
  

 
ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) আইন, ২০০৫

( ২০০৫ সেনর ১১ নং আইন )
 [১৫ মাচ�, ২০০৫]
   
     ধূমপান ও তামাকজাত �েব�র উ�পাদন, ব�বহার, �য়-িব�য় ও িব�াপন িনয়�েণর লে�� িবধান �ণয়নকে� �ণীত আইন৷
 
 
�যেহতু ধূমপান ও তামাকজাত �েব�র ব�বহার জন�াে��র জন� �িতকর;

  
�যেহতু িব��া�� সং�ার ৫৬তম সে�লেন ধূমপান ও তামাকজাত �েব�র ব�বহার িন��সািহত করার জন� Framework Convention
on Tobacco Control (FCTC) নামীয় কনেভনশেন বাংলােদশ ১৬ জুন, ২০০৩ ইং তািরেখ �া�র এবং ১০ �ম, ২০০৪ ইং তািরেখ
অনু�া�র কিরয়ােছ; এবং

  
�যেহতু উ� কনেভনশেনর িবধানাবলী বাংলােদেশ কায�কর করার লে�� ধূমপান ও তামাকজাত �েব�র উ�পাদন, ব�বহার, �য়-িব�য় ও
িব�াপন িনয়�ণ করা সমীচীন ও �েয়াজনীয়; 

  
�সেহতু এত� �ারা িন��প আইন করা হইল:-

  
  
 
সংি�� িশেরানামা ও
�বত�ন

 

১৷ (১) এই আইন ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) আইন, ২০০৫ নােম অিভিহত হইেব৷
  

(২) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �য তািরখ িনধ�ারণ কিরেব �সই তািরেখ এই আইন কায�কর
হইেব:

  
তেব শত� থােক �য, এই আইেনর িবিভ� ধারা কায�কর করার জন� িভ� িভ� তািরখ িনধ�ারণ করা যাইেব৷

  
  
 
সং�া  ২৷ িবষয় বা �সংেগর পিরপ�ী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন-

  
১[ (ক) “কতৃ���া� কম�কত�া” অথ� উপেজলা িনব�াহী কম�কত�া বা উপেজলা �া�� ও পিরবার পিরক�না
কম�কত�া বা তাঁহার সমমােনর বা তদূ�� পদময�াদার �া�� অিধদ�েরর �কান কম�কত�া এবং এত� সংি��
দািয়�পালেনর জন� �কান আইেনর অধীন, বা সরকার কতৃ�ক সরকাির �গেজট ��াপন �ারা, �মতা�া� �য
�কান বা সকল কম�কত�াও ইহার অ�ভু�� হইেব;

  
(খ) “তামাক” অথ� �কান িনেকািটনা টাবাকাম বা িনেকািটনা রাসিটকার ��িণভু� উি�দ বা এত� স�িক�ত
অন� �কান উি�দ বা উহােদর �কান পাতা বা ফসল, িশকড়, ডাল বা উহার �কান অংশ বা অংশ িবেশষ;

  
(গ) “তামাকজাত �ব�” অথ� তামাক, তামাক পাতা বা উহার িনয�াস হইেত ��ত �য �কান �ব�, যাহা �চাষণ
বা িচবােনার মাধ�েম �হণ করা যায় বা ধূমপােনর মাধ�েম �ােসর সিহত টািনয়া লওয়া যায় এবং িবিড়,
িসগােরট, চু�ট, �ল, জ��া, �খনী, সাদাপাতা, িসগার এবং ��া বা পাইেপর ব�বহায� িম�ণও (mixture)
ইহার অ�ভু�� হইেব;]

  
(ঘ) “ধূমপান” অথ� �কান তামাকজাত �েব�র �ধাঁয়া �ােসর সিহত টািনয়া �নওয়া বা বািহর করা, এবং �কান
��িলত তামাকজাত �ব� ধারণ করা বা িনয়�ণ করাও ইহার অ�ভু�� হইেব;

  
(ঙ) “ধূমপান এলাকা” অথ� �কান পাবিলক ��স বা পাবিলক পিরবহেণ ধূমপােনর জন� িনিদ��কৃত �কান
এলাকা;

  

 



২[ (চ) “পাবিলক ��স” অথ� িশ�া �িত�ান, সরকাির অিফস, আধা-সরকাির অিফস, �ায়�শািসত অিফস
ও �বসরকাির অিফস, ��াগার, িলফট, আ�ািদত কম�ে�� (indoor work place), হাসপাতাল ও
ি�িনক ভবন, আদালত ভবন, িবমানব�র ভবন, সমু�ব�র ভবন, �নৗ-ব�র ভবন, �রলওেয় ��শন ভবন,
বাস টািন�মাল ভবন, ���াগৃহ, �দশ�নী �ক�, িথেয়টার হল, িবপণী ভবন, চতুিদ�েক �দয়াল �ারা আব�
�র�ুের�, পাবিলক টয়েলট, িশ�পাক�, �মলা বা পাবিলক পিরবহেন আেরাহেণর জন� যা�ীেদর অেপ�ার
জন� িনিদ�� সাির, জনসাধারণ কতৃ�ক সি�িলতভােব ব�বহায� অন� �কান �ান অথবা সরকার বা �ানীয় সরকার
�িত�ান কতৃ�ক, সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা, সময় সময় �ঘািষত অন� �য �কান বা সকল �ান;]

  
(ছ) “পাবিলক পিরবহণ” অথ� �মাটর গাড়ী, বাস, �রলগাড়ী, �াম, জাহাজ, ল�, যাি�ক সকল �কার জন-
যানবাহন, উেড়াজাহাজ এবং সরকার কতৃ�ক, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, িনিদ��কৃত বা �ঘািষত অন� �য
�কান যান;

  
(জ) “িবিধ” অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ; এবং

  
৩[ (ঝ) “ব�ি�” অেথ� �কা�ানী, সিমিত, সং�া বা ব�ি� সমি�, সংিবিধব� হউক বা না হউক, তামাকজাত
�ব� উৎপাদনকারী বা পিরেবশনকারীও অ�ভু�� হইেব।]

  
  
 
অন�ান� আইেনর
�েয়াগ

 

৩৷ এই আইেনর িবধানাবলী, উহােত িভ��প িকছু না থািকেল, the Railways, Act, 1890 (Act IX
of 1890), ৪[ ***], the Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ord. No. III
of 1976), the Chittagong Metropolitan Police Ordinance, 1978 (Ord. No.
XLVIII of 1978), the Khulna Metropolitan Police Ordinance, 1985 (Ord. No.
LII of 1985) এবং রাজশাহী মহানগরী পুিলশ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সেনর ২৩ নং আইন) ৫[ ,িসেলট
মহানগরী পুিলশ আইন, , ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৩ নং আইন), বিরশাল মহানগরী পুিলশ আইন, ২০০৯
(২০০৯ সেনর ২৪ নং আইন)] সহ আপাততঃ বলব� অন� �কান আইন এর অিতির�, এবং উহােদর হািনকর
নয়, বিলয়া গণ� হইেব৷

  
  
 
পাবিলক ��স এবং
পাবিলক পিরবহেণ
ধূমপান িনিষ�

 

৪৷ (১) ধারা ৭ এর িবধান সােপে�, �কান ব�ি� �কান পাবিলক ��স এবং পাবিলক পিরবহেণ ধূমপান
কিরেত পািরেবন না৷

  
৬[ (২) �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন কিরেল িতিন অনিধক িতনশত টাকা অথ�দে� দ�নীয়
হইেবন এবং উ� ব�ি� ি�তীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরেণর অপরাধ সংঘটন কিরেল িতিন
পয�ায়�িমকভােব উ� দে�র ি��ণ হাের দ�নীয় হইেবন।]

  
  
 
তামাকজাত �েব�র
িব�াপন ও �চারণা
িনিষ� এবং
পৃ�েপাষকতা িনয়�ণ
স�িক�ত িবধান

 ৭[ ৫। (১) �কান ব�ি�-
  

(ক) ি�� বা ইেল�িনক িমিডয়ায়, বাংলােদেশ �কািশত �কান বই, িলফেলট, হ�া�িবল, �পা�ার, ছাপােনা
কাগজ, িবলেবাড� বা সাইনেবােড� বা অন� �কান ভােব তামাকজাত �েব�র িব�াপন �চার কিরেবন না বা
করাইেবন না;

  
(খ) তামাকজাত �ব� �েয় �লু�করেণর উে�েশ�, উহার �কান নমুনা, িবনামূেল� বা ��মূেল�,
জনসাধারণেক �দান বা �দােনর ��াব কিরেবন না বা করাইেবন না;

  
(গ) তামাকজাত �েব�র িব�াপন �চার বা উহার ব�বহার উৎপািদত কিরবার উে�েশ�, �কান দান, পুর�ার,
বৃি� �দান, বা �কান অনু�ােনর ব�য়ভার (sponsor) বহন কিরেবন না বা করাইেবন না;

  
(ঘ) �কান ���াগৃেহ, ি�� ও ইেল�িনক িমিডয়ায় বা ওেয়ব �পেজ তামাক বা তামাকজাত �ব� স�িক�ত
�কােনা িব�াপন �চার কিরেবন না বা করাইেবন না;

 



 
(ঙ) বাংলােদেশ ��তকৃত বা লভ� ও �চািরত, িবেদেশ ��তকৃত �কান িসেনমা, নাটক বা �ামাণ� িচে�
তামাকজাত �ব� ব�বহােরর দৃশ� �টিলিভশন, �রিডও, ই�ারেনট, ম� অনু�ান বা অন� �কান গণমাধ�েম
�চার, �দশ�ন বা বণ�না কিরেবন না বা করাইেবন না:

  
তেব শত� থােক �য, �কান িসেনমার কািহনীর �েয়াজেন অত�াবশ�ক হইেল তামাকজাত �ব� ব�বহার দৃশ�
রিহয়ােছ এই�প �কান িসেনমা �দশ�নকােল তামাকজাত �ব� ব�বহােরর �িতকর �ভাব স�েক� িলিখত
সতক�বাণী, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, পদ�ায় �দশ�নপূব�ক উহা �দশ�ন করা যাইেব;

  
(চ) তামাকজাত �েব�র �মাড়ক, প�ােকট বা �কৗটার অনু�প বা সাদৃশ� অন� �কান �ব� বা পেণ�র �মাড়ক,
প�ােকট বা �কৗটার উৎপাদন, িব�য় বা িবতরণ কিরেবন না বা করাইেবন না;

  
(ছ) তামাকজাত �েব�র িব�য়�েল (point of sales) �য �কান উপােয় তামাকজাত �েব�র িব�াপন �চার
কিরেবন না বা করাইেবন না।

  
ব�াখ�া- উপ-ধারা (১) এর উে�শ� পূরণকে�, “তামাকজাত �েব�র িব�াপন �চার” অথ� �ত�� বা
পেরা�ভােব �কােনা তামাকজাত �ব� বা তামােকর ব�বহার �বধ�েনর উে�েশ� �য �কান ধরেনর বািণিজ�ক
কায��ম পিরচালনা করা।

  
(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর �কান িকছুই তামাক িবেরাধী �া�� িশ�া িবষয়ক �চারণার ��ে�
�েযাজ� হইেব না।

  
(৩) �কান ব�ি� সামািজক দায়ব�তা কম�সূচীর (Corporate Social Responsibility) অংশ িহেসেব
সামািজক কম�কাে� অংশ�হণ কিরেল বা উ� কম�কা� বাবদ ব�িয়ত অথ� �দােনর ��ে� �কান তামাক বা
তামাকজাত �েব�র উৎপাদনকারী �িত�ােনর নাম, সাইন, ��ডমাক�, �তীক ব�বহার কিরেব না বা করাইেব
না অথবা উহা ব�বহাের অন� �কান ব�ি�েক উৎসাহ �দান কিরেবন না।

  
(৪) �কান ব�ি� এই ধারার িবধান ল�ন কিরেল িতিন অনূ�� িতন মাস িবনা�ম কারাদ� বা অনিধক এক
ল� টাকা অথ�দ� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেব এবং উ� ব�ি� ি�তীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরেনর
অপরাধ সংঘটন কিরেল িতিন পয�ায়�িমকভােব উ� দে�র ি��ণ হাের দ�নীয় হইেবন।]

  
  
 
অেটােমিটক �ভি�ং
�মিশন �াপন িনিষ�

 

৮[ ৬।(১) �কান ব�ি� �কান �ােন তামাকজাত �ব� িব�েয়র জন� অেটােমিটক �ভি�ং �মিশন �াপন কিরেত
পািরেবন না।

  
(২) �কান ব�ি� এই ধারার িবধান ল�ন কিরয়া �কান �ােন তামাকজাত �ব� িব�েয়র জন� অেটােমিটক
�ভি�ং �মিশন �াপন কিরেল িতিন অনূ�� িতন মাস িবনা�ম কারাদ� বা অনিধক এক ল� টাকা অথ�দ� বা
উভয় দে� দ�নীয় হইেবন এবং উ� ব�ি� ি�তীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরেনর অপরাধ সংঘটন কিরেল
িতিন পয�ায়�িমকভােব উ� দে�র ি��ণ হাের দ�নীয় হইেবন।]

  
  
 
অ�া� বয়� ব�ি�র
িনকট তামাক বা
তামাকজাত �ব� িব�য়
িনিষ�, ইত�ািদ  

৯[ ৬ক। (১) �কান ব�ি� অনিধক আঠােরা বৎসর বয়েসর �কান ব�ি�র িনকট তামাক বা তামাকজাত �ব�
িব�য় কিরেবন না, অথবা উ� ব�ি�েক তামাক বা তামাকজাত �ব� িবপণন বা িবতরণ কােজ িনেয়ািজত
কিরেবন না বা করাইেবন না।

  
(২) �কান ব�ি� উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন কিরেল িতিন অনিধক পাঁচ হাজার টাকা অথ�দে� দ�নীয়
হইেবন এবং উ� ব�ি� ি�তীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরেনর অপরাধ সংঘটন কিরেল িতিন
পয�ায়�িমকভােব উ� দে�র ি��ণ হাের দ�নীয় হইেবন।]

  
  
 
ধূমপান এলাকার ব�ব�া ৭৷ (১) �কান পাবিলক ��েসর মািলক, ত�াবধায়ক বা িনয়�ণকারী ব�ি� বা ব�ব�াপক উহােত এবং �কান



পাবিলক পিরবহেণর মািলক, ত�াবধায়ক, িনয়�ণকারী ব�ি� বা ব�ব�াপক উহােত ধূমপােনর জন� �ান
িচি�ত বা িনিদ�� কিরয়া িদেত পািরেবন৷

  
(২) �কান পাবিলক ��স বা পাবিলক পিরবহেণ ধূমপােনর �ােনর সীমানা, বণ�না, সর�াম এবং িনরাপ�া
ব�ব�া িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব৷

  
  
 
পাবিলক ��স বা
পাবিলক পিরবহেনর
মািলক, ইত�ািদর
দািয়�

 

১০[ ৭ক। (১) এই আইেনর উে�শ� পূরণকে�, �েত�ক পাবিলক ��স বা পাবিলক পিরবহেনর মািলক,
ত�াবধায়ক, িনয়�ণকারী ব�ি� বা ব�ব�াপক িবিধ �ারা িনধ�ািরত দািয়� পালন কিরেবন।

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �ণীত িবিধর িবধান ল�ন কিরেল িতিন অনিধক পাঁচশত টাকা অথ�দে� দ�নীয়
হইেবন।]

  
  
 
সতক�তামূলক �নািটশ
�দশ�ন

 

৮৷ ১১[ (১) ধারা ৭ এর অধীন ধূমপান এলাকা িহসােব িচি�ত বা িনিদ�� �ােনর বািহের �েত�ক পাবিলক
��েসর মািলক, ত�াবধায়ক, িনয়�ণকারী ব�ি� বা ব�ব�াপক উ� �ােনর এক বা একািধক জায়গায় এবং
পাবিলক পিরবহেণর মািলক, ত�াবধায়ক, িনয়�ণকারী ব�ি� বা ব�ব�াপক সংি�� যানবাহেন “ধূমপান
হইেত িবরত থাকুন, ইহা শাি�েযাগ� অপরাধ” স�িলত �নািটশ বাংলা এবং ইেরজী ভাষায় �দশ�ন কিরবার
ব�ব�া কিরেবন৷ 

  
(২) �কান পাবিলক ��স বা পাবিলক পিরবহেনর মািলক, ত�াবধায়ক বা িনয়�ণকারী ব�ি� বা ব�ব�াপক
উপ-ধারা (১) এর িবধান ল�ন কিরেল িতিন অনিধক এক হাজার টাকা অথ�দে� দ�নীয় হইেবন এবং উ�
ব�ি� ি�তীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরেণর অপরাধ সংঘটন কিরেল িতিন পয�ায়�িমকভােব উ� দে�র
ি��ণ হাের দ�নীয় হইেবন।]

  
  
 
কতৃ���া� কম�কত�ার
�মতা

 

৯৷ (১) এই আইেনর িবধান কায�কর করার উে�েশ� কতৃ���া� কম�কত�া � � অিধে�ে� �কান পাবিলক ��স
ও পাবিলক পিরবহেণ �েবশ কিরয়া পিরদশ�ন কিরেত পািরেবন৷

  
(২) এই আইেনর িবধান লংঘন কিরয়ােছন এমন �কান ব�ি�েক কতৃ���া� কম�কত�া �কান পাবিলক ��স বা
পাবিলক পিরবহণ হইেত বিহ�ার কিরেত পািরেবন৷

  
(৩) এই আইেনর িবধান লংঘন কিরয়া �কান ব�ি� যিদ �কান তামাকজাত �ব� িব�য় কেরন বা িব�য় করার
��াব কেরন, তাহা হইেল কতৃ���া� কম�কত�া উ� তামাকজাত �ব� িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত ব�বহার,
হ�া�র, �ংস বা বােজয়া� কিরেত পািরেবন৷

  
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন �কান কায��ম গৃহীত হইেল ত�স�েক� কায��ম �হেণর ৭ িদেনর মেধ�
কতৃ���া� কম�কত�া সরকারেক িলিখতভােব অবিহত কিরেবন৷

  
  
 
তামাকজাত �েব�র
প�ােকেট �া�� ও
অন�ান� �িত স�িক�ত
সিচ� সতক�বাণী মু�ণ,
ইত�ািদ

 ১২[ ১০। (১) তামাকজাত �েব�র প�ােকট, �মাড়ক, কাট�ন বা �কৗটার উভয় পাে�� মূল �দশ�নী তল বা �য
সকল প�ােকেট �ইিট �ধান পা��েদশ নাই �সই সকল প�ােকেটর মূল �দশ�নী তেলর উপিরভােগ অনূ�ন
শতকরা প�াশ ভাগ পিরমাণ �ান জুিড়য়া তামাকজাত �েব�র ব�বহােরর কারেণ সৃ� �িত স�েক�, রি�ন ছিব
ও �লখা স�িলত, �া�� স�িক�ত সতক�বাণী, িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত, বাংলায় মু�ণ কিরেত হইেব।

  
(২) তামাকজাত �েব�র প�ােকট, �মাড়ক, কাট�ন বা �কৗটায় িন�বিণ�ত সিচ� সতক�বাণী মু�ণ কিরেত হইেব,
যথা:-

  
(ক) ধূমপােন ব�ব�ত তামাকজাত �েব�র ��ে�:-

  
(অ) ধূমপােনর কারেণ গলায় ও ফুসফুেস ক�া�ার হয়;



 
(আ) ধূমপােনর কারেণ �াস-��ােসর সমস�া হয়;

  
(ই) ধূমপােনর কারেণ ��াক হয়;

  
(ঈ) ধূমপােনর কারেণ �দেরাগ হয়;

  
(উ) পেরা� ধূমপােনর কারেণ গেভ�র স�ােনর �িত হয়;

  
(ঊ) ধূমপােনর কারেণ গেভ�র স�ােনর �িত হয়;

  
(খ) �ধাঁয়ািবহীন তামাকজাত �েব�র ��ে�:-

  
(অ) তামাকজাত �ব� �সবেন মুেখ ও গলায় ক�া�ার হয়;

  
(আ) তামাকজাত �ব� �সবেন গেভ�র স�ােনর �িত হয়;

  
(গ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অন� �কান সতক�বাণী।

  
(৩) বাংলােদেশ িবি�ত তামাকজাত �েব�র সকল প�ােকট, �মাড়ক, কাট�ন ও �কৗটায় “�ধুমা� বাংলােদেশ
িব�েয়র জন� অনুেমািদত” মেম� একিট িববৃিত মুি�ত না থািকেল বাংলােদেশ �কােনা তামাকজাত �ব� িব�য়
করা যাইেব না।

  
(৪) জন�াে��র উপর �ভাব ও ঝুঁিক স�েক� একিট �া� ধারণা �তিরর উে�েশ�, তামাকজাত �েব�র
প�ােকট, কাট�ন, �কৗটা বা �মাড়েক ��া� এিলেম� (�যমন- লাইট, মাই�, �লা-টার, এ��া, আ�া শ�)
ব�বহার করা যাইেব না।

  
(৫) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত সিচ� সতক�বাণী এবং উপ-ধারা (৩) এ উি�িখত িববৃিত তামাকজাত �েব�র
প�ােকট, �মাড়ক, কাট�ন ও �কৗটায় মু�ণ প�িত িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

  
(৬) �কান ব�ি� এই ধারার িবধান ল�ন কিরেল িতিন অনূ�� ছয় মাস িবনা�ম কারাদ� বা অনিধক �ই ল�
টাকা অথ�দ� বা উভয় দে� দ�নীয় হইেবন এবং উ� ব�ি� ি�তীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরেনর অপরাধ
সংঘটন কিরেল িতিন পয�ায়�িমকভােব উ� দে�র ি��ণ হাের দ�নীয় হইেবন।]

  
  
 
তামাকজাত �ব�
আমদািনর ��ে�
উপাদান স�িক�ত তথ�
�দান

 

১১৷ (১) তামাকজাত �ব� আমদািনর সময় সংি�� আমদািনকারক উ� আমদািনতব� �েব� ব�ব�ত �িতিট
উপাদােনর পিরমাণ উে�খ কিরয়া সরকােরর িনকট �িতেবদন দািখল কিরেবন৷

  
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �িতেবদন দািখল না কিরয়া �কান ব�ি� তামাকজাত �ব� আমদািন কিরেল �য
�কান সময় উ��প �ব� বােজয়া� করা যাইেব৷

  
  
 
তামাক ও তামাক
জাতীয় ফসল উৎপাদন
ও ব�বহার
িন�ৎসািহতকরণ

 

১৩[ ১২। তামাকজাত �ব� উৎপাদন ও উহার ব�বহার �মাগত িন�ৎসািহত কিরবার জন� উ�ু�, এবং
তামাকজাত সাম�ীর িশ� �াপন, তামাক জাতীয় ফসল উৎপাদন ও চাষ িন�ৎসািহত, কিরবার লে��
সরকার �েয়াজনীয় নীিতমালা �ণয়ন কিরেত পািরেব।]

  
  
 
জনেসবক

 
১৩৷ কতৃ���া� কম�কত�া এই আইেনর অধীন দািয়� পালনকােল The Penal Code, 1860 (Act XLV
of 1860) এর section 21 এ �য অেথ� জনেসবক (Public Servant) কথািট ব�ব�ত হইয়ােছ �সই
অেথ� জনেসবক (Public Servant) বিলয়া গণ� হইেবন৷

  



  
 
অপরাধ িবচারাথ� �হণ
এবং জািমনেযাগ�

 

১৪৷ (১) The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যাহা িকছুই থাকুক
না �কন, এই আইেনর অধীন সকল অপরাধ-

  
(ক) আমলেযাগ� (Cognizable) এবং জািমনেযাগ� (Bailable) হইেব;

  
(খ) �য �কান ��ণীর ম�ািজে�ট কতৃ�ক িবচারেযাগ� হইেব৷

  
(২) কতৃ���া� কম�কত�ার িলিখত অিভেযাগ ব�িতেরেক �কান আদালত এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ
িবচােরর জন� �হণ কিরেব না৷

  
  
 
�কা�ানী কতৃ�ক
অপরাধ সংঘটন

 

১৫৷ ১৪[ (১) এই আইেনর অধীন �কান অপরাধ সংঘটনকারী ব�ি� যিদ �কা�ানী হয়, তাহা হইেল উ�
�কা�ানীর মািলক, পিরচালক, ম�ােনজার, সিচব বা অন� �কান কম�কত�া বা এেজ� উ��প অপরাধ সংঘটন
কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব, যিদ না িতিন �মাণ কিরেত পােরন �য, উ� অপরাধ তাহার অ�াতসাের
হইয়ােছ অথবা উ� অপরাধ �রাধ কিরবার জন� িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়ােছন৷

  
ব�াখ�া৷- এই ধারায়-

  
(ক) ‘�কা�ানী” বিলেত �কান সংিবিধব� সং�া, বািণিজ�ক �িত�ান, অংশীদারী কারবার, সিমিত বা
সংগঠনেকও বুঝাইেব;

  
(খ) বািণিজ�ক �িত�ােনর ��ে� “পিরচালক” বিলেত �কান অংশীদার বা পিরচালনা �বােড�র সদস�েকও
বুঝাইেব৷ 

  
(২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কা�ানী �কান আইনগত ব�ি�স�া িবিশ� সং�া (Body Corporate)
হইেল, উ� উপ-ধারায় উি�িখত ব�ি�েক অিভযু� ও �দাষী করা ছাড়াও উ� �কা�ানীেক আলাদাভােব
একই কায�ধারায় অিভযু� ও �দাষী সাব�� করা যাইেব, তেব �ফৗজদারী মামলায় উহার উপর সংি�� িবধান
অনুসাের �ধু অথ�দ� আেরাপ করা যাইেব।]

  
  
 
জাতীয় তামাক িনয়�ণ
�সল গঠন, ইত�ািদ

 

১৫[ ১৫ক। (১) এই আইেনর সু�ু বা�বায়ন, তামাক িনয়�ণ কায��ম পিরবী�ণ, গেবষণা এবং এ সং�া�
অন�ান� কায��ম স�াদেনর উে�েশ� �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয় এর অধীন “জাতীয় তামাক িনয়�ণ
�সল” নােম একিট �সল থািকেব।

  
(২) উ� �সেলর গঠন, �মতা ও কায�াবলী িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।]

  
  
 
িবিধ �ণয়েনর �মতা  ১৬৷ সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব৷
  
  
 
মূল পাঠ এবং
ইংেরজীেত পাঠ  

১৭৷ এই আইেনর মূল পাঠ বাংলােত হইেব এবং ইংেরজীেত অনূিদত উহার একিট িনভ�রেযাগ� পাঠ
(Authentic English text) থািকেব:

  
তেব শত� থােক �য, বাংলা ও ইংেরজী পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধান� পাইেব৷

  
  
 
রিহতকরণ ও �হফাজত  ১৮৷ (১) এই আইন বলব� হইবার সংেগ সংেগ-

  
১৬[ (ক) The Juvenile Smoking Act, 1919 (Ben. Act, II of 1919) ;]



 
(কক) The East Bengal Prohibition of Smoking in Show Houses Act, 1952 (E.B.
Act XIII of 1952); এবং

  
(খ) তামাকজাত সাম�ী িবপণন (িনয়�ণ) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সেনর ৪৫ নং আইন) রিহত হইেব৷

  
(২) উ��প রিহত হওয়া সে�ও, রিহত আইনসমূেহর অধীন �কান মামলা িবচারাধীন থািকেল বা অন� �কান
কায�ধারা চলমান থািকেল উহা এমনভােব অব�াহত থািকেব �যন এই আইন �ণীত হয় নাই৷

  
  
  

 
১ দফা (ক), (খ) ও (গ) ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ১৬ নং আইন) এর ২(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

  
২ দফা (চ) ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ১৬ নং আইন) এর ২(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৩ দফা (ঝ) ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ১৬ নং আইন) এর ২(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৪ “the Juvenile Smoking Act, 1919 (Ben. Act, II of 1919)” শ��িল, কমা, সংখ�া�িল ও ব�নী�িল ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ)
(সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ১৬ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল িবলু�।

  
৫ “, িসেলট মহানগরী পুিলশ আইন, , ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৩ নং আইন), বিরশাল মহানগরী পুিলশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২৪ নং আইন)” কমা�িল, শ��িল,
সংখ�া�িল এবং ব�নী�িল ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ১৬ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল সি�েবিশত।

  
৬ উপ-ধারা (২) ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ১৬ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৭ ধারা ৫ ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ১৬ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৮ ধারা ৬ ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ১৬ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
৯ ধারা ৬ক ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ১৬ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল সি�েবিশত।

  
১০ ধারা ৭ক ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ১৬ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল সি�েবিশত।

  
১১ উপ-ধারা (১) �েপ ধারা ৮ এর িবদ�মান িবধান সংখ�ািয়ত এবং উপ-ধারা (২) ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ১৬ নং আইন) এর ৯ ধারাবেল সংেযািজত।

  
১২ ধারা ১০ ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ১৬ নং আইন) এর ১০ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
১৩ ধারা ১২ ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ১৬ নং আইন) এর ১১ ধারাবেল �িত�ািপত।

  
১৪ উপ-ধারা (১) �েপ ধারা ১৫ এর িবদ�মান িবধান সংখ�ািয়ত এবং উপ-ধারা (২) ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩
সেনর ১৬ নং আইন) এর ১২ ধারাবেল সংেযািজত।

  
১৫ ধারা ১৫ক ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ১৬ নং আইন) এর ১৩ ধারাবেল সি�েবিশত। 

  
১৬ দফা (ক) ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার (িনয়�ণ) (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ১৬ নং আইন) এর ১৪ ধারাবেল সি�েবিশত।
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