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তামাক িাবিজ্যে নতুন বিবনজ্ াগ এসবিবয লক্ষ্ে মাত্রা অযজ জ্নর িড় প্রবতিন্ধকতা সৃবি করজ্ি 
মমাহাম্মদ রুিাজ্ ত : 
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বাাংলাদেদের মমাট জনদগ্াষ্টির উদেখদযাগ্য সাংখযা হদে যুব সমাজ। আগ্াষ্টমদে মেে পষ্টরচালনা ও মেদের সাষ্টবিক উন্নয়দনর কান্ডারী ষ্টহদসদব এ যুব 
সমাদজর ভূষ্টমকা উদেখদযাগ্য। মেদের সমষৃ্টি ও সাষ্টবিক উন্নয়দন এ যুবসমাজদক সুস্থ, েক্ষ, কমিঠ ও োষ্টয়ত্বেীল ষ্টহদসদব গ্দে মোলা আমাদের োষ্টয়ত্ব। 
োই এ যুবসমাদজর উন্নয়ন ষ্টনষ্টিে করণ ও মকান প্রকার ষ্টবপথগ্ামী না হয় মস ষ্টেদক আমদের সদচেন থাকদে হদব। 

োমাকজাে দ্রবয বযবহার স্বাস্থয, জােীয় অথিনীষ্টে ও পষ্টরদবদের উপর ষ্টবরূপ প্রভাব মেলদে। এোো মােকাসষ্টির প্রথম ধাপ ষ্টহদসদব ধূমপানদক ষ্টবদবচনা 
করা হয়। োই কাযিকর োমাক ষ্টনয়ন্ত্রদণর লদক্ষয বাাংলাদেে সরকার োমাক ষ্টনয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন, আইন বাস্তবায়নসহ ষ্টবষ্টভন্ন পেদক্ষপ গ্রহণ কদরদে। 

বাাংলাদেদে োমাদ দ কর বযবহার ক্রমহ্রাসমান।ষ্টবগ্ে ৮ বেদর মেদে োমাদকর বযবহার ১৮.৫ েোাংে হ্রাস মপদয়দে। ২০০৯ সাদল ১৫ বের ও েেরু্ধ্ি 
জনদগ্ািীর মদধয োমাদকর বযবহার ষ্টেল ৪৩.৩ েোাংে, যা ২০১৭ সাদল ৩৫.৩ েোাংদে মনদম এদসদে।সাষ্টবিক,এই েরলেল প্রোংসনীয় েদব ২০৪০ সাদল 
মদধয োমাকমিু বাাংলাদেে অজি দন জনয যদথি নয়। পাশ্ববেী মেে ভারদে োমাদকর বযবহার ক্রমে হ্রাস মপদয় বেি মাদন ২৮.৬ েোাংদে োষ্টেদয়দে।মাষ্টকি ন 
যুিরাদে ধূমপায়ীদের হার ১৫.৫ োোংদে মনদম এদসদে, ফ্রাদে এক বেদর ধূমপান মেদেদে ১০ লাখ ধূমপায়ী।অথাৎ উন্নে ষ্টবশ্বদো বদটই পাশ্ববেী 
মেদের অগ্রগ্ষ্টে ষ্টবদবচনায় ষ্টনদলও বলা যায় োমাদকর বযবহার কষ্টমদয় আনার মক্ষদে বাাংলাদেদের অগ্রগ্ষ্টে সদতাসজনক নয়। উদেখয, োমাক বযবহাদরর 
কারদণ বাাংলাদেদে প্রষ্টে বের ১ লক্ষ ৬১ হাজাদরর অষ্টধক মানষু মারা যায় এবাং অকাল মেুৃয  ঘটাদনার মক্ষদে োমাদকর অবস্থান বাাংলাদেদে ৪থি।োমাক 
বযবহাদর আষ্টথিক ক্ষষ্টের পষ্টরমাণ বেদর ১৫৮.৬ ষ্টবষ্টলয়ন টাকা।োমাদকর কারদণ চরম ঝুুঁ ষ্টকদে ষ্টেশু স্বাস্থয। সাম্প্রষ্টেক গ্দবষণায় রাজধানী ঢাকার 
প্রথষ্টমক সু্কদল পো ৯৫ োোাংে ষ্টেশুর মেদহ উচ্চ মাোর ষ্টনদকাটিন পাওয়া মগ্দে যার মলূ কারণ পদরাক্ষ ধূমপান।অনয একটি গ্দবষণায় মেখা মগ্দে, 
ষ্টবষ্টে কারখানাগুদলার মমাট শ্রষ্টমদকর ৫০-৭০% ষ্টেশু শ্রষ্টমক।বাাংলাদেদে ২০০৩ সাদল ষ্টবশ্বস্বাস্থয সাংস্থার মফ্রম ওয়াকি  কনদভনেন অন মটাবযদকা কদরাল 
(এেষ্টসটিষ্টস) চুষ্টিদে স্বাক্ষর কদর। পরবেীদে ২০০৫ সাদল োমাক ষ্টনয়ন্ত্রণ আইন পাে হয় এবাং ২০১৩ সাদল আইনটি সাংদোধন কদর আদরা যুগ্দপাদযাষ্টগ্ 
করা হয়।২০১৫ সদল োমাক ষ্টনয়ন্ত্রণ আইদনর ষ্টবষ্টধমালা পাে করা হয়। 

মটকেই উন্নয়ন অভীষ্ঠ এসষ্টিষ্টজষ্টর স্বাস্থয সাংক্রাত লক্ষয মাো পুরদন এেষ্টসটিষ্টসদক সপ্তম পঞ্চ বাষ্টষিক পষ্টরকল্পনায় অতিভুি করার মাধযদম োমাক ষ্টনয়ন্ত্রণ 
কাযিক্রমদক মলূধারার উন্নয়ন কমিকাদন্ডর সাদথ সরৃ্ম্িত্ব করা হদয়দে।এোো মটকসই লক্ষয মাো অজি দনর অগ্রগ্ষ্টে ষ্টননেপদন প্রণীে সরকাদরর এসষ্টিষ্টজ 
পষ্টরষ্টবক্ষণ ও মলূযায়ণ মফ্রম ওয়াদকি  োমাক বযবহার ষ্টনয়ন্ত্রদণ বের ষ্টভষ্টিক লক্ষযমাো ষ্টনধিারণ করা হদয়দে। 

২০১৬ সাদলর ৩১ জানয়ুারী ঢাকায় অনষু্টষ্ঠে েষ্টক্ষণ এেীয় স্পীকারস েীষক সদেলদনর সমাপনী অনষু্ঠাদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সাদলর মদধয 
বাাংলাদেে মথদক োমাক ষ্টনমূিদলর অাংঙ্গীকার বযি কদরন।এই  লক্ষয অজি দন ষ্টেষ্টন োমাক পদণযর উপর আদরাষ্টপে স্বাস্থয উন্নয়ণ সারচাজি  এর অথি 
বযবহার কদর একটি জােীয় োমাক ষ্টনয়ন্ত্রণ কমিসূচী বাস্তবায়দনর প্রেযয় বযি কদরন। 

ষ্টকন্তু অেযাত ষ্টচতার ষ্টবষয় হদে সম্প্রষ্টে অপরাদজয় বাাংলা প্রষ্টেকায় প্রকাষ্টেে ২৩ ষ্টিদসম্বর,বধুবার, ২০২০ োষ্টরখ মারেদে জানা যায় এষ্টেয়ান মটাবযদকা 
ষ্টলষ্টমদ ষ্ট টি এর সাদথ রপ্তাষ্টন প্রষ্টক্রয়াকরণ এলাকা কেৃি পক্ষ(দবপজা) নামক সরকাদরর একটি প্রষ্টেষ্ঠাদনর সাদথ চুষ্টি স্বাক্ষষ্টরে হয়। এবাং উি চুষ্টি 
অনসুাদর োমাকজাে দ্রবয উৎপােদনর জনয এষ্টেয়ান মটাবযদকা ষ্টলষ্টমদ ষ্ট টি মক রপ্তাষ্টন প্রষ্টক্রয়াকরণ এলাকা কেৃি পক্ষ(দবপজা) কেৃি ক জায়গ্া ষ্টলজ প্রোন 
করা হদব। 

এর েদল একষ্টেদক মযমন োমাক বাষ্টণদজয নেুন ষ্টবষ্টনদয়াগ্ এসষ্টিষ্টজ লক্ষয মাো অজি দনর বে প্রষ্টেবন্ধকো ষ্টহদসদব কাজ করদব। ঠিক অপর ষ্টেদক 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সাদলর মদধয বাাংলাদেে মথদক োমাক ষ্টনমূিদলর অাংঙ্গীকার বাস্তবায়দন বাধাসহ জণসাধারদনর স্বাস্থয ক্ষষ্টের ঝুুঁ ষ্টক বষৃ্টি পাদব 
আদরা বহুগুণ।োই োমাক মকার্ম্ানীর সাদথ ময মকান ধরদনর সরৃ্ম্িত্বো গ্রহদনর ষ্টবষদয় সরকাদরর ষ্টবষ্টভন্ন মহলদক সদচেন থাকার আহবান জানাদে 
ঢাকা আহ্োষ্টনয়া ষ্টমেন স্বাস্থয মসক্টর। 
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/টপ বনউয / তামাক িাবিজ্যে নতুন বিবনজ্ াগ এসবিবয লক্ষ্ে মাত্রা অযজ জ্নর িড় প্রবতিন্ধকতা সৃবি করজ্ি 

তামাক িাবিজ্যে নতুন বিবনজ্ াগ এসবিবয লক্ষ্ে মাত্রা অযজ জ্নর িড় প্রবতিন্ধকতা সৃবি করজ্ি 

প্রকাবিতঃ ৭:১০ অপরাহ্ণ, বিজ্সম্বর ২৪, ২০২০ 

 

সাংবাে ষ্টবজ্ঞষ্টপ্ত:বাাংলাদেদের মমাট জনদগ্াষ্টির উদেখদযাগ্য সাংখযা হদে যুব সমাজ। আগ্াষ্টমদে মেে পষ্টরচালনা ও মেদের সাষ্টবিক উন্নয়দনর কান্ডারী ষ্টহদসদব 
এ যুব সমাদজর ভূষ্টমকা উদেখদযাগ্য। মেদের সমষৃ্টি ও সাষ্টবিক উন্নয়দন এ যুবসমাজদক সুস্থ, েক্ষ, কমিঠ ও োষ্টয়ত্বেীল ষ্টহদসদব গ্দে মোলা আমাদের 
োষ্টয়ত্ব। োই এ যুবসমাদজর উন্নয়ন ষ্টনষ্টিে করণ ও মকান প্রকার ষ্টবপথগ্ামী না হয় মস ষ্টেদক আমদের সদচেন থাকদে হদব। 

োমাকজাে দ্রবয বযবহার স্বাস্থয, জােীয় অথিনীষ্টে ও পষ্টরদবদের উপর ষ্টবরূপ প্রভাব মেলদে। এোো মােকাসষ্টির প্রথম ধাপ ষ্টহদসদব ধূমপানদক ষ্টবদবচনা 
করা হয়। োই কাযিকর োমাক ষ্টনয়ন্ত্রদণর লদক্ষয বাাংলাদেে সরকার োমাক ষ্টনয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন, আইন বাস্তবায়নসহ ষ্টবষ্টভন্ন পেদক্ষপ গ্রহণ কদরদে। 

বাাংলাদেদে োমাদ দ কর বযবহার ক্রমহ্রাসমান।ষ্টবগ্ে ৮ বেদর মেদে োমাদকর বযবহার ১৮.৫ েোাংে হ্রাস মপদয়দে। ২০০৯ সাদল ১৫ বের ও েেরু্ধ্ি 
জনদগ্ািীর মদধয োমাদকর বযবহার ষ্টেল ৪৩.৩ েোাংে, যা ২০১৭ সাদল ৩৫.৩ েোাংদে মনদম এদসদে।সাষ্টবিক,এই েরলেল প্রোংসনীয় েদব ২০৪০ সাদল 
মদধয োমাকমিু বাাংলাদেে অজি দন জনয যদথি নয়। পাশ্ববেী মেে ভারদে োমাদকর বযবহার ক্রমে হ্রাস মপদয় বেি মাদন ২৮.৬ েোাংদে োষ্টেদয়দে।মাষ্টকি ন 
যুিরাদে ধূমপায়ীদের হার ১৫.৫ োোংদে মনদম এদসদে, ফ্রাদে এক বেদর ধূমপান মেদেদে ১০ লাখ ধূমপায়ী।অথাৎ উন্নে ষ্টবশ্বদো বদটই পাশ্ববেী 
মেদের অগ্রগ্ষ্টে ষ্টবদবচনায় ষ্টনদলও বলা যায় োমাদকর বযবহার কষ্টমদয় আনার মক্ষদে বাাংলাদেদের অগ্রগ্ষ্টে সদতাসজনক নয়। উদেখয, োমাক বযবহাদরর 
কারদণ বাাংলাদেদে প্রষ্টে বের ১ লক্ষ ৬১ হাজাদরর অষ্টধক মানষু মারা যায় এবাং অকাল মেুৃয ঘটাদনার মক্ষদে োমাদকর অবস্থান বাাংলাদেদে ৪থি।োমাক 
বযবহাদর আষ্টথিক ক্ষষ্টের পষ্টরমাণ বেদর ১৫৮.৬ ষ্টবষ্টলয়ন টাকা।োমাদকর কারদণ চরম ঝুুঁ ষ্টকদে ষ্টেশু স্বাস্থয। সাম্প্রষ্টেক গ্দবষণায় রাজধানী ঢাকার 
প্রথষ্টমক সু্কদল পো ৯৫ োোাংে ষ্টেশুর মেদহ উচ্চ মাোর ষ্টনদকাটিন পাওয়া মগ্দে যার মলূ কারণ পদরাক্ষ ধূমপান।অনয একটি গ্দবষণায় মেখা মগ্দে, 
ষ্টবষ্টে কারখানাগুদলার মমাট শ্রষ্টমদকর ৫০-৭০% ষ্টেশু শ্রষ্টমক।বাাংলাদেদে ২০০৩ সাদল ষ্টবশ্বস্বাস্থয সাংস্থার মফ্রম ওয়াকি  কনদভনেন অন মটাবযদকা কদরাল 
(এেষ্টসটিষ্টস) চুষ্টিদে স্বাক্ষর কদর। পরবেীদে ২০০৫ সাদল োমাক ষ্টনয়ন্ত্রণ আইন পাে হয় এবাং ২০১৩ সাদল আইনটি সাংদোধন কদর আদরা যুগ্দপাদযাষ্টগ্ 
করা হয়।২০১৫ সদল োমাক ষ্টনয়ন্ত্রণ আইদনর ষ্টবষ্টধমালা পাে করা হয়। 

মটকেই উন্নয়ন অভীষ্ঠ এসষ্টিষ্টজষ্টর স্বাস্থয সাংক্রাত লক্ষয মাো পুরদন এেষ্টসটিষ্টসদক সপ্তম পঞ্চ বাষ্টষিক পষ্টরকল্পনায় অতিভুি করার মাধযদম োমাক ষ্টনয়ন্ত্রণ 
কাযিক্রমদক মলূধারার উন্নয়ন কমিকাদন্ডর সাদথ সরৃ্ম্িত্ব করা হদয়দে।এোো মটকসই লক্ষয মাো অজি দনর অগ্রগ্ষ্টে ষ্টননেপদন প্রণীে সরকাদরর এসষ্টিষ্টজ 
পষ্টরষ্টবক্ষণ ও মলূযায়ণ মফ্রম ওয়াদকি  োমাক বযবহার ষ্টনয়ন্ত্রদণ বের ষ্টভষ্টিক লক্ষযমাো ষ্টনধিারণ করা হদয়দে। 

২০১৬ সাদলর ৩১ জানয়ুারী ঢাকায় অনষু্টষ্ঠে েষ্টক্ষণ এেীয় স্পীকারস েীষক সদেলদনর সমাপনী অনষু্ঠাদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সাদলর মদধয 
বাাংলাদেে মথদক োমাক ষ্টনমূিদলর অাংঙ্গীকার বযি কদরন।এই লক্ষয অজি দন ষ্টেষ্টন োমাক পদণযর উপর আদরাষ্টপে স্বাস্থয উন্নয়ণ সারচাজি  এর অথি বযবহার 
কদর একটি জােীয় োমাক ষ্টনয়ন্ত্রণ কমিসূচী বাস্তবায়দনর প্রেযয় বযি কদরন। 

ষ্টকন্তু অেযাত ষ্টচতার ষ্টবষয় হদে সম্প্রষ্টে অপরাদজয় বাাংলা প্রষ্টেকায় প্রকাষ্টেে ২৩ ষ্টিদসম্বর,বধুবার, ২০২০ োষ্টরখ মারেদে জানা যায় এষ্টেয়ান মটাবযদকা 
ষ্টলষ্টমদ ষ্ট টি এর সাদথ রপ্তাষ্টন প্রষ্টক্রয়াকরণ এলাকা কেৃি পক্ষ(দবপজা) নামক সরকাদরর একটি প্রষ্টেষ্ঠাদনর সাদথ চুষ্টি স্বাক্ষষ্টরে হয়। এবাং উি চুষ্টি 
অনসুাদর োমাকজাে দ্রবয উৎপােদনর জনয এষ্টেয়ান মটাবযদকা ষ্টলষ্টমদ ষ্ট টি মক রপ্তাষ্টন প্রষ্টক্রয়াকরণ এলাকা কেৃি পক্ষ(দবপজা) কেৃি ক জায়গ্া ষ্টলজ প্রোন 
করা হদব। 

এর েদল একষ্টেদক মযমন োমাক বাষ্টণদজয নেুন ষ্টবষ্টনদয়াগ্ এসষ্টিষ্টজ লক্ষয মাো অজি দনর বে প্রষ্টেবন্ধকো ষ্টহদসদব কাজ করদব। ঠিক অপর ষ্টেদক 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সাদলর মদধয বাাংলাদেে মথদক োমাক ষ্টনমূিদলর অাংঙ্গীকার বাস্তবায়দন বাধাসহ জণসাধারদনর স্বাস্থয ক্ষষ্টের ঝুুঁ ষ্টক বষৃ্টি পাদব 
আদরা বহুগুণ।োই োমাক মকার্ম্ানীর সাদথ ময মকান ধরদনর সরৃ্ম্িত্বো গ্রহদনর ষ্টবষদয় সরকাদরর ষ্টবষ্টভন্ন মহলদক সদচেন থাকার আহবান জানাদে 
ঢাকা আহ্োষ্টনয়া ষ্টমেন স্বাস্থয মসক্টর। 

 

https://teknaftoday.com/2020/12/24/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-
%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a3%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-
%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf/  
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https://teknaftoday.com/2020/12/24/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a3%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf/
https://teknaftoday.com/2020/12/24/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a3%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf/
https://teknaftoday.com/2020/12/24/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a3%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%bf/
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1.  অথিনীষ্টে 
2.  োমাক বাষ্টণদজয নেুন ষ্টবষ্টনদয়াগ্ এসষ্টিষ্টজ লক্ষয মাো অজি দনর বে প্রষ্টেবন্ধকো 

তামাক িাবিজ্যে নতুন বিবনজ্ াগ এসবিবয লক্ষ্ে মাত্রা অযজ জ্নর িড় প্রবতিন্ধকতা 

প্রকাি : ২৪ ষ্টিদসম্বর ২০২০, ১৯:৩০ 

 
সাহস মিস্ 

বাাংলাদেদের মমাট জনদগ্াষ্টির উদেখদযাগ্য সাংখযা হদে যুব সমাজ। আগ্াষ্টমদে মেে পষ্টরচালনা ও মেদের সাষ্টবিক উন্নয়দনর কান্ডারী ষ্টহদসদব এ যুব 
সমাদজর ভূষ্টমকা উদেখদযাগ্য। মেদের সমষৃ্টি ও সাষ্টবিক উন্নয়দন এ যুবসমাজদক সুস্থ, েক্ষ, কমিঠ ও োষ্টয়ত্বেীল ষ্টহদসদব গ্দে মোলা আমাদের োষ্টয়ত্ব। 
োই এ যুবসমাদজর উন্নয়ন ষ্টনষ্টিে করণ ও মকান প্রকার ষ্টবপথগ্ামী না হয় মস ষ্টেদক আমদের সদচেন থাকদে হদব। 

োমাকজাে দ্রবয বযবহার স্বাস্থয, জােীয় অথিনীষ্টে ও পষ্টরদবদের উপর ষ্টবরূপ প্রভাব মেলদে। এোো মােকাসষ্টির প্রথম ধাপ ষ্টহদসদব ধূমপানদক ষ্টবদবচনা 
করা হয়। োই কাযিকর োমাক ষ্টনয়ন্ত্রদণর লদক্ষয বাাংলাদেে সরকার োমাক ষ্টনয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন, আইন বাস্তবায়নসহ ষ্টবষ্টভন্ন পেদক্ষপ গ্রহণ কদরদে। 

বাাংলাদেদে োমাদকর বযবহার ক্রমহ্রাসমান। ষ্টবগ্ে ৮ বেদর মেদে োমাদকর বযবহার ১৮.৫ েোাংে হ্রাস মপদয়দে। ২০০৯ সাদল ১৫ বের ও েেরু্ধ্ি 
জনদগ্ািীর মদধয োমাদকর বযবহার ষ্টেল ৪৩.৩ েোাংে, যা ২০১৭ সাদল ৩৫.৩ েোাংদে মনদম এদসদে। সাষ্টবিক, এই েলােল প্রোংসনীয় েদব ২০৪০ 
সাদল মদধয োমাকমিু বাাংলাদেে অজি দন জনয যদথি নয়। পাশ্ববেী মেে ভারদে োমাদকর বযবহার ক্রমে হ্রাস মপদয় বেি মাদন ২৮.৬ েোাংদে োষ্টেদয়দে। 
মাষ্টকি ন যুিরাদে ধূমপায়ীদের হার ১৫.৫ োোংদে মনদম এদসদে, ফ্রাদে এক বেদর ধূমপান মেদেদে ১০ লাখ ধূমপায়ী। অথাৎ উন্নে ষ্টবশ্বদো বদটই 
পাশ্ববেী মেদের অগ্রগ্ষ্টে ষ্টবদবচনায় ষ্টনদলও বলা যায় োমাদকর বযবহার কষ্টমদয় আনার মক্ষদে বাাংলাদেদের অগ্রগ্ষ্টে সদতাসজনক নয়। উদেখয, োমাক 
বযবহাদরর কারদণ বাাংলাদেদে প্রষ্টে বের ১ লক্ষ ৬১ হাজাদরর অষ্টধক মানষু মারা যায় এবাং অকাল মেুৃয  ঘটাদনার মক্ষদে োমাদকর অবস্থান বাাংলাদেদে 
৪থি। োমাক বযবহাদর আষ্টথিক ক্ষষ্টের পষ্টরমাণ বেদর ১৫৮.৬ ষ্টবষ্টলয়ন টাকা। োমাদকর কারদণ চরম ঝুুঁ ষ্টকদে ষ্টেশু স্বাস্থয। সাম্প্রষ্টেক গ্দবষণায় রাজধানী 
ঢাকার প্রাথষ্টমক সু্কদল পো ৯৫ োোাংে ষ্টেশুর মেদহ উচ্চ মাোর ষ্টনদকাটিন পাওয়া মগ্দে যার মলূ কারণ পদরাক্ষ ধূমপান। অনয একটি গ্দবষণায় মেখা 
মগ্দে, ষ্টবষ্টে কারখানাগুদলার মমাট শ্রষ্টমদকর ৫০-৭০% ষ্টেশু শ্রষ্টমক।বাাংলাদেদে ২০০৩ সাদল ষ্টবশ্বস্বাস্থয সাংস্থার মফ্রম ওয়াকি  কনদভনেন অন মটাবযদকা 
কদরাল (এেষ্টসটিষ্টস) চুষ্টিদে স্বাক্ষর কদর। পরবেীদে ২০০৫ সাদল োমাক ষ্টনয়ন্ত্রণ আইন পাে হয় এবাং ২০১৩ সাদল আইনটি সাংদোধন কদর আদরা 
যুগ্দপাদযাষ্টগ্ করা হয়।২০১৫ সদল োমাক ষ্টনয়ন্ত্রণ আইদনর ষ্টবষ্টধমালা পাে করা হয়। 

মটকেই উন্নয়ন অভীষ্ঠ এসষ্টিষ্টজষ্টর স্বাস্থয সাংক্রাত লক্ষয মাো পুরদন এেষ্টসটিষ্টসদক সপ্তম পঞ্চ বাষ্টষিক পষ্টরকল্পনায় অতিভুি করার মাধযদম োমাক ষ্টনয়ন্ত্রণ 
কাযিক্রমদক মলূধারার উন্নয়ন কমিকাদন্ডর সাদথ সরৃ্ম্িত্ব করা হদয়দে। এোো মটকসই লক্ষয মাো অজি দনর অগ্রগ্ষ্টে ষ্টননেপদন প্রণীে সরকাদরর এসষ্টিষ্টজ 
পষ্টরষ্টবক্ষণ ও মলূযায়ণ মফ্রম ওয়াদকি  োমাক বযবহার ষ্টনয়ন্ত্রদণ বের ষ্টভষ্টিক লক্ষযমাো ষ্টনধিারণ করা হদয়দে। 

  

২০১৬ সাদলর ৩১ জানয়ুারী ঢাকায় অনষু্টষ্ঠে েষ্টক্ষণ এেীয় স্পীকারস েীষক সদেলদনর সমাপনী অনষু্ঠাদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সাদলর মদধয 
বাাংলাদেে মথদক োমাক ষ্টনমূিদলর অাংঙ্গীকার বযি কদরন। এই  লক্ষয অজি দন ষ্টেষ্টন োমাক পদণযর উপর আদরাষ্টপে স্বাস্থয উন্নয়ণ সারচাজি  এর অথি 
বযবহার কদর একটি জােীয় োমাক ষ্টনয়ন্ত্রণ কমিসূচী বাস্তবায়দনর প্রেযয় বযি কদরন। 

  

ষ্টকন্তু অেযাত ষ্টচতার ষ্টবষয় হদে সম্প্রষ্টে অপরাদজয় বাাংলা প্রষ্টেকায় প্রকাষ্টেে ২৩ ষ্টিদসম্বর, বধুবার, ২০২০ োষ্টরখ মারেদে জানা যায় এষ্টেয়ান 
মটাবযদকা ষ্টলষ্টমদ ষ্ট টি এর সাদথ রপ্তাষ্টন প্রষ্টক্রয়াকরণ এলাকা কেৃি পক্ষ(দবপজা) নামক সরকাদরর একটি প্রষ্টেষ্ঠাদনর সাদথ চুষ্টি স্বাক্ষষ্টরে হয়। এবাং উি 
চুষ্টি অনসুাদর োমাকজাে দ্রবয উৎপােদনর জনয এষ্টেয়ান মটাবযদকা ষ্টলষ্টমদটি মক রপ্তাষ্টন প্রষ্টক্রয়াকরণ এলাকা কেৃি পক্ষ(দবপজা) কেৃি ক জায়গ্া ষ্টলজ 
প্রোন করা হদব। 

এর েদল একষ্টেদক মযমন োমাক বাষ্টণদজয নেুন ষ্টবষ্টনদয়াগ্ এসষ্টিষ্টজ লক্ষয মাো অজি দনর বে প্রষ্টেবন্ধকো ষ্টহদসদব কাজ করদব। ঠিক অপর ষ্টেদক 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সাদলর মদধয বাাংলাদেে মথদক োমাক ষ্টনমূিদলর অাংঙ্গীকার বাস্তবায়দন বাধাসহ জনসাধারদনর স্বাস্থয ক্ষষ্টের ঝুুঁ ষ্টক বষৃ্টি পাদব 
আদরা বহুগুণ।োই োমাক মকার্ম্ানীর সাদথ ময মকান ধরদনর সরৃ্ম্িত্বো গ্রহদনর ষ্টবষদয় সরকাদরর ষ্টবষ্টভন্ন মহলদক সদচেন থাকার আহবান জানাদে 
ঢাকা আহ্োষ্টনয়া ষ্টমেন স্বাস্থয মসক্টর। 
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%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%95%E0
%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF-
%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87  
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