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মাননীয় অর্মন্ত্রী
থ
তামাক এমন একটি পণয, যার বযবহাদর মানুদের ডরাগ আর মৃতযয ছাড়া
ডকাদনা উপকার হয় না। তাই তামাক ববশ্ববযাবপ মৃতযযর পণয বহদেদব পবরবচত এবং তামাক
ডকাম্পাবন মৃতযয ববপনণকারী বা মৃতযয েূত এববেদয় ডকান েদেহ ডনই। ববদশ্ব েকল গদবেণা,
তর্য উপাতয েব বকছয োক্ষ্য ডেয়, ডরাগ, মৃতযয, অর্ননবতক
থ
ক্ষ্বত, পবরদবদির ক্ষ্বত, তামাক
ডচারাচালন, অর্ ডচারাচালান,
থ
অননবতকতা েববকছযদত তামাক ও তামাক ডকাম্পাবনর
েম্পৃক্ততা আদছ। তার পদরও এই পণয উৎপােন ও ববপনণ হদে এবং রমরমা বযবো
করদছ।
মাননীয় অর্মন্ত্রী
থ
আপবন জাদনন, তামাক ডকাম্পাবন গুদলার মুল িাদগিথ বিশু, বকদিার
ছাড়াও তরুণ েমাজদক তামাক ও ধূমপাদন আেক্ত করার পািপাবি ভববেযত প্রজন্মদক
ধ্বংে করার লদক্ষ্য বববভন্ন ডকৌিল অবলম্বন কদর র্াদক। ডিাবযাদকা এিলাে-২০১৮ োদলর
তর্য অনুযায়ী, বাংলাদেদি প্রবতবছর তামাকজবনত ডরাদগ এক লাখ ৬০ হাজার ২০০ জন
মানুদের মৃতযয ঘদি। আর তাই এবছদরর ববশ্ব তামাকমুক্ত বেবদের প্রবতপােয ‘তামাক
ডকাম্পানীর কূিচাল রুদখ োও, তামাক ও বনদকাটিন ডর্দক তরুণদের বাাঁচাও’।
এবছর ববশ্ব তামাকমুক্ত বেবে উেযাপদনর মূল লক্ষ্য হদে তামাক ডকাম্পবনর মুদখাি
উদন্মাচন করা এবং েব ধরদনর তামাকপণয ডর্দক যুব েমাদজর েুরক্ষ্া বনশ্চিত করা। এই

বেবেটি তামাক বযবহাদরর ববরুদে েরকাদরর েকল মন্ত্রণালয় এবং েংবিষ্ট অনযানয পদক্ষ্র
কাযকর
থ পেদক্ষ্প গ্রহদণর েুদযাগ ততবর কদর ডেয়া।
মাননীয় অর্মন্ত্রী
থ
আপনাদক অববহত করবছ ডয, বাংলাদেি ববদশ্ব উচ্চ তামাক বযবহারকারী
একটি ডেি, এবং ববদশ্বর অনযানয ডেদির তয লনায় ডেদি তামাক পণয খুব েস্তা বদলও
‘কুখযাবত’ আদছ। আপবন বক জাদনন এর ডপছদন কাদের ভূ বমকা েবদচদয় ডবিী? শ্চজ,
আপনারই অবধনস্ত মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব ডবাদেথর। এর নাবক তামাক ডকাম্পাবনর
ডপ্রেশ্চিপিন ফদলা কদর বাদজি তামাক কর বনধারদণ
থ
েুপাবরি কদর। জাতীয় স্বার্ না
থ ডেদখ,
জন মানুদের কর্া না ডভদব ডকন এরা তামাক ডকাম্পাবনর েুদর কর্া বদল, এক বারও বক তা
ডভদব ডেদখদছন?
মাননীয় মন্ত্রী মদহােয় আপনার েমীদপ কদয়কটি তর্য তয দল ধরদত চাই। ডেদির এক
জবরদপর ডেখা যায় িতকরা ৯০.৬ ভাগ স্কুল ও ডখলার মাদের ১০০ বমিাদরর মদধয
তামাকজাত দ্রবয প্রকাদিয ববশ্চি হদে। আবার িতকরা ৬৪.১৯ ভাগ ডোকাদন কযাশ্চি,
চকদলি এবং ডখলনার পাদি তামাকজাত দ্রবয ডরদখ ববশ্চি করদত ডেখা যায়। িতকরা
৮২.১৭ ভাগ ডোকাদন তামাদকর ববজ্ঞাপন এবং বিশুদের েৃটষ্ট েীমানার মদধয িতকরা
৮১.৮৭ ভাগ ডোকাদন তামাকজাত দ্রদবযর প্রেিনথ হয় বদল ঐ জবরদপ উদে আদে। তামাক
ডকাম্পাবন গুদলা কুদকৌিদল তামাক বিশু ও যুবকদের োমদন তয দল ধদর। এর মূল কারণ
তাদের বযবোর প্রোর ঘিাদনা।
মাননীয় মন্ত্রী আপনারাদতা ডকান খাদত কত কর বৃশ্চে করদবন তার ডকৌিল ডখাাঁদজন। এবার
বাদজদি আদরা ডবিী কদর খুজ
াঁ দবন কারন কদরানা অর্নীবতদক
থ
করুনা কদরবন। তাই শুধু
আমাদের ডেি নয় ববশ্ব নগে অর্ খু
থ জ
াঁ দছ, জনগদণর ববশ্বাে আপবনও হন্ত-েন্ত হদয়
খুজ
াঁ দছন, যাদক গ্রাময ভাোয় বদল ‘হাবরদকন বেদয় ডখাাঁজা’।
হাবরদকদনর আদলায় খুদাঁ জ না ডপদলও ডেদখন না বেদন আদলায় খুদাঁ জ বকছয পান বকনা।
ববদিেজ্ঞরা বলদছ ডবিী ডখাাঁজা খুশ্চাঁ জর েরকার ডনই, তারা বলদছ তামাক খাদত একিয কর
বাড়াদল অবতবরক্ত েি হাজার ডকাটি িাকা অবতবরক্ত রাজস্ব আয় েম্ভব। এেব ডেখা না ডেখা
আপনার ইে। ইো কতিযকু করদবন ডেিাই জনগণ প্রশ্ন কদর। আপনাদের কাদছ জনোবী
কতিযকু ডপৌছায় ডেিা ডতা আমরা জাবননা কারন কর্ায় আদছ মন্ত্রীরা নাবক েব েময়
‘ইয়াশ্চজে ডঘরা’ হদয় র্াদকন। তাই তামাক ডকাম্পাবনর ডোের ডের ডপবরদয় ডেখাদন
জনস্বাদযযর োবী ডপৌছাদনর আিা ক্ষ্ীন। তার পদরও জনগণ বলদব, তামাকখাত ডর্দক

েরকার ডয পবরমাণ রাজস্ব পায় তামাক বযবহাদরর কারদণ অেুয ডরাগীর বচবকৎোয়
েরকারদক স্বাযযখাদত তার বিগুণ বযয় করদত হয়।
আপনার েহকমী মাননীয় বিল্প মন্ত্রী কদরানাকাদল তামাদকর বযবো প্রোদরর যদর্ষ্ট েুদযাগ
কদর বেদয়দছ। ওনার তৎকালীন েবচব োদহব বিটিি আদমবরকান ডকাম্পাবনর পবরচালনা
ডবাদেথও েেেয, বতথমান েবচবও তাই। ওনাদের ে¦াারাই ডতা আপনারা ডঘরাও হদয় র্াদকন।
তাই ববশ্ব স্বাযয েংযা বলদছ, তামাক বনয়ন্ত্রণ করদত হদল তামাক ডকাম্পাবনর মুদখাে
উদন্মাচন করা জরুরী। জনগণ আর একিয ডযাগ কদর বলদছ, তা হদলা তামাক ডকাম্পাবনর
েদহাদযাগীদেরও মুদখাি উদন্মাচন করদত হদব। যাদত জনগণ এই জনস্বাদযযর এই অশুভ
িশ্চক্তদক বচবিত করদত পাদর।
আপনাদের আন্তজথাবতক োয়বেতা আদছ, বাংলাদেি ডযদহতয আন্তজথাবতক তামাক বনয়ন্ত্রণ
চযশ্চক্ত এফবেটিবে স্বাক্ষ্র ও অনুস্বাক্ষ্র কদরদছ তাই এফবেটিবে ও এর আটিথ দকল ৫.৩ ও
অনযানয আটিথ দকলেমূহ প্রবতপালন করা েরকাদরর োবয়ত্ব। এফবেটিবের আটিথ দকল ৫.৩ডত তামাক বনয়ন্ত্রণ কাযিমদক
থ
তামাক ডকাম্পাবনর প্রভাবমুক্ত রাখার ববেদয় বনদেথ িনা প্রোন
করা হদয়দছ। েরকাদরর োবয়ত্ব মাদন বকন্তু োবয়ত্ব আপনারও োবয়ত্ব। আপনাদক শুধু অদর্রথ
কর্া ভাবদল হদব না জনস্বাযযর কর্াও ভাবদত হদব। কারন আপবন জনগদণর মন্ত্রী।
আপবন মাননীয় স্বাযয মন্ত্রীর কাদছ একিয শুদন ডেখুন, এদেদি তামাদকর বযবহার ও অনযানয
কারদন অেংিামক ডরাদগর প্রদকাপও বেন বেন ডবদড় চদলদছ। ববশ্ব স্বাযয েংযার মদত
হৃেদরাদগ কারদন মৃতযযর ৩০ িতাংদির, কযান্সাদর মৃতযযর ৩৮ িতাংদির, ফুেফুদে যক্ষ্ার
কারদণ মৃতযযর ৩৫ িতাংদির এবং অনযানয শ্বােতন্ত্রজবনত ডরাদগ মৃতযযর ২০ িতাংদির জনয
ধূমপান োয়ী। স্বাযয মন্ত্রী আদরা বলদবন, গত ২০১৭-১৮ অর্বছদর
থ
তামাক বযবহাদরর
অর্ননবতক
থ
ক্ষ্বতর (বচবকৎো বযয় এবং উৎপােনিীলতা হারাদনা) পবরমাণ বছল ৩০ হাজার
৫৬০ ডকাটি িাকা। বাংলাদেদি তামাকপণয খুবই েহজলভয হওয়ায় তামাদকর বযবহার
কাবক্ষ্ত মাত্রায় স্বাযয মন্ত্রণালয় কমদছ না এবং তামাকজবনত মৃতযয ও ক্ষ্য়ক্ষ্বত ডবদড়ই
চলদছ।
তাই োববক
থ অবযা ববদবচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডয অবিকার কদরদছন ‘েবার েশ্চিবলত
প্রদচষ্টায় ২০৪০ োদলর মদধয বাংলাদেিদক তামাকমুক্ত করা হদব’। তাই মননীয় অর্মন্ত্রী,
থ
তামাদকর োম ডববি হদল তরুণ জনদগাষ্ঠী তামাক বযবহার শুরু করদত বনরৎোবহত হয় এবং
বতথমান বযবহারকারীরাও তামাক ছাড়দত উৎোবহত হদব। আপবন জাদনন ডয, বাংলাদেদি
ডমাি জনদগাটষ্ঠর ৪৯ িতাংিই তরুণ। এই ববিাল তরুণ েমাজদক তামাকমুক্ত রাখার জনয

েকল তামাকপদণযর কর ও োম বাবড়দয় তরুণদের িয় ক্ষ্মতার বাইদর বনদয় ডযদত হদব।
অনযবেদক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবতশ্রুত ২০৪০ োদলর মদধয তামাকমুক্ত বাংলাদেি অজথন
করদত হদল এখন ডর্দকই তামাদকর বযবহার দ্রæতহাদর কমাদত হদব এবং এদক্ষ্দত্র উচ্চ
করাদরাদপর মাধযদম ২০২১ োদলর মদধয তামাক বযবহাদরর হার ২৮.৪ িতাংদি নাবমদয়
আনদত হদব।
মাননীয় অর্মন্ত্রী
থ
পবরদিদে জনগণ বলদত চায়, তামাক জবনত ক্ষ্য়ক্ষ্বত ও মৃতযযর হার
কমাদনার জনয ডয ডকৌিল বনধারণ
থ করা হদয়দছ তা বাস্তবায়ন করা জরুরী। এদক্ষ্দত্র োধারণ
ভাদব যা ডেখা যায় তাহদলা তামাক ডকাম্পাবনগুদলা অদনক েময় নীবতবনধারকদের
থ
আনুকলয
ডপদয় আেদছ। যা েুস্পষ্ট ভাদব আইন বাস্তবায়দন েুবলতাদক
থ
প্রকি কদর তয লদছ। একবেদক
তামাক ডকাম্পাবনর ডবপদরায়া মদনাভাব, তামাকপদণযর েহজলভযতা, নারী ও েবরদ্র
জনদগাটষ্ঠর জনয ববদিে কমদকৌিল
থ
না র্াকা এবং তামাক বনয়ন্ত্রণ জাতীয় নীবত প্রণয়ন না
করা ইতযাবে ববেয় গুদলা তামাদকর কাযকর
থ বনয়ন্ত্রণদক বযাহত কদরদছ। এমতাবযায়,
জনস্বাযয, পবরদবি ও অর্নীবতর
থ
উপর তামাদকর ডনবতবাচক প্রভাদবর কর্া ববদবচনা কদর
ববেযমান আইদনর েটেক বাস্তবায়ন এবং েকল পযাদয়
থ তামাক ডকাম্পাবনর হস্তদক্ষ্দপ বদে
কাযকর
থ বযবযা গ্রহণ প্রদয়াজন। মাননীয় অর্মন্ত্রী
থ
ববেয়গুদলা ডভদব ডেখদবন।
লেখক : ইকবাে মাসুদ
পরিচােক, স্বাস্থ্য লসক্টি, ঢাকা আহ্ ছারিয়া রমশি
ইন্টািিযশিাে সার্টি ফাইড এ্যরডকশি প্রফফশিাে, সদসয, জাতীয় তামাক রিয়ন্ত্রণ
টাস্কফফাস ি
স্বাস্থ্য ও পরিবাি কেযাণ মন্ত্রণােয়, সদসয, জাতীয় মাদক রবফিাধী করমর্ট, স্বিাষ্ট্র
মন্ত্রণােয়।
Article Title- Increase tobacco tax and protect youth from tobacco
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