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ফ্রন্ট গ্রুপ এিং নিত্ররা 
তািাক নিল্পকক তার 
িাতা্ ছন়িক়ে নিকত এিং 
নিক্র়ে িা়িাকত সাহায্য 
ককর
তলোমলোক গকলোম্লোনীগুলল তলোপ্ের পণ্য 
বলোজলোরজলোত করপ্ত এবং লমত্র এবং 
ফ্রন্ট গ্রুপ েহ তলোপ্ের কপ্প পলোপ্রট 
বণ পনলো প্রেলোপ্নর জন্য অপ্নকগুলল 
েজৃনশীল উপলোয় ব্যবহলোর কপ্র। 
"তৃণমূল" গজলোটপ্ক অর পলোয়ন গরপ্ক শুরু 
কপ্র উচ্চ-গপ্রলোফলোইল গ্লোটপে েলপ্ক 
্নের করলো, এই গকৌশলগুললর 
অন্তর পত:

• এেব নীলতলনর পলোরক, লমলিয়লো এবং
জনেলোরলোরপ্ণর কলোপ্ে তলোপ্ের বলোতপলো
গপৌঁপ্ে লেপ্ত েহলোয়তলো করুন

• গেহলোরলো লেন গে তলোপ্ের অবস্লোন
আেপ্ল তলোর গেপ্য় গবলশ েমর পন এবং
লবশ্লোেপ্েলোর্যতলো রপ্য়প্ে

• নীলতলনর পলোরকপ্ের তলোমলোক লশপ্পের
েলোপ্র লমরস্ক্রিয়লো করলোর উপর
লবলরলনপ্েপ্রর আপ্শপলোপ্শ এ লশপেপ্ক 
কলোজ করপ্ত লেন

গেপ্হতু তলোমলোক লশপে ব্যবহলোরকলোরীপ্ের 
একটট নতুন প্রজন্মপ্ক লেরলোপ্রট এবং 
ইপ্লকট্রলনক পপ্ণ্য আেক্ত করলোর লেপ্ক
গেপ্ল লেপ্ছে, পলরলেত লশপে েহপ্েলোরী 
এবং নতুন গরলোষ্ঠীগুলল এই লশপ্পের 
েব পপ্শে লববরণ প্রেলোপ্রর জন্য েলোরলো 
লবপ্শ্ উপলস্ত হপ্ছে। 

প্রলোয়শই গরলোপন করলোর একটট প্যলোটলোন প রলোপ্ক, এই গরলোষ্ঠী এবং তলোমলোক লশপ্পের মপ্র্য েংপ্েলোরগুলল 
েম্ূণ প বলো ্ষ্টভলোপ্ব প্রকলোশ করলো হয় নলো। কখনও কখনও, এমনলক তলোপ্ের লুকলোপ্নলোর 
েস্করিয় প্রপ্েষ্টলোও রপ্য়প্ে। নীলতলনর পলোরক, লমলিয়লো এবং জনেলোরলোরণপ্ক জলোনপ্ত হপ্ব কখন 
তলোরলো েদ্মপ্বপ্শ লবর গটলোব্যলোপ্কলো গরপ্ক শুনপ্ে। পরবততী প্রজপ্ন্ম আেস্কক্ত রেপ্ন েলোহলোে্যকলোরী 
েলগুপ্ললোর মপ্র্য কলোরলো কলোরলো? এখলোপ্ন এগুলল লকেু উেলোহরণ:

1. ও়োর্ ্ি্যাপাস ্অ্যালাক়েন্স

িকল গ্াসরুটস / "অ্যাকট্াটার্” ক্যাকপেইি

িাতা্ এিং "কণ্ঠস্বর”

িলোব্লুলভএ লনপ্জপ্ক একটট "তৃণমূল" প্রেলোরলোলভেলোন লহেলোপ্ব উপস্লোপন কপ্র েলো 
ইপ্লকট্রলনক লনপ্কলোটটন পপ্ণ্যর ব্যবহলোরকলোরীপ্ের কলোপ্ে কণ্ঠস্বর লেপ্ছে, েখন এই 
পণ্যগুললর প্রেলোর এবং তেলবর করলো ব্যলোট েহ তলোমলোক গকলোম্লোলনগুললর স্বলোর পপ্ক এলরপ্য় 
লনপ্য় েলোয়, েলোরলো ”লনপ্কলোটটন গভলোক্তলোপ্ের পুল" বলোডলোপ্নলোর করলো বপ্ল৷ এই লশপে ললঙ্কগুলল 
প্রকলোশ করলো হয় নলো, েম্লোব্যভলোপ্ব নীলতলনর পলোরকপ্ের এবং গভলোক্তলোপ্েরপ্ক লবশ্লোে করপ্ত 
বলোর্য কপ্র গে এটট একটট প্রকৃত গভলোক্তলোপ্ের জপ্ন্যই প্রেলোরণলো। 

ওয়লোর্প ভ্যলোপলোে প অ্যলোললোপ্য়ন্স (িললিউলভএ) বপ্ল গে এটট একটট তৃণমূল ললবং প্রেলোরলোলভেলোন েলো 
"উৎেলোহী গভপলোরপ্ের কণ্ঠপ্ক প্রশস্ত কপ্র। প্রকৃতপপ্ষে, িললিউলভএ ইপ্লকট্রলনক লনপ্কলোটটন 
পপ্ণ্যর প্রেলোর কপ্র, েলোর মপ্র্য অপ্নকগুলল "লবর গফলোর" আন্তজপলোলতক তলোমলোক গকলোম্লোলন দ্লোরলো 
ততলর করলো হয়। এর ওপ্য়বেলোইটটটপ্ত ই-লেরলোপ্রপ্টর প্রশংেলোপত্র এবং রপ্বেণলো রপ্য়প্ে এবং 
এটট গফেবপু্ক লবজ্লোপন গেয়, েলেও কলরত আপ্ে গে এর লবজ্লোপনগুলল খবু কমই গ্রুপ্পর 
নলোম বহন কপ্র। িলোব্ললুভএ ই-লেরলোপ্রপ্টর লনয়ন্ত্রপ্ণর লবরুপ্ধে ললবং করলোর জন্য প্রেলোরণলো 
েলোললোয় এবং এই পণ্যগুললপ্ক ইউপ্রলোপ্পর লবটটং ক্যলোন্সলোর প্্যলোপ্নর মপ্তলো স্বলোস্্য উপ্ে্যলোপ্র 
অন্তভুপক্ত করলোর জন্য। গিইলল লবস্ট এক্সপ্পলোপ্জ প্রকলোশ কপ্রপ্ে গে এটট েেে্যপ্ের িলোব্ললুভএ 
দ্লোরলো ততলর করলো "আপলোতেৃটষ্টপ্ত েংরটেত লেটে", পলোেলোপ্ত বপ্লপ্ে গেন নীলতলনর পলোরকপ্ের 
গলেভলোর ব্যলোন, মূল্য নীলত এবং স্বলোস্্য েতকপতলোর মপ্তলো লনয়মগুলল লফলরপ্য় আনপ্ত েলোপ 
লেপ্ত পলোপ্র। এই এক্সপ্পলোজটট আরও প্রকলোশ কপ্র গে লরিটটশ আপ্মলরকলোন গটলোব্যলোপ্কলো 
(ব্যলোট) "অপ্কপপ্্রেটটং, লনপ্েপশনলো এবং অর পলোয়প্ন একটট গকন্দীয় এবং হলোপ্তর ভূলমকলো পলোলন 
কপ্র" িলোব্ললুভএ, েলো গেট আপ করলো হপ্য়লেল এবং কনস্কজউমলোর েপ্য়ে গেন্টলোর (লেলেলে) 
দ্লোরলো েমলর পত। 2017 েলোপ্ল লেলেলে েলোল ুহওয়লোর পর গরপ্ক, এটট তহলবল গপপ্য়প্ে  ব্যলোট 
(লেলেলে-এর "তলোমলোপ্কর ষেলত কমলোপ্নলোর অ্যলোিপ্ভলোপ্কলে" েমর পপ্নর জন্য), লফললপ মলরে 
ইন্টলোরন্যলোশনলোল (লপএমআই) এবং জলোপলোন গটলোব্যলোপ্কলো ইন্টলোরন্যলোশনলোল (গজটটআই) গরপ্ক। 

https://worldvapersalliance.com/about-us/
https://investigativedesk.com/vaping-the-real-dollars-behind-fake-consumer-organisations/
https://tobaccotactics.org/wiki/e-cigarettes/
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/31/2/125?rss=1
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/31/2/125?rss=1
https://tobaccotactics.org/wiki/e-cigarettes/
https://www.thedailybeast.com/world-vapers-alliance-slams-cigarettes-big-british-american-tobacco-is-secretly-behind-it
https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/the-voices-of-vapers-arrive-at-meps-front-door-824208691.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_en#:~:text=Europe%25E2%2580%2599s%20Beating%20Cancer%20Plan%20is%20a%20political%20commitment,a%20more%20secure%252C%20better-prepared%20and%20more%20resilient%20EU.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_en#:~:text=Europe%25E2%2580%2599s%20Beating%20Cancer%20Plan%20is%20a%20political%20commitment,a%20more%20secure%252C%20better-prepared%20and%20more%20resilient%20EU.
https://www.thedailybeast.com/world-vapers-alliance-slams-cigarettes-big-british-american-tobacco-is-secretly-behind-it
https://www.thedailybeast.com/world-vapers-alliance-slams-cigarettes-big-british-american-tobacco-is-secretly-behind-it
https://web.archive.org/web/20211222135451/https:/consumerchoicecenter.org/why-we-launched-the-world-vapers-alliance/
https://tobaccotactics.org/wiki/consumer-choice-center/
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2. িকলজ-অ্যাকিি-চেঞ্জ

এরএসএরডনলিউ গ্াহক

িাতা্ এিং "কণ্ঠস্বর”

গক-এ-লে তলোমলোপ্কর ষেলত কমলোপ্নলোর লবেপ্য় একটট “েুস্কক্তেুক্ত,” 
রপ্বেণলো-লভত্লতক কতৃ পপষে লহেলোপ্ব লনপ্জপ্ক উপস্লোপন 
করলোর গেষ্টলো কপ্র েখন প্রকৃতপপ্ষে এটটর েীর পলেপ্নর 
লশপে ললঙ্কs রপ্য়প্ে এবং তলোমলোপ্কর ব্যবহলোর কমলোপ্নলোর 
জন্য লিজলোইন করলো একটট লবশ্ব্যলোপী েুস্কক্তপ্ক ষুেন্ন কপ্র 
লশপ্পের স্বলোর পপ্ক অগ্রের করপ্ে: িললিউএইেও গফ্রমওয়লোকপ
কনপ্ভনশন অন গটলোব্যলোপ্কলো কপ্ট্লোল (এফলেটটলে)। তলোর 
লনজস্ব অনুেলোনকলোরীপ্ের—অর পলোয়ন কপ্র তলোমলোক লশপ্পের 
দ্লোরলো অর পলোয়ন করলো েংস্লোর েংখ্যলো বসৃ্কধে কপ্র—এবং তলোপ্ের 
কলোজ এবং ইপ্ভন্টগুললপ্ত লবশ্জপু্ড এফএেএফিললিউ 
অনুেলোনকলোরীপ্ের েলোপ্র তলোপ্ের জলডত কপ্র, গক-এ-লে তলোর 
অবস্লোপ্নর জন্য লবশ্ব্যলোপী েমর পপ্নর েলোপ লেপ্ত েষেম কপ্র। 

3. নিককাটটি নিক়ে আন্তজা্নতক
চিটও়োক ্চিাতিা সংস্াগুনল

চ্ািাল অ্যালাক়েন্স

িাতা্ এিং "িক়েস” 

আইএনএনলেও একটট স্বলোস্্যপ্কস্কন্দক েুশীল েমলোজ গ্রুপ, 
লহেলোপ্ব লনপ্জপ্ক অবস্লোন করপ্ে বপ্ল মপ্ন হপ্ছে, েলোর লষে্য 
লবশ্ব্যলোপী এবং জলোতীয় স্বলোস্্য গস্টকপ্হলোর্লোরপ্ের মপ্র্য তবরতলো 
েুরলষেত করলো। ইলতমপ্র্য, এটট লশপে-বনু্ত্বপূণ প ললবংপ্ক েহলোয়তলো 
করলোর জন্য লশপে-েংেুক্ত রপ্বেণলো এবং বলোতপলো গপ্ররপ্ণর জন্য 
একটট বলোহক লহেলোপ্ব কলোজ কপ্র। 

নপ্লজ-অ্যলোকশন-গেঞ্জ (গক-এ-লে) হল েম্ণূ প লপএমআই-
অর পলোলয়ত অনুেলোন ফলোউপ্ডেশন ফর গ্লোক-লফ্র ওয়লোর্প 
(এফএেএফিললিউ)। গ্লোবলোল গস্টট অফ গটলোব্যলোপ্কলো হলোম প 
লরিলোকশপ্নর মপ্তলো লশপে-েমলর পত প্রলতপ্বেপ্ন গক-এ-লে লশপে-
বলোন্ব, লবলর-লবপ্রলোরী বলোত পলো প্রেলোর কপ্র, েলোর মপ্র্য তলোমলোপ্কর 
ষেলত হ্লোপ্ের লশপ্পের স্ব-আগ্রহী েংজ্লো েহ অন্তভূপক্ত রলোপ্ক। 
এটট লবশ্ স্বলোস্্য েংস্লোর (িললিউএইেও) েমলোপ্ললোেনলো করলোর গষেপ্ত্র 
গেলোচ্চলোর এবং িললিউএইেও-র েমলোপ্ললোেনলোকলোরী আউটপুট 
এবং মন্তব্যকলোরীপ্ের েৃটষ্ট আকে পণ করলোর জন্য িললিউএইেওর 
তবেপ্কর েলোপ্র লমল গরপ্খ অনুষ্লোপ্নর আপ্য়লোজন কপ্র। গক-
এ-লে লনপ্কলোটটন েংরিলোন্ত গ্লোবলোল গফলোরলোম (স্কজএফএন) গকও 
েংরটেত কপ্র,  অন্যপ্ের অনেুলোন গেয় ওপ্য়বেলোইট লনপ্কলোটটন 
লবজ্লোন নীলত পলরেলোলনলো কপ্র এবং এর এপ্জডেলো প্রেলোর করপ্ত। 
গক-এ-লে, একটট গবেরকলোরী েংস্লো, 2017 এবং 2021-এর 
মপ্র্য এফএেএফিললিউ গরপ্ক অর পলোয়ন গপপ্য়প্ে 5.2 লমললয়ন 
মলোলকপন িললোপ্রর গবলশ । এফএেএফিললিউ-এর 2019 ট্যলোক্স 
লরটলোপ্ন প উপ্লেখ করলো হপ্য়প্ে গে এটট গক-এ-লে-গক "ভলবে্যৎ 
অর পপ্রেলোপ্নর জন্য অনুপ্মলোলেত অবেলোন" লহেলোপ্ব US $6 
লমললয়প্নর লনপ্ে বরলোদ্দ কপ্রপ্ে।

লনপ্কলোটটন কনস্কজউমলোর অর পলোনলোইপ্জশপ্নর ইন্টলোরন্যলোশনলোল 
গনটওয়লোকপ (আইএনএনলেও) লনপ্জপ্ক অললোভজনক গভলোক্তলো 
অ্যলোিপ্ভলোপ্কট েংস্লোগুললর একটট তবলশ্ক গজলোট লহেলোপ্ব বণ পনলো 
কপ্র এবং প্ররলোনত ই-লেরলোপ্রট ব্যবহলোপ্রর পপ্ষে েমর পন কপ্র। 
2018 েলোল গরপ্ক, এফএেএফিললিউ গরপ্ক প্রলোয় US $1.2 
লমললয়ন গপপ্য়প্ে তলোমলোপ্কর ষেলত কমলোপ্নলোর লশপ্পের স্ব-আগ্রহী 
েংজ্লোর পপ্ষে েমর পন করলোর জন্য এফএেএফিললিউ এবং 
এর অংশীেলোরপ্ের দ্লোরলো উদ্লোলবত রপ্বেণলোর প্রেলোর কপ্র। এটট 
শুরমুলোত্র 2020 েলোপ্লর গশপ্ের লেপ্ক এপ্ের ওপ্য়বেলোইপ্ট তলোর 
তলোমলোক লশপ্পের ললঙ্ক েম্প্কপ তর্য গপলোস্ট কপ্রপ্ে। প্রলতপ্বেপ্ন
বললো হপ্য়প্ে, আইএনএনলেও-এর প্ররলোন লষে্যগুললর মপ্র্য 
একটট লেল জলোলতেংর এবং িললিউএইেও-এর েলোপ্র েুক্ত হওয়লো 
এবং িললিউএইেও এফলেটটলে-এর পষেগুললর তবেপ্ক নলোরলরক 
েমলোপ্জর গস্টকপ্হলোর্লোর মে পলোেলো েরুলষেত করলো (েলো িললিউএইেও 
এফলেটটলে-এর পপ্ষের েপ্মেলন নলোপ্ম পলরলেত, বলো েংপ্ষেপ্প 
"লেওলপ")। আইএনএনলেও-এর তলোমলোক লশপ্পের গেলোরেপূ্ত্রর 
কলোরপ্ণ (েবপ্েপ্য় েম্প্রলত 2021 েলোপ্ল) এর পন্লোগুলল অবশ্য 
খণ্ডন করলো হপ্য়প্ে। লেওলপ-গত অ্যলোপ্ক্সে করপ্ত অষেম হপ্ল, 
আইএনএনলেও-এর বনু্প্েরপ্ের দ্লোরলো েলোজলোপ্নলো েমলোন্তরলোল 
ইপ্ভপ্ন্ট এবং গেলোশ্যলোল লমলিয়লোপ্ত গেয়লো হয়৷ রপ্বেণলো প্রকলোশ 
কপ্রপ্ে গে আইএনএনলেও লেওলপ-এর েমপ্য় নতুন লনপ্কলোটটন 
এবং তলোমলোকজলোত দ্রব্য এবং ষেলত কমলোপ্নলোর জন্য লশপে-বলোন্ব 
বলোতপলো েম্লকপত টুইটলোর কলোে পকললোপ্পর একটট উপ্লেখপ্েলোর্য 
অনপুলোত ততলর কপ্রপ্ে। এর েহপ্েলোরী এফএেএফিললিউ 
অনেুলোনকলোরী, গক-এ-লে, আইএনএনলেও-গক একটট ললবং 
েংস্লো লহপ্েপ্ব প্রলতষ্লো করপ্ত এবং ষেলত কমলোপ্নলোর লবেপ্য় এর 
অবস্লোন ততলর করলোর গষেপ্ত্র মুখ্য ভূলমকলো পলোলন কপ্রপ্ে।

https://web.archive.org/web/20200218145555/http:/gsthr.org/downloads/GSTHR%20Report%202020/Tobacco%20Harm%20Reduction%20-%20the%20Right%20to%20Health%20-%202020.pdf
https://web.archive.org/web/20220310122419/https://kachange.eu/
https://tobaccotactics.org/wiki/knowledge-action-change/
https://tobaccotactics.org/wiki/knowledge-action-change/
https://web.archive.org/web/20220314163559mp_/https://thrsp.net/
https://web.archive.org/web/20200513110012/https:/scholarships.kachange.eu/mentors
https://web.archive.org/web/20200513110012/https:/scholarships.kachange.eu/mentors
https://web.archive.org/web/20191119153951/https:/innco.org/
https://www.smokefreeworld.org/wp-content/uploads/2021/05/Grants_May2021-1.pdf
https://tobaccotactics.org/wiki/foundation-for-a-smoke-free-world/
https://web.archive.org/web/20181127105958/https:/www.gsthr.org
https://web.archive.org/web/20181127105958/https:/www.gsthr.org
https://web.archive.org/web/20200218145555/http:/gsthr.org/downloads/GSTHR%20Report%202020/Tobacco%20Harm%20Reduction%20-%20the%20Right%20to%20Health%20-%202020.pdf
https://web.archive.org/web/20211108123019/https:/regulatorwatch.com/home/habits/vaping/
https://web.archive.org/web/20220314163559mp_/https:/thrsp.net/
https://tobaccotactics.org/wiki/knowledge-action-change/
https://web.archive.org/web/20200517162805/https:/www.smokefreeworld.org/wp-content/uploads/2020/05/FSFW_2019-990-PF_Public-Inspection-Copy-1.pdf
https://web.archive.org/web/20200517162805/https:/www.smokefreeworld.org/wp-content/uploads/2020/05/FSFW_2019-990-PF_Public-Inspection-Copy-1.pdf
https://tobaccotactics.org/wiki/international-network-of-nicotine-consumer-organisations-innco/
https://web.archive.org/web/20211125044809/https://innco.org/members/
https://tobaccotactics.org/wiki/international-network-of-nicotine-consumer-organisations-innco/
https://tobaccotactics.org/wiki/international-network-of-nicotine-consumer-organisations-innco/
https://www.smokefreeworld.org/wp-content/uploads/2021/05/Grants_May2021-1.pdf
https://www.smokefreeworld.org/wp-content/uploads/2021/05/Grants_May2021-1.pdf
https://web.archive.org/web/20201218000820/https:/innco.org/about-us/
https://web.archive.org/web/20201218000820/https:/innco.org/about-us/
https://web.archive.org/web/20160928132945/http:/innco.org/aims-and-objectives
https://web.archive.org/web/20160928132945/http:/innco.org/aims-and-objectives
https://web.archive.org/web/20211119110355/https://untobaccocontrol.org/downloads/cop9/main-documents/FCTC_COP_9_4_EN.pdf
https://web.archive.org/web/20211108034717/https:/www.scoop.co.nz/stories/WO2111/S00102/alert-livestream-to-scrutinize-who-tobacco-conference.htm
https://web.archive.org/web/20211108034717/https:/www.scoop.co.nz/stories/WO2111/S00102/alert-livestream-to-scrutinize-who-tobacco-conference.htm
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2020/11/06/tobaccocontrol-2020-055889.citation-tools
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2020/11/06/tobaccocontrol-2020-055889.citation-tools
https://web.archive.org/web/20191119102132/https:/gfn.net.co/archive/cam-2016-notes
https://web.archive.org/web/20191119102132/https:/gfn.net.co/archive/cam-2016-notes
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4. এর নিরুকধে আন্ততঃিলী়ে কনিটট
নিজ্াপকির উপর নিকেধাজ্া

ি্যািিাল অ্যালাক়েন্স

িাতা্ এিং "িক়েস”

এই "নলো" গজলোট তলোমলোপ্কর ব্যবহলোর কমলোপ্নলোর প্রপ্েষ্টলোর 
লবপ্রলোলরতলো করলোর জন্য ব্যবেলোলয়ক এবং আলর পক বলোতপলো প্রেলোন 
কপ্র, তলোমলোক গকলোম্লোলনগুললপ্ক অর পননলতকভলোপ্ব উপকলোরী 
এবং লনয়ন্ত্রণপ্ক ব্যবেলো এবং অর পনীলতর জন্য ষেলতকলোরক 
লহেলোপ্ব লেস্কত্রত কপ্র। এই "নলো" প্রেলোরলোলভেলোনটট শঙ্কলোজনক, 
গভলোক্তলো-লষে্যেুক্ত বলোতপলোও েরবরলোহ কপ্রলেল, েুইজলোরল্যলোডে 
জপু্ড গপলোস্টলোরগুললর েলোপ্র গললোপ্কপ্ের েতকপ কপ্র গে তলোরলো 
েলে তলোমলোক লবপণপ্নর উপর লবলরলনপ্েপ্রর পপ্ষে গভলোট গেয়, 
তপ্ব স্বলোস্্য আইনজীবীরলো গকক এবং েপ্েপ্জর মপ্তলো লপ্রয় 
েুইে খলোবলোরগুলল লনয়ন্ত্রণ করপ্ত েলোইপ্বন।

5. নলি়োর ি্য চ্াকক ক্যাকপেইি

িু়ো স্বাস্্য সপেনকত্ ক্যাকপেইি

িাতা্ এিং "িক়েস”

এই "ক্যলোপ্ম্ইন" একটট লবপ্শেজ্ স্বলোস্্য এবং তবজ্লোলনক 
কণ্ঠস্বর, লহেলোপ্ব উপস্লোপন কপ্র, েলোর লষে্য ষেলত কমলোপ্ত 
েহলোয়তলো করলো এবং লবশ্ স্বলোস্্য ও তলোমলোক লনয়ন্ত্রণ লবপ্শেজ্প্ের 
েলোপ্র একস্কত্রত করলো, প্রকৃতপপ্ষে লশপ্পের পণ্য এবং তলোমলোক 
ষেলত হ্লোপ্ের স্ব-পলরপ্েবলো েংজ্লো প্রেলোপ্রর জন্য একটট 
বলোলণস্কজ্যকভলোপ্ব অনুপ্রলোলণত লপআর প্রেলোরলোলভেলোন। . 

গফব্রুয়লোলর 2022 েলোপ্ল, েুইজলোরল্যলোডে লশশুপ্ের েুরষেলোর জন্য 
তলোমলোপ্কর লবজ্লোপন েীমলোবধে করলোর লবেপ্য় একটট রণপ্ভলোট 
অনটুষ্ত হয়। লপএমআই, ব্যলোট এবং গজটটআই-এর নলোম "নলো" 
প্রেলোরণলোর (Comité interpartis contre l'interdiction de la 
publicité), অংশীেলোরপ্ের তলোললকলোয় লেল নলো, লকন্তু তলোরলো গেখলোপ্ন 
লেল, শুর ুলকুলোপ্নলো: গজপ্নলরক-শব্দেকু্ত েইুে লেরলোপ্রট হল 
লপএমআই-এর একটট গজলোট লপএমআই, ব্যলোট এবং গজটটআই। 
প্রেলোরলোলভেলোপ্নর েময়, "নলো" গজলোপ্টর মখুপলোত্ররলো লনপ্য়লোরকতপলোপ্ের 
গরলোষ্ঠীর মপ্তলো েহপ্েলোরী েংস্লোগুললর গরপ্ক লেল, তলোমলোক 
গকলোম্লোলনগুললপ্ক তলোরলো গে অলফলেয়লোল প্রেলোরলোলভেলোপ্নর অংশ 
লেল তলোর বলোইপ্র গরপ্ক অলতলরক্ত মন্তপ্ব্যর মপ্তলো গেখলোপ্ত মকু্ত 
গরপ্খলেল৷ উপরন্তু, তখন “নলো" প্রেলোরলোলভেলোন ওপ্য়বেলোইপ্ট তলোর 
তহলবলকলোরীপ্ের েম্প্কপ গকলোপ্নলো তর্য অন্তভুপক্ত করলো হয়লন; 
লপএমআই শুরমুলোত্র লমলিয়লো প্রপ্নের পপ্র প্রেলোরলোলভেলোপ্নর 
অর পলোয়ন স্বীকলোর কপ্রপ্ে, লকন্তু লশশুপ্ের েরুষেলোর জন্য লিজলোইন 
করলো একটট নীলত বন্ করলোর জন্য এটট কতটলো ব্যয় করপ্ে তলো 
প্রকলোশ করপ্ত অস্বীকলোর কপ্রপ্ে।

েলেও ললিয়লোর ে্য গ্লোক গেখপ্ত একটট স্বলোস্্য প্রেলোরণলোর মপ্তলো 
হপ্ত পলোপ্র, এটট ইপ্ম্লরয়লোল কলোনলোিলো (ব্যলোট গকলোম্লোলন) গরপ্ক 
একটট লবপণন প্রেলোরলোলভেলোন েলো গকলোম্লোলনর ইপ্লকট্রলনক 
লনপ্কলোটটন পণ্য এবং তলোমলোক লশপ্পের তলোমলোক ষেলত কমলোপ্নলোর 
স্ব-আগ্রহী ব্যলোখ্যলোর প্রেলোপ্রর জন্য লিজলোইন করলো হপ্য়প্ে। 
এটট বপ্ল গে কলোনলোলিয়লোনপ্ের লশলষেত করলোর লষে্য রলোপ্খ  
এটট "েটেক, লবশ্লোেপ্েলোর্য এবং স্বলোরীন তর্য" প্রেলোন কপ্র 
তপ্ব প্রেলোরণলোর ওপ্য়বেলোইপ্টর লবেয়বস্তু প্রতলোরণলোমূলক। 
ই-লেরলোপ্রপ্টর পপ্ষে অবস্লোন গেওয়লোর জন্য "তর্যগুলল" 
েলোবরলোপ্ন লকউপ্রট করলো হপ্য়প্ে৷ এটটপ্ত লবশ্স্ত স্বলোস্্য এবং 
তলোমলোক লনয়ন্ত্রণ েংস্লোগুললর উে্রলৃতও রপ্য়প্ে গেমন 
িললিউএইেও, ক্যলোপ্ম্ইন ফর গটলোবলোপ্কলো-লফ্র লকিে এবং 
এএেএইে, েলোরলো কখনই তলোমলোক গকলোম্লোলনর েলোপ্র কলোজ 
করপ্ব নলো। তপ্ব েলোইপ্হলোক, ওপ্য়বেলোইটটট এই েংস্লোগুললর 
গরপ্ক গবপ্ে গনওয়লো উে্রলৃতগুলল উপস্লোপন কপ্র, েলো 
গপ্রষেলোপপ্টর বলোইপ্র গনওয়লো হপ্য়প্ে েলোপ্ত তলোরলো গকলোনও প্রনে, 
উপ্দ্র, গেলোর্যতলো েলোডলোই ই-লেরলোপ্রপ্টর ব্যবহলোরপ্ক েমর পন 
কপ্র বপ্ল মপ্ন হয় এবং েলোরলোরণত, কপ্েলোর লনয়ন্ত্রপ্ণর আহ্লোন 
জলোনলোয় (েলো েলোরলোরণত তলোমলোক লশপে দ্লোরলো লবপ্রলোলরতলো কপ্র েলোপ্র 
এর েহপ্েলোরীরলোও) মূল পলোপ্ে ্ষ্টভলোপ্ব উপলস্ত রপ্য়প্ে, েলো 
প্রেলোরলোলভেলোপ্নর লবশ্লোেপ্েলোর্যতলো গেওয়লোর গেষ্টলো হপ্ত পলোপ্র। 

https://web.archive.org/web/20220214041612/https://www.interdiction-publicite-non.ch/argumentation/
https://web.archive.org/web/20220213001959/https:/www.bbc.com/news/world-europe-60333336
https://web.archive.org/web/20220213001959/https:/www.bbc.com/news/world-europe-60333336
https://web.archive.org/web/20220215130611/https://www.newswire.ca/news-releases/vaping-let-s-clear-the-smoke-877305660.html
https://web.archive.org/web/20220215130611/https://www.newswire.ca/news-releases/vaping-let-s-clear-the-smoke-877305660.html
https://web.archive.org/web/20220214041656/https:/www.interdiction-publicite-non.ch/alliance/
https://web.archive.org/web/20220214041656/https:/www.interdiction-publicite-non.ch/alliance/
https://web.archive.org/web/20220214041656/https:/www.interdiction-publicite-non.ch/alliance/
http://www.swiss-cigarette.ch/
http://www.swiss-cigarette.ch/ueber-uns/mitglieder-swiss-cigarette.html
https://web.archive.org/web/20220210040251/https:/www.thelocal.ch/20220209/explained-what-is-switzerlands-tobacco-advertising-referendum-all-about/
https://web.archive.org/web/20220108115928/https:/www.interdiction-publicite-non.ch/
https://web.archive.org/web/20220214043059/https:/www.nau.ch/politik/bundeshaus/tabakwerbeverbot-lobby-finanziert-nein-komitee-mit-66080424
https://web.archive.org/web/20220214043059/https:/www.nau.ch/politik/bundeshaus/tabakwerbeverbot-lobby-finanziert-nein-komitee-mit-66080424
https://web.archive.org/web/20220329220254/https://clearthesmoke.ca/
https://www.newswire.ca/news-releases/vaping-let-s-clear-the-smoke-877305660.html
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6. ি্যাকলাকরি রিুল্া 1 (এর1) টটি

স্পিসরনিপগুনল

িাতা্ এিং "িক়েস”

এই ম্যলোকললোপ্রন এফ1 টটম ব্যলোট েম্প্কপ একটট ইলতবলোেক 
আখ্যলোন প্রেলোন করলোর জন্য একটট বলোহক লহেলোপ্ব কলোজ কপ্র—েলোর 
মপ্র্য     ম্যলোকললোপ্রন "পলরবলোর" এর একটট অংশ লহেলোপ্ব তলোমলোক 
তেত্যপ্ক উপ্লেখ করলো এবং প্রেসু্কক্ত-েলোললত গপ্রষেলোপপ্ট গকলোম্লোলনর 
কলোে পরিমপ্ক অবস্লোন করলো হয়। েমলোপ্ললোেনলোমূলকভলোপ্ব, এটট 
এর েলোপ্র ব্যলোট গক েষেম কপ্র ম্যলোকললোপ্রপ্নর উত্েলোহী ফ্যলোন 
গবপ্ের েলোপ্র েরলোেলর েকু্ত হপ্ত এবং তরুণপ্ের কলোপ্ে গপৌঁেলোপ্নলো 
লবশ্ব্যলোপী প্্যলোটফম পগুলল গরপ্ক উপকৃত হপ্ত।

উপসংহার

তলোমলোক লশপ্পের পপ্কট অত্যন্ত রভীর। এর বণ পনলো এবং 
পণ্যগুলল লবলভন্ন ররপ্ণর েংস্লো এবং স্করিয়লোকললোপ্পর মলোর্যপ্ম 
েলোরলো লবপ্শ্ ললোপ্ভর জন্য প্রেলোর করলো হয়। একটট েলোরলোরণ 
প্যলোটলোন প হল গে লশপ্পের ললঙ্কগুলল েব পেলো ্ষ্ট নয়, রি্যলোপ্ডের নলোম 
এবং বলোতপলোগুললর ব্যবহলোর েহ েলো গ্লোতলোরলো তলোমলোপ্কর েলোপ্র েুক্ত 
নলোও হপ্ত পলোপ্র। নীলতলনর পলোরক এবং জনেলোরলোরণপ্ক রভীরভলোপ্ব 
গেখলো উলেত েখন তলোরলো একটট বলোতপলো গশলোপ্ন েলো তলোমলোক লশপ্পের 
অবস্লোন এবং পণ্যগুললপ্ক েমর পন কপ্র এবং উভয় েংস্লোপ্ক 
প্রত্যলোখ্যলোন কপ্র গেগুলল লশপ্পের েলোপ্র ্ষ্টভলোপ্ব েুক্ত এবং 
তলোরলো গেগুললপ্ক লশপ্পের েলোপ্র েংেুক্ত এবং অর পলোয়ন কপ্র।  
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স্টনপং চটাি্যাককা অরা্িাকজিি এন্ড চ্াডাক্টস (স্টপ) সপেকক্
স্টপ হল একটট লবশ্ব্যলোপী তলোমলোক লশপে পে পপ্বষেণকলোরী েংস্লো েলোর লষে্য হল তলোমলোক লশপ্পের গকৌশল এবং গকৌশলগুলল প্রকলোশ করলো 
েলো জনস্বলোস্্যপ্ক ষেলতগ্রস্ত কপ্র। স্টপ ব্লুমবলোর প লফললোনথ্রলপে দ্লোরলো অর পলোয়ন কপ্র এবং বলোর লবশ্লবে্যলোলপ্য়র গটলোব্যলোপ্কলো কপ্ট্লোল লরেলোেপ
গ্রুপ (টটলেআরস্কজ), গটলোব্যলোপ্কলো কপ্ট্লোপ্লর গ্লোবলোল গেন্টলোর ফর গুি রভন প্যলোন্স (স্কজস্কজটটলে), ে্য ইন্টলোরন্যলোশনলোল ইউলনয়ন এপ্রইনস্ট 
টটউবলোরকুপ্ললোলেে অ্যলোডে ললোং লিস্কজজ (ে্য ইউলনয়ন) এবং গুরুত্বপণূ প গকৌশল। আরও তপ্র্যর জন্য exposetobacco.org গেখুন।

তলোমলোক গকলোম্লোলনগুলল তলোপ্ের পণ্য এবং বলোতপলো প্রেলোপ্রর জন্য 
েঙ্ীত এবং রিীডলো ্নেরলশপ ব্যবহলোর করপ্ে। উেলোহরণ 
স্বরূপ, ব্যলোট ম্যলোকললোপ্রন এফ1 টটমপ্ক এফ1 এর লবশ্ব্যলোপী 
গ্লোতলোপ্ের কলোপ্ে এর রিমবর পমলোন তরুণ ফ্যলোন েংখ্যলো েহ 
গপৌঁেলোপ্নলোর জন্য ্নের কপ্র। েমলোপ্ললোেনলোমূলকভলোপ্ব, 
এটট ব্যলোট কপ্প পলোপ্রট রি্যলোডেপ্ক প্রেলোর কপ্র নলো, েলোর তলোমলোপ্কর 
েলোপ্র একটট ্ষ্ট েংপ্েলোর রপ্য়প্ে, “এ ব্যলোটলোর টুমপ্রলো” এর 
মপ্তলো কপ্প পলোপ্রট বলোতপলো ব্যবহলোর কপ্র এবং এর পলরবপ্তপ এর 
ইপ্লকট্রলনক লনপ্কলোটটন পণ্য এবং লনপ্কলোটটন পলোউেগুললর 
জন্য রি্যলোস্কডেং কপ্র। ্্যলোমলোরলোে, গ্লোব-ট্রটটং, এবং প্রেুস্কক্ত-
েলোললত গখললোরুললোর েলোপ্র গমললোপ্মশলো এই পণ্যগুললপ্ক পেন্দেই 
গেখলোপ্ত পলোপ্র এবং ব্যলোট প্ররলোনত একটট লেরলোপ্রট গকলোম্লোনী 
গরপ্ক লবভ্লোন্ত করপ্ত পলোপ্র। এই ম্যলোকললোপ্রন টটম, েলো প্রলত 
গমৌেুপ্ম ব্যলোট দ্লোরলো লমললয়ন লমললয়ন িললোর প্রেলোন করলো হয়, 
h গকলোম্লোলনটটপ্ক তলোর লবভ্লোলন্তকর রূপলোন্তর বণ পনলোপ্ক স্লোয়ী 
করপ্ত েলোহলোে্য কপ্রe েখন এটট প্রলত বের শত শত লবললয়ন 
লেরলোপ্রট ততলর কপ্র। 

https://www.motorsportweek.com/2019/02/14/21551/
https://web.archive.org/web/20210415040854/https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOB9DNXK
https://web.archive.org/web/20210415040854/https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOB9DNXK
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/TobaccoSponsorshipFormula-One-2021.pdf
https://exposetobacco.org/campaigns/driving-addiction/
https://exposetobacco.org/campaigns/driving-addiction/
https://exposetobacco.org/campaigns/driving-addiction/
https://web.archive.org/web/20220329021118/https://www.mclaren.com/racing/partners/british-american-tobacco/
https://www.motorsportweek.com/2019/02/14/21551/
https://www.motorsportweek.com/2019/02/14/21551/



