
 
 

COVID-19 এর কারেণ বয্াপক বয্য় বৃি�র এই সমেয়, তামাক েকা�ািনগেলােক 
ধূমপান-সংি�� কারেণ �া�য্ সং�া� �িতর জনয্ দায়ব� করা উিচত  

 
 

(িনউ ইয়কর্ , জনু 8, 2020) - COVID-19 মহামারী ছিড়েয় পড়ার সােথ সােথ, িব�বয্াপী তামাক 
িশে�র নজরদাির সং�া STOP (Stopping Tobacco Organizations and Products, তামাক-সংি�� 
�িত�ান ও পণয্ ব� করা) জনগণ ও �া�য্ বয্ব�ার উপর তামাক েকা�ািনগেলা েয েবাঝা 
চািপেয় িদেয়েছ তার জনয্ তােদরেক দায়ব� করেত সরকার ও সুশীল সমােজর �িত আ�ান 
জািনেয় িনেচর িববৃিতিট �কাশ কেরেছ: 

 
“তামাক েকা�ািনগেলা �ায় িনি�তভােবই COVID-19 মহামারীেক আেরা গরতর কের 
তুেলেছ। বহ দশকবয্াপী তােদর িবষা� ও আসি� সৃি�কারী পণয্গেলার অিবরাম িবপণন ও 
িব�েয়র ফেল িব�জেুড় েকািট েকািট মানুেষর �া�য্ দবুর্ল হেয় পেড়েছ। তামাকজিনত েরােগর 
িচিকৎসার খরচ �া�য্ বয্ব�ােক �চ� চােপর মুেখ েফেলেছ।     
 
�মাণ পাওয়া েগেছ েয, ধূমপায়ীরা, সাধারণত িনউেমািনয়া, �ু, ও য�ার মেতা ফুসফুেসর 

সং�মেণ আ�া� হওয়ার অিধক ঝঁুিকেত থােকন। এছাড়াও ধূমপােনর ফেল শরীেরর েরাগ 
�িতেরাধ �মতা �াস পায় এবং এিট হৃদেরাগ, দীঘর্�ায়ী �াসজিনত েরাগ ও কয্া�ােরর মেতা 
অ-সং�ামক েরােগর একিট �ধান কারণ। �াথিমক পযর্ােয়র গেবষণাগেলা িনেদর্শ কের েয 
ধূমপায়ী এবং অ-সং�ামক েরােগ আ�া� বয্ি�রা COVID-19 এ আ�া� হেল েরাগ �ত বৃি� 
পায় এবং ফলাফল আেরা গরতর হেত পাের। িব� �া�য্ সং�া জািনেয়েছ েয, েবিশ েবিশ হাত 
ও মুেখর সং�শর্ এবং স�াবয্ দিূষত পেণয্র কারেণ এমনিক ধূমপােনর শারীিরক ি�য়াও 
ধূমপায়ীেক COVID-19 এ আ�া� হওয়ার অিধক ঝঁুিকেত েফলেত পাের।  
 
েযখােন ল� ল� তামাক বয্বহারকারী ধূমপানজিনত অসু�তা এবং COVID-19 সং�মেণর 
স�াবয্ অিধক গরতর অব�ার সােথ লড়াই করেছন, েসখােন তামাক েকা�ািনগেলা িসগােরট 
িবি� ব� করার এবং ধূমপান তয্ােগ উৎসািহত করার সরকাির �েচ�ার অবয্াহত িবর�াচরণ 
কের চেলেছ। উদাহরণ�রপ, বাংলােদশ ও পািক�ােনর মত েদশগেলােত তামাক িশ� তােদর 

পণয্ উৎপাদন ও িব�য় অবয্াহত রাখার জনয্ সফলভােব ছাড় েপেয়েছ। িফিলপ মিরস 
�ািজেলর মািলকানাধীন একিট কারখানা এমনিক উৎপাদন বৃি�ও কেরেছ। 
 
এমনিক COVID-19 মহামারীর আেগও তামােকর ফেল িব�বয্াপী �া�য্ বয্ব�ার উপর �চ� চাপ 
সৃি� হেয়েছ। 2018 সােল িব� �া�য্ সং�ার একিট গেবষণা অনুযায়ী এক বছের শধ ুধূমপােনর 
কারেণ �া�য্ খােত আনুমািনক $462 িবিলয়ন মািকর্ ন ডলার খরচ হয়। এখন, যখন COVID-19 
এ আ�া� েরাগীর সংখয্া বৃি�র কারেণ �া�য্ েসবা বয্ব�াগেলা ধারণ�মতা বৃি� করেছ এবং 
িকছু িকছু সরকার তােদর অথর্নীিত পুনরায় খুেল েদয়ার ��িত িনে�, জন�া�য্ খােত অপযর্া� 
িবিনেয়াগ ও অবকাঠােমার কারেণ আেরা েবিশ অথর্ েযাগােনার �েয়াজন হেব। দির� েদশগেলার 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30789425
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/217624
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/217624
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Effect%20of%20tobacco%20smoke%20on%20the%20immune%20system.&author=ML%20Sopori&author=NS%20Goud&author=AM%20Kaplan&author=Dean%20JH&author=Luster%20AE&author=Kimer%20M&publication_year=1994&journal=Immunotoxicology%20and%20Immunopharmacology&volume=&pages=413-432
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Effect%20of%20tobacco%20smoke%20on%20the%20immune%20system.&author=ML%20Sopori&author=NS%20Goud&author=AM%20Kaplan&author=Dean%20JH&author=Luster%20AE&author=Kimer%20M&publication_year=1994&journal=Immunotoxicology%20and%20Immunopharmacology&volume=&pages=413-432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7083240/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-smoking-and-covid-19
http://unb.com.bd/category/Bangladesh/20-anti-tobacco-organizations-demand-ban-on-tobacco-goods-manufacturing-sale/48962
https://www.brecorder.com/2020/04/06/586804/companies-begin-resumption-of-operations-in-pakistan/
https://theintercept.com/2020/04/06/coronavirus-philip-morris-cigarros/
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/1/58


 
ে�ে� এই অব�া আেরা খারাপ: উদাহরণ�রপ, দয্া ইেকানিম� এর িরেপাটর্  অনুযায়ী �েতয্ক 
বয্ি�র জনয্ পািক�ােন �া�য্ খােত বয্য় যু�রাে�র তুলনায় �ায় দইুশত ভােগর এক ভাগ।  
 
তারপেরও তামাক েকা�ািনগেলা অ�াভািবক মুনাফা কের চেলেছ। কেপর্ােরট অয্াকাউে�িবিলিট 
ই�ারনয্াশনাল এর তথয্মেত শীষর্ পাঁচিট বহজািতক তামাক েকা�ািন 2016 সােল 35 িবিলয়ন 
ডলার মুনাফা কেরেছ। 
2019 সােল শধ ুিফিলপ মিরস ই�ারনয্াশনাল একাই $7.1 িবিলয়ন ডলার েনট উপাজর্ ন কেরেছ 

বেল জানা েগেছ।  
 
আমােদর দিৃ�ভি� এই েয, তামাক েকা�ািনগেলােক অবশয্ই মহামারীর পূেবর্ ধূমপােনর কারেণ 
হওয়া �িত এবং িব� যখন COVID-19 মহামারীেত িবপযর্� হেয় পেড়েছ এখনও ধূমপােনর 
কারেণ হওয়া অবয্াহত �িতর জনয্ �িতপূরণ িদেত হেব। সরকারগেলার কােছ কেয়কিট িবক� 
রেয়েছ: 

• তামােকর উপর আবগারী শ� বৃি� করা: তামােকর বয্বহার কমােনা এবং সরকােরর 
রাজ� বৃি�র জনয্ তামােকর উপর শ� বৃি� হেলা সবেচেয় কাযর্কর প�িতগেলার 
একিট৷ অিধকাংশ LMIC/েদেশ, তামােকর উপর টয্া� কম এবং তামাকজাত পেণয্র দাম 
হােতর নাগােলর মেধয্ রেয় েগেছ। উদাহরণ�রপ, যু�রাজয্ তামােকর উপর কর েথেক 
9 িবিলয়ন পাউে�র েবিশ রাজ� আয় কের এবং িফিলপাইন তামাক খাত েথেক অিজর্ ত 

রাজ� িদেয় সবর্জনীন �া�য্ েসবা খােত অথর্ েযাগান িদে�।  
• দায়ব�তা: েযসব সরকার ‘তামাক িনয়�ণ িবষয়ক কাঠােমাগত কনেভনশন’ নামক 

ৈবি�ক চুি�েত �া�র কেরেছ, তােদর তামাক েকা�ািনগেলােক িবিভ� �শাসিনক, 
েদওয়ািন ও েফৗজদাির দায়ব�তা/ কাযর্ধারার মাধয্েম তােদর �ারা সৃ� �িতর জনয্ 
আিথর্কভােব দায়ব� রাখার �মতা রেয়েছ। �া�য্ েসবার খরচ পুনর�ার �েচ�ার মাধয্েম 
�া�য্ বয্ব�ার জনয্ বহল �েয়াজনীয় অেথর্র েযাগান পাওয়া েযেত পাের। উদাহরণ�রপ, 
যু�রা� সরকারেক কমপে� $205 িবিলয়ন ডলার েদয়ার জনয্ তামাক 
েকা�ািনগেলােক বাধয্ করা হেয়েছ। স�িত আইিন পদে�প �হণকারীেদর মেধয্ একিট 
হেলা �ািজল সরকার; এিট তামাকজিনত েরােগর �িতপূরেণর জনয্ িফিলপ মিরস 
ই�ারনয্াশনাল এবং ি�িটশ আেমিরকান েটাবােকার িবরে� �িতপূরণ েচেয় মামলা 

কেরেছ। 
• তামাক িবি�র বয্য় বৃি� করা: ধূমপান তয্ােগর জনয্ পিরচািলত পিরেষবাগেলােত অথর্ 

েযাগান েদয়ার উে�েশয্ সরকােরর প� েথেক তামাক েকা�ািনগেলার উপর িফ ধাযর্ 

করা েযেত পাের। িব� �া�য্ সং�ার পরামশর্ অনুযায়ী এরপ িফ এর মেধয্ থাকেত পাের: 
o তামাক উৎপাদেনর িফ 
o আমদািন লাইেসে�র িফ 
o পণয্ িনব�ন িফ 
o তামাক সরবরাহকারী ও খুচরা িবে�তােদর জনয্ তামাক িব�েয়র লাইেস� 
o তামাক িশ� ও খুচরা িবে�তােদর ওপর আেরািপত ল�নজিনত িফ, েযমন 

�শাসিনক অথর্ সং�া� জিরমানাসমূহ 

https://www.economist.com/leaders/2020/03/26/the-coronavirus-could-devastate-poor-countries
https://www.corporateaccountability.org/tobacco/about-our-tobacco-campaign/
https://www.corporateaccountability.org/tobacco/about-our-tobacco-campaign/
https://www.marketwatch.com/investing/stock/pm/financials
https://cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/21/index.html
https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/Philippines_Tax_Reform_Case_Study.pdf
https://www.cnbc.com/2020/02/06/reuters-america-brazil-gives-big-tobacco-companies-30-days-notice-in-smoking-lawsuit.html
https://www.cnbc.com/2020/02/06/reuters-america-brazil-gives-big-tobacco-companies-30-days-notice-in-smoking-lawsuit.html
https://www.cnbc.com/2020/02/06/reuters-america-brazil-gives-big-tobacco-companies-30-days-notice-in-smoking-lawsuit.html
https://www.who.int/fctc/Guidelines.pdf?ua=1


 
o তামাক িশ� ও খুচরা িবে�তােদর জনয্ বািষর্ক তামাক তদারিক/ িনয়�ণ িফ। 

• প�পাতদ�ু আচরণ ও ফাঁকেফাকর ব� করা: িকছু েদেশ তামাক েকা�ািনগেলা কর 
িবরিত, ছাড় এবং প�পািত� লাভ কের থােক। উদাহরণ�রপ, 3,000 টেনর েচেয় েবিশ 
তামাক উৎপাদনকারী িনবি�ত কৃষকেদর জনয্ িভেয়তনােম তামাক পাতা র�ানীর 

ে�ে� কে�ািডয়া শ� মওকুফ কের িদেয়েছ।  
 
COVID-19 মহামারী চলাকালীন “ল�াজনক চটকদার �চারণার” সােথ জিড়ত থাকার জনয্ 
তামাক েকা�ািনগেলার িবরে� অিভেযাগ েতালা হেয়েছ৷ তারা �া�য্ ম�ণালয়গেলােত 
েভি�েলটর, মা� ও পািন সরবরােহর ��াব িদেয়েছ এবং দাতবয্ �িত�ানগেলােত দান 

কেরেছ। এই �তীিক আচরণসমূহ তােদর সৃ� �িত এবং বয্ি� ও সরকারগেলা েথেক চুেষ েনয়া 
মুনাফার তুলনায় এেকবােরই সামানয্৷ 
 
COVID মহামারী এবং তামােকর মহামারীর কারেণ মানুেষর েয �িত হেয়েছ তা হয়েতা 
পিরমাপেযাগয্ নয়, িক� �া�য্ েসবা খাত, অথর্ৈনিতক পুনর�ার এবং উ�ত জন�াে�য্র জনয্ 
িবিনেয়ােগর বয্য় শী�ই বয্াপকভােব দিৃ�েগাচর হেব। িবিভ� কাযর্কর নীিতমালার মাধয্েম ধূমপান 
তয্ােগ উৎসািহত করার জনয্ সরকারসমূেহর �মতা রেয়েছ, এবং মহামারীর আেগ ও মহামারী 
চলাকালীন সৃ� �িতর জনয্ �িতপূরণ িদেত তারা তামাক েকা�ািনগেলােক িনি�তভােবই বাধয্ 
করেত পাের।” 

 
STOP (Stopping Tobacco Organizations and Products, তামাক-সংি�� �িত�ান ও পণয্ ব� করা) 
STOP হেলা িব�বয্াপী তামাক িশে�র উপর নজরদাির করার জনয্ একিট সং�া যার ল�য্ হেলা 
তামাক িশে�র েসসব েকৗশল ও কাযর্প�িতগেলা জনস�ুেখ তুেল ধরা েযগেলা জন�াে�য্র 
�িত কের চেলেছ। STOP �মবাগর্ িফলানে�ািপস-এর অথর্ায়েন পিরচািলত এবং বাথ 
িব�িবদয্ালেয়র তামাক িনয়�ণ সং�া� গেবষণা দল, ে�াবাল েস�ার ফর গড গভেনর্� ইন 
েটাবােকা কে�াল (GGTC), য�া ও ফুসফুেসর েরাগ িবেরাধী আ�জর্ ািতক ইউিনয়ন(দয্ 
ইউিনয়ন) এবং ভাইটাল �য্ােটিজস এর অংশীদািরে� গিঠত। আেরা তেথয্র জনয্, 

exposetobacco.org ওেয়বসাইট েদখুন। 

https://globaltobaccoindex.org/upload/assets/oUHau7eB7D60ZxF0Yza4kKD8uDC4dQjFnzFtEoVdoma2VqTmu7.pdf
https://www.thedailybeast.com/philip-morris-and-big-tobacco-are-donating-ventilators-for-coronavirus?ref=scroll
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fetonpropertiesofficial%2Fphotos%2Fa.523964734438759%2F1501373193364570%2F%3Ftype%3D3%26theater&data=02%7C01%7Ckgarcia%40vitalstrategies.org%7C6726d8d38bc94cb7c51608d7d0b93c9f%7Cdcb8a8f481b349b79bc29cca6af0eebf%7C0%7C0%7C637207366332760373&sdata=n82jKJLqENP12v9F8iCFb4A2URp1fZ%2BVj0lFLs9VsEg%3D&reserved=0
https://www.profit.ro/insider/companii/philip-morris-doneaza-1-milion-de-euro-pentru-crucea-rosie-19314767
https://www.profit.ro/insider/companii/philip-morris-doneaza-1-milion-de-euro-pentru-crucea-rosie-19314767
http://www.bath.ac.uk/health/research/tobacco-control/
http://www.bath.ac.uk/health/research/tobacco-control/
https://ggtc.world/
https://ggtc.world/
https://www.theunion.org/what-we-do/technical-assistance/tobacco-control
https://www.vitalstrategies.org/
https://exposetobacco.org/

