আর তাই আইননর দুবমলতার সুনর্াগ শননে তামাক ফকাম্পানীগুনলা। 
এজনয আইননর প্রনযাজনীয সংনশাধন প্রনযাজন। এ সম্পকীত প্রনযাজনীয আইন সংনশাধনন ফমাোঃ সানদক খান, এমশপর সমথমন চান 

প্রশতশনশধ দল। ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ প্রশতশনশধ দলনক তানদর কার্মক্রনমর জনয সাধুবাদ জানান ও প্রনযাজনীয সহনর্াশগতার আশ্বাস 

ফদন। 
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ঢাকা-১৩ আসননর সংসদ সদসয, বাংলানদশ জাতীয সংসনদর প্রবাসী কলযাণ ও ববনদশশক কমমসংস্থান মন্ত্রণালয সম্পকীত স্থাযী কশমটির 

সদসয এবং ঢাকা মহানগর আওযামী লীগ উত্তনরর সাধারণ সম্পাদক আলহাজ ফমাোঃ সানদক খান বনলনেন, মাননীয প্রধানমন্ত্রী ফশখ হাশসনার 

২০৪০ সানলর মনধয ফদশনক তামাকমুক্ত করার ফ াষণার প্রশত আমার শতভাগ সমথমন রনযনে। শতশন এ সংক্রান্ত সকল কানজ শননজ সমৃ্পক্ত 

থাকনবন বনলও জাশননযনেন। 

২৩ ফেব্রুযাশর মঙ্গলবার দুপুনর রাজধানীর রানযরবাজানর শনজ কার্মালনয ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের এক প্রশতশনশধ 

দনলর সনঙ্গ ফসৌজনয সাক্ষাৎকানল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ এ কথা বনলন। 

ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলানমর ফনতৃনে প্রশতশনশধ দনল শেনলন শমশেযা মযাননজার 

ফরজাউর রহমান শরজভী ও প্রকে কমমকতম া অদুত রহমান ইমন। প্রশতশনশধ দল ফমাোঃ সানদক খান, এমশপনক তামাক শনযন্ত্রনণ ঢাকা আহ্োশনযা 

শমশননর শবশভন্ন কার্মক্রম সম্পনকম  অবশহত কনরন। 

এসময ঢাকা আহ্োশনযা শমশননর তামাক শনযন্ত্রণ প্রকনের সমন্বযক ফমাোঃ শশরেুল ইসলাম বনলন, বাংলানদশ সরকার ফেমওযাকম  কননভনশন 

অন ফ াবযানকা কনরাল (এেশসটিশস)-র আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার (শনযন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণযন কনর। ২০১৩ সানল 

তামাক শনযন্ত্রণ আইনন ফবশশকেু গুরুেপূণম সংনশাধনী আনা হয এবং এরই ধারাবাশহকতায ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার 

(শনযন্ত্রণ) শবশধমালা প্রণযন করা হয। তনব শবদযমান তামাক শনযন্ত্রণ আইনটি এেশসটিশসর সানথ অননকাংনশ সামঞ্জসযপূণম হনলও শকেু জাযগায 

দুবমলতা রনযনে। আর তাই আইননর দুবমলতার সুনর্াগ শননে তামাক ফকাম্পানীগুনলা। এজনয আইননর প্রনযাজনীয সংনশাধন প্রনযাজন। এ 

সম্পকীত প্রনযাজনীয আইন সংনশাধনন ফমাোঃ সানদক খান, এমশপর সমথমন চান প্রশতশনশধ দল। ফমাোঃ সানদক খান, এমশপ প্রশতশনশধ দলনক 

তানদর কার্মক্রনমর জনয সাধুবাদ জানান ও প্রনযাজনীয সহনর্াশগতার আশ্বাস ফদন। 
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