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তামাক নিয়ন্ত্রণের অঙ্গীকার বাস্তবায়ণি কাযযকর উণ্যাগ চাই

তামাকজাত পণেযর বযবার বাাংাণ্ল নবণের দ্ণল দ্ণল জিস্বাণযযর জিয হুমনক নণণব দ্খা য়। এজিয নবেবযাপী তামাক
নিয়ন্ত্রণে দাচ্চার ণয়ণে জিস্বাযয ও অর্যনিনতক নবণলজ্ঞরা। আর তামাক নিয়ন্ত্রণে মনিত উণ্যাগ গ্রে করার জিয নবে স্বাযয াংযা
প্রেয়ি কণরণে দেমওয়াকয কিণভিলি অি দ াবযাণকা কণরা (এফনন ন)। বাাংাণ্ল এফনন ন প্রেয়ণি অগ্রেী ভুনমকা পাি
কণরণে ও প্রর্ম স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র নণণব নবণে ুিাম অজযি কণরণে। পরবতযীণত২০০৫ াণ তামাক নিয়ন্ত্রে আইি পা য় এবাং
২০১৩ াণ আইিন াংণলাধি কণর আরও যুণগাপণযাগী করা য়। এরই ধারাবানকতায় ২০১৫ াণ তামাক নিয়ন্ত্রে আইণির
নবনধমাা পা করা ণয়ণে। এোড়া দ কই উন্নয়ি ক্ষযমাত্রা অজযণির অগ্রগনত নিরূপণে প্রেীত রকাণরর এনিনজ পনরবীক্ষে ও
মূযায়ি দেমওয়াণকয তামাক বযবার নিয়ন্ত্রণে বেরনভনিক ক্ষযমাত্রা নিধযারে করা ণয়ণে। আণরা পনরস্কারভাণব বণ এনিনজ’র
স্বাযয াংক্রান্ত ক্ষযমাত্রা নতি এর অাংল নণণব এফনন নণক বাাংাণ্ল রকার প্তম পঞ্চবানযক পনরকল্পিায় তামাক নিয়ন্ত্রেণক
অন্তভুযক্ত কদরণে।
এখি আমরা যন্ দ্নখ তামাক বযবার জনিত ময আমাণ্র কত কুুু বা এর ক্ষনতর পনরমাি নক তাণ
দ্খব Global Adult Tobacco Survey ২০১৭ নাব মণত বাাংাণ্ণল বতযমাণি ৩৫.৩ লতাাংল অর্যাৎ ৩ দকান ৭৮ ক্ষ
প্রাপ্তবয়স্ক (১৫ বের এবাং ত্ূর্ধ্)য মািু তামাক দবি কণরি। িারীণ্র মণধয এই ার ২৫.২ লতাাংল এবাং পুরুণ্র মণধয ৪৬
লতাাংল। দ্ণল দধাোঁয়ানবীি তামাক বা গু, জ্যা, া্াপাতা ইতযান্ বযবার কণর র্াণক িারী ২৪.৮% এবাং পুরু ১৬.২% যা
দমাণ র নণণব ২০.৬ লতাাংল এবাং ধূমপায়ী ১৮ লতাাংল এর মণধয পুরু ৩৬.২%, িারী ০.৮%। এ পনরাংখযাি মণত নবণের তামাক
বযবারকারী ্লন দ্ণলর মণধয বাাংাণ্ল এখণিা অিযতম। তামাণকর বযবার ও অিযািয কারণে বাাংাণ্ণল অাংক্রামক দরাণগর
প্রণকাপও ন্ি ন্ি দবণড় চণণে। নবে স্বাযয াংযার মণত হৃ্ণরাণগ কারণে মৃতুযর৩০ লতাাংণলর, কযান্সাণর মৃতুযর ৩৮ লতাাংণলর,
ফুফুণ যক্ষার কারণে মৃতুযর ৩৫ লতাাংণলর এবাং অিযািয োতন্ত্রজনিত দরাণগ মৃতুযর ২০ লতাাংণলর জিয ধূমপাি ্ায়ী।
তণব নকেু া ণও আলাবা্ী ওয়ার মণতা নবয় ণে গযা  এর গণবোয় দ্খা দগণে ২০০৯ এর তুিায় ২০১৭ াণ
ানবযকভাণব তামাণকর বযবার ১৮.৫ লতাাংল হ্রা দপণয়ণে। তণব িারীণ্র মণধয হ্রা দপণয়ণে মাত্র ১২.২ লতাাংল, যার নচত্র খুবই
তালাজিক। এমণয় পুরুণ্র মণধয তামাণকর বযবার কণমণে প্রায় ২১ লতাাংল। দধাোঁয়ানবীি তামাকপেয বযবার পুরুণ্র মণধয
২০০৯ এর তুিায় ২০১৭ াণ প্রায় ৩৯ লতাাংল হ্রা দপণও িারীণ্র মণধয হ্রা দপণয়ণে মাত্র ১১ লতাাংল। গযা ণর নবনভন্ন ন্ক
পযযাণাচিা করণ আমরা দ্খণত পাই, নবগত আ বেণর তামাণকর বযবার কানিত মাত্রায় হ্রা পায়নি।

অিযণক্ষণত্র তামাকজাত দ্রবয বযবাণরর কারণে নচনকৎা বযায় বহুগুণে দবণড় দগণে যা দ্ণলর স্বাযয বযবযায় নবলা দবাঝা। এোড়া
ামানজক ও অর্যনিনতকভাণবও দ্ল বযাপকভাণব ক্ষনতগ্রয। ইিনিন উ ফর দর্ মযানিক্স অযান্ড ইভাুণয়লি(আইএইচএমই)
২০১৩ গণবো অিুাণর তামাক বযবারজনিত দরাণগ দ্ণল প্রনতবের প্রায়১ ক্ষ ৬১ াজার মািু অকামৃতুয বরে কণর।
তামাকখাত দর্ণক রকার দয পনরমাে রাজস্ব পায় তামাক বযবাণরর কারণে অুয দরাগীর নচনকৎায় রকারণক স্বাযযখাণত তার
নিগুে বযয় করণত য়। এভাণব প্রনতবের াজার াজার দকান াকা ক্ষনতর ম্মুখীি ণে দ্ল। তামাকজনিত ক্ষয়ক্ষনত নণব কণর
দ্খা দগণে, প্রনতবের দমা দ্লজ উৎপা্ণির (নজনিনপ) প্রায় ৩ লতাাংল িষ্ট ণে তামাণকর কারণে।
তামাকজনিত ক্ষয়ক্ষনত ও মৃতুযর ার কমাণিার জিয দয মনিত দকৌল নিধযারে করা ণয়ণে নক িা তা পযযাণাচিা করা জরুরী।
এণক্ষণত্র আমরা াধারেভাণব যা দ্নখ তাণা যর্াযর্ভাণব আইি বাস্তবায়ণি বযর্যত,া ও বতযমাি আইণির নকেু দুবযতা, তামাক
দকাম্পনির দবপণরায়া মণিাভাব, তামাকপণেযর জভযতা, িারী ও ্নরদ্র জিণগাষ্ঠীর জিয নবণল কমযণকৌল িা র্াকা এবাং তামাক
নিয়ন্ত্রে জাতীয় িীনত প্রেয়ি িা করা ইতযান্ নবয়গুণা তামাণকর কাযযকর নিয়ন্ত্রেণক বযত কণরণে। এোড়া আমরা তামাক নিয়ন্ত্রে
বণত অণিক ময় তামাকজাত ক পেযণক িা বুণঝ শুধু ধূমপািণক বুনঝ। অণিক ময় অিযািয তামাকপেযদযমি গু, জ্যা,
া্াপাতা ইতযান্ণক আমণ দিই িা। এর ফণ ামগ্রীক তামাক নিয়ন্ত্রে কাযযক্রম বযাত ণয় পণড় ও প্রতযানলত ফাফ াণভ
বযর্য য়।
তামাক নিয়ন্ত্রণের আর একন কাযযকর উপা্াি ণে তামাকজাত ক পণেযর কর বৃনির মাধযণম মািুণর ক্রয় ক্ষমতার িাগাণর
বাইণর নিণয় যাওয়া। এণক্ষণত্র বাাংাণ্ল দবল িাজুক অবযায় আণে। নবে স্বাযয াংযার ২০১৪ াণ পনরচানত এক জনরণপ দ্খা
দগণে, নবণে বণচণয় কম ্াণম নগাণর পাওয়া যায় এমি নতিন দ্ণলর মণধয একন ণে বাাংাণ্ল। কযাণম্পইি ফর দ াবযাণকা
নে নকি-এর এক প্রস্তাবিাপণত্র দ্খা দগণে, বাাংাণ্ণলর তামাণকর বতযমাি কর কাঠাণমা দবল জন । বা ণয়ণে, ম্পূরক কর
(এক্সাইজ যাক্স), মূণয লতাাংল নণণব ধাযয রণয়ণে। তামাক পণেযর ধরে এবাং ব্রান্ডণভণ্ ম্পূরক কণরর উণেখণযাগয তফাৎ
রণয়ণে। ্ামী ব্রাণন্ডর তুিায় স্তা ব্রাণন্ডর ওপর কণরর মাত্রা অণিক কম। নগাণর দক্ষণত্র স্তরনভনিক দয কর কাঠাণমা নব্যমাি, যা
নভন্ন নভন্ন অযাি-ভযাণাণরম কর নণণব খুচরা মূযস্তণরর ওপর ধাযয রণয়ণে। নবনড়র ওপর ধাযয কর অতযন্ত কম এবাং তা দকব
রকার নিধযানরত যানরফ ভযাুর প্রণযাজয। এর বাইণর তামাক দকাম্পািীর করফাোঁনক ও প্রচারোর দকৌল তামাক নিয়ন্ত্রেণক বাধাগ্রয
করণে। নব্রন ল আণমনরকাি দ াবযাণকা বাাংাণ্ল নগাণরণ নমর্যা মূযস্তর দঘাোয় প্রায়৭’ল দকান াকার রাজস্ব ফাোঁনক ন্ণয়ণে।
মূযস্তর কম দ্নখণয় নবপু পনরমাে রাজস্ব ফাোঁনকর এ ঘ িা ম্প্রনত উচ্চ আ্াণত প্রমাে ওয়ায়অর্য পনরণলাণধ নিণ্যল আ্ত
ন্ণও কু নিনতক তৎপরতার মাধযণম কর ফাোঁনকর অর্য পনরণলাধ িা কণর তারা মাফ দপণয় দগণে।
গত ২০১৬ াণর ৩০-৩১ জািুয়ানর ঢাকায় অিুনষ্ঠত ‘দ কই উন্নয়ি ক্ষযমাত্রা অজযি’ লীযক াউর্ এনলয়াি নিকার’ ানম এর
মাপিী অিুষ্ঠাণি মািিীয় প্রধািমন্ত্রী আগামী ২০৪০ াণর মণধয বাাংাণ্ল দর্ণক তামাণকর বযবার ম্পূেয নিমূয করার দঘাো
ন্ণয়নেণি। এমতাবযায়, জিস্বাযয, পনরণবল ও অর্যিীনতর উপর তামাণকর দিনতবাচক প্রভাণবর কর্া নবণবচিা কণর প্রধািমন্ত্রীর স্বপ্ন‚২০৪০ াণর মণধয বাাংাণ্ল দর্ণক তামাণকর বযবার ম্পূেযভাণব নিমূয করা‛ বাস্তবায়ণি অনবণে একন কাযযকর শুল্কিীনত
প্রেয়ণির প্রস্তাব করনে। মার্ানপেু আয়বৃনি ও মূযস্ফীনতর াণর্ ামঞ্জয দরণখ কাযযকর শুল্কাণরাণপর মাধযণম প্রনতবের
তামাকপণেযর ্াম বাড়াণত ণব যাণত তামাকপেয ক্রমল: ক্রয়ক্ষমতার বাইণর চণ যায়। এোড়া নব্যমাি আইণির ্ূবযতা,
বাস্তবায়ি এবাং তামাক দকাম্পানির স্তণক্ষপ ইতযান্র কাযযকর বযবযা গ্রে জরুরী।
গণবো জিস্বাযয তামাক তামাক দকাম্পানিতামাক নিয়ন্ত্রে আইি ২০১৩ স্বাযয ঝুোঁনক
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https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/56319

