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জনাব মাঃ আসা ল ইসলাম 
সিচব 

া  সবা িবভাগ  
া  ও পিরবার কল াণ ম ণালয় 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

 

িবষয়: কেরানা ভাইরাস সং মেণর এই ঃসমেয় দেশর জন া  ঝুিঁক বাড়ােনার জে  দািয় তামাক পণ  (িসগােরট, িবিড়) 
এবং ধায়ঁািবহীন তামাক পণ  (জদা, সাদাপাতা ও ল) অিবলে  িব য় বে র িনেদশনা দবার জে  গণ জাত ী 
বাংলােদশ সরকােরর া  ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র কােছ আেবদন 
 
 
জনাব মাঃ আসা ল ইসলাম 
 
আমরা তামাক িবেরাধী নারী জাট (তািবনাজ) এর সদ রা দীঘিদন তামাক সবেনর িতকর ভাব িনেয় কাজ করিছ। 
বতমােন কেরানা ভাইরাস ( কািভড- ১৯) এর য সং মণ দেশ ঘটেছ তা িনেয় খুব উি । আমরা জািন কেরানা 
ভাইরােসর অ তম ধান আ মেণর  হে  ফসুফুস; াসকে র কারেণই আ া রা মতৃু বরণ করেছন। অত  

ঃখজনক িবষয় হে  কািভড- ১৯ এর কান িচিকৎসা এখেনা নাই। াসক  লাঘেবর জে  ভি টেলটর দয়া েয়াজন 
অথচ আমােদর হাসপাতাল েলােত এেতা ভি টেলটর নই। ধু আমােদর দেশই নয়, পিৃথবীর ধিন দশ েলাও এই 
িবষেয় িহমিসম খাে । কােজই কািভড- ১৯ মাকােবলার একমা  পথ হে  এর িব ে  িতেরাধ গেড় তালা। িনেজর 
শরীর  রাখা, এবং িবেশষ কের ফুসফুস ও াসযে র িত হয় এমন কান িকছ ু সবন করা থেক িবরত থাকা।   
 
িব া  সং া বলেছ, যারা ধূমপান ও তামাক সবন কেরন তােদর কািভড- ১৯ এ আ া  হওয়ার ঝুিঁক বিশ। কারণ,  
িসগােরট খাবার সময় হােতর আঙুল েলা ঠােঁটর সং েশ আেস এবং এর ফেল হােত )বা িসগােরেটর গােয় (লেগ  থাকা 
ভাইরাস মুেখ চেল যাবার স াবনা বেড় যায়। িব  া  সং া আরও বলেছ ধূমপান ফুসফুস ও দেহর অ  – তে র 

িত কের এবং কািভড- ১৯ এ আ া  হেয় তর অ  হবার ঝুিঁক বািড়েয় দয়।  
 
আমরা জািন ধূমপান (িবিড়- িসগােরট) এবং ধায়ঁািবহীন অ া  তামাক পণ  সবন যমন জদা,  ল ও সাদাপাতা  
ফুসফুস এবং শরীেরর রাগ িতেরাধ ব ব ােক বল কের দয় এবং দাহ সিৃ  কের। ভ ািপং বা ই- িসগােরেটর িবষেয় এ 
ধরেনর উে খেযাগ  গেবষণা না থাকেলও এর ভাবও িসগােরেটর মেতাই বেল ধারণা করা হয়। 
 
আমরা িচি ত য বাংলােদেশ তামাক িনয় ণ আইন কাযকর থাকেলও এখেনা ৩৬.২% া  বয়  পু ষ ধমূপান কেরন। 
নারীেদর মেধ  ধূমপােনর সংখ া মা  ০.৮%। চীন এবং ইতালীর কািভড- ১৯ আ া  হওয়া এবং মৃতু বরণ করার সংখ ার 
মেধ  পু ষ বিশ। চীেন গেবষণায় দখা গেছ য কািভড- ১৯ মৃতেদর ৭০ শতাংশই পু ষ। এর পছেন ধূমপানেকই 
একিট বড় কারণ মেন করা হে । িক  বাংলােদেশ া  বয়  নারীেদর ২৪.৮% ধাঁয়ািবহীন (জদা- সাদাপাতা- ল) 
সবন কেরন। পু ষেদর মেধ ও ১৬.২% ধাঁয়ািবহীন তামাক ব  সবন কেরন।   

 
দীঘিদন ধের যারা িসগােরট,  িবিড়,  জদা,  ল ও সাদাপাতা সবন কারীেদর ফুসফেুস দীঘ ায়ী সম া ( িনক) তির 
হয়। এ কারেণই নেভল কেরানাভাইরাস সৃ  কিভড- ১৯ রাগিট এ ধরেনর তামাক পণ  সবনকারীর জ  মারা ক 
জিটলতা তির করেত পাের। বাংলােদেশ ইিতমেধ  কািভড- ১৯ এ আ া  হেয় অ  হেয় পড়েছন অেনেক,  মারাও 
যাে ন। সরকার অেঘািষত লকডাউন কের সকলেক ঘের থাকার িনেদশ িদে ন, হাত ধায়া, মা  পরা, জনসমাগম 
এিড়েয় চলার মেতা িতেরাধমূলক ব ব া হণ করেছন। যা শংসার দািবদার। িনত েয়াজনীয় পণ  (চাল- ডাল-
কাঁচাবাজার- ওষধু ইত ািদ) ছাড়া সকল দাকান পাট ব  রাখা হেয়েছ।    

 তামাক িবেরাধী নারী জাট 
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এই কথা সকেলই বােঝ তামাক পণ  (িসগােরট,  িবিড়,  জদা,  ল ও সাদাপাতা) কান িনত  েয়াজনীয় পণ  নয়। এ 
সব মা ষ ধ ু নশার কারেণই ব বহার কের। অথচ এ েলা এই লকডাউন অব ায়ও চােয়র দাকান ও মুিদর দাকােন 
অবােধ িবি  হে । ির া ওয়ালারা আয় নই বেল খেত পারেছ না, অথচ সহজলভ  এবং স া বেল িসগােরট- িবিড়-
জদা- সাদাপাতা ইত ািদ খাে । তাই তামাক িবেরাধী নারী জােরট ( তািবনাজ) প  থেক এ সকল পণ  িবি  বে র 
এবং দাকান থেক অিবলে  সিরেয় ফলার দািব জানাি । একই সােথ আস  বােজেট সকল তামােকর মলূ  বিৃ  ও 

িনিদ  কর আেরাপ কের জনগণেক এই িতকর ব  ব বহার থেক িবরত রাখার ব ব া হেণর জে  সরকােরর কােছ 
আহবান জানাি । কেরানা ভাইরােসর এই েকাপ দীঘ ময়ােদ চলেব। তাই আমােদর দীঘেময়ািদ িচ া কের কাজ করেত 
হেব। 

আমরা িন  া রকারীরা জন া  ঝুিঁক বাড়ােনার জে  দািয় ধায়ঁাযু  তামাক পণ  (িসগােরট, িবিড়) এবং ধায়ঁািবহীন 

তামাক পণ  (জদা, সাদাপাতা ও ল) অিবলে  িব য় বে র িনেদশনা দবার জে  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর া  

ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র কােছ অ েরাধ করিছ।  কেরানা মাকােবলার জে  এই উেদ াগ খবু জ ির। 
 

া রকারীগণ:  

 

১.  িদলারা জামান,  নাট কমী,  ঢাকা 
২.  কল াণী ঘাষ,  ক ঠিশ ী,  ঢাকা 
৩.  অ না িব াস,  অিভেন ী,  ঢাকা 
৪.  তাসিময়া  আফিরন মৗ,  িচ  পিরচালক,  ঢাকা 
৫.  অধ াপক ডা. সািমনা চৗধুরী,  ী রাগ ও ধা ীিবদ া িবেশষ ,  ঢাকা 
৬.  নাজিম সািবনা,  ডেভলপেম ট ইেকানিম ,  া  গেবষক,  ঢাকা 
৭.  খােলদা খাতুন,  পিু িবদ,  বারেডম হাসপাতাল,  ঢাকা 
৮.  আখতা ন নাহার আেলা,  িচফ িনউি শন অিফসার ও হড অব িডপাটেম ট,  বারেডম হাসপাতাল,  ঢাকা 
৯.  ডা. পারভীন বগম,  বারেডম হাসপাতাল,  ঢাকা 
১০.  হািলমা আখতার,  িমডওয়াইফ,  ঢাকা নািসং কেলজ 
১১.  ফিরদা আখতার,  আহবায়ক,  তািবনাজ 
১২.  রীতা ভৗিমক,  সাংবািদক,  যুগা র 
১৩.  জািকয়া আহেমদ,  সাংবািদক,  সারা বাংলা 
১৪.  লতানা বগম,  িমক ন ী 
১৫.  এড. মাইয়া ইসলাম,  আইনজীিব,  ঢাকা 
১৬.  সািদয়া আরমান,  আইনজীিব,  ঢাকা 
১৭.  রােকয়া ইসলাম,  লিখকা,  ঢাকা 
১৮.  িমতালী হােসন,  লিখকা,  ঢাকা 
১৯.  সীমা দাস সীমু,  পিরচালক,  উিবনীগ 
২০.  ফারহানা জামান িলজা,  ক  কমকতা ও গেবষণা সহকারী,  িটিসআরিস,  ঢাকা ই টার াশনাল    
ইউিনভািসিট 
২১.   শা তা লতানা,  ক  পিরচালক,  এইড ফাউে ডশন 
২২.  নািসম বা  ামলী,  টীম িলডার,  ক ি  ােজ ,  ইপসা 
২৩.  সাইদা আখতার,  সম ক,  তািবনাজ 
২৪.  সেনআরা জিল,  া াম ফর উইেমনেডেভলপেম ট,  িসরাজগ  
২৫.  আয়শা আ ার,  সা াল ডেভলপেম ট সািভস,  জয়পুরহাট 
২৬.  আফসানা খাতুন,  সমতা নারী উ য়ন সং া, চাপঁাইনবাবগ  
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২৭.  মাহমুদা পা ল,  য়াস মিহলা সং া,  গাইবা া 
২৮.  রিহমা চৗধুরী,  মুি রহাট মিহলা ঃ কমী ব ঃ সঃ সঃ িলঃ,  ঠা রগাওঁ 
২৯.  আেলা দাস,  আ য় সমাজ কল াণ সং া,  নওগাঁ 
৩০.  নাসিরন পারভীন,  িচতা সমাজ উ য়ন সং া,  পাবনা 
৩১.  িবউিট আ ার,  িনডা সাসাইিট,  নােটার 
৩২.  সাইদা ইয়াসমীন,  এেসািসেয়শন ফর অ ারেনিটভ ডঃ,  িড় াম 
৩৩.  আকতা ন নাহার সাকী,  পর র,  প গড় 
৩৪.  নূর- এ-  জা াত,  ােসবী ব মুখী মিহলা সমাজ কঃ সঃ,  রাজশাহী 
৩৫.  িজনাত রহমান,  আরিডিসএ,  িদনাজপুর 
৩৬.  রােকয়া খাতুন,  মািহগ  চকবাজার মিহলা কল াণ সিমিত,  রংপুর 
৩৭.  িফেরাজা বগম,  পািরবািরক মিহলা উ য়ন সং া ( িফডা) ,  লালমিনরহাট 
৩৮.  আফেরাজা বা ,  আশার আেলা ফাউে ডশন,  নড়াইল 
৩৯.  ফিজলাতেু ছা ফৗিজয়া,  ভনচার ফাউে ডশন,  ব ড়া 
৪০.  মা:  আিরফুর ইসলাম,  মিহলা উ য়ন ফাউে ডশন,  ফিরদপুর 
৪১.  হাসেন আরা বগম,  পালী মিহলা উ য়ন সং া,  ন েকানা 
৪২.  আেয়শা আখতার,  চতনা মিহলা সং া,  নরিসংদী  
৪৩.  রােকয়া বগম,  গেবষক,  তািবনাজ 
৪৪.  ফােতমা বগম,  সৗহাদ নারী কল াণ ফাউনে ডশন,  মাদারীপুর 
৪৫.  নািসমা  খাতুন,  নারী িবকাশ ক ,  শিরয়তপুর 
৪৬.  িনভা সরকার,  সািসও ইেকানিমক ডেভলপেম ট এেজি ,  মািনকগ  
৪৭.  রিহমা আখতার িলজা,  নারী কল াণ সং া,  নারায়নগ  
৪৮.  শারিমন কিবর বীনা,  ঝুমকা মিহলা সিমিত,  জামালপুর 
৪৯.  মুসিলমা আ ার মিজনা,  দীপ মিহলা উ য়ন সং া,  ময়মনিসংহ 
৫০.  ম ুরাণী ামািণক,  রণী মানব উ য়ন সং া,  টা াইল 
৫১.  কাওসার পারভীন,  বিরশাল মিহলা কল াণ সং া,  বিরশাল 
৫২.  আফেরাজা আকবর,  আদশ মিহলা সং া,  পটয়ুাখালী 
৫৩.  সােজদা সাজ,ু  রাল ডঃ এেসািসেয়শন,  বর না 
৫৪.  িবলিকস জাহান মুনমুন,  আি না মিহলা সিমিত,  ভালা 
৫৫.  মেনায়ারা বগম,  কৃ কািঠ মিহলা উ য়ন সিমিত,  ঝালকািট 
৫৬.  জুেলখা ইসলাম,  িপপলস ডেভলপেম ট ফাউে ডশন,  িপেরাজপুর 
৫৭.  রােবয়া বগম,  নাইস ফাউে ডশন,  খুলনা 
৫৮.  মা:  রােশ ামান,  সহকারী গেবষক,  তািবনাজ 
৫৯.  মৗ মী ফারজানা,  উদয়ন বাংলােদশ,  বােগরহাট 
৬০.  মিরয়ম মা ান,  চুপিড়য়া মিহলা সং া,  সাত ীরা 
৬১.  শিরফা খাতুন,  ওেয়ল ফয়ার এে ট ( উই) ,  িঝনাইদহ 
৬২.  সালমা লতানা,  িন িশমাজ সমাজ কল াণ িত ান,  ি য়া 
৬৩.  রেবকা পারভীন,  জননী মিহলা উ য়ন সং া,  যেশার 
৬৪.  লায়লা কািনজ,  রাল ডেভলপেম ট স টার,  মা ড়া 
৬৫.  সােদকা বগম,  অিনবান মিহলা কল াণ সিমিত,  মেহরপুর 
৬৬.  হেলনা বগম,  িটলাপাড়া পিরবার উ য়ন সং া,  িসেলট 
৬৭.  ভারানী বাড়াইক,  ইনি :  ফর সা াল এডভা েম ট,  মৗলভীবাজার 
৬৮.  শাহানা বগম,  কমনীড় সামািজক মিহলা উ য়ন সং া,  ক বাজার 
৬৯.  ফিরদা ইয়াসিমন,  শাহপুর :  মিহলা উ য়ন সং া,  ফনী 
৭০.  ইয়াসিমন জাহান,  এেসািসেয়শন ফর রাল ডঃ ( এআরিড) ,  া ণবািড়য়া 
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৭১.  মাছাঃ নীিলমা আকতার,  িহলটপ,  বা রবান 
৭২.  হািসনা চৗধুরী,  অন া ব মূখী কল াণ সং া,  নায়াখালী 
৭৩.  সােয়রা বগম,  সবুেজর যা া,  চ াম 
৭৪.  পারভীন হাসান,  িহউম ান ডেভলপেম ট অগানাইেজশন,  িম া 
৭৫.  নাইউ া  মারমা মির,  ইউম ার এডেুকশন ফর এডভা েম ট এ ড পাওয়ার মন,  রা ামািট 
৭৬.  সােলহা চৗধুরী,  জগদীশপুর মিহলা উ য়ন সং া,  হিবগ  
৭৭.  শাহীন লতানা ( িমলী) , আকাং া মিহলা উ য়ন সিমিত,  চুয়াডা া 
৭৮.  নািহদ লতানা,  বা য়ারচর শতদল সঃ কঃ সং,  গাজীপুর 
৭৯.  মাহমুদা খাতুন,  শতা ী সমাজ কল াণ সং া,  ঢাকা 
৮০.  পিল রহমান,  ত াশা িশ  ও নারী উ য়ন সং া,  নড়াইল  
৮১.  হাসেন আরা,  িচ া নারী ও িশ  উ য়ন সং া  
৮২.  রােকয়া বগম,  নারী পূনবাসন ক ,  নড়াইল 
৮৩.  জাৎ া বগম,  জননী মিহলা কল াণ সিমিত,  চাদঁপুর 
৮৪.  সয়দা অন া রহমান,  েজ  ম ােনজার,  ডা ি্উ িবিব া  
৮৫.  শারিমন বিরনা,  া াম পিরচালক,  এেসািসেয়শন ফর কমু িনিট ডেবলপেম ট ( এিসিড)  
৮৬.  গাউস িপয়ারী,  পিরচালক,  ডাি উিবিব া  
৮৭.  শারিমন আ ার িরিম,  া াম অিফসার,  ডা ি্উিবিব া  
৮৮.  শারিমন রহমান,  া াম অিফসার,  ঢাকা আহসািনয়া িমশন 
৮৯.  লাই ন নাহার,  া াম অিফসার,  এি ট টাবােকা াগাম,  াশনাল হাট ফাউে ডশন হাসপাতাল 
 

 

অ িলিপ:  
 

১. রীনা পারভীন 
অিতির  সিচব (জন া  ও িব া  অ িবভাগ) 

া  সবা িবভাগ 
া  ও পিরবার কল াণ ম ণালয় 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর 
 

২. মাঃ খায় ল আলম শখ 
যু সিচব (জাতীয় তামাক িনয় ণ সল) 

া  সবা িবভাগ 
া  ও পিরবার কল াণ ম ণালয় 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর 
 


