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Summary: 
 

The current ‘Smoking and Use of Tobacco Products (Control) Act, 2005’ prohibits the 

advertisement and display of tobacco products. However, the existing law does not 

specifically prohibit the display of tobacco products in sales outlets. And in this 

opportunity, the tobacco companies are mainly promoting their products through the 

exhibition of their products in the sales centers. Therefore, the Bangladesh Grocery 

Business Association (BGBA) wants to amend the current law. 

The speakers made the demand at a joint exchange meeting of Dhaka Ahsania Mission 

with Bangladesh Grocery Business Association at Motijheel in the capital on Saturday 

morning. Advocate Sultan Uddin Nannu, Acting President of Bangladesh Grocery 

Business Association, presided over the meeting. Among others, General Secretary of 

the organization Md. Alamgir Hossain Khan, Senior Vice President Md. Selim Akhter, 

Director Mirza Golam Sarwar, President of BPLCMOA, Campaign for Tobacco Free Kids 

Bangladesh Grants Manager Abdus Salam Mia, Senior Policy Advisor Md. Ataur Rahman 

Masud, Assistant Director of Health Sector of Dhaka Ahsania Mission Md. Mukhlesur 

Rahman, Tobacco Control Project Coordinator Md. Shariful Islam, Media Manager 

Rezaur Rahman Rizvi, Project Officer Adut Rahman Imon and executive and general 

members of Bangladesh Grocery Business Association. 

Md. Alamgir Hossain Khan, general secretary of Bangladesh Grocery Business 

Association, said the use of tobacco products increases human health risks. Children and 

youths are attracted when tobacco products are displayed in the sales outlets. I believe 

that if the display of tobacco products in the sales outlets is stopped, the sale and use of 

tobacco will be greatly reduced. Therefore, my earnest appeal to the Hon'ble Prime 

Minister is to amend the law and ban the display of tobacco products in the sales 

outlets. 

Speaking on the occasion, Advocate Sultan Uddin Nannu, Acting President of 

Bangladesh Grocery Business Association, said, "We, Bangladesh Grocery Business 

Association, agree with the vision of Prime Minister Sheikh Hasina to get rid of tobacco 

by 2040." We also think that laws should be enacted against the display of tobacco 

products to protect the next generation. In addition, we will call on all to ensure the 

proper implementation of that law. 

The Acting President and General Secretary thanked the Dhaka Ahsania Mission for their 

anti-tobacco activities. 



 



 



 
 

 
 

তামাকজাত পণ্যের প্রদর্শনী বণ্ে আইন সংণ্র্াধন চান বববজববএ 
 March 6, 2021 bdmetronews 

বববিণ্মণ্রাবনউজ ডিস্ক ॥ বর্ত মান ‘ধূমপান ও র্ামাকজার্ দ্রবয বযবহার (ননয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫’ আইনন র্ামাক 

জার্ীয় দ্রনবযর নবজ্ঞাপন প্রচার ও প্রদর্তন পুনরাপুনর নননেধ। র্নব নবদযমান আইনন নবক্রয়নকনে র্ামাকজার্ পনণযর 

প্রদর্তনী বনে সুনননদত ষ্ট ককান নননেধাজ্ঞা কনই। আর এ সুন ানে র্ামাক ককাম্পানীলন া নবক্রয়নকনে প্রদর্তনীর মাধযনম 

পনণযর প্রসার ঘটানে। আর এজনয বর্ত মান আইননর সংনর্াধন চান বাং ানদর্ করাসারী নবজননস এনসানসনয়র্ন 

(নবনজনবএ)। 

৬ মাচত  (র্ননবার) সকান  রাজধানীর মনর্নিন  বাং ানদর্ করাসানর নবজননস এনসানসনয়র্ননর সানে ঢাকা আহ্ছাননয়া 

নমর্ননর এক ক ৌে মর্নবননময় সভায় বক্তারা এ দানব জানান। 

বাং ানদর্ করাসারী নবজননস এনসানসনয়র্ননর ভারপ্রাপ্ত কপ্রনসনেন্ট এযােনভানকট সু র্ান উনিন নানু্নর সভাপনর্নে 

মর্নবননময় সভায় অনযাননযর মনধয উপনির্ নছন ন সংেঠননর সাধারণ সম্পাদক কমাোঃ আ মেীর কহানসন খান, নসননয়র 

ভাইস কপ্রনসনেন্ট কমাোঃ কসন ম আক্তার, পনরচা ক নমজত া কো াম সানরায়ার, বাং ানদর্ পা স এন্ড ক নন্ট  ক্রানর্ং 

নম স ওনাসত এনসানসনয়র্ননর ভাইস কপ্রনসনেন্ট নবকার্ চে সাহা, কযানম্পইন ফর কটাবানকা নি নকেস বাং ানদনর্র 

রযান্টস মযাননজার আবদুস সা াম নময়া, নসননয়র পন নস এযােভাইজার কমাোঃ আর্াউর রহমান মাসুদ, ঢাকা আহ্ছাননয়া 

নমর্ননর স্বািয কসক্টনরর সহকারী পনরচা ক কমাোঃ কমাখন ছুর রহমান, র্ামাক ননয়ন্ত্রণ প্রকনের সমন্বয়ক কমাোঃ র্নরফু  
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ইস াম, নমনেয়া মযাননজার করজাউর রহমান নরজভী, প্রকে কমতকর্ত া অদুর্ রহমান ইমন সহ বাং ানদর্ করাসারী 

নবজননস এনসানসনয়র্ননর কা তকরী ও সাধারণ সদসযেণ। 

মর্নবননময় সভায় বাং ানদর্ করাসারী নবজননস এনসানসনয়র্ননর সাধারণ সম্পাদক কমাোঃ আ মেীর কহানসন খান বন ন, 

র্ামাকজার্ পনণযর বযবহার মানুনের স্বািয িুুঁ নক অননক বাড়ায়। নবক্রয়নকনে র্ামাকজার্ দ্রবয প্রদর্তন করন  নর্শু ও 

 ুবকরা আকৃষ্ট হয়। আনম নবশ্বাস কনর, নবক্রয়নকনে র্ামাকজার্ দ্রবয প্রদর্তন বে হন  র্ামাক নবক্রয় ও বযবহার 

অননকাংনর্ই কনম  ানব। র্াই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কানছ আমার আকু  আনবদন আইন সংনর্াধন কনর নবক্রয়নকনে 

র্ামাকজার্ দ্রবয প্রদর্তন নননেদ্ধ করুন। 

সভাপনর্র বক্তনবয বাং ানদর্ করাসারী নবজননস এনসানসনয়র্ননর ভারপ্রাপ্ত কপ্রনসনেন্ট এযােনভানকট সু র্ান উনিন নানু্ন 

বন ন, প্রধানমন্ত্রী জনননত্রী কর্খ হানসনার ২০৪০ সান  র্ামাকমুক্ত করার নভর্ননর সনে আমরা বাং ানদর্ করাসারী 

নবজননস এনসানসনয়র্ন একমর্ কপােণ করনছ। এছাড়া আোমী প্রজন্মনক রক্ষানেত র্ামাকজার্ীয় পনণযর প্রদর্তননর নবরুনদ্ধ 

আইন করা উনচর্ বন  আমরা মনন করনছ। উপরন্তু কসই আইননর সঠিক বাস্তবায়ন  ানর্ হয় কসজনযও সকন র প্রনর্ 

আমানদর আহবান োকনব। 

ভারপ্রাপ্ত কপ্রনসনেন্ট ও সাধারণ সম্পাদক ঢাকা আহছাননয়া নমর্ননক র্ানদর র্ামাক নবনরাধী কা তক্রনমর জনয ধনযবাদ 

জ্ঞাপন কনরন। 
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ঢাকা: বর্ত মান ‘ধূমপান ও র্ামাকজার্ দ্রবয বযবহার (ননয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫’ আইনন র্ামাক জার্ীয় দ্রনবযর নবজ্ঞাপন 

প্রচার ও প্রদর্তন পুনরাপুনর নননেধ। র্নব নবদযমান আইনন নবক্রয়নকনে র্ামাকজার্ পনণযর প্রদর্তনী বনে সুনননদত ষ্ট ককান 

নননেধাজ্ঞা কনই। আর এ সুন ানে র্ামাক ককাম্পানীলন া নবক্রয়নকনে র্ানদর পনণযর প্রদর্তনীর মাধযনম প্রকারন্তনর 

মূ র্ পনণযর প্রসার ঘটানে। আর এজনয বর্ত মান আইননর সংনর্াধন চান বাং ানদর্ করাসারী নবজননস এনসানসনয়র্ন 

(নবনজনবএ)।৬ মাচত  র্ননবার সকান  রাজধানীর মনর্নিন  বাং ানদর্ করাসানর নবজননস এনসানসনয়র্ননর সানে ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নমর্ননর এক ক ৌে মর্নবননময় সভায় বক্তারা এ দানব জানান। 
বাং ানদর্ করাসারী নবজননস এনসানসনয়র্ননর ভারপ্রাপ্ত কপ্রনসনেন্ট এযােনভানকট সু র্ান উনিন নানু্নর সভাপনর্নে 

মর্নবননময় সভায় অনযাননযর মনধয উপনির্ নছন ন সংেঠননর সাধারণ সম্পাদক কমাোঃ আ মেীর কহানসন খান, নসননয়র 

ভাইস কপ্রনসনেন্ট কমাোঃ কসন ম আক্তার, পনরচা ক নমজত া কো াম সানরায়ার, বাং ানদর্ পা স এন্ড ক নন্ট  ক্রানর্ং 

নম স ওনাসত এনসানসনয়র্ননর ভাইস কপ্রনসনেন্ট নবকার্ চে সাহা, কযানম্পইন ফর কটাবানকা নি নকেস বাং ানদনর্র 



রযান্টস মযাননজার আবদুস সা াম নময়া, নসননয়র পন নস এযােভাইজার কমাোঃ আর্াউর রহমান মাসুদ, ঢাকা আহ্ছাননয়া 

নমর্ননর স্বািয কসক্টনরর সহকারী পনরচা ক কমাোঃ কমাখন ছুর রহমান, র্ামাক ননয়ন্ত্রণ প্রকনের সমন্বয়ক কমাোঃ র্নরফু  

ইস াম, নমনেয়া মযাননজার করজাউর রহমান নরজভী, প্রকে কমতকর্ত া অদুর্ রহমান ইমন সহ বাং ানদর্ করাসারী 

নবজননস এনসানসনয়র্ননর কা তকরী ও সাধারণ সদসযেণ। 

মর্নবননময় সভায় বাং ানদর্ করাসারী নবজননস এনসানসনয়র্ননর সাধারণ সম্পাদক কমাোঃ আ মেীর কহানসন খান বন ন, 

র্ামাকজার্ পনণযর বযবহার মানুনের স্বািয িুুঁ নক অননক বাড়ায়। নবক্রয়নকনে র্ামাকজার্ দ্রবয প্রদর্তন করন  নর্শু ও 

 ুবকরা আকৃষ্ট হয়। আনম নবশ্বাস কনর, নবক্রয়নকনে র্ামাকজার্ দ্রবয প্রদর্তন বে হন  র্ামাক নবক্রয় ও বযবহার 

অননকাংনর্ই কনম  ানব। র্াই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কানছ আমার আকু  আনবদন আইন সংনর্াধন কনর নবক্রয়নকনে 

র্ামাকজার্ দ্রবয প্রদর্তন নননেদ্ধ করুন। 

সভাপনর্র বক্তনবয বাং ানদর্ করাসারী নবজননস এনসানসনয়র্ননর ভারপ্রাপ্ত কপ্রনসনেন্ট এযােনভানকট সু র্ান উনিন 

নানু্ন বন ন, প্রধানমন্ত্রী জনননত্রী কর্খ হানসনার ২০৪০ সান  র্ামাকমুক্ত করার নভর্ননর সনে আমরা বাং ানদর্ করাসারী 

নবজননস একসানসনয়র্ন একমর্ কপােণ করনছ। এছাড়া আোমী প্রজন্মনক রক্ষানেত র্ামাকজার্ীয় পনণযর প্রদর্তননর 

নবরুনদ্ধ আইন করা উনচর্ বন  আমরা মনন করনছ। উপরন্তু কসই আইননর সঠিক বাস্তবায়ন  ানর্ হয় কসজনযও 

সকন র প্রনর্ আমানদর আহবান োকনব। 

ভারপ্রাপ্ত কপ্রনসনেন্ট ও সাধারণ সম্পাদক ঢাকা আহছাননয়া নমর্ননক র্ানদর র্ামাক নবনরাধী কা তক্রনমর জনয ধনযবাদ 

জ্ঞাপন কনরন। 
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বর্ত মান ‘ধূমপান ও র্ামাকজার্ দ্রবয বযবহার (ননয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫’ আইনন র্ামাক জার্ীয় দ্রনবযর নবজ্ঞাপন প্রচার ও 

প্রদর্তন পুনরাপুনর নননেধ। র্নব নবদযমান আইনন নবক্রয়নকনে র্ামাকজার্ পনণযর প্রদর্তনী বনে সুনননদত ষ্ট ককান নননেধাজ্ঞা 

কনই। আর এ সুন ানে র্ামাক ককাম্পানীলন া নবক্রয়নকনে র্ানদর পনণযর প্রদর্তনীর মাধযনম প্রকারন্তনর মূ র্ পনণযর 

প্রসার ঘটানে। আর এজনয বর্ত মান আইননর সংনর্াধন চান বাং ানদর্ করাসারী নবজননস এনসানসনয়র্ন (নবনজনবএ)। 
৬ মাচত  র্ননবার সকান  রাজধানীর মনর্নিন  বাং ানদর্ করাসানর নবজননস এনসানসনয়র্ননর সানে ঢাকা আহ্ছাননয়া 

নমর্ননর এক ক ৌে মর্নবননময় সভায় বক্তারা এ দানব জানান। বাং ানদর্ করাসারী নবজননস এনসানসনয়র্ননর ভারপ্রাপ্ত 

কপ্রনসনেন্ট এযােনভানকট সু র্ান উনিন নানু্নর সভাপনর্নে মর্নবননময় সভায় অনযাননযর মনধয উপনির্ নছন ন 

সংেঠননর সাধারণ সম্পাদক কমাোঃ আ মেীর কহানসন খান, নসননয়র ভাইস কপ্রনসনেন্ট কমাোঃ কসন ম আক্তার, পনরচা ক 

নমজত া কো াম সানরায়ার, বাং ানদর্ পা স এন্ড ক নন্ট  ক্রানর্ং নম স ওনাসত এনসানসনয়র্ননর ভাইস কপ্রনসনেন্ট নবকার্ 

চে সাহা, কযানম্পইন ফর কটাবানকা নি নকেস বাং ানদনর্র রযান্টস মযাননজার আবদুস সা াম নময়া, নসননয়র পন নস 

এযােভাইজার কমাোঃ আর্াউর রহমান মাসুদ, ঢাকা আহ্ছাননয়া নমর্ননর স্বািয কসক্টনরর সহকারী পনরচা ক কমাোঃ 

কমাখন ছুর রহমান, র্ামাক ননয়ন্ত্রণ প্রকনের সমন্বয়ক কমাোঃ র্নরফু  ইস াম, নমনেয়া মযাননজার করজাউর রহমান 

নরজভী, প্রকে কমতকর্ত া অদুর্ রহমান ইমন সহ বাং ানদর্ করাসারী নবজননস এনসানসনয়র্ননর কা তকরী ও সাধারণ 

সদসযেণ। 



মর্নবননময় সভায় বাং ানদর্ করাসারী নবজননস এনসানসনয়র্ননর সাধারণ সম্পাদক কমাোঃ আ মেীর কহানসন খান বন ন, 

র্ামাকজার্ পনণযর বযবহার মানুনের স্বািয িুুঁ নক অননক বাড়ায়। নবক্রয়নকনে র্ামাকজার্ দ্রবয প্রদর্তন করন  নর্শু ও 

 ুবকরা আকৃষ্ট হয়। আনম নবশ্বাস কনর, নবক্রয়নকনে র্ামাকজার্ দ্রবয প্রদর্তন বে হন  র্ামাক নবক্রয় ও বযবহার 

অননকাংনর্ই কনম  ানব। র্াই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কানছ আমার আকু  আনবদন আইন সংনর্াধন কনর নবক্রয়নকনে 

র্ামাকজার্ দ্রবয প্রদর্তন নননেদ্ধ করুন। 
সভাপনর্র বক্তনবয বাং ানদর্ করাসারী নবজননস এনসানসনয়র্ননর ভারপ্রাপ্ত কপ্রনসনেন্ট এযােনভানকট সু র্ান উনিন 

নানু্ন বন ন, প্রধানমন্ত্রী জনননত্রী কর্খ হানসনার ২০৪০ সান  র্ামাকমুক্ত করার নভর্ননর সনে আমরা বাং ানদর্ করাসারী 

নবজননস এনসানসনয়র্ন একমর্ কপােণ করনছ। এছাড়া আোমী প্রজন্মনক রক্ষানেত র্ামাকজার্ীয় পনণযর প্রদর্তননর 

নবরুনদ্ধ আইন করা উনচর্ বন  আমরা মনন করনছ। উপরন্তু কসই আইননর সঠিক বাস্তবায়ন  ানর্ হয় কসজনযও 

সকন র প্রনর্ আমানদর আহবান োকনব। 
ভারপ্রাপ্ত কপ্রনসনেন্ট ও সাধারণ সম্পাদক ঢাকা আহছাননয়া নমর্ননক র্ানদর র্ামাক নবনরাধী কা তক্রনমর জনয ধনযবাদ 

জ্ঞাপন কনরন। 
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