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ক োভিড-১৯: তোমো  নয় জনস্বোস্থ্যের  থো 

িোবুন 

 

বাাংলাদেদে কদরানাভাইরাদের প্রথম োংক্রমণ েনাক্ত হদেদে গত ৮ই মার্চ ২০২০, এর মাত্র অল্প 

ককেুকেদনর মদযেই বাাংলাদেদের কদরানাভাইরাে োংক্রমদণ পকরকিকত ববে দ্রতু বেলাদত শুরু কদরদে। 

কদরানাভাইরাে েৃষ্ট বরাগ বকাকভড-১৯ মানুদের শ্বােতন্ত্রদক আক্রান্ত কদর ও একটা পর্ চাদে শ্বােতন্ত্রদক 

অকার্ চকর কদর বেে। এজনে কবজ্ঞানীরা বলদেন শ্বােতন্ত্রদক রক্ষার েতকচতা অবলম্বন কদর েবাই এই 

ভাইরােটটর োংক্রমণ ও কবস্তাদরর ঝুুঁ কক ককমদে আনদত পাদর। শ্বােতদন্ত্রর অনোনে অেুিতার মদতা এই 

ভাইরাদের বক্ষদত্রও েকেচ, কাকে, গলা বেথা এবাং জ্বরেহ অনোনে লক্ষণ বেখা কেদত পাদর। কর্ককৎো 

কবজ্ঞানীরা বলদেন ককেু ককেু মানুদের জনে এই ভাইরাদের োংক্রমণ মারাত্মক হদত পাদর। এর ফদল 

কনউদমাকনো, শ্বােকষ্ট এবাং অগ চান কবপর্ চদের মদতা ঘটনাও ঘটদত পাদর। বর্েব বেক্তক্তর বকা-মকব চকডটট 

অথ চাৎ অনে বকানও অেুখ রদেদে, বে েকল বেক্তক্তর কদরানাভাইরাে োংক্রমণ ববকে হদত পাদর। এবাং 

এেব বেক্তক্তরা আক্রান্ত হদল তার মতুৃের েম্ভাবনা অদনক ববকে। 

কদরানাভাইরাে েৃষ্ট বরাগ বকাকভড-১৯ প্রকতদরাযী বেবিার অনেতম অঙ্গ হল শ্বােতন্ত্র। আমাদের েরীদরর 

ফুেফুে শ্বাদের েদঙ্গ বর্েব েকূেত পোথ চ েরীদর প্রদবে কদর তাদের েরীর বাইদর ববর কদর কেদে 

ফুেফুেদক ের্ল রাখার বর্ষ্টা কদর। এর ফলশ্রুকতদত আমাদের েরীর েুি থাদক। তাই স্বাভাকবক ভাদব 

ফুেফুদের কম চক্ষমতা কদম বগদল ফুেফুদের কাদজ বোঘাত ঘদট। আর কদরানাভাইরাদের প্রযান লক্ষেই 

হল ফুেফুে বা শ্বােতন্ত্রদক অকার্ চকর কদর বেো। কাদজই বর্দকাদনা মূদলে প্রদতেক বেক্তক্তর এই 

কদরানাকাদল লক্ষে হওো উকর্ত শ্বােতন্ত্রদক েুি রাখা। 

ফুেফুেদক েুি রাখার কবেদে তামাকজাত দ্রদবের বেবহার োড়ার একটা বড় ভূকমকা আদে। কবদেে কদর 

র্াদের যূমপান করদত করদত ফুেফুে এমকনই েুব চল হদে কগদেদে বা হা ুঁপাকন-কেওকপকড জাতীে শ্বাদের 

অেুখ আদে, তাদের বক্ষদত্র এই েমে ফুেফুদের র্দের কথা মাথাে বরদখ যমূপান তোগ করদত হদব। ‘েে 
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কনউ ইাংলোন্ড জান চাল অব বমকডকেন’-এ প্রকাকেত েমীক্ষাে বেখা র্াে, অযমূপােীদের তুলনাে প্রাে 

কতনগুণ োংখেক যূমপােী জটটল অবিাে ক্তক্রটটকাল বকোর ইউকনদট ভকতচ হদেদেন। তাদের কৃক্তত্রমভাদব 

শ্বাে-প্রশ্বাে র্ালাদত হদেদে। এরপরও তাদের ববকেরভাগই মারা কগদেদেন। এোড়া কিটটে বমকডদকল 

জান চাদলর (কবএমদজ) এক গদবেণা বলদে, কেদন একটট কেগাদরট বখদলও হৃেদরাদগর ঝুুঁ কক ৫০ েতাাংে 

ববদড় র্াে। বরাক বা মক্তস্তদে ক্ষরদণর ঝুুঁ ককও বাদড় ৩০ েতাাংে। নারীদের বক্ষদত্র এই ঝুুঁ কক আদরা ববকে, 

৫৭ েতাাংদের মত। বকাকভড-১৯ এর কারদণ ককেু বেদে অকতকরক্ত যমূপােীদের মদযে যূমপাদনর মাত্রা 

কমাদনার একটট প্রবণতা বেখা র্াদে, তারা মদন করদেন এদত তাদের ঝুুঁ কক কমদে। ককন্তু কবদেেজ্ঞরা 

যূমপান কমাদনা নে যূমপান একবাদর বেদড় বেোর পরামে চ কেদেন। 

কর্ককৎো কবজ্ঞানীদের োদথ কবশ্ব স্বািে োংিাও েরু কমকলদে বলদে, র্ারা যমূপান কদরন তাদের বকাকভড-১৯ 

োংক্রমদণর ঝুুঁ কক ববকে। এবাং তারা আদরা বদলদে যমূপান করার েমে হাদতর আঙুলগুদলা ব া ুঁদটর 

োংস্পদে চ আদে এবাং এর ফদল হাদত বা কেগাদরদটর গাদে বলদগ থাকা ভাইরাে মদুখ র্দল র্াবার েম্ভাবনা 

ববকে থাদক। এভাদব কবদশ্বর কবকভন্ন োংিা কদরানাকাদলর প্রথম বথদকই যমূপােীদের েতকচ কদর র্দলদে। 

এোড়া যূমপান বরাগ প্রকতদরায ক্ষমতা ককমদে বেে। তাই তামাক বেবন ও যূমপাদনর কারদণ 

কদরানাভাইরাে বকন, অনে অেুখও হদত পাদর। 

 
এখন আমরা র্কে বেকখ বাাংলাদেদে তামাক বেবহারজকনত েমেো কতটুকু বা এর ক্ষকতর পকরমাণ কক 

তাহদল বেখব Global Adult Tobacco Survey ২০১৭-এর কহোব মদত বাাংলাদেদে বতচমাদন ৩৫.৩ েতাাংে 

অথ চাৎ ৩ বকাটট ৭৮ লক্ষ প্রাপ্তবেে (১৫ বের এবাং তেরূ্ধ্ চ) মানুে তামাক বেবন কদর। নারীদের মদযে এই 

হার ২৫.২ েতাাংে এবাং পরুুেদের মদযে ৪৬ েতাাংে। বেদে বযা ুঁোকবহীন তামাক বা গুল, জেচা, োোপাতা 

ইতোকে বেবহার কদর থাদক নারী ২৪.৮% এবাং পরুুে ১৬.২% র্া বমাদটর কহদেদব ২০.৬ েতাাংে এবাং 

যূমপােী ১৮ েতাাংে এর মদযে পুরুে ৩৬.২%, নারী ০.৮%। এ পকরোংখোন মদত কবদশ্বর তামাক 

বেবহারকারী েেটট বেদের মদযে বাাংলাদেে এখন অনেতম। তামাদকর বেবহার ও অনোনে কারদণ 

বাাংলাদেদে অোংক্রামক বরাদগর প্রদকাপও কেন কেন ববদড় র্দলদে। কবশ্ব স্বািে োংিার মদত হৃেদরাদগর 

কারদণ মতুৃের ৩০ েতাাংদের, কোন্সাদর মৃতুের ৩৮ েতাাংদের, ফুেফুদে র্ক্ষার কারদণ মৃতুের ৩৫ 

েতাাংদের এবাং অনোনে শ্বােতন্ত্রজকনত বরাদগ মতুৃের ২০ েতাাংদের জনে যমূপান োেী। 
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অনেদক্ষদত্র তামাকজাত দ্রবে বেবহাদরর কারদণ কর্ককৎো বোে বহুগুদণ ববদড় বগদে র্া বেদের স্বািে 

বেবিাে কবোল ববাঝা। এোড়া োমাক্তজক ও অথ চননকতক ভাদবও বেে বোপক ভাদব ক্ষকতগ্রি। ইনকিটটউট 

ফর বহলথ মোটিক্স এন্ড ইভালুদেেন (আইএইর্এমই) ২০১৩ গদবেণা অনুোদর তামাক বেবহারজকনত 

বরাদগ বেদে প্রকতবের প্রাে ১ লক্ষ ৬১ হাজার মানুে অকালমৃতুে বরণ কদর। তামাকখাত বথদক েরকার বর্ 

পকরমাণ রাজস্ব পাে তামাক বেবহাদরর কারদণ অেিু বরাগীর কর্ককৎোে েরকারদক স্বািেখাদত তার কিগুণ 

বেে করদত হে। এভাদব প্রকত বের হাজার হাজার বকাটট টাকা ক্ষকতর েম্মুখীন হদে বেে। বেদে তামাদকর 

এই ভোবহতা প্রকতদরাদয ২০০৫ োদল তামাক কনেন্ত্রণ আইন পাে হে এবাং ২০১৩ োদল আইনটট 

োংদোযন কদর আরও র্ুদগাপদর্াগী করা হে। এরই যারাবাকহকতাে ২০১৫ োদল তামাক কনেন্ত্রণ আইদনর 

কবকযমালা পাে করা হদেদে। এত ককেুর পদরও তামাক বকাম্পাকনর বকৌেদলর কাদে তামাক কনেন্ত্রণ আইন 

ও নীকতমালােহ েবককেুর বাস্তবােন কপকেদে পড়দে। আর এই কদরানাকাদল তামাক বকাম্পাকনর 

অপ্রকতদরাযে বাকণক্তজেক বকৌেল যূমপােী বা তামাকদেবীদের কদরানাভাইরাে আক্রাদন্তর ঝুকক অদনকগুণ 

বাকড়দে কেদেদে। আর এ কবেদে কবদেেজ্ঞদের মদযে মদতর বকাদনা অকমল বনই। কদরানাভাইরাে বর্দহতু 

শ্বােতন্ত্র বা বরেকপদরটকর কেদিমদক েরােকর আক্রমণ কদর, তাই যমূপােীদের ঝুুঁ কক এদক্ষদত্র ববকেই। 

এরই মদযে বেদে বগাষ্ঠী োংক্রমণ বেখা কগদেদে এবাং কদরানাভাইরাে বেদের েকল বজলাে েকড়দে 

পদড়দে। তাই েরকাদরর আরও েতকচ থাকা উকর্ত। এই মহামারীকালীন েমদে তামাকজাত দ্রবে কবপণন 

ও কবক্রে অবোহত থাকদল স্বািেদেবা বেবিার ওপর মারাত্মকভাদব বাড়কত র্াপ েৃটষ্ট করদব। এদত 

কদরানাভাইরাে োংকট আরও ঘনীভূত হদত পাদর। এই পকরকিকতদত মহামারী র্লাকালীন জনস্বািে েুরক্ষা 

কনক্তিত করদত কেগাদরট, কবকড়, জেচা, গুলেহ েকল তামাকজাত দ্রবে কবপণন ও কবক্রে কনকেদ্ধ করার জনে 

পেদক্ষপ গ্রহণ করদত েরকারদক অনুদরায জাকনদেদে তামাককবদরাযী োংগ নগুদলা। তামাক বকাম্পাকনর 

প্রর্ারণা ও কদরানা আবদহ যূমপান কনদে অদনক ভ্রান্ত যারণা বোেোল কমকডোেহ অনোনে কমকডোে 

ঘুরপাক খাদে। যমূপান কনদে বেেব ভুল যারণাে আমল কেদেন না কবদেেজ্ঞরা। পকরকমত যমূপান নে, 

যূমপান তোদগর পরামে চই কেদেন পালমদনালক্তজিরা। যূমপান তোগ করদল যীদর যীদর শ্বােতন্ত্র বা 

বরেকপদরটকর কার্ চক্ষমতার উন্নেন ঘটদব এবাং কদরানাভাইরাে প্রকতদরায করা েহজ হদব। 

মাননীে প্রযানমন্ত্রী েবার েক্তম্মকলত প্রদর্ষ্টাে ২০৪০ োদলর মদযে বাাংলাদেেদক তামাকমুক্ত করা হদব বদল 

অঙ্গীকার কদরদেন। কতকন আইদনর েুফল বপদত জনেদর্তনতা বকৃ্তদ্ধ করা জরুকর বদলও কবকভন্ন েমে 

বদলদেন। তাই োকব চক অবিা কবদবর্নাে তামাকজকনত ক্ষেক্ষকত ও মৃতুের হার কমাদনার জনে বর্ বকৌেল 

কনয চারণ করা হদেদে তা বাস্তবােন করা জরুকর। এদক্ষদত্র আমরা োযারণ ভাদব র্া বেকখ তাহদলা তামাক 

বকাম্পাকনগুদলা অদনক েমে নীকতকনয চারকদের আনুকূলে বপদে আেদে। র্া েসু্পষ্ট ভাদব আইন 

বাস্তবােদন েুব চলতাদক প্রকট কদর তুলদে। এককেদক তামাক বকাম্পাকনর ববপদরাো মদনাভাব, 

তামাকপদণের েহজলভেতা, নারী ও েকরদ্র জনদগাষ্ঠীর জনে কবদেে কম চদকৌেল না থাকা এবাং তামাক 

কনেন্ত্রণ জাতীে নীকত প্রণেন না করা ইতোকে কবেেগুদলা তামাদকর কার্ চকর কনেন্ত্রণদক বোহত কদরদে। 

বতচমান মহামারীকালীন েমদেও তামাক বকাম্পাকনগুদলা নানা বকৌেদল ক্ষকতকর তামাদকর বেবো 

েম্প্রোরদণর প্রদর্ষ্টা র্াকলদে র্াদে। লকডাউদনর মদতা অবিাে বর্খাদন েমস্ত অকফে আেলত, কল-

কারখানা বন্ধ, অথ চনীকতর র্াকা অর্ল বে অবিাদতও তামাক বকাম্পাকনগুদলা তাদের উৎপােন ও কবপণন 

অবেহত বরদখদে। এবাং তাদের এই আনুকূলে প্রোন কদরদে ককেু োংখেক নীকতকনয চারক। র্া েরকাদরর 

জনস্বািে নীকতর কবপরীদত অবিান এবাং জনস্বািে েুরক্ষাে অন্তরাে। তামাক বকাম্পাকনগুদলা 

কদরানাভাইরাে প্রােুভচাদবর েমেকাদল কবদেে অনুমকত োংগ্রহ কদর উৎপােন র্ালু বরদখদে এবাং 

কনদজদের কম চর্ারী এবাং তামাক শ্রকমকদের মারাত্মক ঝুুঁ ককর মদযে বফদলদে। কদরানাকালীন েতকচতার 

কথা কর্ন্তা কদর ইদতামদযে ভারত, েকক্ষণ আকিকা এবাং বতদোোনা তামাকজাত দ্রবে কবক্রদের ওপর 

োমকেক কনদেযাজ্ঞা আদরাপ কদরদে। 



এমতাবিাে, জনস্বািে, পকরদবে ও অথ চনীকতর ওপর তামাদকর বনকতবার্ক প্রভাদবর কথা কবদবর্না কদর 

কবেেমান আইদনর েট ক বাস্তবােন এবাং েকল পর্ চাদে তামাক বকাম্পাকনর হস্তদক্ষদপ বদন্ধ কার্ চকর 

বেবিা গ্রহণ প্রদোজন। কবশ্ব বনতারা এই মহুদূত চ অথ চনীকতর বর্দে মানুদের জীবন অদনক গুরুত্বপূণ চ বদল 

কবদবর্না করাে পকৃথবীর বহু বেে এখন পর্ চন্ত জনস্বািেদক ববকে গুরুত্ব কেদে। অথ চনীকতর কবদবর্নাে র্াই 

বহাক, এ মুহদূত চ স্বািে ঝুুঁ ককদক অগ্রাহে করা র্াদব না। তাই মহামারীর এই পকরকিকতদত তামাক 

বকাম্পাকনগুদলা উৎপােন ও কবপণন বদন্ধ েরকাদরর েৃষ্টান্তমূলক পেদক্ষপ গ্রহণ জরুকর। 

ই বোল মোসুদপকরর্ালক, স্বািে বেক্টর, ঢাকা আহে্াকনো কমেন 
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