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ছাটেবলায় িসেনমা হেল িগেয় অেনক ছিব দখতাম। চলি ে র একটা অ শ  মতা আেছ, যা ভাব সৃি  করেত পাের দশকেদর মেনর 
মােঝ। িসেনমার ধান চিরে র ভাব িনেজর মেধ  দখেত পতাম। সই থেক বুেঝিছলাম, সমাজ জীবেন িসেনমার ভাব সামান  নয়। দবী 
িসেনমা  দশেকর মেধ  ব াপক আ হ তির কেরেছ। স বত সবেচেয় বড় কারণ  হেলা- জনি য় কথাসািহিত ক  মায়ূন আহেমেদর 
উপন াস অবল েন িসেনমা। আর স ও আবার তার সৃ  পাঠকনি ত চির  িমিসর আিলেক থমবােরর মেতা পালী পদায় দখার সুেযােগ। 
পিরচালক অনম িব াস, েযাজক জয়া আহসান, েযাজনা সং া ‘িস’ ত িসেনমা’-এর (অনুদােন বাংলােদশ সরকার) কল ােণ দবী ছিব  
িনিমত হয় এবং িসেনমা র পিরেবশক জাজ মাি িমিডয়া। গত ১৯ অে াবর, ২০১৮ থেক িবিভ  াগৃেহ দবী িসেনমা র দশন  
হয়। রাজধানীর বসু রা িস র ার িসেনে , গণমাধ ম ও িবপণন িবভাগ থেক জানা যায় থম িদন থেক, িত  শা-ই ায় হাউসফুল। 
িভআইিপ হেলর েকেটর দাম ডাবেলর চেয়ও বিশ। তাও দশক কমেছ না। দশক িতি য়া বশ ভােলা। ৫ম স ােহ চলেছ ০৯  িসেনমা 
হেল, ৩য় স ােহ চেল ২ েত, ২য় স ােহ ৮ েত, ১ম স ােহ ৮ িসেনমা হেল। ধু ার িসেনে ে , বসু রা িস , ঢাকা- ত যিদ গণনা 
করা যায় তা হেল দখা যায় িতিদন গেড় ১২  শা চেল এবং িত  শা’ ত গেড় ১০০-১৫০ জন দখেত পারেল,  ১৭ নেভ র পয  
ায় ৫২,২০০ জন এই দবী ছিব  দেখেছ, যার ৫০ শতাংশই ত ণ ও িকেশার। 

এখন আিস সাস াল িমিডয়ার িদেক। ফ ান পইজ েত ফেলায়ার হে  ১১৭,৫৫৫ জন এবং পইজ  লাইক িদেয়েছ ১১৫,৬১২ জন। 
এই পইজ েত িমিসর আিলর লােরও ধূমপােনর শ  যু  আেছ, যা চলি ে র ফইজবুক পইজ ও ইউ উেব আপেলাড করা আেছ। 
ফইজবুক ফ ান পইজ ও জাজ মাি িমিডয়ার ইউ উেব লােরর িভউয়ার সংখ া িতিদন বাড়েছ। 
ছিব র ফইজবুক ফ ান পইজ পাে  দখা যায়, আিরয়া নােম একজন কম বয়সী ভ  হািজর হয় “ দবী” িথমড পাশােক হ ােলাইেনর 
আেয়াজেন। আমােদর ত ণ ও িকেশার সমােজর মেধ  এই চলি ে র একটা ভাব এেসেছ বেলই ভে র এই আেয়াজন। িক  আমরা িক 
বলেত পাির ধূমপােনর শ  দখােনা ও িসগােরেটর িব াপেনর ভােব িকেশাররা ধূমপােনর িদেক আকৃ  হে  না? িন য়ই হেয়েছ, হে  
এবং হেব। আমােদর অজাে  িমিসর আিলেক দেখ একজন উঠিত বয়সী িকেশার ছেলর িসগােরট খাওয়ার  করেত পাের। এক  চলি  
যমন সমােজর কথা বেল তমিন এক  সমাজ তিরেত ভাব ফলেত পাের। এখন দখা যাক ত ণেদর মেধ  এই িসেনমা  দখার বণতা 
কমন ? ই ারেনট মুিভ ডাটােবজ (ইংেরিজ: Internet Movie Database সংে েপ: IMDb) এক  অনলাইন িভি ক ডাটােবজ 
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যখােন চলি , টিলিভশন অনু ান এবং িভিডও  গেমর, অিভেনতা-অিভেন ী, কলা শলী, কা িনক চির , জীবনী, কািহনী সংে প, 
িবিভ  তথ  এবং পযােলাচনা সংরি ত থােক। সাইট  অ ামাজন ডট কেমর অ  সং া আইএমিডিব ডট কম ইনকেপােরেটড ারা পিরচািলত। 
ই ারেনট মুিভ ডাটােবজ ওেয়ব সাইট থেক এক  পিরসংখ ান তুেল ধরা হেলা: দবী িসেনমা  দেখেছ এমন, ১,৬৬৬ জন 
ব বহারকারীেদর মেধ  িসেনমা  ণগতমান িনেদশনাসূচক (Rating) পেয়েছ ১০ এর মেধ  ৮.৬ । এবং ১৮-২৯ বয়েসর িকেশার ও 
ত ণেদর মেধ  ৬৪০ জন ণগতমান িনেদশনাসূচক (Rating) িদেয়েছ, যা অন ান  বয়েসর তুলনায় অেনক বিশ। যই বয়স েক তামাক 
কা ািন টােগট কের থােক ধূমপান  করােত। আমােদর গড় আয়ু ৭৩ হেল, ১৮-২৯ বয়স থেক একজন ধুমপান  করেল তামাক 
কা ািন আেরা ৫৫-৪৪ বছর পয  তােদর িসগােরট িবি  করেত পারেব। সুতরাং তামাক কা ািন সব সময় এই বয়েসর কােছ ধূমপান 
ব বহাের চার- চারণা চািলেয় থােক। িসেনমা এক  শি শালী মাধ ম। যার ধান চির েক ব বহার কের িবে র অেনক দেশর মেতা 
বাংলােদশেকও বেছ িনেয়েছ তামাক কা ািন তার ব বসা পিরচালনা করেত। দবী চলি ে  অন তম ধান চিরে র িমিসর আিলেক ১২ 
বার িকছু সময় িনেয় ধূমপান করেত দখা যায় এবং আেরা উে খ করার মেতা িবষয় হল, চলি ে র শেষর িদেক যখন িমিসর আিলর িদেক 
অেনক বিশ নজর দশেকর। তখন ঢাকা টাব ােকার উনে ান িসগােরেটর প ােকট খুেল িসগােরট বর করা ও পের তা শােটর পেকেট 
িসগােরেটর প ােকট  ভতের রেখ দওয়ার েশ  িকছু সময় দশেকর নজর কাের। তােত বাঝা যায়, চলি েত এক  িনিদ  িসগােরট 
াে র িব াপন করা হে । ধু িসেনমােতই না, সাস াল িমিডয়া ও ইউ উেব আপেলাড করা, িমিসর আিলেক িনেয় িনিমত লাের 

ধূমপােনর শ  দখা যাে । এই ধরেনর িব াপন আমরা িবে র অেনক িসেনমােত দেখ থািক। ইউেরাপিভি ক চলিচে র দশেনর ওপর 
িব  া  সং ার এক  গেবষণার ফলাফল িনেয় ১ ফ য়াির, ২০১৬ ত The Guardian পি কায় কািশত সংবােদ দখা যায়, যখন 
কান দেশ তামােকর িব াপন ও ােমাশন ব  থােক, িসগােরট কা ািন চলি েক বেছ নয় নতুন জ েক আকৃ  করেত। ১৯৮৯ 
থেক ২০০৮ সাল পয  ৭০% চলি ে  ধূমপােনর শ  দখা যায়, যার ৯% চলি ে  িনিদ  াে র িসগােরট দিশত হয়। ইউেরােপর 
১৫  বািণিজ কভােব জনি য় চলি ে র ৯২% শতাংশ জনি য় হয় ১৮ বছেরর কম বয়েসর দশকেদর মােঝ। এবার তামাক িনয় ণ আইেনর 
িদেক একটু নজর দওয়া যাক। ধূমপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ২০০৫ (সংেশািধত ২০১৩) এর  থেক কােনা 
িসেনমােত ধূমপােনর শ  দখােনা যােব না। কােনা িসেনমায় কািহনীর েয়াজেন অত াবশ ক হেল তামাকজাত ব  ব বহার শ  রিহয়ােছ 
এই প কােনা িসেনমা দশনকােল তামাকজাত ব  ব বহােরর িতকর ভাব স েক িলিখত সতকবাণী, িবিধ ারা িনধািরত প িতেত, 
পদায় দশনপূবক উহা দশন করা যাইেব। 
িসেনমায় তামাকজাত ব  ব বহােরর শ  দশন িনয় ণ সং া  িবধােনর ৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর শতাংেশর উে শ  পূরণকে  
কােনা িসেনমার কািহনীর েয়াজেন অত াবশ ক হইেল তামাকজাত ব  ব বহােরর শ  রিহয়ােছ এই প কােনা িসেনমা দশনকােল 
তামাকজাত ব  ব বহােরর িতকর ভাব স েক িলিখত সতকবাণী িন বিণত প িতেত পদায় দশনপূবক উহা দশন কিরেত হইেব। 
যথা- (ক) তামাকজাত ব  ব বহােরর শ  দশনকােল পদার মাঝখােন পদার আকােরর অ ত এক প মাংশ ান জুিড়য়া কােলা জিমেনর 
উপর সাদা অ ের বাংলা ভাষায় “ধূমপান/তামাক সবন মৃতু  ঘটায়” শীষক া  সতকবাণী দশন কিরেত হইেব এবং উ প শ  যত ণ 
চিলেব, তত ণ পয  সতকবাণী দশন অব াহত রািখেত হইেব; (গ) াগৃেহ িসেনমা দশেনর ে  তামাকজাত ব  ব বহােরর শ  
রিহয়ােছ এই প িসেনমা আর  হইবার পূেব, িবরিতর পূেব ও পের এবং িসেনমা দশেনর শেষ অনূ ন ২০ (িবশ) সেক  সময় পয  স ূণ 
পদা জুিড়য়া “ধূমপান/তামাক সবন মৃতু  ঘটায়” শীষক সতকবাণী বাংলা ভাষায় দশন কিরেত হইেব। আইন অনুযায়ী, কােনা ব ি  এই 
ধারার িবধান লংঘন করেল িতিন অনু  িতন মাস িবনা ম কারাদ  বা অনিধক এক ল  টাকা অথদ  বা উভয় দে  দ নীয় হইেব এবং উ  
ব ি  ি তীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরেনর অপরাধ সংঘটন কিরেল িতিন পযায় িমকভােব উ  দে র ি ণ হাের দ নীয় হইেবন।  মায়ূন 
আহেমেদর উপন াস অবল েন পাঠকনি ত িমিসর আিল, ত ণ সমােজর মােঝ এক  অনুকরনীয় চির । ধানম ীর ২০৪০ সােলর মেধ  
তামাকমু  বাংলােদশ গঠেন, রা ীয় অনুদােন িনিমত দবী চলি  িক কােনা উে খেযাগ  দািয়  পালন করেত পাের না? 
তাই সকল পিরচালক, েযাজেকর এবং েযাজনা সং ার কােছ আমােদর ত াশা তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ২০০৫ 
(সংেশািধত ২০১৩) মেন চলি  তির ক ন। 
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