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Summery:  
 

A virtual seminar was held on 4 April on the initiative of Dhaka Ahsania Mission on the need to amend 

the Smoking and Tobacco Use (Control) Act 2005. State Minister for Aviation and Tourism in his speech 

as the chief guest. Mahbub Ali, MP, said that although smoking in public places is banned in our country, 

in many cases it is not accepted. In particular, the provision of special places for smoking in tourist areas, 

including restaurants, should be repealed. Therefore, it is necessary to make the public place smoke free 

by amending the law. The Ministry of Civil Aviation and Tourism will work to make the tourist spots 

completely smoke-free.  

The Seminar presided over by Iqbal Masud, Director, Health and Wash Sector, Dhaka Ahsania Mission. 

Former Vice Chancellor of Dhaka University AASM Arefin Siddique, Lead Policy Adviser of Campaign for 

Tobacco Free Kids Bangladesh Md. Mostafizur Rahman, Deputy Minister of Aviation and Tourism Sabera 

Akter, Aviation and Tourism Journalist Forum President Nadira Kiran was present as special guest of the 

seminar. Total 20 journalists were participated in the seminar. 
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‘টুলরস্ট স্পটগুকিাকক পুকরাপুলর ধূমপানমুক্ত করা হকব’ 

 
লবমান ও পর্যটন প্রলতমন্ত্রী প্লমা. মাহবুব আিী 

লবমান ও পর্যটন প্রলতমন্ত্রী প্লমা. মাহবুব আিী বকিকেন, পাবলিক প্লেকস ধূমপান লনলিদ্ধ থাককিও অকনক প্লেকেই 

তা মানা হয় না। লবকশি ককর প্লরকতারাাঁ সহ পর্যটন এিাকাকত ধূমপাকনর জনয লনলদয ষ্ট স্থান রাখার লবধান বালতি করা 

উলিত। এজনয আইন সংকশাধকনর মাধযকম পাবলিক প্লেসকক শতভাগ ধূমপানমুক্ত করা জরুলর। আর টুলরস্ট 

স্পটগুকিা র্াকত পুকরাপুলর ধূমপানমুক্ত থাকক প্লসজনয পর্যটন মন্ত্রণািয় কাজ করকব। 

প্লরাববার (০৪ এলপ্রি) ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার (লনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ সংকশাধকনর প্রকয়াজনীয়তা’ র 

ওপর ঢাকা আহোলনয়া লমশকনর উকদযাকগ আকয়ালজত ভািুয য়াি এক প্লসলমনাকর এ কথা বকিন। 

প্লদশকক তামাকমুক্ত করার প্লেকে ঢাকা আহ্োলনয়ার উকদযাগকক স্বাগত জালনকয় প্লবসামলরক লবমান ও পর্যটন 

প্রলতমন্ত্রী বকিন, অলধকাংশ ধূমপায়ীই অল্প বয়স প্লথকক লসগাকরকটর প্রলত আসক্ত হয়। এজনয সু্কি পর্যায় প্লথকক 

লশেক ও অলভভাবককদর উলিত তাকদর সন্তানকদর প্রলত প্লখয়াি রাখা। র্াকত তাকদর সন্তান অনযকদর সাকথ লমকশ 

লবপকথ না র্ায়। র্থার্থ সকিতনতাই পাকর সককির মকধয ধূমপাকনর েলতর লবিয়টি তুকি আনকত। 



ঢাকা আহ্োলনয়া লমশকনর স্বাস্থয ও ওয়াশ প্লসক্টকরর পলরিািক ইকবাি মাসুকদর সভাপলতকে প্লসলমনাকর লবকশি 

অলতলথ লেকিন ঢাকা লবশ্বলবদযািকয়র সাকবক উপািার্য ও বাংিাকদশ সংবাদ সংস্থার পলরিািনা পিযকদর প্লিয়ারমযান 

আ আ স ম আকরলিন লসলিক, বাংিাকদশ প্লকলমকযাি ইন্ডালি ককপযাকরশন (লবলসআইলস) এর সাকবক প্লিয়ারমযান 

ও কযাকেইন ির প্লটাবাককা লি লকডস বাংিাকদকশর লিড পলিলস এডভাইজার প্লমা. প্লমাতালিজুর রহমান, লবমান 

ও পর্যটন মন্ত্রণািকয়র উপ-সলিব ও তামাক লনয়ন্ত্রকণর প্লিাকাি পাসযন সাকবরা আক্তার এবং এলভকয়শন এন্ড 

টুলরজম জানযালিস্ট প্লিারাম (এটিকজএিলব)-এর সভাপলত ও এটিএন বাংিার বাতয া সোদক নালদরা লকরণ। 

প্লসলমনাকর মূি প্রবন্ধ উপস্থাপন ককরন ঢাকা আহ্োলনয়া লমশকনর তামাক লনয়ন্ত্রণ প্রককল্পর সমন্বয়ক প্লমা. শলরিুি 

ইসিাম। ঢাকা আহ্োলনয়া লমশকনর তামাক লনয়ন্ত্রণ প্রককল্পর প্লপ্রাগ্রাম অলিসার শারমীন আক্তার লরলন ও লমলডয়া 

মযাকনজার প্লরজাউর রহমান লরজভীর সঞ্চািনায় প্লসলমনাকর জাতীয় দদলনক পলেকা, অনিাইন লনউজ প্লপাটয াি ও 

প্লটলিলভশন িযাকনকির ২০ জন সাংবালদক অংশগ্রহণ ককরন। 

ঢাকা আহ্োলনয়া লমশকনর স্বাস্থয ও ওয়াশ প্লসক্টকরর পলরিািক ইকবাি মাসুদ বকিন, আমরা প্লরকতারাাঁ  ওনাসয 

একসালসকয়শকনর সকে লমকি প্লদকশর ২৪টি প্লজিার প্লরকতারাাঁ গুকিাকক ধূমপানমুক্ত করার কার্যক্রম পলরিািনা 

ককরলে। তারকা প্লহাকটিগুকিা অলধকাংশ প্লেকেই সহকর্ালগতার মকনাভাব প্লদলখকয় তাকদর প্লহাকটি ও প্লরকতারাাঁ য় 

ধূমপান লনলিদ্ধ ককরকে। তকব মধযম মাকনর প্লরকতারাাঁ গুকিাকক এখকনা ধূমপানমুক্ত করা সম্ভব হয়লন। প্লবসামলরক 

লবমান ও পর্যটন মন্ত্রণািকয়র প্রলত অনুকরাধ তারা র্াকত টুলরস্ট স্পটগুকিাকক পুকরাপুলর ধূমপানমুক্ত করার উকদযাগ 

গ্রহণ ককর। কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্ল ালিত ২০৪০ সাকির মকধয প্লদশকক তামাকমুক্ত করার স্বপ্ন পূরণ করকত 

ঢাকা আহ্োলনয়া লমশন সকিষ্ট। 

ঢাকা লবশ্বলবদযািকয়র সাকবক উপািার্য ও বাংিাকদশ সংবাদ সংস্থার পলরিািনা পিযকদর প্লিয়ারমযান আ আ স ম 

আকরলিন লসলিক বকিন, ধূমপাকনর েলতর লশকার প্লথকক তরুণ প্রজন্মকক বাাঁ িাকত সরকাকরর সকে সকে সককির 

মকধয সকিতনতা বৃলদ্ধ করা জরুলর। লবকশিত আধুলনককাকি ই-লসগাকরট নামক নতুন ধারার ধূমপাকনর েলতর 

লবিয়টিকতও সকিকক দৃলষ্ট প্লদওয়া জরুলর। 

কযাকেইন ির প্লটাবাককা লি লকডস বাংিাকদকশর লিড পলিলস এডভাইজার প্লমা. প্লমাতালিজুর রহমান বকিন, 

লর্লন ধূমপান ককরন না তার অলধকার আকে পকরাে ধূমপাকনর েলতর হাত প্লথকক লনকজকক রোর জনয। অথি 

পকরাে ধূমপাকন েলতগ্রকতর সংখযাই প্লবলশ। প্লর্কহতু ধূমপাকনর প্লধাাঁ য়া লনয়ন্ত্রণ করা র্ায় না। প্লসজনয সব ধরকনর 

পাবলিক প্লেকস ধূমপাকনর জনয লনধযালরত স্থান লনলিদ্ধ করা উলিত। একেকে গণমাধযমই পাকর আমাকদর এই বাতয া 

লনয়লমত ভাকব সরকাকরর কাকে প্লপ াঁকে লদকত। 

লবমান ও পর্যটন মন্ত্রণািকয়র উপ-সলিব ও তামাক লনয়ন্ত্রকণর প্লিাকাি পাসযন সাকবরা আক্তার বকিন, প্রধানমন্ত্রী 

প্ল ালিত ২০৪০ সাকির মকধয প্লদশকক তামাকমুক্ত করকত হকি সকিকক লমলিতভাকব কাজ করকত হকব। প্লকান 

মন্ত্রণািকয়র একার পকে এটি সম্ভব নয়। পারস্পলরক সহকর্ালগতার লভলিকতই সম্ভব প্লদশকক তামাকমুক্ত করা। 



এটিকজএিলব’র সভাপলত ও এটিএন বাংিার বাতয া সোদক নালদরা লকরণ বকিন, পর্যটন প্লসক্টকরর লবকাকশর জনয 

পর্যটনবান্ধব পলরকবশ জরুলর। এজনয গণমাধযমকমীরাই পাকর তাকদর েুরধার প্লিখলন লদকয় সরকারসহ সংলিষ্ট 

সককির দৃলষ্ট আকিযণ করকত। 

কযাকেইন ির প্লটাবাককা লি লকডস বাংিাকদকশর গ্রযান্টস মযাকনজার আবদুস সািাম লময়া বকিন, লবশ্বজুকে 

প্রলতকরাধকর্াগয মৃতুযর প্রধান আটটি কারকণর েয়টির সাকথই তামাক জলেত। বাংিাকদকশ প্রলত বের ১ িাখ ৬১ 

হাজাকররও প্লবলশ মানুি প্লকবি তামাকজাত দ্রবয বযবহার জলনত প্লরাকগ মৃতুযবরণ ককর। অথি এটি লনকয় আমরা 

উলিগ্ন ততটা নই র্তটা হওয়া উলিত লেি। গণমাধযমকমীরাই পাকরন মানুকির মাকে এ বযাপাকর সকিতনতা সৃলষ্ট 

করকত। লতলন এজনয গণমাধযমকমীকদরকক ভূলমকা রাখকত আহ্বান ককরন। 

উকেখয, কানাডা, প্লস্পন, প্লনপািসহ লবকশ্বর ৬৩টি প্লদকশ পাবলিক প্লেকস ধূমপাকনর জনয লনধযালরত জায়গা লনলিদ্ধ 

ককর আইন রকয়কে। অথি আমাকদর প্লদকশর আইকন পাবলিক প্লেকস ধূমপাকনর জনয লনধযালরত এিাকা, িার 

প্লদয়াকি আবদ্ধ এক কে লবলশষ্ট নয় এমন প্লরসু্টকরন্ট, একালধক কেলবলশষ্ট গণপলরবহকন (প্লেন, িঞ্চ) ও অর্ালন্ত্রক 

পাবলিক পলরবহকন ধূমপাকনর স্থান রাখা র্াকব। অথি হওয়া উলিত, তামাক লনয়ন্ত্রণ আইকনর ধারা ৭ সংকশাধন ককর 

সব ধরকনর পাবলিক প্লেকস ধূমপাকনর জনয লনধযালরত স্থান লনলিদ্ধ করা এবং ধূমপানসহ প্লর্ককান ধরকনর তামাক 

বযবহার সেূণয লনলিদ্ধ করা। 
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টু লরস্ট স্পটগুকিাকক পু করাপু লর ধূ মপানমু ক্ত করা হকব: প্লবসামলরক  লবমান ও পর্যটন প্রলতমন্ত্রী প্লমা . মাহবু ব আিী 

আমোলেি বেলশ পোের ে বেলস ধমূপোন রনরিদ্ধ থোেল ও অলনে বেলেই িো মোনো হয় নো। রেলশি েলি বিলতোিোসহ 

পর্যটন এ োেোলি ধমূপোলনি জনয রনরেযষ্ট স্থোন িোখোি রেধোন েোরি  েিো উরিি। এজনয আইন সংলশোধলনি মোধযলম 

পোের ে বেসলে শিভোগ ধমূপোনমকু্ত েিো জরুিী। আি টুরিস্ট স্পটগুল ো র্োলি পুলিোপুরি ধূমপোনমুক্ত থোলে বসজনয 

বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো য় েোজ েিলে- - েল লেন রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী বমো. মোহেুে আ ী, এমরপ। 

‘ধূমপোন ও িোমোেজোি দ্রেয েযেহোি (রনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫  সংলশোধলনি প্রলয়োজনীয়িো’ ি উপি ঢোেো আহেোরনয়ো 
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রমশলনি উলেযোলগ আলয়োরজি ভোিযুয়ো  এে বসরমনোলি ৪ এরপ্র  রিরন এ েথো েল ন।লেশলে িোমোেমুক্ত েিোি বেলে 

ঢোেো আহ্েোরনয়োি উলেযোগলে স্বোগি জোরনলয় বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী বমো. মোহেুে আ ী বসরমনোলি আলিো 

েল ন, অরধেোংশ ধমূপোয়ীই অল্প েয়স বথলে রসগোলিলটি প্ররি আসক্ত হয়। এজনয স্ক ু পর্যোয় বথলে রশেে ও 

অরভভোেেলেি উরিি িোলেি সন্তোনলেি প্ররি বখয়ো  িোখো। র্োলি িোলেি সন্তোন অনযলেি সোলথ রমলশ রেপলথ নো র্োয়। 

র্থোর্থ সলিিনিোই পোলি সেল ি মলধয ধমূপোলনি েরিি রেিয়রট িুল  আনলি। 

ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি স্বোস্থয ও ওয়োশ বসক্টলিি পরিিো ে ইেেো  মোসুলেি সভোপরিলে বসরমনোলি রেলশি অরিরথ 

রেল ন ঢোেো রেশ^রেেযো লয়ি সোলেে উপোিোর্য ও েোং োলেশ সংেোে সংস্থোি পরিিো নো পিযলেি বিয়োিমযোন আ আ স 

ম আলিরিন রসরিে, েোং োলেশ বেরমেযো  ইন্ডোরি েলপযোলিশন (রেরসআইরস) এি সোলেে বিয়োিমযোন ও েযোলেইন 

িি বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি র ড পর রস এডভোইজোি বমোোঃ বমোতোরিজিু িহমোন, রেমোন ও পর্যটন 

মন্ত্রণো লয়ি উপ-সরিে ও িোমোে রনয়ন্ত্রলণি বিোেো  পোসযন সোলেিো আক্তোি এেং এরভলয়শন এন্ড টুরিজম জোনযোর স্ট 

বিোিোম (এরটলজএিরে)-এি সভোপরি ও এরটএন েোং োি েোিযো সেোেে নোরেিো রেিণ।লসরমনোলি মূ  প্রেন্ধ 

উপস্থোপন েলিন ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি িোমোে রনয়ন্ত্রণ প্রেলল্পি সমন্বয়ে বমোোঃ শরিি ু ইস োম। ঢোেো আহ্েোরনয়ো 

রমশলনি িোমোে রনয়ন্ত্রণ প্রেলল্পি বপ্রোগ্রোম অরিসোি শোিমীন আক্তোি রিরন ও রমরডয়ো মযোলনজোি বিজোউি িহমোন 

রিজভীি সঞ্চো নোয় বসরমনোলি জোিীয় দেরনে পরেেো, অন োইন রনউজ বপোটযো  ও বটর রভশন িযোলনল ি ২০ জন 

সোংেোরেে অংশগ্রহণ েলিন। 

ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি স্বোস্থয ও ওয়োশ বসক্টলিি পরিিো ে ইেেো  মোসুে েল ন, আমিো বিলতোিোাঁ ওনোসয 

এলসোরসলয়শলনি সলে রমল  বেলশি ২৪রট বজ োি বিলতোিোাঁগুল োলে ধমূপোনমুক্ত েিোি েোর্যক্রম পরিিো নো েলিরে। 

িোিেো বহোলট গুল ো অরধেোংশ বেলেই সহলর্োরগিোি মলনোভোে বেরখলয় িোলেি বহোলট  ও বিলতোিোয় ধমূপোন রনরিদ্ধ 

েলিলে। িলে মধযম মোলনি বিলতোিোাঁগুল োলে এখলনো ধূমপোনমকু্ত েিো সম্ভে হয়রন। বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন 

মন্ত্রণো লয়ি প্ররি অনুলিোধ িোিো র্োলি টুরিস্ট স্পটগুল োলে পুলিোপুরি ধূমপোনমকু্ত েিোি উলেযোগ গ্রহণ েলি। েোিণ 

মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী ব োরিি ২০৪০ সোল ি মলধয বেশলে িোমোেমুক্ত েিোি স্বপ্ন পূিণ েিলি ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশন 

সলিষ্ট।ঢোেো রেশ^রেেযো লয়ি সোলেে উপোিোর্য ও েোং োলেশ সংেোে সংস্থোি পরিিো নো পিযলেি বিয়োিমযোন আ আ স ম 

আলিরিন রসরিে েল ন, ধমূপোলনি েরিি রশেোি বথলে িরুণ প্রজন্মলে েোাঁিোলি সিেোলিি সলে সলে সেল ি মলধয 

সলিিনিো েৃরদ্ধ েিো জরুিী। রেলশিি আধুরনেেোল  ই-রসগোলিট নোমে নিুন ধোিোি ধমূপোলনি েরিি রেিয়রটলিও 

সে লে েৃরষ্ট বেয়ো জরুিী। 

েযোলেইন িি বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি র ড পর রস এডভোইজোি বমোোঃ বমোতোরিজুি িহমোন েল ন, রর্রন 

ধূমপোন েলিন নো িোি অরধেোি আলে পলিোে ধূমপোলনি েরিি হোি বথলে রনলজলে িেোি জনয। অথি পলিোে 

ধূমপোলন েরিগ্রলতি সংখযোই বেরশ। বর্লহিু ধমূপোলনি বধোাঁয়ো রনয়ন্ত্রণ েিো র্োয় নো। বসজনয সে ধিলনি পোের ে বেলস 

ধূমপোলনি জনয রনধযোরিি স্থোন রনরিদ্ধ েিো উরিি। এলেলে গণমোধযমই পোলি আমোলেি এই েোিযো রনয়রমি ভোলে 

সিেোলিি েোলে বপ াঁলে রেলি।রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো লয়ি উপ-সরিে ও িোমোে রনয়ন্ত্রলণি বিোেো  পোসযন সোলেিো 

আক্তোি েল ন, প্রধোনমন্ত্রী ব োরিি ২০৪০ সোল ি মলধয বেশলে িোমোেমুক্ত েিলি হল  সে লে রমর ি ভোলে েোজ 

েিলি হলে। বেোন মন্ত্রণো লয়ি এেোি পলে এরট সম্ভে নয়। পোিস্পরিে সহলর্োরগিোি রভরিলিই সম্ভে বেশলে 

িোমোেমকু্ত েিো।এরটলজএিরে’ি সভোপরি ও এরটএন েোং োি েোিযো সেোেে নোরেিো রেিণ েল ন, পর্যটন বসক্টলিি 

রেেোলশি জনয পর্যটন েোন্ধে পরিলেশ জরুিী। এজনয গণমোধযমেমযীিোই পোলি িোলেি েিুধোি ব খরন রেলয় সিেোি 

সহ সংরিষ্ট সেল ি েৃরষ্ট আেিযণ েিলি। 

েযোলেইন িি বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি গ্রযোন্টস মযোলনজোি আেদুস সো োম রময়ো েল ন, রেশ^জুলে 



প্ররিলিোধলর্োগয মৃিুযি প্রধোন আটরট েোিলণি েয়রটি সোলথই িোমোে জরেি। েোং োলেলশ প্ররি েেি ১  ে ৬১ 

হোজোলিিও বেরশ মোনুি বেে  িোমোেজোি দ্রেয েযেহোি জরনি বিোলগ মৃিুযেিণ েলি। অথি এরট রনলয় আমিো উরিগ্ন 

িিটো নই র্িটো হওয়ো উরিি রে । গণমোধযমেমযীিোই পোলিন মোনুলিি মোলে এ েযোপোলি সলিিনিো সৃরষ্ট েিলি। রিরন 

এজনয গণমোধযমেমযীলেিলে ভূরমেো িোখলি আহেোন েলিন।উলেখয, েোনোডো, বস্পন, বনপো সহ রেলেি ৬৩রট বেলশ 

পোের ে বেলস ধমূপোলনি জনয রনধযোরিি জোয়গো রনরিদ্ধ েলি আইন িলয়লে। অথি আমোলেি বেলশি আইলন পোের ে 

বেলস ধমূপোলনি জনয রনধযোরিি এ োেো, িোি বেয়োল  আেদ্ধ এে েে রেরশষ্ট নয় এমন বিস্টুলিন্ট, এেোরধে েেরেরশষ্ট 

গণপরিেহলন (বেন,  ঞ্চ) ও অর্োরন্ত্রে পোের ে পরিেহলন ধূমপোলনি স্থোন িোখো র্োলে। অথি হওয়ো উরিি, িোমোে 

রনয়ন্ত্রণ আইলনি ধোিো ৭ সংলশোধন েলি সে ধিলনি পোের ে বেলস ধমূপোলনি জনয রনধযোরিি স্থোন রনরিদ্ধ েিো এেং 

ধূমপোনসহ বর্লেোন ধিলনি িোমোে েযেহোি সেূণয রনরিদ্ধ েিো।# 
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টরুিস্ট স্পটগুল োলে পুলিোপরুি ধমূপোনমুক্ত েিো হলে: বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন 

প্ররিমন্ত্রী 

 ৪ এরপ্র , ২০২১ / ৭৯ জন বেলখলেন 

 
িোমোে রনয়ন্ত্রণ আইলনি সংলশোধন ও সলিিনিো প্রলয়োজন: বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী বমো. মোহেুে আ ী/ 

টুরিস্ট স্পটগুল োলে পলুিোপরুি ধূমপোনমকু্ত েিো হলে: বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী বমো. মোহেুে আ ী/ 

আমোলেি বেলশ পোের ে বেলস ধূমপোন রনরিদ্ধ থোেল ও অলনে বেলেই িো মোনো হয় নো। রেলশি েলি বিলতোিোসহ পর্যটন এ োেোলি 

ধূমপোলনি জনয রনরেযষ্ট স্থোন িোখোি রেধোন েোরি  েিো উরিি। এজনয আইন সংলশোধলনি মোধযলম পোের ে বেসলে শিভোগ 

ধূমপোনমকু্ত েিো জরুিী। আি টুরিস্ট স্পটগুল ো র্োলি পুলিোপুরি ধূমপোনমকু্ত থোলে বসজনয বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো য় েোজ 

েিলে- – েল লেন রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী বমো. মোহেুে আ ী, এমরপ। ‘ধূমপোন ও িোমোেজোি দ্রেয েযেহোি (রনয়ন্ত্রণ) আইন 

২০০৫  সংলশোধলনি প্রলয়োজনীয়িো’ ি উপি ঢোেো আহেোরনয়ো রমশলনি উলেযোলগ আলয়োরজি ভোর্িুয়ো  এে বসরমনোলি ৪ এরপ্র  রিরন 

এ েথো েল ন। 

বেশলে িোমোেমকু্ত েিোি বেলে ঢোেো আহ্েোরনয়োি উলেযোগলে স্বোগি জোরনলয় বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী বমো. মোহেুে 

আ ী বসরমনোলি আলিো েল ন, অরধেোংশ ধূমপোয়ীই অল্প েয়স বথলে রসগোলিলটি প্ররি আসক্ত হয়। এজনয স্কু  পর্যোয় বথলে রশেে 

ও অরভভোেেলেি উরিি িোলেি সন্তোনলেি প্ররি বখয়ো  িোখো। র্োলি িোলেি সন্তোন অনযলেি সোলথ রমলশ রেপলথ নো র্োয়। র্থোর্থ 

সলিিনিোই পোলি সেল ি মলধয ধূমপোলনি েরিি রেিয়রট িুল  আনলি। 

ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি স্বোস্থয ও ওয়োশ বসক্টলিি পরিিো ে ইেেো  মোসুলেি সভোপরিলে বসরমনোলি রেলশি অরিরথ রেল ন ঢোেো 

রেশ^রেেযো লয়ি সোলেে উপোিোর্য ও েোং োলেশ সংেোে সংস্থোি পরিিো নো পিযলেি বিয়োিমযোন আ আ স ম আলিরিন রসরিে, 
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েোং োলেশ বেরমেযো  ইন্ডোরি েলপযোলিশন (রেরসআইরস) এি সোলেে বিয়োিমযোন ও েযোলেইন িি বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি 

র ড পর রস এডভোইজোি বমোোঃ বমোতোরিজুি িহমোন, রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো লয়ি উপ-সরিে ও িোমোে রনয়ন্ত্রলণি বিোেো  পোসযন 

সোলেিো আক্তোি এেং এরভলয়শন এন্ড টুরিজম জোনযোর স্ট বিোিোম (এরটলজএিরে)-এি সভোপরি ও এরটএন েোং োি েোিযো সেোেে 

নোরেিো রেিণ। 

বসরমনোলি মূ  প্রেন্ধ উপস্থোপন েলিন ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি িোমোে রনয়ন্ত্রণ প্রেলল্পি সমন্বয়ে বমোোঃ শরিিু  ইস োম। ঢোেো 

আহ্েোরনয়ো রমশলনি িোমোে রনয়ন্ত্রণ প্রেলল্পি বপ্রোগ্রোম অরিসোি শোিমীন আক্তোি রিরন ও রমরডয়ো মযোলনজোি বিজোউি িহমোন রিজভীি 

সঞ্চো নোয় বসরমনোলি জোিীয় দেরনে পরেেো, অন োইন রনউজ বপোটযো  ও বটর রভশন িযোলনল ি ২০ জন সোংেোরেে অংশগ্রহণ েলিন। 

ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি স্বোস্থয ও ওয়োশ বসক্টলিি পরিিো ে ইেেো  মোসুে েল ন, আমিো বিলতোিোাঁ ওনোসয এলসোরসলয়শলনি সলে 

রমল  বেলশি ২৪রট বজ োি বিলতোিোাঁগুল োলে ধূমপোনমকু্ত েিোি েোর্যক্রম পরিিো নো েলিরে। িোিেো বহোলট গুল ো অরধেোংশ বেলেই 

সহলর্োরগিোি মলনোভোে বেরখলয় িোলেি বহোলট  ও বিলতোিোয় ধূমপোন রনরিদ্ধ েলিলে। িলে মধযম মোলনি বিলতোিোাঁগুল োলে এখলনো 

ধূমপোনমকু্ত েিো সম্ভে হয়রন। বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো লয়ি প্ররি অনুলিোধ িোিো র্োলি টুরিস্ট স্পটগুল োলে পুলিোপুরি 

ধূমপোনমকু্ত েিোি উলেযোগ গ্রহণ েলি। েোিণ মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী ব োরিি ২০৪০ সোল ি মলধয বেশলে িোমোেমুক্ত েিোি স্বপ্ন পূিণ 

েিলি ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশন সলিষ্ট। 

ঢোেো রেশ^রেেযো লয়ি সোলেে উপোিোর্য ও েোং োলেশ সংেোে সংস্থোি পরিিো নো পিযলেি বিয়োিমযোন আ আ স ম আলিরিন রসরিে 

েল ন, ধূমপোলনি েরিি রশেোি বথলে িরুণ প্রজন্মলে েোাঁিোলি সিেোলিি সলে সলে সেল ি মলধয সলিিনিো েৃরদ্ধ েিো জরুিী। 

রেলশিি আধুরনেেোল  ই-রসগোলিট নোমে নিুন ধোিোি ধূমপোলনি েরিি রেিয়রটলিও সে লে েৃরষ্ট বেয়ো জরুিী। 

েযোলেইন িি বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি র ড পর রস এডভোইজোি বমোোঃ বমোতোরিজুি িহমোন েল ন, রর্রন ধূমপোন েলিন নো 

িোি অরধেোি আলে পলিোে ধূমপোলনি েরিি হোি বথলে রনলজলে িেোি জনয। অথি পলিোে ধূমপোলন েরিগ্রলতি সংখযোই বেরশ। 

বর্লহিু ধূমপোলনি বধোাঁয়ো রনয়ন্ত্রণ েিো র্োয় নো। বসজনয সে ধিলনি পোের ে বেলস ধূমপোলনি জনয রনধযোরিি স্থোন রনরিদ্ধ েিো উরিি। 

এলেলে গণমোধযমই পোলি আমোলেি এই েোিযো রনয়রমি ভোলে সিেোলিি েোলে বপ াঁলে রেলি। 

রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো লয়ি উপ-সরিে ও িোমোে রনয়ন্ত্রলণি বিোেো  পোসযন সোলেিো আক্তোি েল ন, প্রধোনমন্ত্রী ব োরিি ২০৪০ 

সোল ি মলধয বেশলে িোমোেমকু্ত েিলি হল  সে লে রমর ি ভোলে েোজ েিলি হলে। বেোন মন্ত্রণো লয়ি এেোি পলে এরট সম্ভে 

নয়। পোিস্পরিে সহলর্োরগিোি রভরিলিই সম্ভে বেশলে িোমোেমুক্ত েিো। 

এরটলজএিরে’ি সভোপরি ও এরটএন েোং োি েোিযো সেোেে নোরেিো রেিণ েল ন, পর্যটন বসক্টলিি রেেোলশি জনয পর্যটন েোন্ধে 

পরিলেশ জরুিী। এজনয গণমোধযমেমযীিোই পোলি িোলেি েিুধোি ব খরন রেলয় সিেোি সহ সংরিষ্ট সেল ি েৃরষ্ট আেিযণ েিলি। 

েযোলেইন িি বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি গ্রযোন্টস মযোলনজোি আেদুস সো োম রময়ো েল ন, রেশ^জুলে প্ররিলিোধলর্োগয মিৃুযি 

প্রধোন আটরট েোিলণি েয়রটি সোলথই িোমোে জরেি। েোং োলেলশ প্ররি েেি ১  ে ৬১ হোজোলিিও বেরশ মোনুি বেে  িোমোেজোি 

দ্রেয েযেহোি জরনি বিোলগ মিৃুযেিণ েলি। অথি এরট রনলয় আমিো উরিগ্ন িিটো নই র্িটো হওয়ো উরিি রে । গণমোধযমেমযীিোই 

পোলিন মোনুলিি মোলে এ েযোপোলি সলিিনিো সৃরষ্ট েিলি। রিরন এজনয গণমোধযমেমযীলেিলে ভূরমেো িোখলি আহেোন েলিন। 

উলেখয, েোনোডো, বস্পন, বনপো সহ রেলেি ৬৩রট বেলশ পোের ে বেলস ধূমপোলনি জনয রনধযোরিি জোয়গো রনরিদ্ধ েলি আইন িলয়লে। 

অথি আমোলেি বেলশি আইলন পোের ে বেলস ধূমপোলনি জনয রনধযোরিি এ োেো, িোি বেয়োল  আেদ্ধ এে েে রেরশষ্ট নয় এমন 

বিস্টুলিন্ট, এেোরধে েেরেরশষ্ট গণপরিেহলন (লেন,  ঞ্চ) ও অর্োরন্ত্রে পোের ে পরিেহলন ধূমপোলনি স্থোন িোখো র্োলে। অথি হওয়ো 

উরিি, িোমোে রনয়ন্ত্রণ আইলনি ধোিো ৭ সংলশোধন েলি সে ধিলনি পোের ে বেলস ধূমপোলনি জনয রনধযোরিি স্থোন রনরিদ্ধ েিো এেং 

ধূমপোনসহ বর্লেোন ধিলনি িোমোে েযেহোি সেূণয রনরিদ্ধ েিো।# 
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তামাক লনয়ন্ত্রণ আইকনর সংকশাধন ও সকিতনতা প্রকয়াজন: প্লবসামলরক লবমান ও পর্যটন 

প্রলতমন্ত্রী 

• প্রেোশেো  : বসোমেোি, ৫ এরপ্র , ২০২১ 

 

রনউজ বডস্ক : 

আমোলেি বেলশ পোের ে বেলস ধূমপোন রনরিদ্ধ থোেল ও অলনে বেলেই িো মোনো হয় নো। রেলশি েলি বিলতোিোসহ পর্যটন 

এ োেোলি ধূমপোলনি জনয রনরেযষ্ট স্থোন িোখোি রেধোন েোরি  েিো উরিি। এজনয আইন সংলশোধলনি মোধযলম পোের ে 

বেসলে শিভোগ ধূমপোনমুক্ত েিো জরুিী। আি টুরিস্ট স্পটগুল ো র্োলি পুলিোপুরি ধূমপোনমুক্ত থোলে বসজনয বেসোমরিে 

রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো য় েোজ েিলে- – েল লেন রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী বমো. মোহেুে আ ী, এমরপ। ‘ধূমপোন ও 

িোমোেজোি দ্রেয েযেহোি (রনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ সংলশোধলনি প্রলয়োজনীয়িো’ ি উপি ঢোেো আহেোরনয়ো রমশলনি উলেযোলগ 

আলয়োরজি ভোিুযয়ো  এে বসরমনোলি ৪ এরপ্র  রিরন এ েথো েল ন। 

বেশলে িোমোেমুক্ত েিোি বেলে ঢোেো আহ্েোরনয়োি উলেযোগলে স্বোগি জোরনলয় বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী বমো. 

মোহেেু আ ী বসরমনোলি আলিো েল ন, অরধেোংশ ধূমপোয়ীই অল্প েয়স বথলে রসগোলিলটি প্ররি আসক্ত হয়। এজনয স্ক ু 

পর্যোয় বথলে রশেে ও অরভভোেেলেি উরিি িোলেি সন্তোনলেি প্ররি বখয়ো  িোখো। র্োলি িোলেি সন্তোন অনযলেি সোলথ 

রমলশ রেপলথ নো র্োয়। র্থোর্থ সলিিনিোই পোলি সেল ি মলধয ধূমপোলনি েরিি রেিয়রট িুল  আনলি। 



ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি স্বোস্থয ও ওয়োশ বসক্টলিি পরিিো ে ইেেো  মোসুলেি সভোপরিলে বসরমনোলি রেলশি অরিরথ 

রেল ন ঢোেো রেশ^রেেযো লয়ি সোলেে উপোিোর্য ও েোং োলেশ সংেোে সংস্থোি পরিিো নো পিযলেি বিয়োিমযোন আ আ স ম 

আলিরিন রসরিে, েোং োলেশ বেরমেযো  ইন্ডোরি েলপযোলিশন (রেরসআইরস) এি সোলেে বিয়োিমযোন ও েযোলেইন িি 

বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি র ড পর রস এডভোইজোি বমোোঃ বমোতোরিজুি িহমোন, রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো লয়ি উপ-

সরিে ও িোমোে রনয়ন্ত্রলণি বিোেো  পোসযন সোলেিো আক্তোি এেং এরভলয়শন এন্ড টুরিজম জোনযোর স্ট বিোিোম 

(এরটলজএিরে)-এি সভোপরি ও এরটএন েোং োি েোিযো সেোেে নোরেিো রেিণ। 

বসরমনোলি মূ  প্রেন্ধ উপস্থোপন েলিন ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি িোমোে রনয়ন্ত্রণ প্রেলল্পি সমন্বয়ে বমোোঃ শরিিু  ইস োম। 

ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি িোমোে রনয়ন্ত্রণ প্রেলল্পি বপ্রোগ্রোম অরিসোি শোিমীন আক্তোি রিরন ও রমরডয়ো মযোলনজোি বিজোউি 

িহমোন রিজভীি সঞ্চো নোয় বসরমনোলি জোিীয় দেরনে পরেেো, অন োইন রনউজ বপোটযো  ও বটর রভশন িযোলনল ি ২০ জন 

সোংেোরেে অংশগ্রহণ েলিন। 

ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি স্বোস্থয ও ওয়োশ বসক্টলিি পরিিো ে ইেেো  মোসুে েল ন, আমিো বিলতোিোাঁ ওনোসয 

এলসোরসলয়শলনি সলে রমল  বেলশি ২৪রট বজ োি বিলতোিোাঁগুল োলে ধূমপোনমুক্ত েিোি েোর্যক্রম পরিিো নো েলিরে। িোিেো 

বহোলট গুল ো অরধেোংশ বেলেই সহলর্োরগিোি মলনোভোে বেরখলয় িোলেি বহোলট  ও বিলতোিোয় ধূমপোন রনরিদ্ধ েলিলে। িলে 

মধযম মোলনি বিলতোিোাঁগুল োলে এখলনো ধূমপোনমুক্ত েিো সম্ভে হয়রন। বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো লয়ি প্ররি 

অনুলিোধ িোিো র্োলি টুরিস্ট স্পটগুল োলে পুলিোপুরি ধূমপোনমুক্ত েিোি উলেযোগ গ্রহণ েলি। েোিণ মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী ব োরিি 

২০৪০ সোল ি মলধয বেশলে িোমোেমুক্ত েিোি স্বপ্ন পূিণ েিলি ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশন সলিষ্ট। 

ঢোেো রেশ^রেেযো লয়ি সোলেে উপোিোর্য ও েোং োলেশ সংেোে সংস্থোি পরিিো নো পিযলেি বিয়োিমযোন আ আ স ম আলিরিন 

রসরিে েল ন, ধূমপোলনি েরিি রশেোি বথলে িরুণ প্রজন্মলে েোাঁিোলি সিেোলিি সলে সলে সেল ি মলধয সলিিনিো েৃরদ্ধ 

েিো জরুিী। রেলশিি আধুরনেেোল  ই-রসগোলিট নোমে নিুন ধোিোি ধূমপোলনি েরিি রেিয়রটলিও সে লে েরৃষ্ট বেয়ো 

জরুিী। 

েযোলেইন িি বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি র ড পর রস এডভোইজোি বমোোঃ বমোতোরিজুি িহমোন েল ন, রর্রন ধূমপোন 

েলিন নো িোি অরধেোি আলে পলিোে ধূমপোলনি েরিি হোি বথলে রনলজলে িেোি জনয। অথি পলিোে ধূমপোলন 

েরিগ্রলতি সংখযোই বেরশ। বর্লহিু ধূমপোলনি বধোাঁয়ো রনয়ন্ত্রণ েিো র্োয় নো। বসজনয সে ধিলনি পোের ে বেলস ধূমপোলনি 

জনয রনধযোরিি স্থোন রনরিদ্ধ েিো উরিি। এলেলে গণমোধযমই পোলি আমোলেি এই েোিযো রনয়রমি ভোলে সিেোলিি েোলে 

বপ াঁলে রেলি। 

রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো লয়ি উপ-সরিে ও িোমোে রনয়ন্ত্রলণি বিোেো  পোসযন সোলেিো আক্তোি েল ন, প্রধোনমন্ত্রী ব োরিি 

২০৪০ সোল ি মলধয বেশলে িোমোেমুক্ত েিলি হল  সে লে রমর ি ভোলে েোজ েিলি হলে। বেোন মন্ত্রণো লয়ি এেোি 

পলে এরট সম্ভে নয়। পোিস্পরিে সহলর্োরগিোি রভরিলিই সম্ভে বেশলে িোমোেমুক্ত েিো। 

এরটলজএিরে’ি সভোপরি ও এরটএন েোং োি েোিযো সেোেে নোরেিো রেিণ েল ন, পর্যটন বসক্টলিি রেেোলশি জনয পর্যটন 

েোন্ধে পরিলেশ জরুিী। এজনয গণমোধযমেমযীিোই পোলি িোলেি েুিধোি ব খরন রেলয় সিেোি সহ সংরিষ্ট সেল ি েৃরষ্ট 

আেিযণ েিলি। 

েযোলেইন িি বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি গ্রযোন্টস মযোলনজোি আেদুস সো োম রময়ো েল ন, রেশ^জুলে 

প্ররিলিোধলর্োগয মৃিুযি প্রধোন আটরট েোিলণি েয়রটি সোলথই িোমোে জরেি। েোং োলেলশ প্ররি েেি ১  ে ৬১ হোজোলিিও 

বেরশ মোনুি বেে  িোমোেজোি দ্রেয েযেহোি জরনি বিোলগ মৃিুযেিণ েলি। অথি এরট রনলয় আমিো উরিগ্ন িিটো নই র্িটো 

হওয়ো উরিি রে । গণমোধযমেমযীিোই পোলিন মোনুলিি মোলে এ েযোপোলি সলিিনিো সৃরষ্ট েিলি। রিরন এজনয 

গণমোধযমেমযীলেিলে ভূরমেো িোখলি আহেোন েলিন। 

উলেখয, েোনোডো, বস্পন, বনপো সহ রেলেি ৬৩রট বেলশ পোের ে বেলস ধূমপোলনি জনয রনধযোরিি জোয়গো রনরিদ্ধ েলি আইন 

িলয়লে। অথি আমোলেি বেলশি আইলন পোের ে বেলস ধূমপোলনি জনয রনধযোরিি এ োেো, িোি বেয়োল  আেদ্ধ এে েে 

রেরশষ্ট নয় এমন বিস্টুলিন্ট, এেোরধে েেরেরশষ্ট গণপরিেহলন (লেন,  ঞ্চ) ও অর্োরন্ত্রে পোের ে পরিেহলন ধূমপোলনি স্থোন 



িোখো র্োলে। অথি হওয়ো উরিি, িোমোে রনয়ন্ত্রণ আইলনি ধোিো ৭ সংলশোধন েলি সে ধিলনি পোের ে বেলস ধূমপোলনি 

জনয রনধযোরিি স্থোন রনরিদ্ধ েিো এেং ধূমপোনসহ বর্লেোন ধিলনি িোমোে েযেহোি সেূণয রনরিদ্ধ েিো। 

 

https://bartakal.com/archives/1345?fbclid=IwAR1YOLPUcQJTIkExUIX2GvKi7LdhTiG1rrn2az3MyhKpuCNc

ldznXiWphVs 
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টুলরস্ট স্পটগুকিাকক পুকরাপুলর ধূমপানমুক্ত করা হকব: প্লবসামলরক লবমান ও পর্যটন প্রলতমন্ত্রী 

বসোমেোি, ৫ এরপ্র , ২০২১  

 

 

বিজোউি িহমোন রিজভী, (রমরডয়ো মযোলনজোি) স্বোস্থয বসক্টিোঃ  

আমোলেি বেলশ পোের ে বেলস ধূমপোন রনরিদ্ধ থোেল ও অলনে বেলেই িো মোনো হয় নো। রেলশি েলি বিলতোিোসহ পর্যটন 

এ োেোলি ধূমপোলনি জনয রনরেযষ্ট স্থোন িোখোি রেধোন েোরি  েিো উরিি। এজনয আইন সংলশোধলনি মোধযলম পোের ে 

বেসলে শিভোগ ধূমপোনমুক্ত েিো জরুিী। আি টুরিস্ট স্পটগুল ো র্োলি পুলিোপুরি ধূমপোনমুক্ত থোলে বসজনয বেসোমরিে 

রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো য় েোজ েিলে- – েল লেন রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী বমো. মোহেুে আ ী, এমরপ। ‘ধূমপোন ও 

িোমোেজোি দ্রেয েযেহোি (রনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫  সংলশোধলনি প্রলয়োজনীয়িো’ ি উপি ঢোেো আহেোরনয়ো রমশলনি উলেযোলগ 

আলয়োরজি ভোিুযয়ো  এে বসরমনোলি ৪ এরপ্র  রিরন এ েথো েল ন। 

বেশলে িোমোেমুক্ত েিোি বেলে ঢোেো আহ্েোরনয়োি উলেযোগলে স্বোগি জোরনলয় বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী বমো. 

মোহেেু আ ী বসরমনোলি আলিো েল ন, অরধেোংশ ধূমপোয়ীই অল্প েয়স বথলে রসগোলিলটি প্ররি আসক্ত হয়। এজনয সু্ক  

পর্যোয় বথলে রশেে ও অরভভোেেলেি উরিি িোলেি সন্তোনলেি প্ররি বখয়ো  িোখো। র্োলি িোলেি সন্তোন অনযলেি সোলথ 

রমলশ রেপলথ নো র্োয়। র্থোর্থ সলিিনিোই পোলি সেল ি মলধয ধূমপোলনি েরিি রেিয়রট িুল  আনলি। 



ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি স্বোস্থয ও ওয়োশ বসক্টলিি পরিিো ে ইেেো  মোসুলেি সভোপরিলে বসরমনোলি রেলশি অরিরথ 

রেল ন ঢোেো রেশ^রেেযো লয়ি সোলেে উপোিোর্য ও েোং োলেশ সংেোে সংস্থোি পরিিো নো পিযলেি বিয়োিমযোন আ আ স ম 

আলিরিন রসরিে, েোং োলেশ বেরমেযো  ইন্ডোরি েলপযোলিশন (রেরসআইরস) এি সোলেে বিয়োিমযোন ও েযোলেইন িি 

বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি র ড পর রস এডভোইজোি বমোোঃ বমোতোরিজুি িহমোন, রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো লয়ি উপ-

সরিে ও িোমোে রনয়ন্ত্রলণি বিোেো  পোসযন সোলেিো আক্তোি এেং এরভলয়শন এন্ড টুরিজম জোনযোর স্ট বিোিোম 

(এরটলজএিরে)-এি সভোপরি ও এরটএন েোং োি েোিযো সেোেে নোরেিো রেিণ। 

বসরমনোলি মূ  প্রেন্ধ উপস্থোপন েলিন ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি িোমোে রনয়ন্ত্রণ প্রেলল্পি সমন্বয়ে বমোোঃ শরিিু  ইস োম। 

ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি িোমোে রনয়ন্ত্রণ প্রেলল্পি বপ্রোগ্রোম অরিসোি শোিমীন আক্তোি রিরন ও রমরডয়ো মযোলনজোি বিজোউি 

িহমোন রিজভীি সঞ্চো নোয় বসরমনোলি জোিীয় দেরনে পরেেো, অন োইন রনউজ বপোটযো  ও বটর রভশন িযোলনল ি ২০ জন 

সোংেোরেে অংশগ্রহণ েলিন। 

ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি স্বোস্থয ও ওয়োশ বসক্টলিি পরিিো ে ইেেো  মোসুে েল ন, আমিো বিলতোিোাঁ ওনোসয 

এলসোরসলয়শলনি সলে রমল  বেলশি ২৪রট বজ োি বিলতোিোাঁগুল োলে ধূমপোনমুক্ত েিোি েোর্যক্রম পরিিো নো েলিরে। িোিেো 

বহোলট গুল ো অরধেোংশ বেলেই সহলর্োরগিোি মলনোভোে বেরখলয় িোলেি বহোলট  ও বিলতোিোয় ধূমপোন রনরিদ্ধ েলিলে। িলে 

মধযম মোলনি বিলতোিোাঁগুল োলে এখলনো ধূমপোনমুক্ত েিো সম্ভে হয়রন। বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো লয়ি প্ররি 

অনুলিোধ িোিো র্োলি টুরিস্ট স্পটগুল োলে পুলিোপুরি ধূমপোনমুক্ত েিোি উলেযোগ গ্রহণ েলি। েোিণ মোননীয় প্রধোনমন্ত্রী ব োরিি 

২০৪০ সোল ি মলধয বেশলে িোমোেমুক্ত েিোি স্বপ্ন পূিণ েিলি ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশন সলিষ্ট। 

ঢোেো রেশ^রেেযো লয়ি সোলেে উপোিোর্য ও েোং োলেশ সংেোে সংস্থোি পরিিো নো পিযলেি বিয়োিমযোন আ আ স ম আলিরিন 

রসরিে েল ন, ধূমপোলনি েরিি রশেোি বথলে িরুণ প্রজন্মলে েোাঁিোলি সিেোলিি সলে সলে সেল ি মলধয সলিিনিো েৃরদ্ধ 

েিো জরুিী। রেলশিি আধুরনেেোল  ই-রসগোলিট নোমে নিুন ধোিোি ধূমপোলনি েরিি রেিয়রটলিও সে লে েৃরষ্ট বেয়ো 

জরুিী। 

েযোলেইন িি বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি র ড পর রস এডভোইজোি বমোোঃ বমোতোরিজুি িহমোন েল ন, রর্রন ধূমপোন 

েলিন নো িোি অরধেোি আলে পলিোে ধূমপোলনি েরিি হোি বথলে রনলজলে িেোি জনয। অথি পলিোে ধূমপোলন 

েরিগ্রলতি সংখযোই বেরশ। বর্লহিু ধূমপোলনি বধোাঁয়ো রনয়ন্ত্রণ েিো র্োয় নো। বসজনয সে ধিলনি পোের ে বেলস ধূমপোলনি 

জনয রনধযোরিি স্থোন রনরিদ্ধ েিো উরিি। এলেলে গণমোধযমই পোলি আমোলেি এই েোিযো রনয়রমি ভোলে সিেোলিি েোলে 

বপ াঁলে রেলি। 

রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো লয়ি উপ-সরিে ও িোমোে রনয়ন্ত্রলণি বিোেো  পোসযন সোলেিো আক্তোি েল ন, প্রধোনমন্ত্রী ব োরিি 

২০৪০ সোল ি মলধয বেশলে িোমোেমুক্ত েিলি হল  সে লে রমর ি ভোলে েোজ েিলি হলে। বেোন মন্ত্রণো লয়ি এেোি 

পলে এরট সম্ভে নয়। পোিস্পরিে সহলর্োরগিোি রভরিলিই সম্ভে বেশলে িোমোেমুক্ত েিো। 

এরটলজএিরে’ি সভোপরি ও এরটএন েোং োি েোিযো সেোেে নোরেিো রেিণ েল ন, পর্যটন বসক্টলিি রেেোলশি জনয পর্যটন 

েোন্ধে পরিলেশ জরুিী। এজনয গণমোধযমেমযীিোই পোলি িোলেি েুিধোি ব খরন রেলয় সিেোি সহ সংরিষ্ট সেল ি েৃরষ্ট 

আেিযণ েিলি। 

েযোলেইন িি বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি গ্রযোন্টস মযোলনজোি আেদুস সো োম রময়ো েল ন, রেশ^জুলে 

প্ররিলিোধলর্োগয মৃিুযি প্রধোন আটরট েোিলণি েয়রটি সোলথই িোমোে জরেি। েোং োলেলশ প্ররি েেি ১  ে ৬১ হোজোলিিও 

বেরশ মোনুি বেে  িোমোেজোি দ্রেয েযেহোি জরনি বিোলগ মৃিুযেিণ েলি। অথি এরট রনলয় আমিো উরিগ্ন িিটো নই র্িটো 

হওয়ো উরিি রে । গণমোধযমেমযীিোই পোলিন মোনুলিি মোলে এ েযোপোলি সলিিনিো সৃরষ্ট েিলি। রিরন এজনয 

গণমোধযমেমযীলেিলে ভূরমেো িোখলি আহেোন েলিন। 

উলেখয, েোনোডো, বস্পন, বনপো সহ রেলেি ৬৩রট বেলশ পোের ে বেলস ধূমপোলনি জনয রনধযোরিি জোয়গো রনরিদ্ধ েলি আইন 

িলয়লে। অথি আমোলেি বেলশি আইলন পোের ে বেলস ধূমপোলনি জনয রনধযোরিি এ োেো, িোি বেয়োল  আেদ্ধ এে েে 

রেরশষ্ট নয় এমন বিস্টুলিন্ট, এেোরধে েেরেরশষ্ট গণপরিেহলন (লেন,  ঞ্চ) ও অর্োরন্ত্রে পোের ে পরিেহলন ধূমপোলনি স্থোন 

িোখো র্োলে। অথি হওয়ো উরিি, িোমোে রনয়ন্ত্রণ আইলনি ধোিো ৭ সংলশোধন েলি সে ধিলনি পোের ে বেলস ধূমপোলনি 

জনয রনধযোরিি স্থোন রনরিদ্ধ েিো এেং ধূমপোনসহ বর্লেোন ধিলনি িোমোে েযেহোি সেূণয রনরিদ্ধ েিো।# 
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টুরিস্ট স্পট পুলিোপুরি ধূমপোনমুক্ত হলে: পর্যটন প্ররিমন্ত্রী 

বডস্ক রিলপোটয 

প্রেোরশি: ৫ এরপ্র  ২০২১   
 A- A A+ 

 

আইন সংলশোধলনি মোধযলম পোের ে বেসলে শিভোগ ধমূপোনমকু্ত েিো জরুরি েল  মন্তেয েলিলেন বেসোমরিে রেমোন 

ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী বমো. মোহেুে আ ী। রিরন েল ন, টুরিস্ট স্পটগুল ো র্োলি পুলিোপুরি ধূমপোনমুক্ত থোলে বসজনয 

বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো য় েোজ েিলে। 

বিোেেোি ‘ধূমপোন ও িোমোেজোি দ্রেয েযেহোি (রনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ সংলশোধলনি প্রলয়োজনীয়িো’ শীিযে এে 

বসরমনোলি রিরন এসে েথো েল ন। ভোিুযয়ো  এ বসরমনোলিি আলয়োজন েলি ঢোেো আহেোরনয়ো রমশন। 



এ সময় প্ররিমন্ত্রী েল ন, আমোলেি বেলশ পোের ে বেলস ধূমপোন রনরিদ্ধ থোেল ও অলনে বেলেই িো মোনো হয় নো। 

রেলশি েলি বিলতোিোাঁসহ পর্যটন এ োেোলি ধমূপোলনি জনয রনরেযষ্ট স্থোন িোখোি রেধোন েোরি  েিো উরিি।  

বেশলে িোমোেমকু্ত েিোি বেলে ঢোেো আহ্েোরনয়োি উলেযোগলে স্বোগি জোরনলয় বমো. মোহেুে আ ী আলিো েল ন, 

অরধেোংশ ধূমপোয়ীই অল্প েয়স বথলে রসগোলিলটি প্ররি আসক্ত হয়। এজনয স্ক ু পর্যোয় বথলে রশেে ও 

অরভভোেেলেি উরিি িোলেি সন্তোনলেি প্ররি বখয়ো  িোখো, র্োলি িোলেি সন্তোন অনযলেি সলে রমলশ রেপলথ নো র্োয়।  

ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি স্বোস্থয ও ওয়োশ বসক্টলিি পরিিো ে ইেেো  মোসুলেি সভোপরিলে বসরমনোলি রেলশি অরিরথ 

রেল ন ঢোেো রেেরেেযো লয়ি সোলেে উপোিোর্য ও েোং োলেশ সংেোে সংস্থোি পরিিো নো পিযলেি বিয়োিমযোন আ আ স ম 

আলিরিন রসরিে, েোং োলেশ বেরমেযো  ইন্ডোরি েলপযোলিশন (রেরসআইরস) এি সোলেে বিয়োিমযোন ও েযোলেইন িি 

বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি র ড পর রস অযোডভোইজোি বমো. বমোতোরিজুি িহমোন, রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো লয়ি 

উপ-সরিে ও িোমোে রনয়ন্ত্রলণি বিোেো  পোসযন সোলেিো আক্তোি প্রমুখ। 
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95%E0%A6%A5%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A5%A4 



 

 
পর্যটন স্পটগুকিা পুকরাপুলর ধূমপানমুক্ত করা হকব: পর্যটন প্রলতমন্ত্রী 
 এলপ্রি ৫, ২০২১  ০ Comments 

লবমান ও পর্যটন প্রলতমন্ত্রী প্লমা. মাহবুব আিী বকিকেন, পাবলিক প্লেকস ধূমপান লনলিদ্ধ থাককিও অকনক প্লেকেই তা মানা হয় না। লবকশি ককর 

প্লরকতারাাঁ সহ পর্যটন এিাকাকত ধূমপাকনর জনয লনলদয ষ্ট স্থান রাখার লবধান বালতি করা উলিত। এজনয আইন সংকশাধকনর মাধযকম পাবলিক প্লেসকক 

শতভাগ ধূমপানমুক্ত করা জরুলর। আর টুলরস্ট স্পটগুকিা র্াকত পুকরাপুলর ধূমপানমুক্ত থাকক প্লসজনয পর্যটন মন্ত্রণািয় কাজ করকব। 

রলববার (০৪ এলপ্রি) ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার (লনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ সংকশাধকনর প্রকয়াজনীয়তা’র ওপর ঢাকা আহোলনয়া লমশকনর 

উকদযাকগ আকয়ালজত ভািুয য়াি এক প্লসলমনাকর লতলন এসব কথা বকিন। 

প্লদশকক তামাকমুক্ত করার প্লেকে ঢাকা আহ্োলনয়ার উকদযাগকক স্বাগত জালনকয় প্লবসামলরক লবমান ও পর্যটন প্রলতমন্ত্রী প্লমা. মাহবুব আিী বকিন, 

অলধকাংশ ধূমপায়ীই অল্প বয়স প্লথকক লসগাকরকটর প্রলত আসক্ত হয়। এজনয সু্কি পর্যায় প্লথকক লশেক ও অলভভাবককদর উলিত তাকদর সন্তানকদর 

প্রলত প্লখয়াি রাখা। র্াকত তাকদর সন্তান অনযকদর সকে লমকশ লবপকথ না র্ায়। র্থার্থ সকিতনতাই পাকর সবার মকধয ধূমপাকনর েলতর লবিয়টি তুকি 

আনকত। 

ঢাকা আহ্োলনয়া লমশকনর স্বাস্থয ও ওয়াশ প্লসক্টকরর পলরিািক ইকবাি মাসুকদর সভাপলতকে প্লসলমনাকর লবকশি অলতলথ লেকিন, ঢাকা 

লবশ্বলবদযািকয়র সাকবক উপািার্য ও বাংিাকদশ সংবাদ সংস্থার পলরিািনা পিযকদর প্লিয়ারমযান আ আ স ম আকরলিন লসলিক, বাংিাকদশ প্লকলমকযাি 

ইন্ডালি ককপযাকরশন (লবলসআইলস) এর সাকবক প্লিয়ারমযান ও কযাকেইন ির প্লটাবাককা লি লকডস বাংিাকদকশর লিড পলিলস এডভাইজার প্লমা. 

প্লমাতালিজুর রহমান, লবমান ও পর্যটন মন্ত্রণািকয়র উপ-সলিব ও তামাক লনয়ন্ত্রকণর প্লিাকাি পাসযন সাকবরা আক্তার এবং এলভকয়শন এন্ড টুলরজম 

জানযালিস্ট প্লিারাম (এটিকজএিলব)-এর সভাপলত ও এটিএন বাংিার বাতয া সোদক নালদরা লকরণ। 

https://chattogrameralo.com/2021/04/05/%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%9f%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%9f%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a6%bf/
https://chattogrameralo.com/2021/04/05/%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%9f%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%9f%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a6%bf/
https://chattogrameralo.com/2021/04/05/%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%9f%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%9f%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%8b-%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a6%bf/#respond


প্লসলমনাকর মূি প্রবন্ধ উপস্থাপন ককরন ঢাকা আহ্োলনয়া লমশকনর তামাক লনয়ন্ত্রণ প্রককল্পর সমন্বয়ক প্লমা. শলরিুি ইসিাম। ঢাকা আহ্োলনয়া 

লমশকনর তামাক লনয়ন্ত্রণ প্রককল্পর প্লপ্রাগ্রাম অলিসার শারমীন আক্তার লরলন ও লমলডয়া মযাকনজার প্লরজাউর রহমান লরজভীর সঞ্চািনায় প্লসলমনাকর 

জাতীয় দদলনক পলেকা, অনিাইন লনউজ প্লপাটয াি ও প্লটলিলভশন িযাকনকির ২০ জন সাংবালদক অংশগ্রহণ ককরন। 
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/ 
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https://chattogrameralo.com/2021/04/05/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF/
https://chattogrameralo.com/2021/04/05/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF/
https://chattogrameralo.com/2021/04/05/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF/


 

 

পর্যটন স্পটগুল ো পুলিোপুরি ধূমপোনমুক্ত েিো হলে: পর্যটন প্ররিমন্ত্রী 

 

রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী বমো. মোহেুে আ ী েল লেন, পোের ে বেলস ধূমপোন রনরিদ্ধ থোেল ও অলনে বেলেই িো মোনো হয় নো। রেলশি েলি 

বিলতোিোাঁসহ পর্যটন এ োেোলি ধূমপোলনি জনয রনরেযষ্ট স্থোন িোখোি রেধোন েোরি  েিো উরিি। এজনয আইন সংলশোধলনি মোধযলম পোের ে বেসলে 

শিভোগ ধূমপোনমুক্ত েিো জরুরি। আি টুরিস্ট স্পটগুল ো র্োলি পুলিোপুরি ধূমপোনমুক্ত থোলে বসজনয পর্যটন মন্ত্রণো য় েোজ েিলে। 

িরেেোি (০৪ এরপ্র ) ‘ধূমপোন ও িোমোেজোি দ্রেয েযেহোি (রনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ সংলশোধলনি প্রলয়োজনীয়িো’ ি ওপি ঢোেো আহেোরনয়ো রমশলনি 

উলেযোলগ আলয়োরজি ভোিুযয়ো  এে বসরমনোলি এ েথো েল ন। 

বেশলে িোমোেমুক্ত েিোি বেলে ঢোেো আহ্েোরনয়োি উলেযোগলে স্বোগি জোরনলয় বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী বমো. মোহেুে আ ী েল ন, অরধেোংশ 

ধূমপোয়ীই অল্প েয়স বথলে রসগোলিলটি প্ররি আসক্ত হয়। এজনয সু্ক  পর্যোয় বথলে রশেে ও অরভভোেেলেি উরিি িোলেি সন্তোনলেি প্ররি বখয়ো  

িোখো। র্োলি িোলেি সন্তোন অনযলেি সলে রমলশ রেপলথ নো র্োয়। র্থোর্থ সলিিনিোই পোলি সেোি মলধয ধূমপোলনি েরিি রেিয়রট িুল  আনলি। 

ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি স্বোস্থয ও ওয়োশ বসক্টলিি পরিিো ে ইেেো  মোসলুেি সভোপরিলে বসরমনোলি রেলশি অরিরথ রেল ন ঢোেো রেেরেেযো লয়ি 

সোলেে উপোিোর্য ও েোং োলেশ সংেোে সংস্থোি পরিিো নো পিযলেি বিয়োিমযোন আ আ স ম আলিরিন রসরিে, েোং োলেশ বেরমেযো  ইন্ডোরি েলপযোলিশন 

(রেরসআইরস) এি সোলেে বিয়োিমযোন ও েযোলেইন িি বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি র ড পর রস এডভোইজোি বমো. বমোতোরিজিু িহমোন, রেমোন ও 

পর্যটন মন্ত্রণো লয়ি উপ-সরিে ও িোমোে রনয়ন্ত্রলণি বিোেো  পোসযন সোলেিো আক্তোি এেং এরভলয়শন এন্ড টুরিজম জোনযোর স্ট বিোিোম (এরটলজএিরে)-এি 

সভোপরি ও এরটএন েোং োি েোিযো সেোেে নোরেিো রেিণ। 

বসরমনোলি মূ  প্রেন্ধ উপস্থোপন েলিন ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি িোমোে রনয়ন্ত্রণ প্রেলল্পি সমন্বয়ে বমো. শরিিু  ইস োম। ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি 

িোমোে রনয়ন্ত্রণ প্রেলল্পি বপ্রোগ্রোম অরিসোি শোিমীন আক্তোি রিরন ও রমরডয়ো মযোলনজোি বিজোউি িহমোন রিজভীি সঞ্চো নোয় বসরমনোলি জোিীয় দেরনে 

পরেেো, অন োইন রনউজ বপোটযো  ও বটর রভশন িযোলনল ি ২০ জন সোংেোরেে অংশগ্রহণ েলিন। 
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পোের ে বেস শিভোগ ধুমপোনমুক্ত েিো জরুরি 

 

পোের ে বেলস ধুমপোন রনরিদ্ধ থোেল ও অলনে বেলেই িো মোনো হর়্ নো। রেলশি েলি বিলতোিোাঁসহ পর্যটন 

এ োেোলি ধুমপোলনি জনয রনরেযষ্ট স্থোন িোখোি রেধোন েোরি  েিো উরিি। এজনয আইন সংলশোধলনি মোধযলম 

পোের ে বেসলে শিভোগ ধুমপোনমুক্ত েিো জরুরি। আি টুরিস্ট স্পটগুল ো র্োলি পুলিোপুরি ধুমপোনমুক্ত 

থোলে বসজনয বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো র়্ েোজ েিলে। বিোেেোি এে ভোিুযর়্ো  বসরমনোলি এসে 

েথো েল ন রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী মোহেুে আ ী। 

‘ধমূপোন ও িোমোেজোি দ্রেয েযেহোি (রনর়্ন্ত্রণ) আইন ২০০৫  সংলশোধলনি প্রলর়্োজনীর়্িো’ি ওপি ঢোেো 

আহেোরনর়্ো রমশলনি উলেযোলগ এই ভোিুযর়্ো  বসরমনোি অনরুিি হর়্। ঢোেো আহ্েোরনর়্ো রমশলনি স্বোস্থয ও 

ওর়্োস বসক্টলিি পরিিো ে ইেেো  মোসুলেি সভোপরিলে বসরমনোলি রেলশি অরিরথ রেল ন ঢোেো 

রেেরেেযো লর়্ি সোলেে উপোিোর্য ও েোং োলেশ সংেোে সংস্থোি পরিিো নো পিযলেি বির়্োিমযোন আ আ স ম 

আলিরিন রসরিে, েোং োলেশ বেরমেযো  ইন্ডোরিজ েলপযোলিশলনি (রেরসআইরস) সোলেে বির়্োিমযোন ও 

েযোলেইন িি বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি র ড পর রস এডভোইজোি বমোতোরিজিু িহমোন, রেমোন ও 

পর্যটন মন্ত্রণো লর়্ি উপ-সরিে ও িোমোে রনর়্ন্ত্রলণি বিোেো  পোসযন সোলেিো আক্তোি প্রমুখ। 

ইেেো  মোসুে েল ন, আমিো বিলতোিোাঁ ওনোসয অযোলসোরসলর়্শলনি সলে রমল  বেলশি ২৪রট বজ োি 

বিলতোিোাঁগুল োলে ধুমপোনমুক্ত েিোি েোর্যক্রম পরিিো নো েলিরে। িোিেো বহোলট গুল ো অরধেোংশ বেলেই 

সহলর্োরগিোি মলনোভোে বেরখলর়্ িোলেি বহোলট  ও বিলতোাঁিোর়্ ধুমপোন রনরিদ্ধ েলিলে। িলে মধযম মোলনি 

বিলতোিোাঁগুল োলে এখলনো ধুমপোনমুক্ত েিো সম্ভে হর়্রন। 

আ আ স ম আলিরিন রসরিে েল ন, ধুমপোলনি েরিি রশেোি বথলে িরুণ প্রজন্মলে েোাঁিোলি সিেোলিি 

সলে সলে সেল ি মলধয সলিিনিো েোড়োলনো জরুরি। রেলশিি আধরুনেেোল  ই-রসগোলিট নোমে নিুন 

ধোিোি ধুমপোলনি েরিি রেির়্রটলিও সে লে েৃরষ্ট রেলি হলে। 

প্রসেি, েোনোডো, বস্পন, বনপো সহ রেলেি ৬৩রট বেলশ পোের ে বেলস ধুমপোলনি জনয রনধযোরিি জোর়্গো 

রনরিদ্ধ েলি আইন িলর়্লে। 



 

https://jonotarsomoy.com/news/article/32539/ 

https://jonotarsomoy.com/news/article/32539/


 
 

 

টুলরস্ট স্পটগুকিাকক ধূমপানমুক্ত করা হকব: প্লবসামলরক লবমান ও 

পর্যটন প্রলতমন্ত্রী 
Posted by: admin in জাতীয় 24 days ago ০ 19 Views 

জাতীয় প্লডস্কঃ   লবমান ও পর্যটন প্রলতমন্ত্রী প্লমা. মাহবুব আিী বকিকেন, পাবলিক প্লেকস ধূমপান লনলিদ্ধ থাককিও অকনক প্লেকেই তা 

মানা হয় না। লবকশি ককর প্লরকতারাাঁ সহ পর্যটন এিাকাকত ধূমপাকনর জনয লনলদয ষ্ট স্থান রাখার লবধান বালতি করা উলিত। এজনয আইন 

সংকশাধকনর মাধযকম পাবলিক প্লেসকক শতভাগ ধূমপানমুক্ত করা জরুলর। আর টুলরস্ট স্পটগুকিা র্াকত পুকরাপুলর ধূমপানমুক্ত থাকক 

প্লসজনয পর্যটন মন্ত্রণািয় কাজ করকব। 

রলববার (০৪ এলপ্রি) ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার (লনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ সংকশাধকনর প্রকয়াজনীয়তা’ র ওপর ঢাকা আহোলনয়া 

লমশকনর উকদযাকগ আকয়ালজত ভািুয য়াি এক প্লসলমনাকর এ কথা বকিন। প্লদশকক তামাকমুক্ত করার প্লেকে ঢাকা আহ্োলনয়ার উকদযাগকক 

স্বাগত জালনকয় প্লবসামলরক লবমান ও পর্যটন প্রলতমন্ত্রী প্লমা. মাহবুব আিী বকিন, অলধকাংশ ধূমপায়ীই অল্প বয়স প্লথকক লসগাকরকটর প্রলত 

আসক্ত হয়। এজনয সু্কি পর্যায় প্লথকক লশেক ও অলভভাবককদর উলিত তাকদর সন্তানকদর প্রলত প্লখয়াি রাখা। র্াকত তাকদর সন্তান 

অনযকদর সকে লমকশ লবপকথ না র্ায়। র্থার্থ সকিতনতাই পাকর সবার মকধয ধূমপাকনর েলতর লবিয়টি তুকি আনকত। 

ঢাকা আহ্োলনয়া লমশকনর স্বাস্থয ও ওয়াশ প্লসক্টকরর পলরিািক ইকবাি মাসুকদর সভাপলতকে প্লসলমনাকর লবকশি অলতলথ লেকিন ঢাকা লবশ্বলবদযািকয়র 

সাকবক উপািার্য ও বাংিাকদশ সংবাদ সংস্থার পলরিািনা পিযকদর প্লিয়ারমযান আ আ স ম আকরলিন লসলিক, বাংিাকদশ প্লকলমকযাি ইন্ডালি 

ককপযাকরশন (লবলসআইলস) এর সাকবক প্লিয়ারমযান ও কযাকেইন ির প্লটাবাককা লি লকডস বাংিাকদকশর লিড পলিলস এডভাইজার প্লমা. প্লমাতালিজুর 
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রহমান, লবমান ও পর্যটন মন্ত্রণািকয়র উপ-সলিব ও তামাক লনয়ন্ত্রকণর প্লিাকাি পাসযন সাকবরা আক্তার এবং এলভকয়শন এন্ড টুলরজম জানযালিস্ট 

প্লিারাম (এটিকজএিলব)-এর সভাপলত ও এটিএন বাংিার বাতয া সোদক নালদরা লকরণ। 

প্লসলমনাকর মূি প্রবন্ধ উপস্থাপন ককরন ঢাকা আহ্োলনয়া লমশকনর তামাক লনয়ন্ত্রণ প্রককল্পর সমন্বয়ক প্লমা. শলরিুি ইসিাম। ঢাকা 

আহ্োলনয়া লমশকনর তামাক লনয়ন্ত্রণ প্রককল্পর প্লপ্রাগ্রাম অলিসার শারমীন আক্তার লরলন ও লমলডয়া মযাকনজার প্লরজাউর রহমান লরজভীর 

সঞ্চািনায় প্লসলমনাকর জাতীয় দদলনক পলেকা, অনিাইন লনউজ প্লপাটয াি ও প্লটলিলভশন িযাকনকির ২০ জন সাংবালদক অংশগ্রহণ ককরন। 
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https://projapotiprotidin.com/2021/04/05/%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE/
https://projapotiprotidin.com/2021/04/05/%E0%A6%9F%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE/


 

পর্যটন স্পটগুকিা পুকরাপুলর ধূমপানমুক্ত করা হকব: পর্যটন 

প্রলতমন্ত্রী 

লনউজ প্লডস্ক 

 প্রকালশত: ৭:৫৪ অপরাহ্ণ, এলপ্রি ৫, ২০২১ 

 

বাতয া প্লডস্ক ॥ 

লবমান ও পর্যটন প্রলতমন্ত্রী প্লমা. মাহবুব আিী বকিকেন, পাবলিক প্লেকস ধূমপান লনলিদ্ধ থাককিও অকনক প্লেকেই তা মানা 

হয় না। লবকশি ককর প্লরকতারাাঁ সহ পর্যটন এিাকাকত ধূমপাকনর জনয লনলদয ষ্ট স্থান রাখার লবধান বালতি করা উলিত। এজনয 

আইন সংকশাধকনর মাধযকম পাবলিক প্লেসকক শতভাগ ধূমপানমুক্ত করা জরুলর। আর টুলরস্ট স্পটগুকিা র্াকত পুকরাপুলর 

ধূমপানমুক্ত থাকক প্লসজনয পর্যটন মন্ত্রণািয় কাজ করকব। রলববার (০৪ এলপ্রি) ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার 

(লনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ সংকশাধকনর প্রকয়াজনীয়তা’ র ওপর ঢাকা আহোলনয়া লমশকনর উকদযাকগ আকয়ালজত ভািুয য়াি এক 

প্লসলমনাকর এ কথা বকিন। প্লদশকক তামাকমুক্ত করার প্লেকে ঢাকা আহ্োলনয়ার উকদযাগকক স্বাগত জালনকয় প্লবসামলরক লবমান 

ও পর্যটন প্রলতমন্ত্রী প্লমা. মাহবুব আিী বকিন, অলধকাংশ ধূমপায়ীই অল্প বয়স প্লথকক লসগাকরকটর প্রলত আসক্ত হয়। এজনয 

সু্কি পর্যায় প্লথকক লশেক ও অলভভাবককদর উলিত তাকদর সন্তানকদর প্রলত প্লখয়াি রাখা। র্াকত তাকদর সন্তান অনযকদর 

সকে লমকশ লবপকথ না র্ায়। র্থার্থ সকিতনতাই পাকর সবার মকধয ধূমপাকনর েলতর লবিয়টি তুকি আনকত। ঢাকা আহ্োলনয়া 

লমশকনর স্বাস্থয ও ওয়াশ প্লসক্টকরর পলরিািক ইকবাি মাসুকদর সভাপলতকে প্লসলমনাকর লবকশি অলতলথ লেকিন ঢাকা 



লবশ্বলবদযািকয়র সাকবক উপািার্য ও বাংিাকদশ সংবাদ সংস্থার পলরিািনা পিযকদর প্লিয়ারমযান আ আ স ম আকরলিন 

লসলিক, বাংিাকদশ প্লকলমকযাি ইন্ডালি ককপযাকরশন (লবলসআইলস) এর সাকবক প্লিয়ারমযান ও কযাকেইন ির প্লটাবাককা লি 

লকডস বাংিাকদকশর লিড পলিলস এডভাইজার প্লমা. প্লমাতালিজুর রহমান, লবমান ও পর্যটন মন্ত্রণািকয়র উপ-সলিব ও তামাক 

লনয়ন্ত্রকণর প্লিাকাি পাসযন সাকবরা আক্তার এবং এলভকয়শন এন্ড টুলরজম জানযালিস্ট প্লিারাম (এটিকজএিলব)-এর সভাপলত ও 

এটিএন বাংিার বাতয া সোদক নালদরা লকরণ। প্লসলমনাকর মূি প্রবন্ধ উপস্থাপন ককরন ঢাকা আহ্োলনয়া লমশকনর তামাক 

লনয়ন্ত্রণ প্রককল্পর সমন্বয়ক প্লমা. শলরিুি ইসিাম। ঢাকা আহ্োলনয়া লমশকনর তামাক লনয়ন্ত্রণ প্রককল্পর প্লপ্রাগ্রাম অলিসার 

শারমীন আক্তার লরলন ও লমলডয়া মযাকনজার প্লরজাউর রহমান লরজভীর সঞ্চািনায় প্লসলমনাকর জাতীয় দদলনক 

পলেকা, অনিাইন লনউজ প্লপাটয াি ও প্লটলিলভশন িযাকনকির ২০ জন সাংবালদক অংশগ্রহণ ককরন। 
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র্থোর্থ সলিিনিোই পোলি সেোি মলধয ধূমপোলনি েরিি রেিয়রট িু লি: 

পর্যটন প্ররিমন্ত্রী 

রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী বমো. মোহেুে আ ী েল লেন, পোের ে বেলস ধূমপোন রনরিদ্ধ থোেল ও অলনে বেলেই িো মোনো হয় নো। 

রেলশি েলি বিলতোিোাঁসহ পর্যটন এ োেোলি ধূমপোলনি জনয রনরেযষ্ট স্থোন িোখোি রেধোন েোরি  েিো উরিি। এজনয আইন সংলশোধলনি 

মোধযলম পোের ে বেসলে শিভোগ ধূমপোনমকু্ত েিো জরুরি। আি টুরিস্ট স্পটগুল ো র্োলি পুলিোপুরি ধূমপোনমকু্ত থোলে বসজনয পর্যটন 

মন্ত্রণো য় েোজ েিলে। 

িরেেোি (০৪ এরপ্র ) ‘ধূমপোন ও িোমোেজোি দ্রেয েযেহোি (রনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ সংলশোধলনি প্রলয়োজনীয়িো’ি ওপি ঢোেো 

আহেোরনয়ো রমশলনি উলেযোলগ আলয়োরজি ভোিুযয়ো  এে বসরমনোলি রিরন এসে েথো েল ন। 

বেশলে িোমোেমকু্ত েিোি বেলে ঢোেো আহ্েোরনয়োি উলেযোগলে স্বোগি জোরনলয় বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী বমো. মোহেুে 

আ ী েল ন, অরধেোংশ ধূমপোয়ীই অল্প েয়স বথলে রসগোলিলটি প্ররি আসক্ত হয়। এজনয স্কু  পর্যোয় বথলে রশেে ও অরভভোেেলেি 

উরিি িোলেি সন্তোনলেি প্ররি বখয়ো  িোখো। র্োলি িোলেি সন্তোন অনযলেি সলে রমলশ রেপলথ নো র্োয়। র্থোর্থ সলিিনিোই পোলি 

সেোি মলধয ধূমপোলনি েরিি রেিয়রট িুল  আনলি। 

ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি স্বোস্থয ও ওয়োশ বসক্টলিি পরিিো ে ইেেো  মোসুলেি সভোপরিলে বসরমনোলি রেলশি অরিরথ রেল ন, ঢোেো 

রেেরেেযো লয়ি সোলেে উপোিোর্য ও েোং োলেশ সংেোে সংস্থোি পরিিো নো পিযলেি বিয়োিমযোন আ আ স ম আলিরিন রসরিে, 

েোং োলেশ বেরমেযো  ইন্ডোরি েলপযোলিশন (রেরসআইরস) এি সোলেে বিয়োিমযোন ও েযোলেইন িি বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি 

র ড পর রস এডভোইজোি বমো. বমোতোরিজুি িহমোন, রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো লয়ি উপ-সরিে ও িোমোে রনয়ন্ত্রলণি বিোেো  পোসযন 

সোলেিো আক্তোি এেং এরভলয়শন এন্ড টুরিজম জোনযোর স্ট বিোিোম (এরটলজএিরে)-এি সভোপরি ও এরটএন েোং োি েোিযো সেোেে 

নোরেিো রেিণ। 

বসরমনোলি মূ  প্রেন্ধ উপস্থোপন েলিন ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি িোমোে রনয়ন্ত্রণ প্রেলল্পি সমন্বয়ে বমো. শরিিু  ইস োম। ঢোেো 

আহ্েোরনয়ো রমশলনি িোমোে রনয়ন্ত্রণ প্রেলল্পি বপ্রোগ্রোম অরিসোি শোিমীন আক্তোি রিরন ও রমরডয়ো মযোলনজোি বিজোউি িহমোন রিজভীি 

সঞ্চো নোয় বসরমনোলি জোিীয় দেরনে পরেেো, অন োইন রনউজ বপোটযো  ও বটর রভশন িযোলনল ি ২০ জন সোংেোরেে অংশগ্রহণ েলিন। 

 

 

https://chottolar-
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%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0/ 
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টুলরস্ট স্পটগুকিাকক পুকরাপুলর ধূমপানমুক্ত করা হকব: 

প্লবসামলরক লবমান ও পর্যটন প্রলতমন্ত্রী 

০৫ এলপ্রি ২০২১, ১০:৩৪, প্লসামবার । 

 

পথর্াো লরকপাটয  ।। 



লবমান ও পর্যটন প্রলতমন্ত্রী প্লমা. মাহবুব আিী বকিকেন, পাবলিক প্লেকস ধূমপান লনলিদ্ধ থাককিও অকনক প্লেকেই তা মানা 

হয় না। লবকশি ককর প্লরকতারাাঁ সহ পর্যটন এিাকাকত ধূমপাকনর জনয লনলদয ষ্ট স্থান রাখার লবধান বালতি করা উলিত। এজনয 

আইন সংকশাধকনর মাধযকম পাবলিক প্লেসকক শতভাগ ধূমপানমুক্ত করা জরুলর। আর টুলরস্ট স্পটগুকিা র্াকত পুকরাপুলর 

ধূমপানমুক্ত থাকক প্লসজনয পর্যটন মন্ত্রণািয় কাজ করকব। 

রলববার (০৪ এলপ্রি) ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহার (লনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ সংকশাধকনর প্রকয়াজনীয়তা’ র ওপর ঢাকা 

আহোলনয়া লমশকনর উকদযাকগ আকয়ালজত ভািুয য়াি এক প্লসলমনাকর এ কথা বকিন। 

প্লদশকক তামাকমুক্ত করার প্লেকে ঢাকা আহ্োলনয়ার উকদযাগকক স্বাগত জালনকয় প্লবসামলরক লবমান ও পর্যটন প্রলতমন্ত্রী প্লমা. 

মাহবুব আিী বকিন, অলধকাংশ ধূমপায়ীই অল্প বয়স প্লথকক লসগাকরকটর প্রলত আসক্ত হয়। এজনয সু্কি পর্যায় প্লথকক লশেক 

ও অলভভাবককদর উলিত তাকদর সন্তানকদর প্রলত প্লখয়াি রাখা। র্াকত তাকদর সন্তান অনযকদর সকে লমকশ লবপকথ না র্ায়। 

র্থার্থ সকিতনতাই পাকর সবার মকধয ধূমপাকনর েলতর লবিয়টি তুকি আনকত। 

 
ঢাকা আহ্োলনয়া লমশকনর স্বাস্থয ও ওয়াশ প্লসক্টকরর পলরিািক ইকবাি মাসুকদর সভাপলতকে প্লসলমনাকর লবকশি অলতলথ 

লেকিন ঢাকা লবশ্বলবদযািকয়র সাকবক উপািার্য ও বাংিাকদশ সংবাদ সংস্থার পলরিািনা পিযকদর প্লিয়ারমযান আ আ স ম 

আকরলিন লসলিক, বাংিাকদশ প্লকলমকযাি ইন্ডালি ককপযাকরশন (লবলসআইলস) এর সাকবক প্লিয়ারমযান ও কযাকেইন ির 

প্লটাবাককা লি লকডস বাংিাকদকশর লিড পলিলস এডভাইজার প্লমা. প্লমাতালিজুর রহমান, লবমান ও পর্যটন মন্ত্রণািকয়র উপ-

সলিব ও তামাক লনয়ন্ত্রকণর প্লিাকাি পাসযন সাকবরা আক্তার এবং এলভকয়শন এন্ড টুলরজম জানযালিস্ট প্লিারাম 

(এটিকজএিলব)-এর সভাপলত ও এটিএন বাংিার বাতয া সোদক নালদরা লকরণ। 

প্লসলমনাকর মূি প্রবন্ধ উপস্থাপন ককরন ঢাকা আহ্োলনয়া লমশকনর তামাক লনয়ন্ত্রণ প্রককল্পর সমন্বয়ক প্লমা. শলরিুি ইসিাম। 

ঢাকা আহ্োলনয়া লমশকনর তামাক লনয়ন্ত্রণ প্রককল্পর প্লপ্রাগ্রাম অলিসার শারমীন আক্তার লরলন ও লমলডয়া মযাকনজার প্লরজাউর 

রহমান লরজভীর সঞ্চািনায় প্লসলমনাকর জাতীয় দদলনক পলেকা, অনিাইন লনউজ প্লপাটয াি ও প্লটলিলভশন িযাকনকির ২০ জন 

সাংবালদক অংশগ্রহণ ককরন। 
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টুরিস্ট স্পটগুল োলে পুলিোপুরি ধূমপোনমকু্ত েিো হলে 

 আল োরেি রসিোজগঞ্জ 

 প্রেোরশি: ৫ এরপ্র  ২০২১   

A- A A+ 

 

রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী বমো. মোহেুে আ ী েল লেন, পোের ে বেলস ধূমপোন রনরিদ্ধ থোেল ও অলনে বেলেই িো 

মোনো হয় নো। রেলশি েলি বিলতোিোাঁসহ পর্যটন এ োেোলি ধূমপোলনি জনয রনরেযষ্ট স্থোন িোখোি রেধোন েোরি  েিো উরিি। 

এজনয আইন সংলশোধলনি মোধযলম পোের ে বেসলে শিভোগ ধূমপোনমকু্ত েিো জরুরি। আি টুরিস্ট স্পটগুল ো র্োলি 

পুলিোপুরি ধূমপোনমুক্ত থোলে বসজনয পর্যটন মন্ত্রণো য় েোজ েিলে। 

িরেেোি (০৪ এরপ্র ) ‘ধূমপোন ও িোমোেজোি দ্রেয েযেহোি (রনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ সংলশোধলনি প্রলয়োজনীয়িো’ ি 

ওপি ঢোেো আহেোরনয়ো রমশলনি উলেযোলগ আলয়োরজি ভোিুযয়ো  এে বসরমনোলি এ েথো েল ন। 



বেশলে িোমোেমুক্ত েিোি বেলে ঢোেো আহ্েোরনয়োি উলেযোগলে স্বোগি জোরনলয় বেসোমরিে রেমোন ও পর্যটন প্ররিমন্ত্রী 

বমো. মোহেুে আ ী েল ন, অরধেোংশ ধমূপোয়ীই অল্প েয়স বথলে রসগোলিলটি প্ররি আসক্ত হয়। এজনয স্ক ু পর্যোয় 

বথলে রশেে ও অরভভোেেলেি উরিি িোলেি সন্তোনলেি প্ররি বখয়ো  িোখো। র্োলি িোলেি সন্তোন অনযলেি সলে রমলশ 

রেপলথ নো র্োয়। র্থোর্থ সলিিনিোই পোলি সেোি মলধয ধমূপোলনি েরিি রেিয়রট িুল  আনলি। 

ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি স্বোস্থয ও ওয়োশ বসক্টলিি পরিিো ে ইেেো  মোসুলেি সভোপরিলে বসরমনোলি রেলশি অরিরথ 

রেল ন ঢোেো রেেরেেযো লয়ি সোলেে উপোিোর্য ও েোং োলেশ সংেোে সংস্থোি পরিিো নো পিযলেি বিয়োিমযোন আ আ স ম 

আলিরিন রসরিে, েোং োলেশ বেরমেযো  ইন্ডোরি েলপযোলিশন (রেরসআইরস) এি সোলেে বিয়োিমযোন ও েযোলেইন িি 

বটোেোলেো রি রেডস েোং োলেলশি র ড পর রস এডভোইজোি বমো. বমোতোরিজুি িহমোন, রেমোন ও পর্যটন মন্ত্রণো লয়ি 

উপ-সরিে ও িোমোে রনয়ন্ত্রলণি বিোেো  পোসযন সোলেিো আক্তোি এেং এরভলয়শন এন্ড টুরিজম জোনযোর স্ট বিোিোম 

(এরটলজএিরে)-এি সভোপরি ও এরটএন েোং োি েোিযো সেোেে নোরেিো রেিণ। 

বসরমনোলি মূ  প্রেন্ধ উপস্থোপন েলিন ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি িোমোে রনয়ন্ত্রণ প্রেলল্পি সমন্বয়ে বমো. শরিিু  

ইস োম। ঢোেো আহ্েোরনয়ো রমশলনি িোমোে রনয়ন্ত্রণ প্রেলল্পি বপ্রোগ্রোম অরিসোি শোিমীন আক্তোি রিরন ও রমরডয়ো 

মযোলনজোি বিজোউি িহমোন রিজভীি সঞ্চো নোয় বসরমনোলি জোিীয় দেরনে পরেেো, অন োইন রনউজ বপোটযো  ও 

বটর রভশন িযোলনল ি ২০ জন সোংেোরেে অংশগ্রহণ েলিন। 
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