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বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া ম াবিত বিশ্ব তাোক েুক্ত বিিস আজ ৩১ মে ২০২০। ১৯৮৭ সাল মেকক প্রবত 

িছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ ও এর সহক াগী সংস্থ্া সেূকহর উকিযাকগ ‘বিশ্ব তাোক েুক্ত বিিস’ পাবলত 

হকে আসকছ। এ িছর বিশ্ব তাোকেুক্ত বিিকসর প্রবতপািয ‘ তাোক মকাম্পানীর কূটচাল রুকে 

িাও, তাোক ও বনককাটটন মেকক তরুণকির িা াঁচাও’। এিছর বিশ্ব তাোকেুক্ত বিিস 

উি াপকনর েূল লক্ষ্য হকে তাোক মকাম্পবনর েুকোশ উকমাচন করা এিং সি ধরকনর 

তাোকপণয মেকক  ুি সোকজর সুরক্ষ্া বনশ্চিত করা। এই বিিসটট তাোক িযিহাকরর বিরুকে 

সরকার এিং সংবিষ্ট অনযানয পকক্ষ্র কা যকর পিকক্ষ্প গ্রহকণর সুক াগ ততবর ককর মিো। 

তাোক মকাম্পাবন গুকলার েুল টাকগ যট বশশু, বককশার ছাড়াও  ুি সোজকক তাোক ও ধূেপাকন 

আসক্ত করার পাশপাবশ ভবিিযত প্রজমকক ধ্বংস করার লকক্ষ্য বিবভন্ন মকৌশল অিলম্বন ককর 

োকক। মটািযাককা এটলাস-২০১৮ সাকলর তেয অনু ােী, িাংলাকিকশ প্রবতিছর তাোকজবনত 

মরাকগ এক লাে ৬০ হাজার ২০০ জন োনুকির েৃতয যর  কট। 

ঢাকা আহছ্াবনো বেশকনর এক জবরকপর মিো  াে শতকরা ৯০.৬ ভাগ সু্কল ও মেলার োকের 

১০০ বেটাকরর েকধয তাোকজাত দ্রিয প্রকাকশয বিশ্চি হকে। আিার শতকরা ৬৪.১৯ ভাগ 

মিাকাকন কযাশ্চি, চককলট এিং মেলনার পাকশ তাোকজাত দ্রিয মরকে বিশ্চি করকত মিো 

 াে। শতকরা ৮২.১৭ ভাগ মিাকাকন তাোককর বিজ্ঞাপন এিং বশশুকির িৃটষ্ট সীোনার েকধয 

শতকরা ৮১.৮৭ ভাগ মিাকাকন তাোকজাত দ্রকিযর প্রিশ যন হে িকল ঐ জবরকপ উকে আকস। 

তাোক মকাম্পাবন গুকলা সুককৌশকল তাোক বশশু ও  ুিককির সােকন তয কল ধকর। এর েূল 

কারণ তাকির িযিসার প্রসার  টাকনা। তাই এিাকরর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ার প্রবতপািয বিিেটট 

অতযন্ত সেকোাপক াগী ও তাোক বনেন্ত্রকণর জনয িাস্তি সম্মত। 
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বিবভন্ন গকিিনাে প্রতীেোন, তাোক মকাম্পানীগুকলা িযিসা প্রসাকরর জনয তরুণকির োকে 

ধূেপান ও তাোক মসিন িযাপকভাকি ছবড়কে মিওোর জনয বিবভন্ন কলা মকৌশল অিলম্বন 

ককরকছ ম েন বি বসগাকরট বিতরন, িযাকটল অি োইি, উপহার সােগ্রী বিতরন ইতযাবি। 

এছাড়া তারা আইকনর প্রকোগকক িাধাগ্রস্থ্ করার জনয বিবভন্ন পন্থা অিলম্বন করকছ। তাই 

তাোক বনেন্ত্রণ করকত হকল তাোক মকাম্পাবনর েুকোি উকমাচন জরুরী। তাোক বনেন্ত্রকণর 

এই প যাকে তাোক মকাম্পাবনর সকহাক াগীকিরও েুকোশ উকমাচন করকত হকি।  াকত জনগণ 

এই জনস্বাকস্থ্যর এই অশুভ শশ্চক্তকক বচবিত করকত পাকর। 

এছাড়া মিকশর সাবি যক উন্নেন বনশ্চিত করকত তাোক বনেন্ত্রকণ সরকাকরর আরও ককোর হওো 

জরুরী। তাোক মকাম্পাবনগুকলার িযিসা প্রসাকরর অপককৌশলকক ককোরভাকি বনেন্ত্রণ করকত 

হকি। িাংলাকিশ ম কহতয  আন্তজযাবতক তাোক বনেন্ত্রণ চয শ্চক্ত এফবসটটবস স্বাক্ষ্র ও অনুস্বাক্ষ্র 

ককরকছ তাই এফবসটটবস ও এর আটটযককল ৫.৩ ও অনযানয আটটযককলসেূহ প্রবতপালন করা 

সরকাকরর িাবেত্ব। এফবসটটবসর আটটযককল ৫.৩- মত তাোক বনেন্ত্রণ কা যিেকক তাোক 

মকাম্পাবনর প্রভািেুক্ত রাোর বিিকে বনকিযশনা প্রিান করা হকেকছ। তাোক মকাম্পাবনর 

প্রতারণােূলক সকল কা যিে িকের পাশাপাবশ ককোর েবনটবরং অিযাহত রাো প্রকোজন। 

তাোক মকাম্পাবনর কা যিে ককোরভাকি বনেন্ত্রণ করকত পারকল বকছয টা হকলও আেরা সফল 

হকিা। 

এছাড়া কা যকর কর ও েূলয িৃশ্চের পিকক্ষ্কপর অভাকি িাংলাকিকশ তাোকপকণযর িাে 

অতযন্ত কে। ফকল মিকশর তরুণ এিং িবরদ্র জনকগাষ্ঠী েুি সহকজই তাোক িযিহার শুরু 

করকত পাকর। তাই আসন্ন িাকজকট কা যকর করাকরাকপর োধযকে তাোকপকণযর িাে জনগণ, 

বিকশি ককর তরুণ ও িবরদ্র জনকগাটষ্ঠর িেক্ষ্েতার িাইকর বনকে ম কত হকি। 

বিগত বিকন মিকশ তাোক বনেন্ত্রকণর মক্ষ্কে এফবসটটবস স্বাক্ষ্র ও অনুস্বাক্ষ্র, আইন ও 

বিবধোলা প্রনেন এিং আইন সংকশাধন মক্ষ্কে িাংলাকিকশর অকনক অজযন রকেকছ। জনস্বাকে য 

মিকশআইন ও বিবধোলা প্রণীত হকলও কা যকর তাোক বনেন্ত্রকণর প্রকোজন আকরা পিকক্ষ্প 

গ্রহণ। 

ককরানাভাইরাস সৃষ্ট মরাগ মকাবভড ১৯ োনুকির শ্বাসতন্ত্রকক আিান্ত ককর ও একটা প যাকে 

শ্বাসতন্ত্রকক অকা যকর ককর মিে। এজনয বিজ্ঞানীরা িলকছন শ্বাসতন্ত্রকক রক্ষ্ার সতকযতা 

অিলম্বন ককর সিাই এই ভাইরাসটটর সংিেণ ও বিস্তাকরর েুাঁ বক কবেকে আনকত পাকর। 

ককরানাভাইরাস সৃষ্ট মরাগ মকাভীড ১৯ প্রবতকরাধী িযিস্থ্ার অনযতে অঙ্গ হল শ্বাসতন্ত্র। 

আোকির শরীকরর ফুসফুস শ্বাকসর সকঙ্গ ম  সি িবূিত পিাে য শরীকর প্রকিশ ককর তাকির শরীর 

িাইকর মির ককর বিকে ফুসফুসকক সচল রাোর মচষ্টা ককর। ফুসফুসকক সুস্থ্ রাোর বিিকে 

তাোকজাতদ্রকিযর িযিহার তযাগ করার একটা িড় ভূবেকা আকছ। 



এছাড়া বিটটশ মেবডককল জান যাকলর (বিএেকজ) এক গকিিণা িলকছ, বিকন একটট বসগাকরট 

মেকলও হৃিকরাকগর েুাঁ বক ৫০ শতাংশ মিকড়  াে। মরাক িা েশ্চস্তকস্ক ক্ষ্রকণর েুাঁ বকও িাকড় ৩০ 

শতাংশ। নারীকির মক্ষ্কে এই েুাঁ বক আকরা মিবশ, ৫৭ শতাংকশর েত। মকাভীড ১৯ কারকণ বকছয  

মিকশ অবতবরক্ত ধূেপােীকির েকধয ধূেপাকনর োো কোকনার একটট প্রিণতা মিো  াকে, 

তারা েকন করকছন একত তাকির েুাঁ বক কেকছ। বকন্তু বিকশিজ্ঞরা ধূেপান কোকনা নে ধূেপান 

একিাকর মছকড় মিোর পরােশ য বিকেন। 

বিকশ্বর তাোক িযিহারকারী িশটট মিকশর েকধয িাংলাকিশ এেকনা অনযতে। তাোককর 

িযিহার ও অনযানয কারকন িাংলাকিকশ অসংিােক মরাকগর প্রককাপও বিন বিন মিকড় 

চকলকছ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ার েকত হৃিকরাকগ কারকন েৃতয যর ৩০ শতাংকশর, কযান্সাকর েৃতয যর ৩৮ 

শতাংকশর, ফুসফুকস  ক্ষ্ার কারকণ েৃতয যর ৩৫ শতাংকশর এিং অনযানয শ্বাসতন্ত্রজবনত মরাকগ 

েৃতয যর ২০ শতাংকশর জনয ধূেপান িােী। 

তাোকোত মেকক সরকার ম  পবরোণ রাজস্ব পাে তাোক িযিহাকরর কারকণ অসুস্থ্ মরাগীর 

বচবকৎসাে সরকারকক স্বাস্থ্যোকত তার বিগুণ িযে করকত হে। এভাকি প্রবতিছর হাজার 

হাজার মকাটট টাকা ক্ষ্বতর সম্মুেীন হকে মিশ। আর এই ককরানাকাকল তাোক মকাম্পাবনর 

অপ্রবতকরাধয িাবনশ্চজযক মকৌশল ধূেপােী িা তাোককসিীকির ককরানা আিাকন্তর েুবক 

অকনকগুন িাবড়কে বিকেকছ। আর এবিিকে বিকশিজ্ঞকির েকধয েকতর মকান অবেল মনই। 

এই পবরবস্থ্বতকত েহাোবর চলাকালীন জনস্বাস্থ্য সুরক্ষ্া বনশ্চিত করকত বসগাকরট, বিবড়, জিযা, 

গুলসহ সকল তাোকজাতদ্রিয বিপণন ও বিিে বনবিে করার জনয পিকক্ষ্প গ্রহণ করকত 

সরকারকক অনুকরাধ জাবনকেকছ তাোক বিকরাধী সংগেন গুকলা। তাোক মকাম্পাবনর প্রচারনা 

ও ককরানা আিকহ ধূেপান বনকে অকনক ভ্রান্ত ধারণা মসাশযাল বেবডোেসহ অনযানয বেবডোে 

 ুরপাক োকে। ধূেপান বনকে মসইসি ভযল ধারণা আেল বিকেন না বিকশিজ্ঞরা। 

তাই সাবি যক অিস্থ্া বিকিচনাে তাোক জবনত ক্ষ্েক্ষ্বত ও েৃতয যর হার কোকনার জনয ম  

মকৌশল বনধ যারণ করা হকেকছ তা িাস্তিােন করা জরুরী। একক্ষ্কে আেরা সাধারণ ভাকি  া 

মিবে তাহকলা তাোক মকাম্পাবনগুকলা অকনক সেে নীবতবনধ যারককির আনুকলয মপকে 

আসকছ।  া সুেষ্ট ভাকি আইন িাস্তিােকন িুি যলতাকক প্রকট ককর তযলকছ। একবিকক তাোক 

মকাম্পাবনর মিপকরাো েকনাভাি, তাোকপকণযর সহজলভযতা, নারী ও িবরদ্র জনকগাটষ্ঠর জনয 

বিকশি কে যককৌশল না োকা এিং তাোক বনেন্ত্রণ জাতীে নীবত প্রণেন না করা ইতযাবি বিিে 

গুকলা তাোককর কা যকর বনেন্ত্রণকক িযাহত ককরকছ। 

এেতািস্থ্াে, জনস্বাস্থ্য, পবরকিশ ও অে যনীবতর উপর তাোককর মনবতিাচক প্রভাকির কো 

বিকিচনা ককর বিিযোন আইকনর সটেক িাস্তিােন এিং সকল প যাকে তাোক মকাম্পাবনর 

হস্তকক্ষ্কপ িকে কা যকর িযিস্থ্া গ্রহণ প্রকোজন। বিশ্ব মনতারা এই েুহয কতয অে যনীবতর মচকে 

োনুকির জীিন অকনক গুরুত্বপূণ য বিকিচনাে পৃবেিীর িহয  মিশ এেন প যন্ত জনস্বাস্থ্যকক মিবশ 



গুরুত্ব¡ বিকে। অে যনীবতর বিকিচনাে  াই মহাক, এ েুহকূতয স্বাস্থ্য েুাঁ বককক অগ্রাহয করা  াকি 

না। তাই েহাোবরর এই পবরবস্থ্বতকত তাোক মকাম্পাবনগুকলা উৎপািন ও বিপণন িকে 

সরকাকরর িৃষ্টান্তেূলক পিকক্ষ্প গ্রহণ জরুরী। 

 

ইকিাল মাসুি, পবরচালক, স্বাস্থ্য থসক্টর, ঢাকা আহ্ছাবিয়া বমশি। 
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