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 ‘িবগ টা ােকা টাইিন টােগট’ গেবষণার ফলাফল : রাজশাহীর ৮৩ শতাংশ 
েলর পােশ িবি  হয় তামাক প  

কাগজ িতেবদক, রাজশাহী : রাজশাহী িবভােগর শতকরা ৮৩ শতাংশ ল ও খলার মােঠর ১০০ িমটােরর মে  দদার 
িসগােরটসহ তামাকজাত প  িবি  হে । এসব েলর পােশ  িদর দাকান রেয়েছ শতকরা ৭৭ শতাংশ, রা ার পােশ 
তামােকর দাকান ১২ শতাংশ, িকয়সক ৮ শতাংশ এবং া মাণ িবে তা পাওয়া গেছ ৩ শতাংশ। 
২০১৭ সােল ক াে ইন ফর টা ােকা ি  িকডেসর সহায়তায় ঢাকা আহছািনয়া িমশেনর ন ে  এিসিড, ইপসা, াশনাল হাট 
ফাউে শন এবং উিবিনগ যৗথভােব ‘িবগ টা ােকা টাইিন টােগট’ িশেরানােম িশ েদর িত তামাক কা ািনর বতমান অব া 
পযেব েণর জ  এক  জিরপ পিরচালনা কের। গতকাল রিববার বলা সােড় ১১টার িদেক রাজশাহীর মা ার সফ কনফাের  েম 
সই িবগ টা ােকা টাইিন টােগেটর ‘গেবষণা িতেবদন উপ াপন ও করণীয়’ শীষক এক আেলাচনা সভায় গেবষণা র ফলাফেল 

এসব ত  উেঠ এেসেছ। ক াে ইন ফর টা ােকা ি  িকডেসর সহেযািগতায় রাজশাহীর উ য়ন সং া এেসািসেয়শন ফর 
কিমউিন  ডেভলপেম -এিসিড এ আেলাচনা সভার আেয়াজন কের। গেবষণা িতেবদেনর ফলাফেল বলা হয়, রাজশাহী িবভােগ 
শতকরা ৮৬ শতাংশ তামাকপে র দাকােন িশ েদর ি  সমা রােল (আ মািনক ১ িমটার) তামাকজাত ে র দিশত হে । 
চেকােলট এবং খলনার পােশ তামাকজাত  িবি  করেত দখা যায় শতকরা ৮৬ শতাংশ তামাকপে র দাকােন। রাজশাহী 
িবভােগর ল ও খলার মােঠর পােশ শতকরা ৮৫ শতাংশ তামাকপে র দাকােন তামােকর িব াপন পিরলি ত হেয়েছ। এর মে  
শতকরা ৫২ শতাংশ তামাকপে র দাকােন ি কার/ডািম ােকট/েফ ন/ ায়ারেসর িব াপন দিশত হেয়েছ। পা ােরর মা েম 
শতকরা ৪৭ শতাংশ তামাকপে র দাকােন িব াপন পিরলি ত হেয়েছ। তামাক েয় অ ে রণা জাগােত শতকরা ৫৮ শতাংশ 
তামাক পে র দাকােন িবনা ে  ন না, শতকরা ৩৯ শতাংশ তামাকপে র দাকােন র ার- েণাদনা দয়ার িবষয়  উেঠ 
এেসেছ। এ ছাড়া রাজশাহী িবভােগর শতকরা ৯৭ শতাংশ দাকােন একক শলাকা িসগােরট িবি  হয় বেল গেবষণার ফলাফেল 
দখােনা হেয়েছ। আেলাচনা সভায় ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন রাজশাহী মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বােডর 
চয়ার ান অ াপক মা. আ ল কালাম আজাদ। 

এ সময় ধান অিতিথর ব ে  রাজশাহী মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বােডর চয়ার ান অ াপক মা. আ ল কালাম আজাদ 
বেলন, মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বােডর প  থেক রাজশাহী িস  করেপােরশেনর ময়রেক িশ া িত ােনর আশপােশ 
থেক তামাকপে র িবি  বে  েয়াজনীয় ব া হেণর অ েরাধ করা হেব। 

মা িমক ও উ  মা িমক িশ া উপপিরচালক ড. শরমীন ফরেদৗস চৗ রীর সভাপিতে  িবেশষ অিতিথ িছেলন রাজশাহী 
িব িব ালেয়র সােবক উপউপাচায ও এিসিডর পিরচালনা পষেদর সভাপিত অ াপক ড. চৗ রী সারওয়ার জাহান সজল, রাজশাহী 
িসিভল সাজন অিফেসর মিডেকল অিফসার ডা. কাম ল হাসান। 
সভাপিতর ব ে  মা িমক ও উ  মা িমক িশ ার উপপিরচালক ড. শরমীন ফরেদৗস চৗ রী বেলন, রাজশাহীর মা িমক ও 
উ  মা িমক িশ া অিধদ েরর আওতা  সব িশ া িত ােনর ধান িশ কেদর না েসর মা েম িশ া িত ােনর আশপােশ 
তামাকপ  িবি  বে র িনেদশনা দয়া হেব। আেলাচনা সভায় এিসিডর প  থেক িশ , িকেশার ও বসমাজেক তামাক ও 
মপােন আস  করা ও ভিব ৎ জ েক ংস করার লে  তামাক কা ািন েলার িবিভ  ক‚ট- কৗশল বে  সরকার ও ানীয় 
শাসেনর কােছ িক  পািরশ েল ধরা হয়। স েলা হেলা- রাজশাহী মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বােডর চয়ার ান এই 
বােডর সব িশ া িত ােনর ধানরা তােদর িনজ িনজ িশ া িত ােনর ১০০ িমটােরর মে  তামাকপে র িবি  ব  করেত এক  
না স জাির করেবন। রাজশাহী মা িমক ও উ  মা িমক িশ ার উপপিরচালক তার আওতাধীন িশ া িত ান েলােক 
মপান  রাখেত এবং পযা সং ক মপান  সাইেনজ (েনা স) মান ােন টাঙােনার জ  িশ া িত ােনর ধানরা 

বরাবর এক  না স জাির করেবন। রাজশাহী দাকান মািলক সিমিত িশ া িত ান েলার চারপােশ সব ধরেনর িব াপন, প  
দশন ও তামাকপ  িবি  ব  করার জ  পদে প নেব। িশ ক সিমিত ল ও খলার মােঠর ১০০ িমটােরর মে  তামাকপে র 

িব য় বে  পদে প নেব। জলা িশ া কমকতা উপেরা  িবষয় েলা তােদর িব ালয় মিনটিরং ফর ােট অ  কের িনয়িমত 
মিনটিরং করেবন। 

 


