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আধুমিক আসক্তি: 
তািাক মিল্প কীভাবব তরুণ 
ব্যবহারকারীবের আসক্তি কবর 
সস সম্পবককে মিথ এবং তথ্য

তািাক মিবল্পর আেি কে টাব্ কেট হল তরুণরা।
• যদি এ দিল্প তার পণ্যগুদিতত একটি নতুন প্রজতমের ব্যবহারকারীতির আবদ্ধ না কতর, 

ততব এর বত্তমান গ্াহকরা ছেত়ে যাওযার বা মারা যাওযার পতর এটি ছিষ পয ্তন্ত ব্যবসার 
বাইতর চতি যাতব। 

• তামাক দিতল্পর িাতের জন্য কম বযসী হতি োতিা হয। ছবদিরোগ আজীবন তামাক 
ব্যবহারকারী 21 বের বযতসর আতগ শুরু কতর।  

• যদিও দিল্পটি দবশ্বব্যাপী তরুণতির িক্্য কতর িৃটটি দনবদ্ধ কতর দবতিষত দনম্ন ও মধ্যম 
আতযর ছিিগুদির উপর।

ধূিপাবির সুপমরমিত স্াস্্য্ত ক্ষমত সত্তববেও, তািাক মিবল্পর িূল স�াকাস 
এখিও মস্াবরট মবক্রির উপর রব়েবে—যার িবধ্য অল্পব়েসী িািুষও রব়েবে।

• দরিটিি আতমদরকান ছিাব্যাতকা (ব্যাি) এবং দিদিপ মদরস ইন্ারন্যািনাি (দপএমআই) 
এর মততা দকেু ব়ে তামাক ছকাম্াদন িাদব কতর ছয তারা দসগাতরি ছেতক িতূর সতর 
ছযতত চায, দকন্তু যতিা সম্ভব দসগাতরি দবক্রি করা এখনও তাতির প্রধান ব্যবসা। 

• দসগাতরি প্যাতকক্জং, দবজ্াপন এবং প্রচাতরর মাধ্যতম তরুণতির িাতগ ্তি করা আজও 
ঘতি। 

িতুি মিবকাটটি পণ্য তরুণবের আসক্তির সব কেবিষ হুিমক। 

• দিল্পটি একটি নতুন মহামারী ততদর করতে: এর ইতিকট্রদনক এবং অদেনব দনতকাটিন 
পতণ্যর প্রদত আসক্তি। 

• তরুণ ব্যবহারকারীতির কাতে বাজারজাত করা ইতিকট্রদনক পণ্যগুদির মতধ্য রতযতে 
ই-দসগাতরি এবং উত্তপ্ত তামাক পণ্য (এইচটিদপগুদি)। দনতকাটিন পাউচগুদি হি 
আতরকটি অদেনব পণ্য যা তরুণতির িক্্য কতর। 

• এই পণ্যগুদি আসক্তি এবং তাতির িীঘ ্ততমযািী স্াস্্য প্রোব সম্তক্ত এখনও অজানা।

ছ্াবাি

https://www.who.int/publications/i/item/9789240032095
https://www.who.int/publications/i/item/9789240032095
https://tobaccotactics.org/wiki/e-cigarettes/
https://tobaccotactics.org/wiki/heated-tobacco-products/
https://tobaccotactics.org/wiki/nicotine-pouches/
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সাধারণ মিথ

মিথ:

মিথ:

সত্য:

সত্য:

তািাক মিল্প তরুণবের কাবে মস্াবরট বাজারজাত কবর িা। 

দিল্পটি দসগাতরি এবং ছলেোর ক্যাপসুতির মততা আনুষাদগিক ততদর এবং দবজ্াপন কতর চতিতে যা তরুণতির 
কাতে আকষ ্তণীয। দবতশ্বর ছবদিরোগ অংতি দসগাতরতির দবক্রি কতম যাওযায, দিল্পটিতক তার অত্যন্ত িােজনক 
দসগাতরি ব্যবসাতক টিদকতয রাখতত একটি নতুন প্রজতমের ধূমপাযীতির দনতযাগ করতত হতব।  

• তামাক ছকাম্াদনগুদি স্ািযুতি দসগাতরি (ছমনেি সহ) এবং ছলেোর ক্যাপসুি দবক্রি কতর, ছযগুদি নতুন 
ধূমপাযীতির কাতে আতবিনমযী করার জন্য দিজাইন করা হতযতে এবং সাধারণত যারা ধূমপাতনর সাতে 
পরীক্া কতর তারা ব্যবহার কতর।  

• তামাক ছকাম্াদনগুদি দসগাতরি প্যাতকক্জং দিজাইন কতর যা তরুণতির কাতে আতবিন কতর, ছযমন 
মাি ্ততবাতরার "দমউক্জক দিদমতিি এদিিন" প্যাক যা 2019 সাতি ইসরাতযতি দবজ্াপন দিতযদেি। একই বের, 
মাি ্ততবাতরা ছলেোর ক্যাপসুিগুদি কিদবিযাতত িি এবং স্্যাকতসর পািাপাদি উজ্জ্বি রতের প্যাতকক্জংতয  
দবক্রি হতযদেি এবং সু্িগুদির কাতে দসগাতরতির দবজ্াপন পাওযা ছগতে ইত্াতনদিযা ও োরততর। জাপান 
ছিাব্যাতকা ইন্ারন্যািনাি (ছজটিআই) সম্প্রদত জাম ্তাদনতত ছসাি্যাি দমদিযায তরুণতির কাতে উি, উইনস্টন 
এবং আতমদরকান স্পিদরি দসগাতরতির দবজ্াপন  দিতছে বতিও ছিখা ছগতে৷

মিবল্পর অমভিব পণ্যগুমল প্াপ্তব়েস্ক ধূিপা়েীবের জি্য যারা "সুইি 
করবত িাইবেি"৷

এ দিল্প ই-দসগাতরি এবং এইচটিদপগুদিতক উচ্াকাঙ্ী জীবনধারা পণ্য দহসাতব বাজারজাত কতর যা তরুণ এবং 
অধূমপাযীতির কাতে আতবিন কতর।

• প্রাযিই প্রযুক্তি গ্যাতজি এবং আ়েবিরপূণ ্ত আনুষাদগিকগুদির পািাপাদি অবস্ান করা, বা ্্যামারাস 
ছিাতকতি তরুণ, আকষ ্তণীয ব্যক্তিতির হাতত, তামাক ছকাম্াদনগুদি প্্যািিতম ্তর তরুণ ব্যবহারকারী এবং 
অধূমপাযীতির কাতে আতবিনযী করতত ছসাি্যাি দমদিযা প্রোবক ব্যবহার কতর।  

• তামাক দিতল্পর দনজস্ ছিিা পরামি ্ত ছিয ছয সাম্প্রদতক বেরগুদিতত দনতকাটিন ব্যবহারকারীতির পুি 
ছবত়েতে, উতবেগ জাদগতযতে ছয যারা আতগ কখনও ধূমপান কতরনদন বা ব্যবহার কতরনদন তারা ছসগুদি গ্হণ 
করতেন। 

• মাদক্তন যুতিরাত্রের গতবষণায ছিখা ছগতে ছয অপ্রাপ্তবযস্ যারা ই-দসগাতরি ব্যবহার কতর দকন্তু কখনও 
ধূমপান কতরদন তাতির ধূমপান শুরু করার সম্ভাবনা অন্তত দবেগুণ। 

http://tobacco.cleartheair.org.hk/wp-content/uploads/2008/06/tobacco-additives.pdf
http://www.tobaccoinduceddiseases.org/Dependence-plans-to-quit-quitting-self-efficacy-and-past-ncessation-behaviours-among,111356,0,2.html
http://www.tobaccoinduceddiseases.org/Dependence-plans-to-quit-quitting-self-efficacy-and-past-ncessation-behaviours-among,111356,0,2.html
https://exposetobacco.org/news/unsmoke-is-a-joke/
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/STOP_Report_Addiction-At-Any-Cost.pdf
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/09/how-children-around-the-world-are-exposed-to-cigarette-advertising
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-04-25/tobacco-giant-jti-placing-stealth-adverts-for-its-brands-on-facebook-and-instagram
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-04-25/tobacco-giant-jti-placing-stealth-adverts-for-its-brands-on-facebook-and-instagram
https://landing.ggtc.world/dmdocuments/FS%20Youth%20Manipulation.pdf
https://landing.ggtc.world/dmdocuments/FS%20Youth%20Manipulation.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789240032095
https://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP_7_11_EN.pdf
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মিথ:

সত্য:

তািাক মিল্পবক তািাক িহািারীর অবসাবি সহবযা্ী মহবসবব 
মবশ্াস করা সযবত পাবর।

ওযার্্ত ছহিে অগ ্তানাইতজিন (িদলিউএইচও) ছরেমওযাক্ত কনতেনিন অন ছিাব্যাতকা কতট্াি (এিদসটিদস) এর 
আটি্ততকি 5.3 অনুসাতর, তামাক দিতল্পর বাদণক্জ্যক স্াে ্ত এবং জনস্াস্্য নীদতর স্াতে ্তর মতধ্য একটি অমীমাংদসত 
বেন্দ্ব রতযতে। 

• তামাক দিল্প দেি বত্তমান তামাক মহামারীর প্রধান চািক যা প্রদত বের 8 দমদিযতনরও ছবদি ছিাকতক হত্যা 
কতর। তামাক মহামারী ছিষ করা দিতল্পর আদে ্তক স্াতে ্ত নয।  

• দিল্পটি নীদতগুদিতত হস্ততক্প করার জন্য নদেেুতি করা নযটি সাধারণ ছকৌিি ব্যবহার কতর চতিতে যা 
অন্যোয ধূমপান দনযন্ত্রতণ সহাযতা করতব।

মিথ:

সত্য:

যুবক-যুবতীরা মবজ্াপি মবমধ ও মিবষধাজ্ার িাধ্যবি তািাবকর মবজ্াপি 
সথবক সুরমক্ষত।

তামাক ছকাম্াদনগুদি দবজ্াপন দনতষধাজ্ার দবরুতদ্ধ ি়োই কতর বা কাজ কতর এবং এমন প্রমাণ রতযতে ছয 
তারা অল্প বযস্ ব্যবহারকারীতির িক্্য করার দবরুতদ্ধ তাতির দনজস্ নীদত িঙ্ঘন কতরতে। 

• দকেু তামাক ছকাম্াদন ছসাি্যাি দমদিযাতত ব্যবহার কতর "আদিদব মাতক্তটিং"—অেবা পদরদচত রি্যাতডের িন্, 
রং এবং েদব ব্যবহার কতর পতণ্যর উতলেখ না কতরই—যা তাতির ছিতি এবং সামাক্জক দমদিযা প্্যািিতম ্তর 
দবজ্াপন দনদষদ্ধ করতত সাহায্য করতত পাতর। 

• ছসাি্যাি দমদিযা তামাক ছকাম্াদনগুতিাতক তাতির পণ্য আন্তজ্তাদতকোতব বাজারজাত করার অনুমদত 
দিতযতে। এই দবশ্বব্যাপী প্রচাতরর দনযন্ত্রণ কটিন হতত পাতর কারণ ছসাি্যাি দমদিযাতত টিএদপএস (তামাক 
দবজ্াপন, প্রচার এবং পিনসরদিপ) দনতষধাজ্া কায ্তকর করার জন্য আন্ততঃসীমান্ত আইতনর প্রতযাজন হতত 
পাতর।  

• 25 বেতরর কম বযসী "আইদকউওএস রি্যাডে অ্যাবিাতসির" যখন ইনস্টাগ্াতম পণ্যটির প্রচার কতরদেি তখন 
দপএমআই তার দনজস্ "দবপণন মান" িঙ্ঘন করতত পাতর।  

সাধারণ মিথ

https://exposetobacco.org/resource/crookednine/
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-04-25/tobacco-giant-jti-placing-stealth-adverts-for-its-brands-on-facebook-and-instagram
https://www.who.int/publications/i/item/9789240032095
https://www.who.int/publications/i/item/9789240032095
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/STOP_Report_Addiction-At-Any-Cost.pdf
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এ মিল্প িতুি ব্যবহারকারীবের উপর 
মিভকের কবর

এ মিল্প "িতুি প্ববিকারীবের" উপর মিভকের কবর। 
দবদনতযাগকারীতির কাতে একটি 2019 উপস্াপনায, ব্যাি 
দরতপাি্ত কতরতে ছয "নতুন প্রতবিকারীরা” (যারা আতগ 
ধূমপান কতরনদন বা দনতকাটিন পণ্য ব্যবহার কতরনদন) 
তাতির এনক্জদপ (তোকদেত পরবততী প্রজতমের পণ্য) 
ছরেণীতত চািনা করতে। 

সযভাবব মিল্পটট পবরাক্ষভাবব তরুণবের 
লক্ষ্য কবর

• সিাটরব্াটকে ্িসরমিপ: দিল্পটি িমু ্তিা 1 এর 
তরুণ, দবশ্বব্যাপী, সমদৃ্ধ ি্যান ছবসতক িক্্য কতর। ব্যাি 
ম্যাকিাতরন দিোদরতত এবং অি-ট্র্যাক ইতেতন্র মাধ্যতম 
তার অদেনব পতণ্যর দবজ্াপন ছিয এবং দপএমআই তার 
দমিন উইতনা উতি্যাতগর দবজ্াপন দিতত ছিরাদর িিতক 
ব্যবহার কতর। দপএমআই ছমাতিাক্জদপতত ছি্যাকাটি 
ছমািরসাইতকি িিতকও পিন্সর কতর, এবং ইতম্দরযাি 
ছিাব্যাতকা সুজদুক িিতক পিনসর কতর। 

• তারুণ্যবকক্্রিক ঘটিা: দপএমআই 2019 সাতি 
আতজ্তদন্না জতু়ে দমউক্জক ছিদস্টে্যাতি মাি ্ততবাতরা 
ছমগা লিাস্ট দবক্রি কতরতে এবং ব্যাি ছপিতন পাটি্তর জন্য 
সামাক্জক দমদিযা উপহাতরর আতযাজন কতরতে। 

• মরি িিুিা: বু্যতরা অি ইনতেদস্টতগটিে জান ্তাদিজম 
দরতপাি্ত কতরতে ছয ব্যাি রি্যাতডের প্রদতদনদধরা পাদকস্তাতনর 
যুবকতির কাতে দনতকাটিতনর পাউতচর  দবনামূতি্য নমুনা 
এবং যুতিরাতজ্যর যুবকতির কাতে োইপ ই-দসগাতরতির 
দবনামূতি্য নমুনা তুতি দিতছেন।

মিল্পটট সরকাবরর কাবে একটট মবশ্স্ত অংিীোর মহসাবব 
মিবজবক উপস্াপি করার সিষ্া কবর, মকন্তু এটট এিি 
িীমতগুমলর সাবথ লডাই কবর যা পরবততী প্জবমের আসক্তি 
কিাবত পাবর।

• ছিাব্যাতকা ি্যাক্স দনতয দিতল্পর ি়োই ছবত়েতে: যখন ি্যাক্স কম 
হয, তামাক এবং দনতকাটিন পণ্যগুদি িাম-সতচতন ছোতিাতির 
কাতে আরও সারেযী হতত পাতর, যার মতধ্য অল্পবযসী মানুষও 
রতযতে৷ 

• দিল্প স্াি দনতষধাজ্ার দবতরাদধতা কতর: ছযাগ করা স্ািগুদি 
তরুণতির এবং যারা ধূমপাতন নতুন তাতির কাতে আতবিন 
করার জন্য দিজাইন করা হতযতে, তবুও দিল্প দবশ্বজতু়ে স্াি 
দনতষধাজ্া দবিদবিত করার বা প্রদততরাধ করার ছচটিা কতর। 

• দিল্প স্ানীয ধূমপান-মুতি দবদধদনতষতধর দবরুতদ্ধ ি়োই কতর: 
একটি উতলেখতযাগ্য উিাহরণ দেি যখন দপএমআই এবং অন্যান্য 
তামাক ছকাম্াদন দিদিপাইতনর বািাগিা িহতরর দবরুতদ্ধ আইনী 
পিতক্প দনতযদেি যখন এটি তাতির দবশ্বদবি্যািয িহতরর জন্য 
একটি ধূমপান-মুতি অধ্যাতিি চািু করার ছচটিা কতরদেি।  

• িদলিউএইচও এিদসটিদস সম্ূণ ্তরূতপ বাস্তবাযন করা 
তরুণতিরতক এর আসক্তিযুতি পণ্যগুদিতত আবদ্ধ করার জন্য 
দিতল্পর প্রতারণামূিক প্রতচটিা ছেতক রক্া করতত সাহায্য করতত 
পাতর। 

https://tobaccotactics.org/wiki/next-generation-products-british-american-tobacco/
https://tobaccotactics.org/wiki/motorsport-sponsorship/
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/STOP_Report_Addiction-At-Any-Cost.pdf
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/Dutch-influencer-hired-to-promote-Glo_The-Investigative-Desk.pdf
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-02-21/new-products-old-tricks-concerns-big-tobacco-is-targeting-youngsters
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/GlobalTIIIndex2020_Report.pdf
https://web.archive.org/web/20200304140037/https:/www.documentcloud.org/documents/3892762-2014-Corporate-Affairs-Approach-and-Issues.html
https://www.tobaccocontrollaws.org/litigation/decisions/ph-00000000-pti-challenge-to-ordinance-no-
https://www.tobaccocontrollaws.org/litigation/decisions/ph-00000000-pti-challenge-to-ordinance-no-

