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স্টবশ্বব্লোপী মহলোমলোরীকে, 
গেখলোকন ধূমপলোন গুরুের 
গ�লোস্টভে-19 গরলোকের জন্ 
এ�ট� ঝঁুস্ট�র �লোরণ, 
েলোমলো� স্টশল্প (ট�আই) 
েলোর ক্ষস্টে�লোর� পণ্ 
উেপ্লোদন, স্টবেরণ এবং 
স্টবক্রি অব্লোহে গরকখকে।     
যদিও সরকারগুদির এই ধরনের কঠিে সমন়ে 
দিনপের উপর প্রদিধাে কনিার করার ক্ষমতা রন়েনে, 
িুরা্গ্যিিত, উন্াঠি ঘনিনে িনি মনে হ়ে। অনেক 
দিনি, সরকার ঠিআইনক সুরক্ষা এিং এমেদক 
প্রচার করার জে্য দিনে দেন়েনে। তামাক ইদতমনধ্য 
দিশ্বি্যাপী িেনর প্রা়ে 8 দমদি়েে মত্ৃ্যর জে্য িা়েী 
এিং স্াস্্য ও উত্পািেিীিতা ক্ষদতর জে্য প্রদত 
িের প্রা়ে 1.4 ঠরিদি়েে মাদকে্ ডিার খরচ হ়ে। 
তিুও, দিদরন্ন সরকারনক এই ক্ষদতকারক দিনপের িাদি 
এিং তিদিনরর কানে প্যান্ার করনত প্রনরাদচত করা 
হন়েদেি এিং এমেদক দ্ািাি দিাি্যানকা ইন্াদ্রি 
ইন্ারফানরন্স ইেনডক্স 2021 (ইেনডক্স) এ দিখানো 
দহসানি এঠির িাতি্য গ্রহণ করনত প্রনরাদচত হন়েদেি। 

যদিও দিদরন্ন সরকার তামাক দিনপের হস্তনক্ষপনক 
তামাক দে়েন্ত্রণ ি্যিস্া িাস্তিা়েনের জে্য তানির 
প্রনচষ্ার প্রধাে িাধা দহসানি দচদনিত কনরনে, অনেনক 
দিনপের দকৌিিগুদির প্রদত িুিি্ হন়ে পন়ে, এর 
হস্তনক্ষনপর কানে েদত স্ীকার কনর এিং িাদণজজ্যক 
স্ার ্ দরনক জেস্াস্্য রক্ষা করার জে্য তানির েীদতর 
সানর আপস কনর।

দফদিপ মদরস ইন্ারে্যািোি (দপএমআই), দরিঠিি 
আনমদরকাে দিাি্যানকা (ি্যাি) এিং জাপাে দিাি্যানকা 
ইন্ারে্যািোি (দজঠিআই) এর মনতা আন্তঃজাদতক 
তামাক দকাম্াদেগুদির দবিগুণ আনিাচোর বিারা দিি 
কন়েকঠি সরকারনক রাজজ করানো হন়েদেি, যারা 
অেুনমািনের জে্য েত্ে তামাকজাত দ্রি্য সরিরাহ 
কনরদেি এিং িাদি কনরদেি দয তারা দসগানরি দরনক 
িনূর সনর যানছে। িাস্তনি, তারা আরও দিদি দসগানরি 
দিজরি করদেি এিং একই সানর সরকারী দে়েন্ত্রক 
প্রনচষ্ানক িাধা দিজছেি যা দসগানরি দিরি়েনক 
প্ররাদিত কনর। 

ঠিআই িুিি্ জেস্াস্্য েীদতর প্রদত সরকারনক প্রিুব্ধ, 
প্রনরাদচত এিং িাধ্য করার িহুমুখী দকৌিনির মাধ্যনম 

দকাদরড-19 মহামারীনক কানজ িাদগন়েনে। অনেক 
দিনির সরকার মহামারী বিারা অরদক্ষত, ঠিআই 
দরনক অিানধ গহৃীত এিং অেুনমাদিত িাতি্য, যখে 
এই ধরনের অেুিাে প্রা়েই দিদরন্ন সূত্র সংযুক্ত কনর 
এিং েীদতর সানর আপস কনর। দিনপের সুদিধাগুদি 
অপসারণ করার পদরিনত,্ অনেক সরকার এমে 
দসদ্ান্ দেন়েনে যা দিপেনক উপকৃত কনরনে, দিনিষ 
কনর কর কমানো িা আনরাপ ো করা এিং আইে 
প্রণ়েে িা এর িাস্তিা়েনে দিিম্ব করা। 

অনেক দিনির সরকারী কমক্তা্ অ-স্ছে 
পদ্দতনত দিপে দেি ্াহীনির সানর দিখা কনরদেনিে 
এিং মহামারী চিাকািীে িকডাউনের সম়ে এই 
ি্যিসানক "প্রন়োজেী়ে" দহসানি কাজ করার অেুমদত 
দিও়োর জে্য রাজজ হে। স্ানরর্ সংঘাত পদরদস্দতনত 
কমক্তা্নির দিপে দরনক প্রস্তািগুদি গ্রহণ করনত 
এিং এঠিনক জেস্াস্্য এিং সমানজর জে্য দিাঝার 
পদরিনত ্অরন্েদতক পুেরুদ্ানরর একঠি "অংিীিার" 
দহসানি দিনখে। 

এই সূচক, দসদরনজর তৃতী়ে, দিশ্ব স্াস্্য সংস্া 
(ডদলিউএইচও) দরেমও়োক ্কেনরেিে অে 
দিাি্যানকা কনট্াি (এফদসঠিদস) আঠি্নকি 5.3 
িাস্তিা়েনে সরকাদর প্রনচষ্ার দস্দত েদরর্ক্ত কনর 
80ট� গদশক� করার কনর। অেুনছেি 5.3 এিং এর 
দেনি্দিকাগুদি রূপনরখা দি়ে দয কীরানি সরকার 
জেস্াস্্য েীদতগুদিনক ঠিআই এিং যারা এর স্ারন্ক 
এদগন়ে দে়ে তানির িাদণজজ্যক ও অে্যাে্য দেদহত 
স্ার ্ দরনক রক্ষা করনত পানর। দয সরকারগুদি এই 
দেনি্দিকাগুদি অেুসরণ কনরদেি তারা মহামারী 
চিাকািীে তানির তামাক দে়েন্ত্রণ প্রনচষ্াগুদিনক 
আরও রািরানি রক্ষা করনত সক্ষম হন়েদেি, যখে 
দয সরকারগুদি তানির প্রনচষ্ানক দিনপের বিারা হ্াস, 
দিিদম্বত িা পরাজজত হনত দিনখদে।

দসদরি দসাসাইঠি গ্রুনপর দিও়ো দমাি দ্ার অেুসানর 
80ঠি দিিনক (দচত্র 1) স্াে দিও়ো হন়েনে, যারা 
তানির দেজ দেজ দিনির সূচক ততদর কনরনে। দ্ার 
যত কম হনি, ইন্ারনফনরনন্সর সামদগ্রক স্তর তত 
কম হনি, যা দিনির জে্য রাি। 

এই সূচকঠি দিখা়ে দয যদিও দকানো দিি ঠিআই 
হস্তনক্ষপ দরনক দরহাই পা়েদে, দকে্ সরকার 
ইন্ারনফনরন্স দমাকানিিা়ে সাহসীরানি কাজ 
কনরনে। আিানরাঠি দিি তানির স্াস্্য েীদত রক্ষা়ে 
উন্নদত কনরনে, দিনিষ কনর িহৃত্তর স্ছেতা প্রন়োনগ, 
দিনপের সানর সহনযাদগতা ো করা এিং দিনপের সানর 
দমরজ্রি়ো করার জে্য একঠি পদ্দত প্রিানের জে্য 
দেনি্দিকা গ্রহণ করা।
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গবশ �ক়ে�ট� সর�লোর েলোমলো� স্টশকল্পর 
ইন্লোরকেকরন্স গেক� েলোকদর নীস্টে রক্ষলোর স্টদক� 
অগ্রেস্টে �করকে:  
বেকসলো়েলোনলো তানির তামাক দে়েন্ত্রণ আইে 
প্রকাি কনরনে, যা সরকার এিং ঠিআই-এর মনধ্য 
দমরজ্রি়োনক সীদমত কনর এিং ঠিআই-এর সানর 
অংিীিাদরত্ব এিং প্রনণািো দিও়ো দেদষদ্ কনর। 
অে্যদিনক ভলোরেী়ে স্াস্্য মন্ত্রণাি়ে তামাক 
দিনপের সানর কমক্তা্নির সহনযাদগতানক সীমািদ্ 
কনর একঠি আচরণদিদধ গ্রহণ কনরনে, দযখানে 
�ক্লোস্টে়েলো দত দিক্ষা, যুি ও রিী়ো মন্ত্রণাি়ে 
দিক্ষাগত সুদিধাগুদির মনধ্য ঠিআই-এর সানর সমস্ত 
ধরনণর অংিীিাদরত্ব দেদষদ্ কনরনে। 

অকন� গদকশ স্লোস্্ মন্ত্রণলোল়ে, হলোসপলোেলোল, 
স্লোস্্�মমী এবং আইন প্রক়েলোে�লোরী প্রস্টেষ্লোনগুস্টল 
মহলোমলোরী-সম্পস্ট�কিে �কপ কিলোকর� সলোমলোক্জ� 
দলো়েবদ্ধেলো (স্টসএসআর) ক্রি়েলো�ললোপগুস্টলর 
দ্লোরলো লক্ষ্ স্টেল: সাতঠি দিি তামাক-সম্দকত্ 
দসএসআর গ্রহণ করনে ো িনি দরনপাি্ কনরনে, 
যখে তামাক-সম্দকত্ দসএসআর কাযর্িনম িাধা িা 
দেনষধাজ্া সহ অন্ত ে়েঠি দিি সহ আরও অনেনক 
মহামারী চিাকািীে দিপে দরনক িাতি্য গ্রহণ কনরনে। 
স্ানস্্যর দকে্ দিরাগ, যারা তামাক-সম্দকত্ দরানগর 
দচদকৎসা়ে প্ররম সাদরনত রন়েনে, দরদন্নিির, 
ি্যজক্তগত সুরক্ষামূিক সরঞ্াম (দপদপই) এিং 
তহদিনির ঠিআই অেুিােনক স্াগত জাদেন়েনে। 

অকন� সর�লোর েলোমলো� �র নীস্টের সলোকে আপস 
�করকে: অন্ত এগানরাঠি দিি যারা দিপে দরনক 
দসএসআর িাতি্য দপন়েনে তারা কর েীদতর সানর 
আপস কনরনে। সরকারগুদি কম কর প্রন়োনগর 
ে্যায্যতা দহসানি মহামারী ি্যিহার কনর ঠিআই 
প্রস্তািগুদি গ্রহণ কনরদেি, কর দিনত িা তামানকর 
উপর কর ো িা়োনত একঠি িীঘ ্ সম়ে প্রিাে কনর। 
কর িজৃদ্ দিদরন্ন দিনি প্রন়োগ করা সম্ভি হ়েদে।

মহলোমলোরী চললো�লোলীন �মপকক্ষ 10ট� সর�লোর 
েলোমলো� স্টশল্প এবং স্টসেলোকর�ক� "প্রক়েলোজনী়ে" 
বকল মকন �করস্টেল: সরকার, জাতী়ে এিং 
প্রানিদিক, মহামারী চিাকািীে ঠিআইনক কাজ 
করার অেুমদত দিন়েদেি এিং দকে্ দসগানরিনক 
িকডাউনের সম়ে দিজরি করা প্রন়োজেী়ে জজদেস 
দহসানি দিনিচো করা হন়েদেি। দয সরকারগুদি 
িকডাউনের সম়ে তামাক উৎপািে দেদষদ্ কনরদেি 
তানির প্রা়েিই তামাক-িান্ধি দিরাগগুদি তানির 
দসদ্ান্ দফদরন়ে দিও়োর জে্য চ্যানিঞ্ কনরদেি িা 
এমেদক দিপে বিারা মামিাও করা হন়েদেি।

ট�আই স্টবস্টভন্ন গদকশর আইন প্রকণেলোকদর 
নেুন েলোমলো�জলোে দ্রকব্র সলোকে স্টভন্নভলোকব 
এবং অনু�ূল আচরণ �রকে রলোক্জ �রলো়ে: 
আর গ�স্টন়েলো, গলবলোনন, স্টমশর এিং গপেকনর 
আইেপ্রনণতানির ইনিকরিদেক দেনকাঠিে দডদিরাদর 
দসনটেম (ইএেদডএস) এিং উত্তপ্ত তামাক পণ্য 
(এইচঠিদপ গুদি) প্রচদিত তামাক পণ্য দরনক 
দরন্নরানি দে়েন্ত্রণ করনত রাজজ করানো হন়েদেি 
এিং দকে্ দক্ষনত্র, এমেদক তানির উপর পূিি্ততী 
দেনষধাজ্াগুদিও উন্ দিনত হন়েদেি। 

ট�আই স্টবস্টভন্ন গদকশ েলোমলো� স্টন়েন্ত্রণ আইনক� 
নলোশ�েলো �করকে:  তামাক দে়েন্ত্রণ আইনের দিদিনি 
েলোনজলোস্টন়েলো এিং জলোস্ট়্েলো়ে দিিম্ব হন়েনে, যখে 
দিি্যমাে আইনের িাস্তিা়েে, দিনিষ কনর দিদিষ্ 
দচত্রগত স্াস্্য সতকত্া (দপএইচডদলিউ) ইস্টেওস্টপ়েলো, 
বস্টলস্টভ়েলো়ে, স্দগত করা হন়েদেি এিং দলেইে 
প্যানকজজং স্দগত দেি জক্জকি়েলো এিং েুরককে। 

স্টবস্টভন্ন গদকশর ঊর্ কিেন �ম কি�েকিলোরলো েলোমলো� 
স্টশল্পক� গপ্রলোকমলো� �করকেন: তামাক দকাম্াদেগুদি 
ব্লোক্জল, স্টেক্জ, জলোম কিলোস্টন, গ�স্টন়েলো এিং জলোস্ট়্েলোর 
রাষ্ট্রপ্রধাে, মন্ত্রী িা অে্যাে্য উচ্চপিস্ কমক্তা্নির 
কাে দরনক তানির কারখাো়ে পদরিিে্ কনর 
যারা উনবিাধেী অেুষ্ানে তানির ি্যিসানক সমরে্ 
কনরদেি। এই পদরিিে্গুদির দমদড়োনত প্রচার উচ্চ 
িফতর দরনক অেুনমািনের টে্যাম্ প্রিাে কনর, যা 
ফিস্রূপ প্রদিধানের সানর আপস কনর। অরে্ীদতর 
সানর সম্দকত্ দিপে কাযর্িনম পলোস্ট�স্লোন, 
স্টন�লোরলোগু়েলো এিং গপলোল্লোকন্র ঊর্ত্ে কমক্তা্রা 
অংিগ্রহণ কনরদেনিে। 

সর�লোর প্রস্টবধলোকনর পস্টরবকেকি চুক্তি ন�ল 
�করকে: শুধুমাত্র যখে দে়েন্ত্রনণর জে্য কনিাররানি 
প্রন়োজেী়ে তখে ঠিআই কাযক্ররানি চ্জক্ত, 
প্রদিক্ষণ কমস্ূদচ এিং প্রন়োগমূিক কাযর্িনমর 
মাধ্যনম দিনিষ কনর অনিধ িাদণনজ্য, এফদসঠিদস-
এর প্রন়োজেী়েতার সানর দিপরীনত, ঠিআই-এর 
সানর সম্ক ্সীমািদ্ করার জে্য অন্ত এগানরাঠি 
দিনির সরকানরর সানর সহনযাদগতা দেজচিত কনরনে। 
এর মনধ্য তামানকর অনিধ িাদণজ্য দমাকানিিার 
চ্জক্ত রন়েনে �লস্ট়্েলো, গেলোস্টমস্টন�লোন স্টরপলোবস্টল�, 
ইস্টেওস্টপ়েলো, ইেলোস্টল এিং গনদলোরল্লোকন্। 

প্রলোতিন �ম কি�েকিলোরলো স্টশকল্প স্লোনলোন্তস্টরে হও়েলোর 
সলোকে সলোকে স্লোকে কির সংঘলোকের উপস্টস্স্টে স্টেল এবং 
স্টশল্প স্টনব কিলোহীকদর নীস্টেস্টনধ কিলোরকণ প্রকবশলোস্টধ�লোর 
স্টেল: আইে প্রনণতারা রাজনেদতক অেুিাে গ্রহণ 
কনর, তামাক ি্যিসা়ে সরাসদর জদ়েত হন়ে িা ঠিআই-
দত দযাগিােকারী প্রাক্তে সরকারী কমক্তা্নির 
"পুেরািততী বিার” এর মাধ্যনম এিং তদবিপরীতরানি 
দিনপের হস্তনক্ষনপর জে্য দেনজনিরনক ঝঁুদকপূণ ্ কনর 
দতানি। ে়েঠি দিি পুেরািততী বিানরর সমস্যার করা 
জাদেন়েনে, দযখানে আনজদ্ন্ো, কিদম্ব়ো, দফজজ, 
জজজ়্ো এিং প্যারাগুন়ের প্রাক্তে তামাক দকাম্াদের 
দেি ্াহীনির দসদে়ের পািদিক কমক্তা্ দহনসনি 
দেন়োগ দিও়ো হন়েদেি।

অ-পক্ষগুস্টল উচ্চ স্করর হস্কক্ষকপর সমু্খীন 
হক়েকে: দয পাচঁঠি দিি ডদলিউএইচও এফদসঠিদস-
দত অ-পাদক্ষক রন়ে দগনে, যরা আকজকিস্টন্নলো, 
ি্যা গেলোস্টমস্টন�লোন স্টরপলোবস্টল�, ইক্লোকনস্টশ়েলো, 
সুইজলোরল্লোন্ এিং মলোস্ট�কিন েুতিরলোষ্ট্র, উচ্চ স্তনরর 
ঠিআই হস্তনক্ষনপর সম্খুীে হন়েনে যা তামাক 
দে়েন্ত্রনণর ফিাফিনক িুিি্ কনরনে৷ এই সরকারগুদি 
প্রনণািো প্রিাে, দিপে-িান্ধি আইে ঠিদকন়ে দরনখ 
এিং আন্জা্দতকরানি ঠিআই-এর প্রচানরর মাধ্যনম 
তামাক ি্যিসানক উৎসাদহত কনরনে। 
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স্টচত্র 1: তামাক দিনপের হস্তনক্ষপ সামদগ্রক দিনির র ্যাংদকং

গকেলোর েে �ম হকব, 
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দ্ািাি দসন্ার ফর গুড গরনেন্্স ইে দিাি্যানকা কনট্াি (জজজজঠিদস), টেপ এর অংিীিার, দিনশ্বর জেসংখ্যার প্রা়ে 83% করার কনর এমে 80ঠি 
দিনির তামাক দিনপের প্ররাি সম্নক ্সুিীি সমানজর প্রদতনিিেগুদি ি্যিহার কনরনে। দিশ্ব স্াস্্য সংস্া দরেমও়োক ্কেনরেিে অে দিাি্যানকা 
কনট্াি (ডদলিউএইচও এফদসঠিদস)-এর অধীনে প্রন়োজেী়ে তামাক দিনপের িাদণজজ্যক এিং স্ার ্ দরনক সরকারগুদি কীরানি তানির জেস্াস্্য 
েীদতগুদিনক রক্ষা করনে তা দেধ ্ারণ করার জে্য দ্ািাি দিাি্যানকা ইন্াদ্রি ইন্ারফানরন্স ইেনডক্স হি একঠি সমীক্ষা। দিস্তাদরত দিনির প্রদতনিিে 
এিং অে্যাে্য সরঞ্াম এখানে পাও়ো যানি: www.globaltobaccoindex.org

গ্লোবলোল গ�লোব্লোক�লো ইন্লোস্ট্রি ইন্লোরেলোকরন্স ইনকেক্স, গমস্টর অ্লোসুন্লো, গ্লোবলোল গসন্লোর ের গুে েভকন কিন্স ইন গ�লোব্লোক�লো �কট্লোল 
(ক্জক্জট�স্টস), 2021

প্র
স্

লোব
ন

লো ট�আই ইন্লোরকেকরন্স বন্ �রলোর ক্ষমেলো সর�লোকরর হলোকে। সর�লোরগুস্টল 
েে দ্রুে েলোকদর বলোধ্বলোধ�েলো পূরকণর জন্ �লোজ �কর, েেই েলোরলো 
েলোকদর েলোমলো� স্টন়েন্ত্রণ নীস্টেগুস্টলক� রক্ষলো �রকে এবং অগ্রসর �রকে 
পলোকর। েলোকদর অবশ্ই অনকুছেদ 5.3 স্টনকদকিস্টশ�লোগুস্টলর সুপলোস্টরশগুস্টলর 
উপর �লোজ �রকে হকব েলো সর�লোরগুস্টলক� স্টশকল্পর সলোকে সম্প�কি সীস্টমে 
�রলোর জন্ শুধমুলোত্র েখন �ক�লোরভলোকব প্রক়েলোজন এবং স্ছে হও়েলোর 
আহ্লোন জলোনলো়ে। স্টনস্টদকিষ্ট �কম কির মকধ্ স্টনম্নস্টলস্টখেগুস্টল অন্তভুকিতি রক়েকে:   

1. শুধু স্লোস্্ খলোকে ন়ে, পুকরলো সর�লোরক� 
েলোমলো� স্টশকল্পর হস্কক্ষপ গরলোধ �রকে 
হকব। দিনপের হস্তনক্ষনপর িুিি্তা 
কমানত, ধারা 5.3 িাস্তিা়েনের জে্য 
একঠি সম্ূণ ্ সরকাদর পদ্দতর প্রন়োজে 
দযমে িতনসা়োো, দফদিপাইে এিং 
যুক্তরাজ্য। 

2. েলোমলো� স্টশকল্পর �লোে কিরিম বন্ �রকে 
হকব। সরকারগুদিনক অিি্যই ঠিআই-এর 
সানর সম্ক ্সীমািদ্ করনত হনি যখে 
দে়েন্ত্রনণর জে্য কনিাররানি প্রন়োজেী়ে 
এিং সমানজর উনলেখনযাগ্য ক্ষদত কনর 
এমে একঠি দিপেনক সমরে্ করনি ো।

3. েলোমলো� স্টশকল্পর েেলো�স্টেে সলোমলোক্জ� 
দলো়েবদ্ধ �ম কি�লোণ্ডক� স্লোভলোস্টব� �রলো। 
সরকারগুদিনক অিি্যই দসএসআর 
কাযর্িম প্রত্যাখ্যাে করনত হনি কারণ 
এগুদি তামাক প্রচানরর একঠি রূপ 
এিং তামাক দে়েন্ত্রনণর জে্য সরকারী 
কমক্তা্নির সততার সানর আপস কনর 
যখে তারা তামাক-সম্দকত্ দসএসআর 
কাযর্িমনক সমরে্ কনর।

4. েলোমলো� স্টশকল্পর সলোকে বলোধ্েলোমূল� ন়ে 
এমন চুক্তি প্রে্লোখ্লোন �রুন। দিদরন্ন 
দিনির সরকারগুদি প্রা়েিই সুদিধািজচিত 
হ়ে যখে তারা ঠিআই এর সানর সহনযাদগতা 
করনত সম্ত হ়ে। সরকার এিং ঠিআই-এর 
মনধ্য দকানো সহনযাদগতা রাকা উদচত ে়ে।

5. েলোমলো� স্টশল্পক� প্রকণলোদনলো গদও়েলো বন্ 
�রুন। ঠিআই-দক তার ি্যিসা চািানোর 
জে্য প্রনণািো িা দকানো অগ্রাদধকারমূিক 
আচরণ দিও়ো উদচত ে়ে, যা সরাসদর 
তামাক দে়েন্ত্রণ েীদতর সানর সাংঘদষক্।

6. সর�লোরক� েলোমলো� স্টশল্প গেক� স্টবক্ছেন্ন 
�রকে হকব। রাষ্ট্র্রী়ে মাদিকাোধীে 
উনি্যাগগুদিনক অে্যাে্য ঠিআই-এর মনতা 
দিনিচো করা উদচত।  তামাক ি্যিসা দরনক 
দিজছেন্ন হও়ো দিপে দরনক তানির স্াধীেতা 
িা়ো়ে যানত তারা জেস্াস্্য রক্ষার জে্য 
স্াধীেরানি কাজ করনত পানর।তামাক 
দিনপের তরাকদরত সামাজজক িা়েিদ্ 
কমক্াণ্ডনক স্ারাদিক করা.তামাক দিপেনক 
প্রনণািো দিও়ো িন্ধ করা।

7. বস্টধ কিে জবলোবস্টদস্টহেলোর জন্ বৃহত্তর 
স্ছেেলো প্রক়েলোজন। ঠিআই-এর সানর কাজ 
করার সম়ে স্ছেতা হস্তনক্ষনপর ঘিো হ্াস 
করনি যদি সরকারী কমক্তা্ এিং দিপেনক 
িা়েিদ্ করা হ়ে। ঠিআই এর সানর সমস্ত 
সম্ক ্অিি্যই দরকড ্করনত হনি এিং 
সিজ্েীেরানি উপিব্ধ করনত হনি। 

8. এ�ট� েলো়েলোরও়েলোল প্রদলোন �রলোর জন্ 
এ�ট� গ�লোে প্রক়েলোে �রুন। ঠিআই-এর 
সানর সম্ক ্সীদমত করনত, স্ানরর্ সংঘাত 
এ়োনত এিং স্ছেতা এিং জিািদিদহতা 
দজারিার করনত, সরকারগুদিনক অিি্যই 
ঠিআই-এর সানর দমরজ্রি়ো সম্নক ্স্পষ্ 
দেনি্িো সহ একঠি আচরণদিদধ গ্রহণ 
করনত হনি।  

9. েলোমলো� স্টশল্পক� েলোর ব্বসলো সম্পক�কি 
েে্ স্টদকে বলোধ্ �রুন। তামাক দিপেনক 
এর দিপণে, িদিং এিং জেদহতকর 
কমক্ানন্ তার ি্য়ে প্রকাি করনত হনি।


