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রবয়বে �যা এর জন্ দযায়়ী:

সযামুবরিক প্যাবণর ক্ষবত সযাধন কবর।
পরিবববে রবষলোক্ত পদলোর ্থ গেমন 
রিগলোবিবেি বলোে দেকব্লোপী পচন 
ধবি,1, 2 েলো িলোমুররিক জীববনি ক্ষরি 
কবি।3

িযাস্তুতবন্ত্রর ি্যাঘযাত ঘটযায়। িলোমলোক 
উৎপলোদন রবশ্বব্লোপী বন উজলোব়েি 
5% এি জন্ দলোযী4 এবং মলোটেবি বলো 
খলোমলোবিি বলোস্তুিব্রেি অন্লোন্ অংবে 
গকলোন িম্পূিক প্রদলোন কবি নলো।5

তযামযাক বিবল্পর বসগযাবরট উৎপযাদন িযাস্তুতবন্ত্রর ক্ষবত সযাধন 
কবর 

িলোমলোক বলোস্তুিব্রেি একটে প্রধলোন রবঘ্নকলোিী। িলোমলোক গরবক উৎপলোদন ও ললোভ 
বজলোয িলোখলোি মলোধ্বম এবং পরিবববেি6 দীর ্থস্লোযী ক্ষরি িলোধন কবি, িলোমলোক রেল্প 
বলোস্তুি্রে পুনরুদ্লোবিি প্রবচষ্লোবক দুব ্থল কবি।7

1. তযামযাক উৎপযাদবনর জন্, খলোি জরমবক অগ্লোরধকলোি রদবয ভপূ রম পরিষ্লোি
কিলো িন উজযাব়ের, বন উজলোব়েি রদবক পরিচলোরলি কিবে, েলো বন
িংিক্ষবেি উপি গনরিবলোচক প্রভলোব গেলবে।8

• িলোমলোক চলোবষি বি্থমলোন পদ্রি গেকিই নয। বন ও মলোটেি পুনরুদ্লোবিি 
িংরক্ষপ্ত কিলো কলোলীন বনভপূ রমি পুনরুদ্লোিবক রবপন্ন কবি িুলবে, েলো
পিবিতীকলোবল বনভপূ রম গরবক গ�লোপ-এ ভপূ -িংস্লোনগি পরিবি্থন রেলোয,
অরবলো আিও খলোিলোপ, স্লোযী ভলোবব বন উজলো়ে কবি গেবল।9

• ফসি কযাটযার পবর ডলোলপলোললো এবং গলোবেি অবরেষ্লোংে কলোেলো এবং
পুর়েবয গেললো, কলোিে এগুরল গবলোরদ পশু এবং হলোিঁ-মুিরগি গকলোনও
খলোদ্ নয, এইভলোবব িলোবিি মবিলো প্রবযলোজনীয প্রলোেী িম্দ হ্লোি কবি।10
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কটযাি্যাবকযা: প্বতটট প�য্াবয় 
পবরবিবির জন্ মযারযাত্মক 
হুমবক 

তযামযাক উৎপযাদবনর কযারণসমূহঃ

• ববরশ্বক বন রনধবনি 5% (িলোমলোক 
উৎপলোদনকলোিী গদেগুরলবি বন 
উজলোব়েি 30% পে ্থন্ত)11

• বলোরষ ্থক 200,000 গহক্টি কলোঠ জলোিীয 
বজববস্তুি ক্ষরি কবি12 

তযামযাক ি্িহযাবরর ফবি �যা ঘবট:

• 4.5 টরিরলযন রিগলোবিবেি বলোে প্ররি বেি 
রবশ্বব্লোপী ের়েবয পব়ে, প্ররি বেি 1.69 
রবরলযন পলোউন্ড রবষলোক্ত আবজ্থনলো বিরি 
কবি13

• কলোে্থন এবং প্লোবকজজং গরবক 2 রমরলযন 
েন কটঠন বজ্্থ  ে়েলোয

• অভ্ন্তিীে বস্তুকেলো পদলোবর ্থি রনত্ব 
রডবজল গলোর়ে রনষ্লোেবনি গচবয 10 গুে 
গবরে15

• রবশ্বব্লোপী িমুরি পরিষ্লোি-পরিচ্ছন্নিলোয 
িংগহৃীি গমলোে ধ্ংিলোববেবষি 19-38% 
হল রিগলোবিবেি বলোে16 

বসগযাবরট জ্যািযাবনযার জন্ �যা 
প্বয়যাজন:

• ম্লোচ উৎপলোদবনি জন্ প্ররি বেি 9 
রমরলযন গলোে গকবে গেললো কিলো হয17

2. কযাঠ কপযা়েযাবনযা িলোমলোক পলোিলো "ে্লু রনিলোময"18 কিলোি জন্ পলোবেি গকলোন 
বন গরবক িুিরক্ষি কবযকরদন ধবি জ্লোললোরন কলোঠ বলো জ্লোললোনী কলোঠ গপলো়েলোবনলো, 
মলোটেি ক্ষয এবং উজভিজ্জ িম্বদি ক্ষয রেলোয।

• িলোবলোি গলোে এবং গদেীয গলোেগুরল কলোেলোি েবল এবং িন উজযাব়ের 
পলোেলোপলোরে স্যান়ীয় ক্যাতগুবি বহুবষ ্থজীবী গরবক ঋিুবি রূপলোন্তরিি হয, 
েলোি েবল জবলি রলোেরি হয৷19

• রিগলোবিে জ্লোললোবনলোি জন্ বিরি/ব্বহলোি কিলো ম্লোবচি উৎপলোদবনও গলোে 
গকবে ব্বহলোি কিলো হয।20

3. কৃবি রযাসযায়বনক পদযাব্র্ ি্িহযাবরর কলোিবে বিিক্রিয়যা21 এিং জি 
দিূণ ঘটযাবছে, গেমন িলোমলোক চলোষ িম্প্রদলোবযি িংলগ্ন জলপবর কৃরষ 
িলোিলোযরনবকি অবরেষ্লোংে দ্লোিলো প্রমলোরেি, জললোভপূ রম, উপকপূ লীয অঞ্চল 
এবং খলো়েলো জরমবি জলরবদু্ৎ ব্বস্লো এবং পরলি েলবনি উপি মলোিলোত্মক 
ক্ষরিকি প্রভলোব গেলবে৷22 

• িলোমলোক এমন দেটে (10) েিবলি মবধ্ িবযবে েলোি জন্ িববচবয গবরে 
িলোি প্রবযলোজন।23

• ব্বহৃি অবনক কীেনলোেবকি মবধ্ গ্লোবিলোরপজরিন মলোে এবং অন্লোন্ 
জীববি জন্ রবষলোক্ত েুিেুবিি ক্ষরিকলোিক িলোিলোযরনক।24

4. বসগযাবরবটর বফল্যাবর প্যাবস্টক এিং রযাসযায়বনক ি্িহযার করযা 
িলোমুররিক জীবন এবং জবলি ি্লোরনবেেনবক বিরূপভযাবি প্ভযাবিত কবর, 
বসগযাবরবটর িযাটগুবি আমযাবদর পৃব্ি়ীর সিবেবয় কিবি কনযাংরযা 
ক্জবনস।25

• আবি ্থরনক, িীিলো এবং ইরলোইল গেনল রিগলোবিবেি বলোে গরবক জবলি 
ধলোিলোয রমবে েলোয, েলো জলজ জীবন ও পলোনীয জলবক প্রভলোরবি কবি৷26

• রিগলোবিে ললোইেলোি, গবরেিভলোগই রনষ্পি্রিবেলোগ্, েলো প্লোরটিক, ধলোিু এবং 
রবউবেন প্রবযলোজন।27

• ই-রিগলোবিে এবং এই রডভলোইিগুরলবি ব্লোেলোরি এবং অন্লোন্ 
রবপজ্জনক28 এবং নন-বলোবযলোরডবগ্বডবল উপলোদলোন িবযবেl29

5. রিগলোবিবেি রডজলোইন কিলো েলো স্ব-রনরভবয েলোয নলো িলো দুর ্থেনলোজরনি আগুবনি 
রদবক পরিচলোরলি কবি।30 রিগলোবিে ববনি আগুন িহ দুর ্থেনলোজরনি 
আগুবনি িববচবয িলোধলোিে কলোিে। মলোরক্থন েুক্তিলোব্রেি প্রলোয 8-10% 
অরগ্নদুর ্থেনলো রিগলোবিবেি কলোিবে রবে।31
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তযামযাক বিল্প পবরবিি রক্ষযা এিং ইবকযাবসবস্টম 
পুনরুদ্যাবরর প্বেষ্যাবক বকভযাবি দিুি্ কবর?

রিলোন্সন্লোেনলোল িলোমলোক গকলোম্লোরনগুবললোবক রববশ্বি িববচবয খলোিলোপ 
দপূষেকলোিী রহবিবব রচরনিি কিলো হবযবে32 এবং এখনও, িলোিলো িলোবদি 
পরিববে-পন্ী অনুেীলন,33 ব্বিলোযী িম্প্রদলোবযি34 পুিস্লোি, এবং 
িলোবদি িলোপ্লোই গচইন অরডে বলো েরলোের পরিশ্রবমি েলোিনব্বস্লো 
প্রকলোে কিবি পরিচলোলনলো কবি।35 িলোমলোক রেল্প জনিম্বক্থি 
গকৌেল িম্বক্থ রনবযলোগ গদয েলো পরিববেগি ক্ষরিি প্রকৃি প্রভলোব 
গরবক মবনলোবেলোগ িরিবয গদয, প্রকৃি িমলোধলোনগুরলবক অস্পষ্ 
কবি, ববরচবর্্ি গকৌেলগুরলবক দুব ্থল কবি, গটিকবহলোল্লোিবদি 
কণ্ঠস্বিবক রনমজ্জ্জি কবি, গভলোক্তলোবদি উপি গদলোষ চলোরপবয গদয 
এবং রনবজিলো গদলোষ গরবক িক্ষলো পলোয। এই ধিবনি িরলোকররি 
কবপ ্থলোবিে গিলোে্লোল গিিপনরিরবরলটে (রিএিআি) কলোে ্থরিম গ্হে 
কিলোি িময, আন্ততঃজলোরিক িলোমলোক গকলোম্লোরনগুরল এই ধলোিেলো 
গদয গে িলোিলো একটে কলোিেবক িমর ্থন কিলোি জন্ বলোরক ব্বিলোযী 
িম্প্রদলোবযি িলোবর গেলোগ রদবচ্ছ, েলোি েবল িলোমলোক উৎপলোদন গে 
অবন্ি মবিলো নয িলো গরবক মবনলোবেলোগ িরিবয গনয। ব্বিলো-
িলোমলোকজলোি রিব্ অনন্ গে িলোিলো গকলোন স্বলোস্্ বলো িলোমলোজজক িুরবধলো 
প্রদলোন কবি নলো, বেবি আে (8) রমরলযন মলোনুষবক হি্লো কবি36 
এবং রবশ্ব অর ্থনীরিবি প্ররি বেি 1.4 টরিরলযন মলোরক্থন ডললোি খিচ 
কবি।37 রবরভন্ন লঙ্ঘন েলো়েলোও এি িরলোকররি রিএিআি-এি 
প্রচলোি কবি। রবশ্বজবু়ে অবনক িলোমলোক স্পনিিরেপ রনবষধলোজ্লোি 
মবধ্, এটে একটে রমর্লো ধলোিেলোও গদয গে িলোমলোক রেল্পবক িলোি 
িিবিলোহ েঙৃ্খবল গস্বচ্ছলোকৃি েরলোের পরিশ্রবমি অনুেীলন 
কিলোি জন্ রনভ্থি কিলো গেবি পলোবি;38 েখন রবশ্ব স্বলোস্্ িংস্লো 
গরেমওযলোক্থ কনবভনেন অন গেলোব্লোবকলো কবট্লোল (ডরলিউএইচও 
এেরিটেরি) প্রদলোন কবি িলোমলোক রেল্পবক অবে্ই িিকলোি দ্লোিলো 
কবঠলোিভলোবব রনযর্রেি কিবি হবব এবং গকলোবনলো ধিবনি স্ব-রনয্রেে 
প্রদলোবন রবশ্বলোি কিলো েলোবব নলো। রববেষজ্বদি িুপলোরিে39এবং 
ভলোল অনুেীলবনি িলোবর িলোমঞ্জি্পপূে ্থ, ডরলিউএইচও এেরিটেরি 
রনবদ্থরেকলো দৃঢ় িিকলোিী রনযমকলোনুন এবং কলোঠলোবমলো, স্বলোধীন 
গববষেলো, এবং ববরচবর্্ি িুপলোরিে কবি, েলো গেকিই অর ্থলোযন এবং 
িলোমলোক রেবল্পি হস্তবক্ষপ গরবক িুিরক্ষি।40

1. িলোমলোক গকলোম্লোরনগুরলি িরলোকররি রিএিআি উবদ্লোগগুরল 
পরিবববেি উপি িলোমলোবকি রবধ্ংিী প্রভলোব গরবক মবনলোবেলোগ 
িরিবয গদয৷41, 42

পরিবববেি গক্ষবর্ িলোমলোক গকলোম্লোরনগুবললোি িরলোকররি 
রিএিআি কম ্থিপূরচ গেমন বকৃ্ষ গিলোপে, িমুরি বিকি 
পরিচ্ছন্নিলো,43 ইি্লোরদ, বলোস্তব রবষযগুরল গরবক মবনলোবেলোগ 
িিলোবনলোি উপলোয রহিলোবব উনু্ক্ত কিলো হবযবে—পে্গুরলবক 
ত্রুটেপপূে ্থ িলোখলো, গ্হবে ব্র ্থ হওযলো। িলোবদি জীবনচরি জবু়ে 
িলোবদি পবে্ি জন্ দলোরযত্ব, িলোমলোবকি দলোম কম িলোখলো, 
শ্ররমকবদি দি কষলোকরষি ক্ষমিলো অস্বীকলোি কিলো এবং আিও 

উব ্থি মলোটেবি িম্প্রিলোিেবক উৎিলোরহি কিলো এবং রবষলোক্ত 
কৃরষ িলোিলোযরনবকি ব্বহলোি।44 পরিববেগি ক্ষরি এবং 
দলোরযত্ব47 এবং ডরলিউএইচও এেরিটেরি এি 5.3 অনুবচ্ছদ 
লঙ্ঘন কবি।

িলোমলোক গকলোম্লোনীগুরল স্বীকলোি কবি গে রিগলোবিবেি 
বলোেগুরল হল িববচবয গবরে আবজ্থনলোেুক্ত পে্,48 এি মবধ্ 
4-5 টরিরলযন বলোরষ ্থক গেবল গদওযলো হয, েলো 15 বেি পে ্থন্ত 
বলোবযলোরডবগ্ড হবি িময গনয৷49 প্ররিজরিযলো রহিলোবব, মলোব� 
মলোব� িমুরি পরিষ্লোি-পরিচ্ছন্নিলোি জন্ গকলোম্লোরনগুরলবক 
অনুস্লোিক রদবয অর ্থলোযন কিলো হয গে গভলোক্তলোিলো আবজ্থনলো 
গেললোি জন্ গদলোষী, িলোবদি খলোিলোপভলোবব রডজলোইন কিলো 
পবে্ি পচবনি িময পরিবববে অরবিি রবষলোক্ত পদলোর ্থ 
রনগ ্থি হওযলোি দলোয নলো রনবয।50 উবলেখবেলোগ্ভলোবব, এমনরক 
িলোবদি "বলোবযলোরডবগ্বডবল বলোে" জলজ প্রলোবেি ক্ষরি কবি।51

উন্নি গদেগুরলবি পরিববেগি রবরধ গমবন চললোি দলোরব 
কিলোি িময, িলোমলোক গকলোম্লোরনগুরল মপূলি রনম্ন ও মধ্ম 
আবযি গদেগুরলবি উি্পলোদনবক স্লোনলোন্তরিি কবিবে 
গেখলোবন গবরেিভলোগ িলোমলোবকি েলন হয এবং উি্পলোরদি 
হয,52 জবলোবরদরহিলো এ়েলোবি এবং কবঠলোি পরিববেগি 
রনযমগুরল এ়েলোবি৷53 কলোিে িলোমলোক অ্লোকলোউন্টগুরল বলোরষ ্থক 
2 রমরলযন েন কটঠন ববজ্্থ ি জন্, রনম্ন এবং মধ্ম আবযি 
গদেগুরলবি দুব ্থল বজ্্থ  ব্বস্লোপনলো,55 দপূরষি জল ব্বস্লো56 
এবং বন উজলোব়েি কলোিবে পরিববেগি54 ক্ষরি আিও গবব়ে 
েলোয৷57, 58

2. েযারপযাবির পবরবিবি তযামযাক বিবল্পর জনসংব�যাগ 
(বপআর) ককৌিিগুবি তযামযাক উৎপযাদবনর পবরবিিগত 
প্ভযাি কমযাকযাবিিযায় আন্তজয্াবতকভযাবি সম্মত 
সমযাধযানগুবিবক অস্পষ্ কবর।

পরিবববে িলোমলোক রেবল্পি িরলোকররি অবদলোন, গেমন 
"বকৃ্ষ গিলোপে" প্রচলোি কিলো, পরিববে িক্ষলোি এবং বলোস্তুি্রে 
পুনরুদ্লোি কিলোি জন্ প্রকৃি িমলোধলোনগুরলবক ডুরববয গদয, 
েখন এি অনুরমি "গেকিই অনুেীলনগুরল" প্রচলোি কবি। 
এই প্রবচষ্লোগুরল িলোমলোক উৎপলোদবনি পরিববেগি প্রভলোব 
গমলোকলোববললোয আন্তজ্থলোরিক িম্প্রদলোয গে নীরিি রবকল্পগুরলবি 
িম্মি হবযবে এগুরলবক িমর ্থন কিবি িলো ব্র ্থ হবযবে৷ এবি 
ডরলিউএইচও এেরিটেরিি অনুবচ্ছদ 17 (অর ্থননরিকভলোবব 
কলোে ্থকি রবকল্প জরিযলোকললোবপি জন্ িহলোযিলোি রবধলোন) এবং 
18 (পরিববে এবং ব্জক্তি স্বলোস্্ িুিক্ষলো) বলোস্তবলোযন কিলো 
জর়েি, প্রলোররমকভলোবব কৃিক-ও শ্রবমক-েযাবিত ন়ীবত ও 
কমস্ূবেগুবিবক িহুমুখ়ীকরবণর বদবক আহ্যান করযা 
�যা কটকসই তযামযাক বিবল্পর হস্তবক্ষপ ক্বক অ্য্ায়ন 
করযা এিং সুরবক্ষত রযাবখ।59 এগুরল অন্লোন্ রবষযগুরলি 
মবধ্, বন উজলো়ে, জরমি অবক্ষয এবং রেশুশ্রমবক 
গমলোকলোববললো কিলোি উবদেবে্ প্রেীি হবযবে। উদলোহিেস্বরূপ, 
িলোমলোক গরবক েবমবেলো60 বলো বলোেঁ61 এ স্লোনলোন্তরিি কিলোি 
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অনুেীলনগুরল ইরিবলোচক ভপূ রম ব্বহলোিবক উন্নীি কবিবে, 
কলোব ্থন রনতঃিিে হ্লোি কবিবে এবং জরমি ললোভজনকিলো বজৃদ্ 
কবিবে, পলোেলোপলোরে জীবনবরচর্্বক িমর ্থন কবিবে৷ 

এেলো়েলোও, রববেষজ্িলো িলোমলোবকি গক্ষবর্ প্রবেলোজ্ হবি পলোবি 
এমন পরিববেগি রবরধ-রবধলোবনি উন্নরি/প্রবযলোগ কিলোি 
আহ্লোন জলোরনবযবেন গেমন বরধ ্থি উৎপলোদক দলোরযত্ব রস্ম, 
জর়েি মলোমললো এবং রেবল্পি অিদলোচিে এবং পরিববেগি 
ক্ষরিি খিচ পুনরুদ্লোবিি জন্ অর ্থননরিক হস্তবক্ষপ, 
এবং একক-ব্বহলোবিি প্লোরটিক/রেল্লোি।63 িলোমলোক 
রেবল্পি রিএিআি উবদ্লোগগুরল এই িমলোধলোনগুরলি জন্ 
প্ররিজরিযলোেীল নয৷ 

3. তযামযাক ককযাম্যাবনগুবিযা পবরবিিগত ক্ষবতর জন্ 
কভযাক্যাবদর দযায়়ী কবর।64 

পরিববেগি ক্ষরি গমলোকলোববললোি জন্ িলোমলোক রেবল্পি 
রিএিআি গকৌেলটে িলোি "বকৃ্ষ গিলোপে প্রকল্প" এবং 
"পরিচ্ছন্ন উি্পলোদন প্রজরিযলো" বলোরহ্কভলোবব জলোকঁলোলভলোবব 
প্রদে ্থন কিলোি উপি দৃটষ্ রনবদ্ কবি এবং পলোবরলক গপ্বি 
অ্লোেবরি এবং রি্লোে রবন িিবিলোহ কবি এবং িমুরি পরিষ্লোবি 
অবদলোন গিবখ রিগলোবিে বলোে রলেলোি িমি্লো িম্বক্থ 
িবচিনিলো প্রচলোি কবি। িলোমলোক রেবল্পি দ্লোিলো গপ্ররিি 
বলোি্থলোগুরল স্পষ্: "আমলোবদি একটে পরিষ্লোি বলোর়েি উবঠলোন 
আবে" এবং "িমি্লো হল ধপূমপলোযীিলো কীভলোবব আবজ্থনলো 
গেবল গদয, রকন্তু আমিলো এবি িলোহলোে্ কিরে।” এই বলোি্থলোটে 
এই িি্টেবক অস্পষ্ কবি রিগলোবিবেি রেল্লোবিি কলোিবে 
গে মযললো গেললো হবচ্ছ, েলো িলোমলোক গকলোম্লোরনগুরল দ্লোিলো 
এমনভলোবব রডজলোইন কিলো হবযবে এবং এই মলোিলোত্মক এবং 
আিজক্তকি পে্টেি এমন ত্রুটেপপূে ্থ নকেলোি জন্ িলোবদি 
দলোযবদ্িলো িবযবে৷

িলোমলোকজলোি রিব্ অি্ন্ত আিজক্তেুক্ত এবং 70% এিও গবরে 
েলোিলো ধপূমপলোন গেব়ে রদবি চলোয৷65 গভলোক্তলোিলো, একটে প্রলোেরলোিী 
পবে্ি িলোবর প্রলুব্ধ হওযলোি পবি এবং আিজক্তি গবলো�লোয 
ভলোিলোরিলোন্ত হওযলোি পবি, িলোমলোক গকলোম্লোরনগুরল িলোবদি 
পে্গুরলবক মযললো গেললোি জন্ দলোযী কিলো হয৷ গভলোক্তলোবদি 
উপি দলোয চলোপলোবনলোি পরিববি্থ, পে্টেি জীবনচরি জবু়ে 
দলোযবদ্িলো িলোমলোক পে্ রনম ্থলোিলোবদি উপি চলোপলোবনলো উরচি। 
এবক এক্সবেবন্ডড প্ররডউিলোি গিিপজন্সরবরলটে (ইরপআি)
ও বললো হয।66 অন্লোন্ রবষবযি মবধ্, পরিববে আইবনি 
প্রবযলোবগি জন্ িলোমলোক গকলোম্লোরনগুরলবক পরিববেগি 
ক্ষরিি জন্ অর ্থ প্রদলোন কিলোি জন্ প্রস্তলোবকলোিীিলো 
রবরভন্ন পদবক্ষবপি িুপলোরিে কবিন।67 এই ধলোিেলোি 
অধীবন িুপলোরিেকৃি িম্রক্থি ব্বস্লোগুরল ডরলিউএইচও 
এেরিটেরি-এি অনুবচ্ছদ 19 এবং 5.3 অনুবচ্ছবদ মপূি ্থ 
নীরিগুরলি একটে পরিিিবক কভলোি কবি, গেমন িলোমলোক 
রেল্পবক পরিষ্লোি কিলোি জন্ রে গনওযলো, ক্ষরিি জন্ মলোমললো 
কিলো, এবং প্রবেলোজক এবং রববরিিলোবদি জন্ আইন প্রেযন 

কিলো, এবং গভলোক্তলো নয, ক্ষরিি জন্ চপূ়েলোন্তভলোবব দলোযী৷68, 69

4. তযামযাক বিল্প-অ্য্ায়নকৃত গবিিণযা স্ব-পবরবিিযা, 
এটটবক দযায়িদ্তযা ক্বক রক্ষযা করযার উবদেবি্, 
জিযািবদবহতযা নয়।

িলোমলোক রেবল্পি প্ররিববদনগুরল পরিবববেি উপি িলোমলোবকি 
প্ররিকপূ ল প্রভলোববক মলোিলোত্মকভলোবব অবমপূল্লোযন কবি।70 
উদলোহিেস্বরূপ, িলোমলোক উৎপলোদবন ব্বহৃি জ্লোললোনী কলোবঠি 
ব্বহলোি িলোমলোক বহুজলোরিকবদি অনুমলোন অি্ন্ত কম, একটে 
রনরদ্থষ্ জ্লোললোনী খিচ (SFC) িপূচক অনুমলোন কবি 7.8 গকজজ 
কলোঠ/গকজজ71িলোমলোবকি পপূব ্থবিতী অনুমলোন 100 গকজজ গরবক 
230 গকজজ কলোঠ/গকজজ িলোমলোক।72

উবলেখবেলোগ্ভলোবব, িলোমলোক রেবল্পি রলেলোি টিলোরডজ দলোরব কবি 
গে অি্রধক গচলোিলোচলোললোবনি হলোি িলোমলোক গকলোম্লোরনগুরলবক 
ে্লোক্স বজৃদ্ প্ররিবিলোবধ িহলোযিলো কিবি ব্বহৃি হয এবং এটে 
একটে স্ব-িংিক্ষবেি গকৌেল ববল মবন হয। রবপুল িংখ্ক 
রিগলোবিবেি বলোেগুরলবক অনবধ ববল দলোরব কবি িলো প্রি্লোখ্লোন 
কিলো িলোমলোক গকলোম্লোরনগুরলি িম্লোব্ দলোযবদ্িলোবকও হ্লোি 
কবি েলো িলোগবি রনগ ্থি পরিববেগি রবষ এবং পরিষ্লোি-
পরিচ্ছন্নিলো িম্রক্থি ক্ষরিি জন্। 

5. তযামযাক বিবল্পর তযামযাক উৎপযাদনবক উৎসযাবহত করযার 
এিং িহুমুখ়ীকরবণর ককৌিি অিমূি্যায়ন করযার 
অনুি়ীিন কৃিকবদর তযামযাক েযাবি আসক্ রযাবখ, �যা 
পবরবিবির জন্ ক্ষবতকর। 

এি মপূল ব্বিলো এবং িিবিলোহ েঙৃ্খবলি অংে রহিলোবব, 
িলোমলোক গকলোম্লোরনগুরল একটে রমর্লো ধলোিেলো গদয গে িলোিলো 
িলোমলোক চলোষ73 এবং এি িলোবর িম্রক্থি িম্প্রদলোযগুরলবক 
িমর ্থন কবি, িলোই চলোবষি জন্ প্রেুজক্তগি এবং আরর ্থক 
িহলোযিলোি জন্ িরলোকররি রিএিআি উবদ্লোগগুরল প্রদলোন 
কবি। েলোইবহলোক, িলোমলোক চলোষবক উৎিলোরহি কিলো ববরচবর্্ি 
রবরুবদ্ েলোয, েলো িলোমলোবকি স্বলোস্্ ও পরিববেগি ক্ষরি 
গমলোকলোববললোি মপূল িমলোধলোন।74

িলোমলোক রেবল্পি দ্লোিলো প্রেীি আরর ্থক ব্বস্লোগুরল কৃষকবদি 
িলোমলোক চলোবষ আিক্ত িলোখলোি জন্ গঠন কিলো হয।75 িলোমলোক 
গকলোম্লোরনগুরলি গদওযলো রকেু প্রবেলোদনলো, গেমন ঋে, িলোমলোক 
চলোরষ ও শ্ররমকবদি রিমলোগি িলোমলোক উৎপলোদবন প্রলুব্ধ কিলো 
এবং িলোবদি উপি রনভ্থিেীল িলোখলো,76 এবং গেষ পে ্থন্ত, 
রিমলোগি ঋেী।77 িলোমলোক চলোষ অন্লোন্ েিবলি িুলনলোয 10 
গুে গবরে আরিমেলোত্মক বন উজলো়ে কবি।78

6. তযামযাক ককযাম্যাবনর ফ্রন্ট গ্রুপ এিং ত্যাকব্ত 
বসএসআর পবরবিিগত ক্ষবতর দ্যারযা প্ভযাবিত কৃিক ও 
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শ্রবমকবদর কণ্ঠস্বর বনমজ্জিত কবর।
ববরশ্বক ঐকমি্ এবং চুজক্ত নীরি রনবদ্থে কবি গে িলোমলোক 
গকলোম্লোনীি কৃরষ ববরচবর্্ি িলোবর িম্রক্থি নীরিরনধ ্থলোিবে 
গকলোন স্লোন গনই এবং এই ধিবনি প্রবচষ্লো অবে্ই শ্ররমক/
কৃষকবদি দ্লোিলো চলোরলি হবি হবব।79 িবব, িলোমলোক চলোরষ 
এবং শ্ররমকিলো িলোমলোক উৎপলোদবন িিলোিরি প্রভলোরবি এবং 
পরিববেগি ক্ষরিি িলোবর জর়েিবদি খলোিলোপভলোবব উপস্লোপন 
কিলো হয। . চ্লোবলবঞ্জি রভি্রি রহিলোবব কৃষকবদি আর ্থ-
িলোমলোজজক েুজক্তগুরলবক রমর্লোভলোবব উপস্লোপন কিলোি জন্ 
গকলোম্লোরনগুরল িলোবদি পবক্ষ লরবং কিলোি জন্ আন্তজ্থলোরিক 
িলোমলোক চলোরষ িরমরি (ITGA)80-এি মবিলো81 রেন্ট গ্রুপগুরল 
গঠন কবিবে এবং অর ্থলোযন কবিবে,82-85 এই কলোিবে এটে 
আিও খলোিলোপ হবযবে। িলোমলোক রনয্রেে ব্বস্লো গেমন কি 
বজৃদ্।86

িলোমলোক কমতীিলো িলোমলোক গকলোম্লোনীগুরলবক িলোমলোক রেবল্পি 
অর ্থলোযবন গেলোব্লোবকলো গগ্লোরযং (ইরিএলটে) েলোউবন্ডেবনি 
মপূল্ িম্বক্থ আবললোচনলোি িময রমর্লো প্ররিশ্রুরি রদবয 
িলোবদি কণ্ঠস্বি ডুরববয গদওযলোি অরভবেলোগ কবিবেন।87 
রেরলপ মরিি-েলোবন্ডড েলোউবন্ডেন েি এ গস্লোক-ররে ওযলোল্্থ 
(এেএিএেডরলিউ)-এি কৃরষ রূপলোন্তি উবদ্লোগ (এটেআই) 
এি মলোধ্বম,88 িলোমলোক রেবল্পি বলোরেজজ্ক এবং স্বলোবর ্থি গরবক 
িলোমলোবকি উপি কৃরষ এবং পরিববেগি নীরিগুরলবক িক্ষলো 
কিলোি প্রবযলোজন রলোকলো িি্বত্বও ডরলিউএইচও এেরিটেরি এি 
অনুবচ্ছদ 5.3 িহ।

7. তযামযাক ককযাম্যাবনগুবি তযা করযার আইবন এিং 
�ুক্ক্সঙ্গত বভতব্ত ্যাকযা সতব্বেও পবরবিিগত ক্ষবতর 
জন্ অ্ ্ প্দযান করবত িযাধযা কদয়।

িলোমলোক বজৃদ্ি েবল বলোস্তুিব্রেি ব্লোরলোি রবে এবং 5-30% 
বন উজলো়ে হয,57 রগ্নহলোউি গ্লোি রনগ ্থমবনি একটে 
প্রধলোন কলোিে।58 উৎপলোদন বেবি 2 রমরলযন েন কটঠন 
বজ্্থ  উৎপন্ন কবি,52 দপূরষি জল ব্বস্লোি রদবক পরিচলোরলি 
কবি,56 দরিরি বজ্্থ  ব্বস্লোপনলো দ্লোিলো জটেল রিবটিম।55 
খলোিলোপভলোবব রডজলোইন কিলো রিগলোবিবেি বলোে আগুবনি কলোিে 
এবং রিমলোগি কবযক দেক ধবি িমুবরিি জীবনবক ক্ষরি 
কবি। রেবল্পি অিদলোচিে এবং পরিববেগি ক্ষরিি খিচ 
পুনরুদ্লোবিি জন্ মলোমললো এবং অর ্থননরিক হস্তবক্ষবপ 
জর়েি হওযলো হল একটে মপূল িমলোধলোন েলো রববেষজ্িলো 
িলোমলোবকি পরিববেগি ক্ষরিগুরলবক গমলোকলোববললো কিলোি 
পিলোমে ্থ গদন৷89 এটে ক্ষরিপপূিে িহ িলোমলোক রেবল্পি দলোয 
গমলোকলোববললো কিলোি জন্ ডরলিউএইচও এেরিটেরি এি 
অনুবচ্ছদ 19 এি িলোবর িলোমঞ্জি্পপূে ্থ৷ িরলোরপ, িলোমলোক রেল্প 
পরিববেগি ক্ষরিি দলোয এ়েলোয িলোি কলোে ্থরিমবক এমন 
এখরিযলোবি স্লোনলোন্তি কবি গেখলোবন কম কবঠলোি বলো রেররল 
রনযম িবযবে। উদলোহিেস্বরূপ, বলোযু দপূষবেি অরভবেলোবগি 

প্ররিজরিযলো রহিলোবব এবং উগলোন্ডলোয িলোমলোবকি কবঠলোি 
রনয্রেবেি আহ্লোবনি প্ররিজরিযলো রহিলোবব, ররিটেে আবমরিকলোন 
গেলোব্লোবকলো (ব্লোে) গকরনযলোবি িলোি িুরবধলোগুরল স্লোনলোন্তরিি 
কবিবে৷90

পরিববেগি ক্ষরিি পরিমলোে রনে ্থয কিলো িি্বত্বও, ক্ষরিি 
জন্ িলোমলোক গকলোম্লোরনবক দলোযী কবি গকলোবনলো মলোমললো দলোবযি 
কিলো হযরন।91 ডরলিউএইচও এেরিটেরি-এি অনুবচ্ছদ 6 
(িলোমলোবকি চলোরহদলো কমলোবি মপূল্ এবং কি ব্বস্লো) িলোমলোক 
রেল্পবক অর ্থ প্রদলোবনি প্রবযলোজনীযিলো রবববচনলো কবি। বরধ ্থি 
িলোমলোক কি আবিলোবপি মলোধ্বম গনরিবলোচক বলোরহ্কিলোি 
জন্। এি িলোবর িলোমঞ্জি্ গিবখ, কবযকটে গদে ইরিমবধ্ই 
"দপূষেকলোিী অর ্থ প্রদলোন" নীরিি িলোবর িলোমঞ্জি্পপূে ্থ িলোিচলোজ্থ 
এবং রে আবিলোপ কবিবে৷92, 93 িলোমলোক গকলোম্লোরনগুরল গে 
গকলোবনলো ধিবনি িলোমলোক কি বজৃদ্বক প্ররিবিলোধ কবিবে94 িহ 
গেগুরলবক িলোমলোবকি ক্ষরিি জন্ অর ্থ রনধ ্থলোিবেি প্রবযলোজন 
হয৷ িলোমলোক গকলোম্লোরনগুরল গিই নীরিগুরলবক প্ররিহি 
কবিবে েলো িলোমলোক রেল্পবক পরিষ্লোি-পরিচ্ছন্নিলোি খিচ প্রদলোন 
কবি,95 েলোি মবধ্ ইউবিলোপীয ইউরনযবন রবববচনলোধীন,96 
রেলোন্স,97 আযলোিল্লোন্ড,98 েুক্তিলোজ্99 এবং আবমরিকলো 
েুক্তিলো্রে।100 
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তযামযাক বিল্প ক়ীভযাবি পবরবিবির সযাব্ সম্বকত্ জযাবতসংবঘর কটকসই উন্নয়ন 
িক্ষ্গুবি (এসবিক্জ) িযাধযাগ্রস্ত কবর

3expose
tobacco

gro. 

5.  
Gender  
equality

“Empower and provide 
opportunity to women and 
girls in a diverse workforce 
of 82,000 people” 4

Target women and adolescents in their marketing. 

• 
as the disproportionate burden of exposure to second-hand 
smoke and use during pregnancy. 

6.  
পির�ার পািন
এবং স�ািনেটশন

জেলর পুনব ��বহার �চার, 
জলাশয় র�া, এবং েটকসই 
জল ব�ব�াপনা �চার 
ক�ন • িসগােরেটর বাট, যা �ায়শই মহাসাগর, �দ এবং অন�ান� জেলর 

উৎস�িলেত েফেল েদওয়া হয়, পানীয় জেল িবষা� পদাথ � 
রেয়েছ।

8.  
Decent work 
& economic 
growth

Provide good working 
conditions for over 1 
million workers

Invest in programs to end 
child labor

(See SDG 1 regarding 
economic growth)

“Downplay the negative impacts of tobacco farming in 
communities and shift attention away from it through 
inappropriate or weakly developed and misleading corporate 
social responsibility campaigns.” 5

• Low prices for leaves have kept farmers in a debt-poverty cycle 
that leads to the use of child labor. 

• According to the International Labor Organization (ILO), %70 
of children involved in child labor (about 108 million children) 
are concentrated primarily in the agriculture sector. 

• Notably based on the ILO Secretariat report, decent work in 
tobacco farms has yet to improve despite decades of programs 
with the tobacco industryʼs so-called CSR on child labor.

9.  
Industry,  
innovation &  
infrastructure

Use research and 
technology (in new 
“smoke-free” products) to 
help deliver on SDGs

Use research to produce new addictive products and market 

• Most countries do not have the technology, expertise and 
regulations in place to manage this. 

• Tobacco marketing targets the youth in order to replace 
quitting or dying smokers because those not smoking by the 
age of 18 are unlikely to ever do so.

10.  
Reduced  
inequalities

“Develop our product 
portfolio and new 
business models to 
address pricing barriers” 6 
(re: novel and emerging 
products)

Market novel products in a manner that normalizes smoking, 
and use pricing strategies to dominate all market segments, 

• In most countries, tobacco sales are highest among the poor, 
those with low literacy rates and those with a mental health 
condition, which compounds inequitable conditions.

এসিড�জ তামাক েকা�ািন�িল
দািব কের...

বা�েব, তামাক েকা�ািন�িল…
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• Low prices for leaves have kept farmers in a debt-poverty cycle 
that leads to the use of child labor. 
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Industry,  
innovation &  
infrastructure

Use research and 
technology (in new 
“smoke-free” products) to 
help deliver on SDGs

Use research to produce new addictive products and market 

• Most countries do not have the technology, expertise and 
regulations in place to manage this. 

• Tobacco marketing targets the youth in order to replace 
quitting or dying smokers because those not smoking by the 
age of 18 are unlikely to ever do so.

10.  
Reduced  
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“Develop our product 
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11.  
Sustainable 
cities &  
communities

Replace deadly cigarettes 
with “smoke-free 
products”

Mislead the public about the safety and emissions of novel 
products. 

• Tobacco smoke lowers air quality, compromising the safety of 
housing, workplaces, transport systems and public spaces. 

12.  
দািয়�শীল
খরচ
এবং উৎপাদন

এ�িল পুনব ��বহার এবং 
িলটার-�িতেরাধ কম �সূিচ সহ 
তােদর পণ��িলর 
পিরেবশগত �ভাব �াস 
ক�ন

• 4.5 ��িলয়ন িসগােরেটর বাট স�ঠকভােব িন�ত্িত করা হয় না, 
এ�ট পিৃথবীর সবেচেয় জ�ালযু� আইেটম ৈতির কের।

13.  
জলবায়ু
কায ��ম

 
কাব �ন িনরেপ� কম �সূিচর 
মাধ�েম জলবায়ু পিরবত�েনর 
ঝঁুিক কমােনা

•
 

তামাক েকা�ািন�িল িনয়িমতভােব তােদর পিরেবশগত �িত কিমেয় েদয়।

14.  
জীবন
িনভ�র
জেল

 
 

িলটার �িতেরাধ সহ 
পণ��িলর পিরেবশগত 
�ভাব �াস ক�ন এবং 
িনগ �ত বজ���িল সরকারী 
িনয়েমর মেধ� রেয়েছ তা 
িন��ত ক�ন

• তামাক েকা�ািন�িল ক�াে�ইেন অনদুান �দান কের যা ৈসকত 
পির��তার ে�ে� একক সব �ািধক সং�হ করা আবজ�না হওয়া 
সত্ে�ও িসগােরেটর বাট�িলেক অিনয়ি�ত হেত েদয়৷

• এ�িল জলাধারেক দিূষত কের এবং িসগােরট িফ�ার এবং 
কীটনাশক ব�বহার কের জলজ জীবনেক �মিক েফেল েদয়৷

15.  
জীবন
ভূিমেত

 
জীবৈবিচ�� র�া 
ক�ন, িবেশষ কের 
�িত�� বনা�েল

পিরেবশগত �িতর দায় েথেক মেনােযাগ সরােত তথাকিথত 
পিরেবশগত কায ��ম পিরচালনা ক�ন।

• তামাক চাষ এবং চােষর ফেল গাছ এবং জীবৈবিচে��র অপিরবত�নীয় 
�িত হয়।

• তামাক চােষর জন� জিম পির�ার করা এবং িসগােরট-স�িক�ত 
বেনর আ�ন বন উজােড়র িদেক পিরচািলত কের।

SDG Tobacco companies 
claim to...

In reality, tobacco companies…
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�িত বছর 1.69 িবিলয়ন পাউ� িবষা� বজ�� ৈতির কের যা হাজার 
হাজার রাসায়িনক পদাথ � বাতাস, পািন এবং মা�টেত েছেড় েদয়।

বছের 200,000 েহ�র বন উজােড়র হার সহ এর ব�বসার কারেণ 
পিরেবশগত �িতর জন� �িতপূরেণর দািয়� েনয়া উিচত।

জলজ িসে�েমর �িত কের তােদর ব�বসািয়ক অনুশীলন 
চািলেয় যাওয়ার উপায় খুঁজনু।

উৎি: রি রড, ক্লোরটিবললো রি, টরিরভবনলো রড। রকভলোবব িলোমলোক রেবল্পি হস্তবক্ষপ জলোরিিংবরি গেকিই উন্নযন লবক্ষ্ বলোধলো গদয। িমি্লো রববিে। টিপ (গিবটেম্বি 2020)।
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5.  
Gender  
equality

“Empower and provide 
opportunity to women and 
girls in a diverse workforce 
of 82,000 people” 4

Target women and adolescents in their marketing. 

• 
as the disproportionate burden of exposure to second-hand 
smoke and use during pregnancy. 

6.  
পির�ার পািন
এবং স�ািনেটশন

জেলর পুনব ��বহার �চার, 
জলাশয় র�া, এবং েটকসই 
জল ব�ব�াপনা �চার 
ক�ন • িসগােরেটর বাট, যা �ায়শই মহাসাগর, �দ এবং অন�ান� জেলর 

উৎস�িলেত েফেল েদওয়া হয়, পানীয় জেল িবষা� পদাথ � 
রেয়েছ।

8.  
Decent work 
& economic 
growth

Provide good working 
conditions for over 1 
million workers

Invest in programs to end 
child labor

(See SDG 1 regarding 
economic growth)

“Downplay the negative impacts of tobacco farming in 
communities and shift attention away from it through 
inappropriate or weakly developed and misleading corporate 
social responsibility campaigns.” 5

• Low prices for leaves have kept farmers in a debt-poverty cycle 
that leads to the use of child labor. 

• According to the International Labor Organization (ILO), %70 
of children involved in child labor (about 108 million children) 
are concentrated primarily in the agriculture sector. 

• Notably based on the ILO Secretariat report, decent work in 
tobacco farms has yet to improve despite decades of programs 
with the tobacco industryʼs so-called CSR on child labor.

9.  
Industry,  
innovation &  
infrastructure

Use research and 
technology (in new 
“smoke-free” products) to 
help deliver on SDGs

Use research to produce new addictive products and market 

• Most countries do not have the technology, expertise and 
regulations in place to manage this. 

• Tobacco marketing targets the youth in order to replace 
quitting or dying smokers because those not smoking by the 
age of 18 are unlikely to ever do so.

10.  
Reduced  
inequalities

“Develop our product 
portfolio and new 
business models to 
address pricing barriers” 6 
(re: novel and emerging 
products)

Market novel products in a manner that normalizes smoking, 
and use pricing strategies to dominate all market segments, 

• In most countries, tobacco sales are highest among the poor, 
those with low literacy rates and those with a mental health 
condition, which compounds inequitable conditions.

এসিড�জ তামাক েকা�ািন�িল
দািব কের...

বা�েব, তামাক েকা�ািন�িল…
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জলাধারেক দিূষত কের এবং িসগােরেটর িফ�ার এবং কীটনাশক 
ব�বহার কের জলজ জীবনেক �মিক েদয়।
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5.  
Gender  
equality

“Empower and provide 
opportunity to women and 
girls in a diverse workforce 
of 82,000 people” 4

Target women and adolescents in their marketing. 

• 
as the disproportionate burden of exposure to second-hand 
smoke and use during pregnancy. 

6.  
পির�ার পািন
এবং স�ািনেটশন

জেলর পুনব ��বহার �চার, 
জলাশয় র�া, এবং েটকসই 
জল ব�ব�াপনা �চার 
ক�ন • িসগােরেটর বাট, যা �ায়শই মহাসাগর, �দ এবং অন�ান� জেলর 

উৎস�িলেত েফেল েদওয়া হয়, পানীয় জেল িবষা� পদাথ � 
রেয়েছ।

8.  
Decent work 
& economic 
growth

Provide good working 
conditions for over 1 
million workers

Invest in programs to end 
child labor

(See SDG 1 regarding 
economic growth)

“Downplay the negative impacts of tobacco farming in 
communities and shift attention away from it through 
inappropriate or weakly developed and misleading corporate 
social responsibility campaigns.” 5

• Low prices for leaves have kept farmers in a debt-poverty cycle 
that leads to the use of child labor. 

• According to the International Labor Organization (ILO), %70 
of children involved in child labor (about 108 million children) 
are concentrated primarily in the agriculture sector. 

• Notably based on the ILO Secretariat report, decent work in 
tobacco farms has yet to improve despite decades of programs 
with the tobacco industryʼs so-called CSR on child labor.

9.  
Industry,  
innovation &  
infrastructure

Use research and 
technology (in new 
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help deliver on SDGs
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11.  
Sustainable 
cities &  
communities

Replace deadly cigarettes 
with “smoke-free 
products”

Mislead the public about the safety and emissions of novel 
products. 

• Tobacco smoke lowers air quality, compromising the safety of 
housing, workplaces, transport systems and public spaces. 

12.  
দািয়�শীল
খরচ
এবং উৎপাদন

এ�িল পুনব ��বহার এবং 
িলটার-�িতেরাধ কম �সূিচ সহ 
তােদর পণ��িলর 
পিরেবশগত �ভাব �াস 
ক�ন

• 4.5 ��িলয়ন িসগােরেটর বাট স�ঠকভােব িন�ত্িত করা হয় না, 
এ�ট পিৃথবীর সবেচেয় জ�ালযু� আইেটম ৈতির কের।

13.  
জলবায়ু
কায ��ম

 
কাব �ন িনরেপ� কম �সূিচর 
মাধ�েম জলবায়ু পিরবত�েনর 
ঝঁুিক কমােনা

•
 

তামাক েকা�ািন�িল িনয়িমতভােব তােদর পিরেবশগত �িত কিমেয় েদয়।

14.  
জীবন
িনভ�র
জেল

 
 

িলটার �িতেরাধ সহ 
পণ��িলর পিরেবশগত 
�ভাব �াস ক�ন এবং 
িনগ �ত বজ���িল সরকারী 
িনয়েমর মেধ� রেয়েছ তা 
িন��ত ক�ন

• তামাক েকা�ািন�িল ক�াে�ইেন অনদুান �দান কের যা ৈসকত 
পির��তার ে�ে� একক সব �ািধক সং�হ করা আবজ�না হওয়া 
সত্ে�ও িসগােরেটর বাট�িলেক অিনয়ি�ত হেত েদয়৷

• এ�িল জলাধারেক দিূষত কের এবং িসগােরট িফ�ার এবং 
কীটনাশক ব�বহার কের জলজ জীবনেক �মিক েফেল েদয়৷

15.  
জীবন
ভূিমেত

 
জীবৈবিচ�� র�া 
ক�ন, িবেশষ কের 
�িত�� বনা�েল

পিরেবশগত �িতর দায় েথেক মেনােযাগ সরােত তথাকিথত 
পিরেবশগত কায ��ম পিরচালনা ক�ন।

• তামাক চাষ এবং চােষর ফেল গাছ এবং জীবৈবিচে��র অপিরবত�নীয় 
�িত হয়।

• তামাক চােষর জন� জিম পির�ার করা এবং িসগােরট-স�িক�ত 
বেনর আ�ন বন উজােড়র িদেক পিরচািলত কের।

SDG Tobacco companies 
claim to...

In reality, tobacco companies…
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�িত বছর 1.69 িবিলয়ন পাউ� িবষা� বজ�� ৈতির কের যা হাজার 
হাজার রাসায়িনক পদাথ � বাতাস, পািন এবং মা�টেত েছেড় েদয়।

বছের 200,000 েহ�র বন উজােড়র হার সহ এর ব�বসার কারেণ 
পিরেবশগত �িতর জন� �িতপূরেণর দািয়� েনয়া উিচত।

জলজ িসে�েমর �িত কের তােদর ব�বসািয়ক অনুশীলন 
চািলেয় যাওয়ার উপায় খুঁজনু।
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16.  
শাি�, ন�ায়িবচার
এবং শ��শালী
�িত�ান

 

"তামাকজাত �েব�র অৈবধ 
বািণেজ�র িব�ে� লড়াই 
ক�ন,"7 আইেনর শাসন 
সমথ �ন ক�ন৷ এবং ��তা

 

"অৈবধ তামাক িশে�র" 
িব�ে� থাকুন যা "অপরাধী 
েনটওয়ােক�র ��য়াকলাপেক 
অথ �ায়ন কের আইেনর 
শাসন ন� করেত পাের এবং 
শাি�পূণ � অ���েক িবপয �� 
করেত পাের”

লিবং এবং নীিতিনধ �ারকেদর ঘুষ িদেয় বািণ�জ�ক �ােথ �র পে� এবং 
সরকার�িলর িব�ে� মামলা বা এর িবধান�িল স�ূণ �ভােব ফািঁক 
েদওয়ার মাধ�েম জীবনর�ামূলক ব�ব�া�িলেক দবু �ল, িবলি�ত বা 
স�ূণ ��েপ হতাশা�� করেত পাের।

• �ধান তামাক �া�ন�াশনাল�িল অৈবধ ব�বসায় জিড়ত বেল 
পাওয়া েগেছ ; অৈবধভােব পাচার হওয়া িসগােরেটর এক�ট বড় 
অংশ হল "অৈবধ সাদা" বা ৈবধভােব উত্পািদত পণ� যা 
অৈবধ বাজাের তােদর পথ খুেঁজ পায়।

17.  
অংশীদাির�
লে��র জন�

িবক� পণ� �চােরর জন� 
�ােথ �র �� সত্ে�ও 
�াে��র অংশীদার হন

অৈবধ বািণেজ�র িব�ে� 
লড়াই করার জন� সরকােরর 
সােথ অংশীদার

িবপ�নক, আস��যু� পণ��িলেত বািণ�জ�ক �ােথ �র পে� 
জীবন র�াকারী পদে�প�িল (কর বৃ�� এবং িব�াপন, �চার 
এবং �নসরিশপ িনিষ� করা সহ) জেলর জন� 
নীিতিনধ �ারকেদর �ভািবত ক�ন, কায �করভােব এসিড�জ 
অজ�েনর �েচ�ােক দবু �ল কের৷

• তামাক িশে�র এসিড�জ-এর সােথ স�িক�ত িসএসআর 
��য়াকলাপ�িল এর জনসাধারেণর ভাবমূিত � উ�ত 
করেত এবং কর ছােড়র জন� িডজাইন করা হেয়েছ৷

• তামাক েকা�ািন�িল চ� ��র আইন ল�ন কের, যা সাধারণভােব 
তামাক িশে�র সােথ অংশীদাির�েক, এবং িবেশষ কের অৈবধ 
বািণেজ�র িব�ে� লড়াই করার �েচ�ােক অ�ীকার কের৷
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উৎি: রি রড, ক্লোরটিবললো রি, টরিরভবনলো রড। রকভলোবব িলোমলোক রেবল্পি হস্তবক্ষপ জলোরিিংবরি গেকিই উন্নযন লবক্ষ্ বলোধলো গদয। িমি্লো রববিে। টিপ (গিবটেম্বি 2020)।
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করফযাবরন্স
1. েরদও রিগলোবিবেি রেল্লোিগুরল গেষ পে ্থন্ত গেলোে গেলোে েুকবিলোগুরলবি পবচ েলোয, িবব িলোবদি রবষলোক্ত উপলোদলোন এবং প্লোরটিবকি েুকিলোগুরল কখনই জল এবং মলোটে গরবক অদৃে্ হবি পলোবি নলো এবং 10 

বেি পে ্থন্ত িলোিলোযরনক পদলোর ্থগুরলবক অব্লোহি িলোখবি পলোবি। 
গদখুন: Thomas E. Novotny এবং Elli Slaughter। িলোমলোকজলোি রিবব্ি বজ্্থ : িলোমলোক গিবন কমলোবি একটে পরিববেগি পদ্রি। বি্থমলোন পরিববে স্বলোস্্ রিবপলোে্থ (2014) 1:208–216 (6 গম 2014)। 
এখলোবন পলোওযলো েলোবচ্ছ: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40572-014-0016-x.pdf 

2. রপএমআই 2020 িলোবল রিগলোবিে বলোে রলেলোি জরিপ  পরিচলোলনলো কবিবে। জরিপ প্রকলোে কবিবে: 

i. 25 েিলোংে প্রলোপ্তবযস্ ধপূমপলোযীিলো রিগলোবিবেি বলোে মলোটেবি গেবল গদয কলোিে িলোিলো মবন কবি গে এই পদ্রিবি রিগলোবিে রনষ্পি্রি কিলো স্বলোভলোরবক। জরিবপ প্ররি আেজবনি মবধ্ একজন ববলবেন 
গে িলোিলো মবন কবিন নলো এটে দপূষেকলোিী। 

ii. িমীক্ষলোয রচরনিি ধপূমপলোযীিলো ববলবেন গে িলোিলো প্ররিরদন 11 টে রিগলোবিে খলোন, েলোি মবধ্ 60% বলোইবি ধপূমপলোন কিলো হয, েলোি েবল আবজ্থনলো প়েলোি েবরষ্ িম্লোবনলো বিরি হয। 

iii. শুধুমলোর্ 13% ব্জক্ত িটঠকভলোবব প্লোরটিকবক রিগলোবিে রেল্লোবিি প্রধলোন উপলোদলোন রহবিবব রচরনিি কবিবেন। 
রিগলোবিে রেল্লোিগুরলি প্রধলোন উপলোদলোন হল 'গিলুবললোজ অ্লোরিবেে', একটে বলোবযলো-প্লোরটিক েলো পবচ গেবি রিন মলোি গরবক 15 বেি পে ্থন্ত িময গনয। এটে রপএমআই ইরন্টবগ্বেড রিবপলোে্থ 2020-গিও 
স্বীকলোি কিলো হবযবে। 

3. Slaughter, Elli et al. "রিগলোবিবেি বলোবেি রবষলোক্তিলো, এবং িলোবদি িলোিলোযরনক উপলোদলোন, িলোমুররিক এবং স্বলোদু পলোরনি মলোে।" িলোমলোক রনয্রেে ভরলউম 20 Suppl 1,Suppl_1 (গম 2011): i25-9। এখলোবন 
উপলব্ধ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088407/#:~:text=Background,in%20cigarettes%20prepared%20for%20consumption. 

4. Geist HJ। িলোমলোক চলোবষি িলোবর িম্রক্থি বন উজলোব়েি রবশ্বব্লোপী মপূল্লোযন। িলোমলোক রনয্রেে (মলোচ্থ 1999); 8:18-28। এখলোবন উপলব্ধ: https://tobaccocontrol.bmj.com/ content/8/1/18 

5. Lecours N, Almeida GEG, Abdallah JM, et al. িলোমলোক চলোবষি পরিববেগি স্বলোবস্্ি প্রভলোব: িলোরহবি্ি একটে পে ্থলোবললোচনলো। িলোমলোক রনয্রেে (গেব্রুযলোরি 2012);21:191- 
196। এখলোবন উপলব্ধ: https://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/191 

6. কবম্বলোরডযলোয, িলোমলোক চলোরষিলো িলোমলোক রনিলোমবযি জন্ জ্লোললোরন কলোঠ গকবনন। িলোিলো িলোমলোক রনিলোমবযি জন্ জ্লোললোনী কলোবঠি পলোেলোপলোরে িলোবলোি গলোে, একটে দিকলোিী অর ্থননরিক পে্, কলোেলো এবং ব্বহলোি 
কবি। গকরনযলোবি, মলোটেি ক্ষয, ব্লোপকভলোবব বন উজলো়ে, রনিলোমবযি জন্ গদেীয গলোে কলোেলো, জল দপূষবেি পলোেলোপলোরে স্লোনীয গ্লোবিি প্রবলোবহি ধিবে পরিবি্থন নররভুক্ত কিলো হবযবে, িবই িলোমলোক 
চলোবষি কলোিবে। রিলোজজবল, িলোমলোক চলোষকলোিী িম্প্রদলোবযি কলোেলোকলোরে অবরস্ি জলপবর বনভপূ রম হ্লোি, মলোটেি ক্ষয এবং প্রচুি কৃরষ িলোিলোযরনক অবরেষ্লোংে পলোওযলো গগবে, েলো প্রলোকৃরিক জলরবদ্লো ব্বস্লোবক 
মলোিলোত্মকভলোবব প্রভলোরবি কবি। 
গদখুন: Lecours N, Almeida GEG, Abdallah JM, et al. িলোমলোক চলোবষি পরিববেগি স্বলোবস্্ি প্রভলোব: িলোরহবি্ি একটে পে ্থলোবললোচনলো। িলোমলোক রনয্রেে (গেব্রুযলোরি 2012);21:191-196. এখলোবন উপলব্ধ: 
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/191 

7. "বজরবক ববরচর্্ িম্রক্থি কনবভনেবনি অনুবচ্ছদ 2 একটে 'ইবকলোরিবটিম'গক উজভিদ, প্রলোেী এবং অেুজীব িম্প্রদলোবযি একটে গরিেীল কমবপ্ক্স এবং িলোবদি অ-জীব পরিববে একটে কলোে ্থকিী 
ইউরনবেি রমরজ্রিযলো রহিলোবব িংজ্লোরযি কবি"। 
গদখুন: কনবভনেন অন বলোবযলোলজজক্লোল ডলোইভলোিরিটে (রিরবরড) (1992)। অনুবচ্ছদ 2 েি্থলোবলী ব্বহলোি। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.cbd.int/kb/record/article/6872?RecordType=article“ইবকলোরি
গটিম' েব্দটে গেবকলোন গস্বল গেবকলোন কলোে ্থকিী ইউরনেবক রনবদ্থে কিবি পলোবি েলো িমলোধলোন কিলো িমি্লো দ্লোিলো রনধ ্থলোরিি হয।” 
গদখুন: কনবভনেন অন বলোবযলোলজজক্লোল ডলোইভলোিরিটে (রিরবরড)। (িলোরিখ গনই)। রববিে। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.cbd.int/ecosystem/description.shtml 

"ইবকলোরিবটিম পুনরুদ্লোিবক বলোস্তুিব্রেি অবক্ষযবক রবপিীি কিলোি একটে প্রজরিযলো রহিলোবব িংজ্লোরযি কিলো হয, গেমন ল্লোন্ডবস্প, হ্দ এবং মহলোিলোগি িলোবদি পরিববেগি কলোে ্থকলোরিিলো পুনরুদ্লোি 
কিলোি জন্; অন্ করলোয, িমলোবজি চলোরহদলো গমেলোবি বলোস্তুিব্রেি উি্পলোদনেীলিলো এবং ক্ষমিলো উন্নি কিলো। এটে অরিরিক্ত গেলোরষি বলোস্তুিব্রেি প্রলোকৃরিক পুনজ্থবন্ি অনুমরি রদবয বলো গলোে এবং অন্লোন্ 
গলোে ললোগলোবনলোি মলোধ্বম কিলো গেবি পলোবি”। 
গদখুন: ইবকলোরিবটিম পুনরুদ্লোবিি উপি নিুন জলোরিিংবরি দেক চলোকরি িটৃষ্, খলোদ্ রনিলোপত্লো এবং জলবলোযু পরিবি্থবনি িুবেলোগ গমলোকলোববললোি জন্ একটে অিুলনীয িুবেলোগ প্রদলোন কবি। ইউএনইরপ 
(2019)। 
এখলোবন উপলব্ধ: https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/new-un-decade-ecosystem-restoration-offers-unparalleled-opportunity 

"বলোস্তুি্রে পুনরুদ্লোবিি উবদেে্ হল জীবনবরচবর্্ি িংিক্ষে এবং গেকিই ব্বহলোবি অবদলোন িলোখলো এবং গিইিলোবর িলোমলোজজক, অর ্থননরিক এবং পরিববেগি িুরবধলো বিরি কিলো, গেখলোবন স্বলোস্্কি এবং 
িংেুক্ত ইবকলোরিবটিমগুরলবক খলোদ্ ও জল রনিলোপত্লো, জনগবেি জীবনেলোর্লোি উন্নরিবি অবদলোন িলোখবি হবব এবং প্রেরমি ও অরভবেলোজজি কিবি হবব। জলবলোযু পরিবি্থবনি জন্।” 
গদখুন: 'রিদ্লোন্ত XIII/5. ইবকলোরিবটিম পুনরুদ্লোি: স্বল্পবমযলোদী কম ্থ পরিকল্পনলো', ইন, রপ. 10. রিরবরড (2019)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-05-en.pdf 

“ইবকলোরিবটিম পুনরুদ্লোি গেকিই উন্নযন লক্ষ্মলোর্লো (রববেষভলোবব লক্ষ্ 6, 14, এবং 15), জীবনবরচবর্্ি জন্ গকৌেলগি পরিকল্পনলো 2011-2020 (রববেষভলোবব লক্ষ্ 15), প্লোরিি চুজক্ত, প্লোরিি চুজক্ত িহ 
আন্তজ্থলোরিক চুজক্ত এবং ববরশ্বক উবদেে্গুরলি লক্ষ্গুরলবক েবরষ্ িমর ্থন কবি৷ অবক্ষয রনিবপক্ষিলো লক্ষ্, ববরশ্বক বন লক্ষ্ এবং জললোভপূ রম িম্রক্থি িলোমিলোি কনবভনেন।” 
গদখুন: ইবকলোরিবটিম পুনরুদ্লোি রক? প্রকৃরি িংিক্ষবেি জন্ আন্তজ্থলোরিক ইউরনযন (িলোরিখ গনই) এখলোবন উপলব্ধ: https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/ what_is_
ecosystem_restoration.pdf 

8. রনম্ন ও মধ্ম আবযি গদেগুরলবি, িলোমলোক চলোবষি জন্ জরম পরিষ্লোি কিলোি েবল ববনি মজদু কবম গগবে। িলোনজলোরনযলোয, বরধ ্থি েলন এবং গিলোগমুক্ত মলোটেি জন্ শুধুমলোর্ কুমলোিী বনভপূ রম পরিষ্লোি 
কিলোি মলোধ্বম চলোবষি িম্প্রিলোিে কিলো গেবি পলোবি। Abdallah et al-এি মবি, উিলোবম্বলো গজললোি 69% িলোমলোক চলোষীিলো িলোমলোক চলোবষি জন্ প্ররি ঋিুবি নিুন বনভপূ রম িলোে কবি এবং িলোবদি মবধ্ মলোর্ 
25% একই এললোকলোয পিপি দুটে ঋিুবি জন্লোয, গেখলোবন মলোর্ 6% পিপি দুইটেিও গবরে গমৌিুবম িলো কবি। এই ধিবনি 'রেেটেং চলোষ' এললোকলোি 96% বন উজলোব়েি জন্ দলোযী, েলো িলোমলোক চলোষ ববনি 
বলোবযলোবমি জন্ একটে রবেলোল হুমরক বিরি কবি। 
গদখুন: Lecours N, Almeida GEG, Abdallah JM, et al. িলোমলোক চলোবষি পরিববেগি স্বলোবস্্ি প্রভলোব: িলোরহবি্ি একটে পে ্থলোবললোচনলো। িলোমলোক রনয্রেে (গেব্রুযলোরি 2012);21:191-196. এখলোবন উপলব্ধ: 
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/191 

9. Mangora, M.M. িলোনজলোরনযলোি উিলোবম্বলো গজললোি রমওবম্বলো বনভপূ রমবি িলোমলোক চলোবষি পরিববেগি প্রভলোব। আররেকলোন জলোন ্থলোল অে ইবকলোলজজ (রডবিম্বি 2005), 43: 385-391. এখলোবন উপলব্ধ: https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2028.2005.00603.x?casa_token=iyzW6vIn700AAAAA%3AvLghnpcJRYHivkklpq9Ds1LCPFabAQJBTBGR dzwN2Cxnoj-UjeISFZi-
jM4omINy1PbsHIBCRICSeZA 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40572-014-0016-x.pdf
https://www.pmi.com/media-center/news/new-pmi-survey-finds-encouraging-signs-in-cigarette-butt-littering-behavior-and-attitudes-and-key-areas-to-address
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https://www.who.int/fctc/implementation/publications/who-fctc-undp-wntd-2017.pdf
https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/TA5_2015_WEB.pdf
https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/TA5_2015_WEB.pdf
https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/TA5_2015_WEB.pdf
https://www.who.int/fctc/implementation/publications/who-fctc-undp-wntd-2017.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669730/
https://www.who.int/fctc/implementation/publications/who-fctc-undp-wntd-2017.pdf
https://www.who.int/fctc/implementation/publications/who-fctc-undp-wntd-2017.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s40572-014-0016-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s40572-014-0016-x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669730/
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/191
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/191
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669730/
https://www.who.int/fctc/implementation/publications/who-fctc-undp-wntd-2017.pdf
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/191
https://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_12-en.pdf
https://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_12-en.pdf
https://www.who.int/fctc/implementation/publications/who-fctc-undp-wntd-2017.pdf
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25. ওবেন কনজলোিবভজন্স, ইন্টলোিন্লোেনলোল গকলোটিলোল র্নআপ রিবপলোে্থ 2015; জলোরিিংর উন্নযন কম ্থিপূরচ। এখলোবন উপলব্ধ: https://oceanconservancy.org/wp- content/uploads/2017/04/2015-
Ocean-Conservancy-ICC-Report.pdf 

26. "রনকলোিলোগুযলোি নুবযভলো গিবগলোরভযলো রবভলোবগ, গেখলোবন গবরেিভলোগ িলোমলোক খলোমলোিগুরল গুরুত্বপপূে ্থ নদীি কলোেলোকলোরে, গববষকিলো পষৃ্ঠিবলি জলজ এবং গভীি ভপূগভ্থস্ জবল কীেনলোেক দপূষে খুবঁজ 
গপবযবেন৷ রিলোজজবলি গববষেলোয িলোমলোক চলোরষ িম্প্রদলোবযি কলোেলোকলোরে জলপবর অি্রধক কৃরষ িলোিলোযরনক অবরেষ্লোংে পলোওযলো গগবে।" 
গদখুন: আবললোচনলোি পর্: িলোমলোক রনয্রেবে ডরলিউএইচও গরেমওযলোক্থ কনবভনেন: গেকিই উন্নযবনি জন্ একটে অ্লোজক্সললোবিেি। ডরলিউএইচও গরেমওযলোক্থ কনবভনেন অন গেলোব্লোবকলো কবট্লোল এবং 
ইউনলোইবেড গনেনি গডবভলপবমন্ট গপ্রলোগ্লোম (26 গম 2017)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.who.int/fctc/implementation/publications/who-fctc-undp-wntd-2017.pdf 

27. "রিগলোবিে ললোইেলোি বিরিবি ব্বহৃি প্লোরটিক, ধলোিু এবং রবউবেবনি উি্পলোদন এবং রনষ্পি্রি কিলোি পরিববেগি প্রভলোব িবযবে।” 
গদখুন: Novotny, Thomas E et al. "িলোমলোক কৃরষ, রিগলোবিে উি্পলোদন এবং গিববনি পরিববেগি এবং স্বলোবস্্ি প্রভলোব।" রবশ্ব স্বলোস্্ িংস্লোি বুবলটেন ভরলউম 93,12 (রডবিম্বি 2015): 877-80. এখলোবন 
উপলব্ধ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669730/ 

28. িলোমলোক রেল্প এটেি কলোিবে পরিববেগি ক্ষরিি িুবেলোগ এবং পরিমলোে িম্বক্থ অবনক িবচিন। উদলোহিেস্বরূপ, রেরলপ মরিি ইন্টলোিন্লোেনলোল (রপএমআই) স্বীকলোি কবিবে গে ইবলকরিরনক ধপূমপলোন 
রডভলোইি রবজরিি েবল ব্বহৃি জল এবং েজক্তি অবনরি রবে (রপএমআই, 2016)। িরলোকররি হ্লোিকৃি �ঁুরক পে্গুরলি (আিআিআি গুরলি) জন্ রপএমআই দ্লোিলো ললোইেিলোইবকল রববলেষে 
প্ররিববদনগুরল িলোবদি পরিববেগি পদরচনি (রপএমআই, 2017) এি উপি পবে্ি রবকলোে, উি্পলোদন এবং রবিিবেি প্রভলোব স্পষ্ভলোবব গদরখবযবে। িলোমলোক রেল্প িলোবদি পে্ বিরি এবং রনষ্পি্রি 
গরবক উৎপন্ন বজ্্থ  হ্লোি কিবি পলোবি এমন অনুেীলনগুরল বলোস্তবলোযন কিবি অস্বীকলোি কবিবে। রিগলোবিবেি রেল্লোি স্বলোস্্ এবং পরিববে উভবযি জন্ই ভলোবললোি গচবয গবরে ক্ষরি কবি ববল প্রমলোরেি 
হবযবে। এগুরল রিগলোবিে ব্বহলোবিি স্বলোবস্্ি ক্ষরি িম্বক্থ গভলোক্তলোবদি মবধ্ রিমবধ ্থমলোন ভবযি েলস্বরূপ বিরি কিলো হবযরেল এবং বলোস্তবব, রিগলোবিবেি িলোবর অপ্রবযলোজনীয িংবেলোজন। িবুও, রেল্পটে 
রিগলোবিে উৎপলোদন, ব্বহলোি এবং রনষ্পি্রিবি পরিববেগি প্রভলোব কমলোবি রকেুই কবিরন। 
গদখুন: Hendlin, Y.H., Bialous, S.A. িলোমলোক উৎপলোদবনি পরিববেগি বলোরহ্কিলো: িলোমলোক রেল্প রিবপলোটে্থং একটে পে ্থলোবললোচনলো। Ambio 49, 17–34 (জলোনুযলোরি 2020)। এখলোবন পলোওযলো েলোবচ্ছ: https://link.
springer.com/article/10.1007/s13280-019-01148-3#citeas 

আবিলো গদখুন: "গপবরিলোবকরমক্লোল গরবক প্রলোপ্ত প্লোরটিক পে্ গেমন স্ট্র এবং প্লোরটিবকি কলোেললোরিি রবপিীবি, রিগলোবিবেি রেল্লোিগুরল বলোবযলোরডবগ্ড কবি, রকন্তু বি্থমলোবন গকলোন স্বল্পবমযলোদী আবজ্থনলো 
িমি্লো এ়েলোবি েবরষ্ নয।" -ব্লোে, ইরন্টবগ্বেড রিবপলোে্থ 2020 

29. "ইবলক্ট্ররনক রিগলোবিেগুরলবি এমন ব্লোেলোরি রলোকবি পলোবি গেগুরলি রববেষ রনষ্পি্রিি পলোেলোপলোরে িলোিলোযরনক, প্লোবকজজং এবং অন্লোন্ নন-বলোবযলোরডবগ্বডবল উপলোদলোনগুরলি প্রবযলোজন হয৷ ইউএি 
গেডলোবিল ইমলোবজ্থজন্স ম্লোবনজবমন্ট এবজজন্স (এেইএমএ) ইবলকরিরনক রিগলোবিে এবং িলোবদি উপলোদলোনগুরলি দহনবেলোগ্িলো এবং পে্ রনয্রেবেি অভলোব িম্বক্থ উবদ্গ প্রকলোে কবিবে।” গদখুন: 
Novotny, Thomas E et al. িলোমলোক কৃরষ, রিগলোবিে উৎপলোদন এবং গিববনি পরিববেগি ও স্বলোস্্গি প্রভলোব। রবশ্ব স্বলোস্্ িংস্লোি বুবলটেন [অনললোইন]। 2015, ভ. 93, নং. 12 , পৃ. 877-880। এখলোন গরবক 
উপলব্ধ: https://www.who.int/bulletin/volumes/93/12/15-152744/en/ 

30. "কলোনলোডলো এবং মলোরক্থন েুক্তিলোব্রে রিগলোবিবেি স্ব-রনব ্থলোপবেি জন্ প্রবযলোজনীয রনযমগুরল 2003 গরবক 2011 িলোল পে ্থন্ত আগুনজরনি মিুৃ্ি 30% হ্লোবিি িলোবর েুক্ত রেল।" 
গদখুন: Novotny, Thomas E et al. "িলোমলোক কৃরষ, রিগলোবিে উি্পলোদন এবং গিববনি পরিববেগি এবং স্বলোবস্্ি প্রভলোব।" রবশ্ব স্বলোস্্ িংস্লোি বুবলটেন ভরলউম 93,12 (রডবিম্বি 2015): 877-80. এখলোবন 
উপলব্ধ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669730/ 

31. "রিগলোবিে দুর ্থেনলোজরনি আগুন এবং এি েবল মিুৃ্ি একটে গুরুত্বপপূে ্থ কলোিে রহিলোবব িবয গগবে। মলোরক্থন েুক্তিলোব্রে, রবগি 10 বেবি িমস্ত অরগ্নকলোবডেি 8-10% জন্ রিগলোবিে দলোযী (গব়ে প্ররি বেি 
90000 আগুন); অরগ্নকলোডেজরনি মিুৃ্ি একক িববচবয গুরুত্বপপূে ্থ কলোিে রহবিবব িবয গগবে (2011 িলোবল গমলোে 2855টে মিুৃ্ি মবধ্ 540)। গদখুন: Novotny, Thomas E et al. "িলোমলোক কৃরষ, রিগলোবিে 
উি্পলোদন এবং গিববনি পরিববেগি এবং স্বলোবস্্ি প্রভলোব।" রবশ্ব স্বলোস্্ িংস্লোি বুবলটেন ভরলউম 93,12 (রডবিম্বি 2015): 877-80. এখলোবন উপলব্ধ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4669730/ 

32. Rachel Koning Beals। গকলোকলো-গকলোললো, গপপরিবকলো এবং গনিবল 2020 িলোবলি েীষ ্থ '10 িববচবয খলোিলোপ প্লোরটিক দপূষেকলোিী'। মলোবক্থে ওযলোচ (8 রডবিম্বি 2020)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www. 
marketwatch.com/story/coca-cola-pepsico-and-nestle-top-10-worst-plastic-polluters-of-2020-11607465840 

33. উদলোহিে স্বরূপ: “রপএমআই অংেীদলোি, িমর ্থন কবি, অংেগ্হে কবি এবং গেকিই িম্রক্থি উবদ্লোগ এবং িংস্লোি িদি্ হয গেমন রবশ্ব ব্বিলোরযক কলোউজন্সল েি িলোিবেইবনবল গডবভলপবমন্ট 
(ডরলিউরবরিএিরড), রবজবনি েি গিলোে্লোল গিিপনরিরবরলটে (রবএিআি), রিএিআি ইউবিলোপ, এবং উই রমন রবজবনি গকলোযলোরলেন, েলো গস্ল িমলোধলোন বলোস্তবলোযবনি জন্ িহবেলোরগিলোি েজক্ত ব্বহলোি 
কবি।" (রপএমআই ইরন্টবগ্বেড রিবপলোে্থ 2020) “দেক ধবি, আমিলো আমলোবদি িিবিলোহকলোিীবদি পলোেলোপলোরে গিলুবললোজ অ্লোরিবেে রেল্লোি প্ররিস্লোপবনি লবক্ষ্ পে্গুরলি রবকলোে এবং পিীক্ষলোয 
রবরনবযলোগ কবিরে। আমিলো এই ধিবনি রবকল্পগুরলি িম্লোব্ রবকলোবেি অববেষবে 20টেিও গবরে রবরভন্ন প্রকল্প চলোলু কবিরে। গকলোবনলো রবকল্প চলোলু কিলোি আবগ কবঠলোি প্রবযলোজনীযিলো পপূিে কিবি হবব।” 
(ব্লোে িমরবেি রিবপলোে্থ 2020) “[মপূল িমি্লো 2020] পরিববে: (ক) টেরিএেরড (জলবলোযু-িম্রক্থি আরর ্থক প্রকলোবেি উপি েলোস্ গেলোি ্থ) িমর ্থন কিলো এবং (খ) আমলোবদি পে্ এবং প্লোবকজজংবয ব্বহৃি 
প্লোরটিক িহ উপকিেগুরলি উপেুক্ত ব্বহলোি এবং দলোরযত্বেীল রনষ্পি্রি৷” (গজটেআই ইরন্টবগ্বেড রিবপলোে্থ 2020)“গেকিইিলো এবং ভলোল কৃরষ অনুেীলন (জজএরপ) প্রচলোবিি গক্ষবর্ িলোমলোক খলোি অন্িম 
প্রধলোন। এই রবষযগুরল আইটেজজএ এবং গকলোবিটিলো, িলোমলোক িম্রক্থি আন্তজ্থলোরিক ববজ্লোরনক গববষেলো করমটে-এি মবিলো গিক্টিলোল িংস্লোগুরলি মবধ্ রবিক্থ, আবললোচনলো এবং রিদ্লোন্ত গ্হবেি প্রজরিযলোি 
গকন্দ্ররবন্।ু” (আইটেজজএ, পরিববেগি রদকগুরল) 

34. এেটেএিই 100 – 5টে িবব ্থলোচ্চ ইএিজজ গিবেড গকলোম্লোরন। 
গদখুন: (আইটেজজএ, পরিববেগি রদক) Hargreaves Lansdown (3 মলোচ্থ 2021). এখলোবন উপলব্ধ: Https://www.hl.co.uk/news/articles/ftse-100-the-5-highest-esg-rated- গকলোম্লোরনগুরল 
আিও গদখুন: রেরলপ মরিি ইন্টলোিন্লোেনলোল রিরডরপ গরবক "টরিপল এ" গস্লোি িহ রববশ্বি েীষ ্থ গেকিই ব্বিলোি মবধ্ স্বীকৃি। রবজবনিওয্লোি ইজন্ডযলো (10 রডবিম্বি 2020)। এখলোবন পলোওযলো েলোবচ্ছ: https://
www.businesswireindia.com/philip-morris-international-recognized-among-worlds-top-sustainable-businesses-with-triple-a-score-from-cdp-70732. html 

35. "িলোবদি পরিববেগি ক্ষরি কমলোবি িলোমলোক রেবল্পি প্রবচষ্লোি পরিমলোে রিএিআি উবদ্লোবগি পরিমলোে েলো স্বচ্ছিলো এবং স্বলোধীন েলোচলোইবযি অভলোব প্রদে ্থন কবি, েলো িলোমলোক উৎপলোদবনি পরিববেগি প্রভলোববি 
উবদেে্মপূলক মপূল্লোযনবক িীরমি কবি।” 
গদখুন: Hendlin, Y.H., Bialous, S.A. িলোমলোক উৎপলোদবনি পরিববেগি বলোরহ্কিলো: িলোমলোক রেল্প রিবপলোটে্থং একটে পে ্থলোবললোচনলো। Ambio 49, 17–34 (জলোনুযলোরি 2020)। এখলোবন উপলব্ধ: https://link.
springer.com/article/10.1007/s13280-019-01148-3 
আিও গদখুন: গেকিই িলোপ্লোই গচইন ম্লোবনজবমন্ট - 2019 িলোবল অগ্গরি। রেরলপ মরিি ইন্টলোিন্লোেনলোল। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.pmi.com/integrated-report-2019/operating-with- 
excellence/sustainable-supply-chain-management---progress-2019
আিও গদখুন: গেকিই িলোমলোক কম ্থিপূরচ। ররিটেে আবমরিকলোন গেলোব্লোবকলো। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.bat.com/group/sites/uk medMDAZRHPC.pdf?openelement9d9kcy.nsf/
vwPagesWebLive/DO9QEGXN/$FILE/ 
আিও গদখুন: গেকিই- মলোনবলোরধকলোিবক িম্মলোন কিলো। জলোপলোন গেলোব্লোবকলো। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.jt.com/sustainability/human_rights/index.html 

https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2017/04/2015-Ocean-Conservancy-ICC-Report.pdf
https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2017/04/2015-Ocean-Conservancy-ICC-Report.pdf
https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2017/04/2015-Ocean-Conservancy-ICC-Report.pdf
https://www.who.int/fctc/implementation/publications/who-fctc-undp-wntd-2017.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669730/
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOAWWEKR/%2524file/BAT_ESG_Report_2020.pdf?open&v=1
https://www.who.int/bulletin/volumes/93/12/15-152744/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669730/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669730/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669730/
https://www.marketwatch.com/story/coca-cola-pepsico-and-nestle-top-10-worst-plastic-polluters-of-2020-11607465840
https://www.marketwatch.com/story/coca-cola-pepsico-and-nestle-top-10-worst-plastic-polluters-of-2020-11607465840
https://pmidotcom3-prd.s3.amazonaws.com/docs/default-source/pmi-sustainability/pmi-integrated-report-2020.pdf?sfvrsn=f17a78b7_6
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOAWWEKR/%2524file/BAT_ESG_Report_2020.pdf?open&v=1
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOAWWEKR/%2524file/BAT_ESG_Report_2020.pdf?open&v=1
https://www.jti.com/sites/default/files/global-files/documents/jti-annual-reports/integrated-report-2020.pdf
https://www.tobaccoleaf.org/sustainability/environmental-impact/
https://www.hl.co.uk/news/articles/ftse-100-the-5-highest-esg-rated-companies
https://www.hl.co.uk/news/articles/ftse-100-the-5-highest-esg-rated-companies
https://www.businesswireindia.com/philip-morris-international-recognized-among-worlds-top-sustainable-businesses-with-triple-a-score-from-cdp-70732.html
https://www.businesswireindia.com/philip-morris-international-recognized-among-worlds-top-sustainable-businesses-with-triple-a-score-from-cdp-70732.html
https://www.businesswireindia.com/philip-morris-international-recognized-among-worlds-top-sustainable-businesses-with-triple-a-score-from-cdp-70732.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-019-01148-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-019-01148-3
https://www.pmi.com/integrated-report-2019/operating-with-excellence/sustainable-supply-chain-management---progress-2019
https://www.pmi.com/integrated-report-2019/operating-with-excellence/sustainable-supply-chain-management---progress-2019
https://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO9QEGXN/%2524FILE/medMDAZRHPC.pdf?openelement
https://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO9QEGXN/%2524FILE/medMDAZRHPC.pdf?openelement
https://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO9QEGXN/%2524FILE/medMDAZRHPC.pdf?openelement
https://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO9QEGXN/%2524FILE/medMDAZRHPC.pdf?openelement
https://www.jt.com/sustainability/human_rights/index.html
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36. রবশ্ব িলোমলোক মহলোমলোিীি উপি ডরলিউএইচও এি রিবপলোে্থ , 2019। গজবনভলো: রবশ্ব স্বলোস্্ িংস্লো (25 জলুলোই 2019)। ললোইবিন্স: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. এখলোবন উপলব্ধ: https://www. who.int/teams/
health-promotion/tobacco-control/who-report-on-the-global-tobacco-epidemic-2019

37. “ধপূমপলোবনি গমলোে অর ্থননরিক ব্য (স্বলোস্্ ব্য এবং উি্পলোদনেীলিলো ক্ষরি একবর্) 2012 িলোবল গমলোে রপরপরপ $1852 রবরলযন (US$1436 রবরলযন) রেল, েলো রববশ্বি বলোরষ ্থক গমলোে গদেজ উৎপলোদন 
(জজরডরপ) এি 1.8% এি িমলোন। এই খিবচি প্রলোয 40% উন্নযনেীল গদেগুরলবি রবেবে, েলো এই গদেগুরলি েবরষ্ গবলো�লোবক িুবল ধবি।” 
গদখুন: Goodchild M, Nargis N, Tursan d’Espaignet E. ধপূমপলোন-অনুষরগিক গিলোবগি ববরশ্বক অর ্থননরিক ব্য। িলোমলোক রনয্রেে (2018);27:58-64। এখলোবন উপলব্ধ: https:// tobaccocontrol.bmj.
com/content/27/1/58 

38. "িলোবদি পরিববেগি ক্ষরি কমলোবি িলোমলোক রেবল্পি প্রবচষ্লোি পরিমলোে রিএিআি উবদ্লোবগি পরিমলোে েলো স্বচ্ছিলো এবং স্বলোধীন েলোচলোইবযি অভলোব প্রদে ্থন কবি, েলো িলোমলোক উৎপলোদবনি পরিববেগি প্রভলোববি 
উবদেে্মপূলক মপূল্লোযনবক িীরমি কবি।” 
গদখুন: Hendlin, Y.H., Bialous, S.A. িলোমলোক উৎপলোদবনি পরিববেগি বলোরহ্কিলো: িলোমলোক রেল্প রিবপলোটে্থং একটে পে ্থলোবললোচনলো। Ambio 49, 17–34 (জলোনুযলোরি 2020)। এখলোবন উপলব্ধ: https://link.
springer.com/article/10.1007/s13280-019-01148-3 
আিও গদখুন: গেকিই িিবিলোহ গচইন ব্বস্লোপনলো - 2019 িলোবল অগ্গরি। রেরলপ মরিি ইন্টলোিন্লোেনলোল। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.pmi.com/integrated-report-2019/operating-with- 
excellence/sustainable-supply-chain-management---progress-2019
আিও গদখুন: গেকিই িলোমলোক কম ্থিপূরচ। ররিটেে আবমরিকলোন গেলোব্লোবকলো। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.bat.com/group/sites/ukmedMDAZRHPC.pdf?openelement9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/
DO9QEGXN/$FILE/ 
আিও গদখুন: গেকিই- মলোনবলোরধকলোিবক িম্মলোন কিলো। জলোপলোন গেলোব্লোবকলো। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.jt.com/sustainability/human_rights/index.html 

39. Novotny এবং Thomas et al. িলোিটে নীরিগি িুপলোরিে এবং িলোমলোক উৎপলোদবনি উপেুক্ত রবকল্প প্রস্তলোব কবিন েলো আিও পরিববেবলোন্ধব। 
প্ররমি, িলোমলোক উৎপলোদবনি িলোবর িম্রক্থি স্বলোবস্্ি প্রভলোবগুরল রচরনিি করুন এবং রনিীক্ষে করুন। রদ্িীযি, অরনিলোপদ ও অন্লোে্ কৃরষ পদ্রি গরবক রনবজবদি মুক্ত কিবি কৃষক এবং িলোবদি 
িন্তলোনবদি িহলোযিলো করুন। িৃিীযি, আিও বন উজলো়ে এবং জরমি ক্ষয গিলোধ কিবি িলোমলোক উৎপলোদন রবরধ কবঠলোি করুন। চিুর ্থি, বজ্্থ  কমলোবি ও প্ররিবিলোধ কিবি িলোমলোক রেবল্প বরধ ্থি উৎপলোদক 
দলোরযত্ব (ইরপআি) বলোস্তবলোযন কিলো। পঞ্চম, বজ্্থ  কমলোবি বলোবযলোরডবগ্বডবল িহ একক-ব্বহলোবিি রেল্লোিগুরলি ব্বহলোি বলোদ গদওযলোি জন্ িলোমলোক রবজরিি রনযম প্রিলোরিি করুন। ষষ্ঠ, মলোমললো এবং 
অর ্থননরিক হস্তবক্ষবপি মলোধ্বম রেবল্পি অিদলোচিে এবং পরিববেগি ক্ষরিি খিচ পুনরুদ্লোি কিলো। িপ্তম, িলোমলোক উৎপলোদন, পরিবহন এবং পিবিতী বজ্্থ  ব্বস্লোপনলোয প্রবযলোগ কিলো গেবি পলোবি এমন 
পরিববেগি রবরধ ও চুজক্তি উন্নরি ও প্রবযলোগ কিলো। 
গদখুন: Novotny, Thomas E et al. "িলোমলোক কৃরষ, রিগলোবিে উি্পলোদন এবং গিববনি পরিববেগি এবং স্বলোবস্্ি প্রভলোব।" রবশ্ব স্বলোস্্ িংস্লোি বুবলটেন ভরলউম 93,12 (রডবিম্বি 2015): 877-80. এখলোবন 
উপলব্ধ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669730/ 
আিও গদখুন: “কলোিে িলোমলোবকি মলোনব ও পরিববেগি স্বলোবস্্ি জন্ রববেষ ক্ষরি, এবং পবে্ি অ-প্রবযলোজনীয অবস্লো, িলোমলোক উৎপলোদবনি জন্ গডেলো স্বচ্ছিলোবক অগ্লোরধকলোি প্রদলোবনি জন্ 
বলোধ্িলোমপূলক কবি। বলোইবিি অ্লোকলোউরন্টংবযি জন্ একটে প্রজরিযলো প্রদলোবনি নীরিগুরল পরিববেগি প্রভলোববি জন্ িলোমলোক পবে্ি কি রবববচনলো কিবি পলোবি এবং িলোিপবি িলো্রে্রীয িহরবল ব্বহলোি কবি 
িলোমলোক রেবল্পি স্বলোধীন অরডে কিলোি অনুমরি গদয, রেল্প এবং রিএিআি রনশ্চযিলো িংস্লোগুরলি মবধ্ একটে আরর ্থক েলোযলোিওযলোল বিরি কবি।" 
গদখুন: Hendlin, Y.H., Bialous, S.A. িলোমলোক উৎপলোদবনি পরিববেগি বলোরহ্কিলো: িলোমলোক রেল্প রিবপলোটে্থং একটে পে ্থলোবললোচনলো। Ambio 49, 17–34 (জলোনুযলোরি 2020)। এখলোবন উপলব্ধ: https://link.
springer.com/article/10.1007/s13280-019-01148-3 

40. িলোমলোক বজৃদ্ি জন্ অর ্থননরিকভলোবব গেকিই রবকল্পগুরলি নীরিি রবকল্প এবং িুপলোরিে (অনুবচ্ছদ 17 এবং 18 এি িলোবর িম্রক্থি)। দলগুবললোি িবম্মলন, ষষ্ঠ অরধববেন এবং িলোমলোক রনয্রেবেি 
রবষবয ডরলিউএইচও গরেমওযলোক্থ কনবভনেন; FCTC/COP6(11) (2014)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.who.int/fctc/treaty_instruments/ Recommendations_Articles_17_18_English.
pdf?ua=1%22 

41. পপূব ্থ ভপূমধ্িলোগিীয অঞ্চবলি জন্ ওযলোল্্থ গহলর অগ ্থলোনলোইবজেবনি আঞ্চরলক অরেবিি আিন্ন গপপলোি 'জলোরটিি 2 এি িলোবর স্বলোবস্্ি রদক'। 

42. রবপরগলোমী বলোেবদি রবরুবদ্ িবন্হজনক প্রচলোিেলো। প্লোরটিক িু্প েলোউবন্ডেন (2015) [অনুষ্ঠলোরনক অনুবলোদ]। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.plasticsoupfoundation.org/2015/05/ dubieuze-
campagne-tegen-zwerfpeuken/ 
See also: পরিববে রবষযক গপ্রলোগ্লোম রভএআিএ িলোমলোক লরববক একটে মঞ্চ গদয। িলোবলোকরন গনদলোিল্লোন্ডি (23 মলোচ্থ 2016) [গবিিকলোরি অনুবলোদ]। এখলোবন উপলব্ধ: https://www. tabaknee.nl/nieuws/
item/847-milieuprogramma-vara-geeft-tabakslobby-podium 

43. রকপ আবমরিকলো রবউটেেুল (গকএরব) রেরলপ মরিি ইউএিএ, একটে অ্লোলটরিযলো গকলোম্লোরন এবং গিইিলোবর গিনল্ি আবমরিকলোন ইন্টলোিন্লোেনলোল এবং িলোন্তলো গে ন্লোচলোিলোল গেলোব্লোবকলো গকলোম্লোরন, ররিটেে 
আবমরিকলোন গেলোব্লোবকলোি অধীবন গকলোম্লোরন দ্লোিলো অর ্থলোযন কবি; এবং ‘রিগলোবিে রলেলোি রপ্রবভনেন গপ্রলোগ্লোম’-এি মবিলো গপ্রলোগ্লোম চলোললোয। গকএরব একটে কবপ ্থলোবিে রগ্নওযলোরেং রেন্ট গ্রুপ হওযলোি জন্ 
িমলোবললোরচি হবযবে। ধপূমপলোনমুক্ত কলোনলোডলো র্নআপ আবিকটে উবদ্লোগ েলো রলেলোি পরিষ্লোবিি আবযলোজন কবি। এটে রেরলপ মরিি ইন্টলোিন্লোেনলোল িলোবরিরডযলোরি িরম্লোনি, গবনিন এবং গহবজি ইনক 
দ্লোিলো অর ্থলোযন কিলো হয। 
গদখুন: গ্ীনওযলোরেং। িলোমলোবকি গকৌেল (21 রডবিম্বি 2020)। এখলোবন উপলব্ধ: https://tobaccotactics.org/wiki/greenwashing/ 
আিও গদখুন: গকএরব আবজ্থনলো গেললোি রবষবয ির্ ও রেক্ষলোমপূলক িিঞ্জলোবমি অর ্থলোযন কবি। এি রিগলোবিে রলেলোি প্ররিবিলোধ কম ্থিপূরচি মবধ্ িবযবে রলেলোি আইন প্রবযলোগ কিলো, িবচিনিলো বজৃদ্ কিলো, 
পলোবরলক স্লোবন েলোই িংগ্হ কিলো এবং পবকে বলো বহনবেলোগ্ অ্লোেবরি রবিিে কিলো। 
গদখুন: রিগলোবিে রলেলোি প্ররিবিলোধ কম ্থিপূরচ আবমরিকলো িুন্ি িলোখুন কিৃ ্থক। 

44. এই ধিবনি পরিববেগি ক্ষরিি জন্ িলোমলোক রেবল্পি প্ররিজরিযলো রেল িলোমলোক রনয্রেে ব্বস্লোি রবরুবদ্ লরবং কিলোি জন্ কৃরষ রেন্ট গ্রুপগুরলি িলোবর কলোজ কিলো এবং রবখ্লোি িংস্লোগুরলি িলোবর 
অংেীদলোরিত্ব কিলো। এই রেন্ট গ্রুপগুরলি মলোধ্বম গেমন আইটেজজএ, িলোমলোক গকলোম্লোরনগুরল িহলোনুভপূ রিেীল ব্বিলোযী এবং িলোজনীরিরবদবদি িলোবর কলোজ কবিরেল। িলোমলোক গকলোম্লোরনগুরল রবপজ্জনক 
কৃরষ িলোিলোযরনবকি অি্রধক ব্বহলোি এবং গিইিলোবর কুমলোিী উব ্থি জরমবি চলোষ স্লোনলোন্তরিি কিবি উৎিলোরহি কবিবে। িলোবদি প্রিলোিেলোমপূলক রিএিআি কম ্থিপূরচ বলোস্তব রবষযগুবললো গরবক মবনলোবেলোগ 
িরিবয গদয, গেমন িলোমলোবকি দলোম খুব কম িলোখলো, আর ্থ-িলোমলোজজক ববষম্, রেশু শ্রম, স্বলোবস্্ি �ঁুরক, কৃষকবদি কণ্ঠস্বিবক অবমপূল্লোযন কিলো, এগুবললোি িমলোধলোন নলো কবি। 
গদখুন: Lecours N, Almeida GEG, Abdallah JM, et al. িলোমলোক চলোবষি পরিববেগি স্বলোবস্্ি প্রভলোব: িলোরহবি্ি একটে পে ্থলোবললোচনলো। িলোমলোক রনয্রেে (গেব্রুযলোরি 2012);21:191-196. এখলোবন উপলব্ধ: 
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/2/191 

45. গেকিই িিবিলোহ গচইন ব্বস্লোপনলো - 2019 িলোবল অগ্গরি। রেরলপ মরিি ইন্টলোিন্লোেনলোল। এখলোবন পলোওযলো েলোবচ্ছ: https://www.pmi.com/integrated-report-2019/operating-with- excellence/
sustainable-supply-chain-management---progress-2019 
গেকিই গেলোব্লোবকলো গপ্রলোগ্লোম। ররিটেে আবমরিকলোন গেলোব্লোবকলো। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.bat.com/group/sites/uk medMDAZRHPC.pdf?openelement9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/
DO9QEGXN/$FILE/গেকিই- মলোনবলোরধকলোবিি প্ররি শ্রদ্লোেীল। জলোপলোন গেলোব্লোবকলো। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.jt.com/sustainability/human_rights/index.html 
আিও গদখুন: "িলোবদি পরিববেগি ক্ষরি কমলোবি িলোমলোক রেবল্পি প্রবচষ্লোি পরিমলোে রিএিআি উবদ্লোবগি পরিমলোে েলো স্বচ্ছিলো এবং স্বলোধীন েলোচলোইবযি অভলোব প্রদে ্থন কবি, েলো িলোমলোক উৎপলোদবনি 
পরিববেগি প্রভলোববি উবদেে্মপূলক মপূল্লোযনবক িীরমি কবি।” 
গদখুন: Hendlin, Y.H., Bialous, S.A. িলোমলোক উৎপলোদবনি পরিববেগি বলোরহ্কিলো: িলোমলোক রেল্প রিবপলোটে্থং একটে পে ্থলোবললোচনলো। Ambio 49, 17–34 (জলোনুযলোরি 2020)। এখলোবন উপলব্ধ: https://link.
springer.com/article/10.1007/s13280-019-01148-3
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46. Genevieve et al এি রিবপলোবে্থ গেমন হলোইললোইে কিলো হবযবে, রিলোন্সন্লোেনলোল গভবন ্থবন্সি গমকলোরনজম রহিলোবব রনিীক্ষলো কিলো বজ্থনীয এবং ব্র ্থ। কবপ ্থলোবিেনগুরলি জন্ কলোজ কিলোি জন্ পরিকরল্পি 
রনিীক্ষলো ব্বস্লোগুরল গ্হেবেলোগ্িলো অজ্থন কিবি শুরু কবিবে, অন্তরন ্থরহি িমি্লোগুরল িনলোক্ত কিবি ব্র ্থ হওযলো িি্বত্বও, েরদ িমলোধলোন কিলো হয িবব পরিববেগি এবং গিইিলোবর শ্রবমি মলোনগুরলবি 
অবনক গবরে উপকলোিী পরিবি্থন হবি পলোবি। িিকলোি এবং এনজজও দ্লোিলো রনয্রেক কিৃ ্থপক্ষ রবশ্বব্লোপী পরিবি্থন পরিচলোলনলোি একটে কলোে ্থকি উপলোয রহিলোবব বনরিক রনিীক্ষলো পদ্রিি আহ্লোন জলোনলোয। 
েলোইবহলোক, অরডটেং খুচিলো রববরিিলোবদি িলোবদি ব্বিলোবক ববধিলো রদবি এবং প্রিলোরিি কিলোি পলোেলোপলোরে িলোবদি িলোপ্লোই গচইন বলো়েলোবি িলোহলোে্ কিবে, পলোেলোপলোরে একটে 'দলোরযত্বপপূে ্থ' ইবমজ বজলোয গিবখ 
কলোজ কিলোি জন্ িলোবদি িলোমলোজজক ললোইবিন্সবকও এরগবয রনবয েলোবচ্ছ। এটে খুচিলো রববরিিলোবদি িলোবদি রবশ্বব্লোপী উৎপলোদবনি রববকন্দ্রীভপূি ব্বস্লো রনিীক্ষে কিবি িলোহলোে্ কিবে, এইভলোবব অিমিলো, 
কবপ ্থলোবিে ক্ষমিলো, পরিববেগি ক্ষরি এবং আিও অবনক রকেুি চরিবক স্লোযী কবি; এবং এি অন্ধকলোি বলোস্তবিলোবক রচজর্ি কিলোি পরিববি্থ রবশ্বব্লোপী িিবিলোহ েঙৃ্খবলি একটে রবভ্রম বিরি কবি। 
কবপ ্থলোবিে কলোে ্থরিবমি জন্ একটে জবলোবরদরহমপূলক এবং স্বচ্ছ পদ্রিি জন্ চলোপ বজৃদ্ পলোবচ্ছ, এই রনিীক্ষলো ব্বস্লোগুরল খুচিলো ব্বিলোরযক মবডলগুরল িংিক্ষে কিলোি জন্ ব্বহলোি কিলো হবচ্ছ েলো িস্তলো 
শ্রম, িস্তলো পে্, কম দলোম এবং স্বল্পবমযলোদী রিয চুজক্তি উপি গেলোকলোি কবি। 
গদখুন: Genevieve LeBaron, Jane Lister & Peter Dauvergne (2017) বনরিক রনিীক্ষলো ব্বস্লো, রবশ্বলোযন, 14:6, 958- 975 এি মলোধ্বম গ্লোবলোল িলোপ্লোই গচইন িলোিবেইবনরবরলটে পরিচলোলনলো কিবে। এখলোবন 
উপলব্ধ: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14747731.2017.1304008 

47. খলোটঁে রিএিআি প্রদে ্থবনি পরিববি্থ, িলোমলোক গকলোম্লোরনগুরল এই ধিবনি গপ্রলোগ্লোমগুরল ব্বহলোি কবি, রববেষ কবি উৎপলোদন খলোবি, িলোমলোক রনয্রেে রবরধগুরল বন্ধ কিলোি জন্। 
গদখুন: িলোমলোক উৎপলোদবনি পরিববেগি বলোরহ্কিলো িলোমলোক রেল্প রিবপলোটে্থং একটে পে ্থলোবললোচনলো। Hendlin, Y.H., Bialous, S.A. Ambio 49, 17–34 (2020)। এখলোবন উপলব্ধ: https://link.springer.com/
article/10.1007/s13280-019-01148-3  

48. ওবেন কনজলোিবভজন্স, ইন্টলোিন্লোেনলোল গকলোটিলোল র্নআপ রিবপলোে্থ 2015; জলোরিিংর উন্নযন কম ্থিপূরচ। এখলোবন উপলব্ধ: https://oceanconservancy.org/wp- content/uploads/2017/04/2015-
Ocean-Conservancy-ICC-Report.pdf  
উদ্ধিৃ হবযবে: আবললোচনলোি পর্: িলোমলোক রনয্রেবে ডরলিউএইচও গরেমওযলোক্থ কনবভনেন: গেকিই উন্নযবনি জন্ একটে অ্লোজক্সললোবিেি। ডরলিউএইচও গরেমওযলোক্থ কনবভনেন অন গেলোব্লোবকলো 
কবট্লোল এবং ইউনলোইবেড গনেনি গডবভলপবমন্ট গপ্রলোগ্লোম (26 গম 2017)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.who.int/fctc/implementation/publications/who-fctc-undp-wntd-2017.pdf 

49. Slaughter, Elli et al. "রিগলোবিবেি বলোবেি রবষলোক্তিলো, এবং িলোবদি িলোিলোযরনক উপলোদলোন, িলোমুররিক এবং স্বলোদু পলোরনি মলোে।" িলোমলোক রনয্রেে ভরলউম 20 Suppl 1, Suppl_1 (2011): i25-9। এখলোবন উপলব্ধ: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088407/#:~:text=Background,in%20cigarettes%20prepared%20for%20consumption. 

50. েরদও রিগলোবিবেি রেল্লোিগুরল গেষ পে ্থন্ত গেলোে গেলোে েুকবিলোগুরলবি পবচ েলোয, িবব িলোবদি রবষলোক্ত উপলোদলোন এবং প্লোরটিবকি েুকিলোগুরল কখনই জল এবং মলোটে গরবক অদৃে্ হবি পলোবি নলো এবং 10 
বেি পে ্থন্ত িলোিলোযরনক পদলোর ্থগুরলবক অব্লোহি িলোখবি পলোবি। 
গদখুন: Novotny, T.E., Slaughter, E. িলোমলোক পবে্ি বজ্্থ : িলোমলোক গিবন কমলোবি একটে পরিববেগি পদ্রি। Curr Envir Health Rpt 1, 208–216 (গম 2014)। এখলোবন উপলব্ধ: https://link.springer.
com/article/10.1007/s40572-014-0016-x 
See also: রপএমআই 2020 িলোবল রিগলোবিে বলোে রলেলোি জরিপ  পরিচলোলনলো কবিবে। জরিপ প্রকলোে কবিবে 

i. 25 েিলোংে প্রলোপ্তবযস্ ধপূমপলোযীিলো রিগলোবিবেি বলোে মলোটেবি গেবল গদয কলোিে িলোিলো মবন কবি গে এই পদ্রিবি রিগলোবিে রনষ্পি্রি কিলো স্বলোভলোরবক। জরিবপ প্ররি আেজবনি মবধ্ একজন ববলবেন 
গে িলোিলো মবন কবিন নলো এটে দপূষেকলোিী। 

ii. িমীক্ষলোয রচরনিি ধপূমপলোযীিলো ববলবেন গে িলোিলো প্ররিরদন 11 টে রিগলোবিে খলোন, েলোি মবধ্ 60% বলোইবি ধপূমপলোন কিলো হয, েলোি েবল আবজ্থনলো প়েলোি েবরষ্ িম্লোবনলো বিরি হয। 

iii. শুধুমলোর্ 13% ব্জক্ত িটঠকভলোবব প্লোরটিকবক রিগলোবিে রেল্লোবিি প্রধলোন উপলোদলোন রহবিবব রচরনিি কবিবেন। 
রিগলোবিে রেল্লোিগুরলি প্রধলোন উপলোদলোন হল 'গিলুবললোজ অ্লোরিবেে', একটে বলোবযলো-প্লোরটিক েলো পবচ গেবি রিন মলোি গরবক 15 বেি পে ্থন্ত িময গনয। এটে রপএমআই ইরন্টবগ্বেড রিবপলোে্থ 2020-এও 
স্বীকলোি কিলো হবযবে। 

51. "গিলুবললোজ অ্লোরিবেে বনলোম গিলুবললোজ রিগলোবিবেি বলোে গরবক রলবচবেি প্রভলোবগুরল পিীক্ষলো কিলো হবযরেল।” "রিগলোবিে বলোে রলবচে (5 বলোে L−1) স্বলোদুপলোরনি অবমরুদডেী প্রলোেীবদি জন্ িীরিভলোবব 
রবষলোক্ত রেল।” "120 রন্টলো পবি 1 বলোে L−1 গরবক রলবচবেি েবল 60% জবুভনলোইল রব. গেন্টলোকুবলেবক হি্লো কিলো হবযবে"।  
"1 বলোে L−1 রলবচবেি িংস্পবে ্থ রলোকলো অবমরুদডেী প্রলোেীবদি কলোে ্থকললোপ হ্লোি গপবযবে।” "বলোবযলোরডবগ্বডবল বলোে গরবক রলবচে প্রচরলি বলোবেি মবিলো একই প্রভলোব গেবল।"
গদখুন: Dannielle Senga Green, Louise Kregting এবং Bas Boots। ধপূমপলোন কিলো রিগলোবিবেি বলোে রলবচে স্বলোদুপলোরনি অবমরুদডেী প্রলোেীবদি গববঁচ রলোকলো এবং আচিেবক প্রভলোরবি কবি। পরিববে দপূষে, 
ভরলউম 266, পলোে্থ 3, 2020, 115286, আইএিএিএন 0269-7491 (নবভম্বি 2020)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749120359741 See also: P. 
Dilip Venugopal, Shannon K. Hanna, Gregory G. Gagliano এবং Hoshing W. Chang। িমুরি বিকবি গকলোন বলোে গনই : রিগলোবিে বলোে রলবচে গকরমক্লোবলি জলজ রবষলোক্তিলো। িলোমলোক রনয্রেে রবজ্লোন 
(জলোনুযলোরি 2021); 7(1): 17-30. এখলোন গরবক উপলব্ধ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7849351/ 

52. “িলোমলোবকি পলোিলোি প্রলোয 90% উৎপলোদন এবং রিগলোবিবেি গবরেি ভলোগই এখন স্ববল্পলোন্নি অঞ্চবল গকন্দ্রীভপূি হওযলোয পরিববেগি গবলো�লো এবং িলোমলোবকি িলোবর িম্রক্থি অবনক �ঁুরক মপূলি রনম্ন আবযি 
গদেগুরল বহন কবি। এইভলোবব, উদলোহিেস্বরূপ, মলোললোউই এবং িলোনজলোরনযলো েীষ ্থ 10টে িলোমলোক-উি্পলোদনকলোিী গদবেি মবধ্ রলোকলো িি্বত্বও, িলোিলো গে িলোমলোক উৎপন্ন কবি িলোি 5% এিও কম ব্বহলোি 
কবি। একই িমবয, েুক্তিলোজ্, কলোনলোডলো, পিু ্থগলোল এবং অরস্ট্রযলোবি, গকলোন বলো খুব কম গদেীয িলোমলোক পলোিলো বলো রিগলোবিে উৎপলোদন েলো়েলো, রিগলোবিে ধপূমপলোন, আক্ষরিক অবর ্থ অন্লোন্ গদবেি িম্দ 
গপলো়েলোবনলোি অর ্থ।" 
গদখুন: Maria Zafeiridou, Nicholas S Hopkinson এবং Nikolaos Voulvoulis। রিগলোবিে খলোওযলো: িলোমলোবকি িমগ্ িলোপ্লোই গচইন জবু়ে িলোমলোবকি ববরশ্বক পরিববেগি পদরচবনিি মপূল্লোযন। Environ. Sci. 
Technol. 2018, 52, 15, 8087–8094 (3 জলুলোই 2018)। এখলোবন উপলব্ধ: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b01533 

53. Hendlin, Y.H., Bialous, S.A. িলোমলোক উৎপলোদবনি পরিববেগি বলোরহ্কিলো: িলোমলোক রেল্প রিবপলোটে্থং একটে পে ্থলোবললোচনলো। Ambio; 49, 17–34 (2020). এখলোবন উপলব্ধ: https://link.springer.com/
article/10.1007/s13280-019-01148-3 

54. শুধুমলোর্ কলোে্থন এবং রিগলোবিে প্লোবকজজং গরবক উৎপন্ন বজ্্থ  বেবি 2 রমরলযন েন কটঠন বজ্্থ  বিরি কবি। এই পরিিংখ্লোনগুরল প্লোরটিবকি জবলি গবলোিল দ্লোিলো বলোরষ ্থক 1.83 রমরলযন েন প্লোরটিক 
ববজ্্থ ি িলোবর িুলনীয।  
গদখুন: Novotny, Thomas E et al. "িলোমলোক কৃরষ, রিগলোবিে উি্পলোদন এবং গিববনি পরিববেগি এবং স্বলোবস্্ি প্রভলোব।" রবশ্ব স্বলোস্্ িংস্লোি বুবলটেন ভরলউম 93,12 (রডবিম্বি 2015): 877-80. এখলোবন 
উপলব্ধ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669730/ 

55. রনম্ন ও মধ্-আবযি গদেগুরলবি িলোমলোক রেবল্পি লক্ষ্বস্তুি েবল ধপূমপলোবনি হলোি গবরে রলোবক এবং পদ্রিগি ববষবম্ি রেকলোি হয, েলো িলোবদি পবক্ষ স্বলোস্্বিবলো, রেক্ষলোমপূলক িিঞ্জলোম এবং ববন্ধি িংস্লোন 
অ্লোবক্সি কিলো কটঠন কবি গিলোবল। উপিন্তু, িলোবদি অিম বজ্্থ  ব্বস্লোপনলো িবযবে, েলো রিগলোবিবেি বলোে দপূষে গরবক খলোিলোপ হবি পলোবি। 
গদখুন: কু্ষরি রকন্তু মলোিলোত্মক: রিগলোবিবেি বলোে িববচবয গবরে দপূরষি প্লোরটিক। দ্লো গগ্ে গ্লোবলোল র্নআপ। আর ্থ গড (28 আগটি 2020)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.earthday. org/tiny-but-deadly-
cigarette-butts-are-the-most-commonly-polluted-plastic/ 
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https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2017/04/2015-Ocean-Conservancy-ICC-Report.pdf
https://www.who.int/fctc/implementation/publications/who-fctc-undp-wntd-2017.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088407/
https://link.springer.com/article/10.1007/s40572-014-0016-x
https://link.springer.com/article/10.1007/s40572-014-0016-x
https://www.pmi.com/media-center/news/new-pmi-survey-finds-encouraging-signs-in-cigarette-butt-littering-behavior-and-attitudes-and-key-areas-to-address
https://pmidotcom3-prd.s3.amazonaws.com/docs/default-source/pmi-sustainability/pmi-integrated-report-2020.pdf?sfvrsn=f17a78b7_6
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749120359741
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7849351/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b01533
https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-019-01148-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-019-01148-3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669730/
https://www.earthday.org/tiny-but-deadly-cigarette-butts-are-the-most-commonly-polluted-plastic/
https://www.earthday.org/tiny-but-deadly-cigarette-butts-are-the-most-commonly-polluted-plastic/
https://www.earthday.org/tiny-but-deadly-cigarette-butts-are-the-most-commonly-polluted-plastic/
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56. িলোমলোক চলোষ প্রচুি পরিমলোবে জল গ্হে কবি এবং জলপবর রবষলোক্ত পদলোর ্থ ের়েবয গদয। 
গদখুন: Slaughter, Elli et al. "রিগলোবিবেি বলোবেি রবষলোক্তিলো, এবং িলোবদি িলোিলোযরনক উপলোদলোন, িলোমুররিক এবং স্বলোদু পলোরনি মলোে।" িলোমলোক রনয্রেে ভরলউম 20 Suppl 1, Suppl_1 (2011): i25-9। এখলোবন 
উপলব্ধ: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088407/#:~:text=Background,in%20cigarettes%20prepared%20for%20consumption. 

57. গববষেলোয িলোমলোক চলোবষি েবল বন উজলো়ে এবং মলোটে ক্ষবযি গুরুিি হুমরক রনজশ্চি কিলো হবযবে। 
গদখুন: Sauer, Johannes, এবং Jumanne M. Abdallah. "িলোনজলোরনযলোয বন ববরচর্্, িলোমলোক উৎপলোদন এবং িম্দ ব্বস্লোপনলো।” বন নীরি ও অর ্থনীরি 9.5 (জলোনুযলোরি 2007): 421-439. এখলোবন উপলব্ধ: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389934105001255?via%3Dihub 
আিও গদখুন: Mangora, M.M. িলোনজলোরনযলোি উিলোবম্বলো গজললোি রমওবম্বলো বনভপূ রমবি িলোমলোক চলোবষি পরিববেগি প্রভলোব। আররেকলোন জলোন ্থলোল অে ইবকলোলজজ (রডবিম্বি 2005), 43: 385-391. এখলোবন 
উপলব্ধ: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2028.2005.00603.x?casa_token=iyzW6vIn700AAAAA%3AvLghnpcJRYHivkklpq9Ds1LCPFabAQJB TBGRdzwN2Cxnoj-
UjeISFZi-jM4omINy1PbsHIBCRICSeZA 
আিও গদখুন: Abdallah, J. M., et al. "রমওবম্বলো বনভপূ রমবি ে্লু-রনিলোময কিলো ভলোজজ্থরনযলোি প্রভলোব: িলোনজলোরনযলোি ইরিগিলো অঞ্চবল গেলোে আকলোবিি ে্লু-রনিলোময ভলোজজ্থরনযলো উি্পলোদবনি একটে রেনলো।" 
রডিকভ ইবনলোভ 19 (2007): 92-106. এখলোবন উপলব্ধ: https://www.researchgate.net/profile/Jumanne-Abdallah/publication/289110125_Impact_of_flue-cured_Virginia_on_Miombo_ 
woodland_A_case_of_small-scale_flue-cured_Virginia_production_in_Iringa_region_Tanzania/links/5fa41c3592851cc28696255d/Impact-of-flue-cured-Virginia-on- Miombo-woodland-
A-case-of-small-scale-flue-cured-Virginia-production-in-Iringa-region-Tanzania.pdf 
আিও গদখুন: Chapman, S. "উন্নযনেীল রববশ্ব িলোমলোক ও বন উজলো়ে।" িলোমলোক রনয্রেে ভরল 3,3 (গিবটেম্বি 1994): 191-193। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/
PMC1759351/pdf/v003p00191.pdf 
আিও গদখুন: Geist HJ। িলোমলোক চলোবষি িলোবর িম্রক্থি বন উজলোব়েি রবশ্বব্লোপী মপূল্লোযন। িলোমলোক রনয্রেে (মলোচ্থ 1999); 8:18-28। এখলোবন উপলব্ধ: https://tobaccocontrol.bmj.com/ content/8/1/18 

58. "2006 িলোবল, 200 জন জলবলোযু পরিবি্থন রববেষজ্ িিক্থ কবিরেবলন গে, প্ররি বেি, রবশ্বব্লোপী রগ্নহলোউি গ্লোি রনগ ্থমবনি 25-30 েিলোংবেি জন্ বন উজলো়ে হয৷ আিও িলোম্প্ররিক অনুমলোন েলো বন 
উজলো়ে গরবক জজএইচজজ [রগ্ন হলোউি গ্লোি] অবদলোবনি েিলোংবে হ্লোি গদখলোয িলো রবভ্রলোরন্তকি হবি পলোবি, কলোিে জীবলোশ্ম জ্লোললোনী (অর ্থলোৎ রডনরমবনেি) িহ িমস্ত উি্ি গরবক গমলোে রনগ ্থমন গবব়েবে" 
বন উজলো়ে রবশ্ব উষ্লোযবনি কলোিে। রগ্নহলোউি গ্লোি রনগ ্থমবনি রবরুবদ্ ল়েলোইবয উন্নযনেীল গদেগুরলি জন্ মপূল ভপূ রমকলো। জলোরিিংবরি খলোদ্ ও কৃরষ িংস্লো (গিবটেম্বি 2006)। এখলোবন উপলব্ধ: http://
www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000385/index.html; Doug Boucher. গ্ীনহলোউি গ্লোি রনগ ্থমবনি 10% বন উজলো়ে গরবক আবি। িংরলেষ্ রবজ্লোনীবদি গজলোে (রডবিম্বি 2013)। এখলোবন 
উপলব্ধ: http://blog.ucsusa.org/doug-boucher/ten-percent-of-greenhouse-gas-emissions-come-from- deforestation-342  
উদ্ধিৃ হবযবে: আবললোচনলোি পর্: িলোমলোক রনয্রেবে ডরলিউএইচও গরেমওযলোক্থ কনবভনেন: গেকিই উন্নযবনি জন্ একটে অ্লোজক্সললোবিেি। ডরলিউএইচও গরেমওযলোক্থ কনবভনেন অন গেলোব্লোবকলো 
কবট্লোল এবং ইউনলোইবেড গনেনি গডবভলপবমন্ট গপ্রলোগ্লোম (26 গম 2017)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.who.int/fctc/implementation/publications/who-fctc-undp-wntd-2017.pdf 

59. িলোমলোক বজৃদ্ি জন্ অর ্থননরিকভলোবব গেকিই রবকল্পগুরলি নীরিি রবকল্প এবং িুপলোরিে (অনুবচ্ছদ 17 এবং 18 এি িলোবর িম্রক্থি)। দলগুবললোি িবম্মলন, ষষ্ঠ অরধববেন এবং িলোমলোক রনয্রেবেি 
রবষবয ডরলিউএইচও গরেমওযলোক্থ কনবভনেন; FCTC/COP6(11) (2014)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.who.int/fctc/treaty_instruments/ Recommendations_Articles_17_18_English.
pdf?ua=1%22 

60. িলোনজলোরনযলোয, গ্লোবলোল এনভলোযিনবমন্ট ে্লোরিরলটে এবং ইউনলোইবেড গনেনি গডবভলপবমন্ট গপ্রলোগ্লোম (ইউএনরডরপ) কৃষকবদি িলোমলোক চলোষ গরবক েবমবেলো চলোবষ পরিবি্থন কিবি িলোহলোে্ কবিবে। 
গদখুন: T. Lee. িলোমলোক রনয্রেবে ডরলিউএইচও গরেমওযলোক্থ কনবভনেন এি অনুবচ্ছদ 17 (িলোমলোক বজৃদ্ি জন্ অর ্থননরিকভলোবব গেকিই রবকল্প) বলোস্তবলোযবন গদবেি অনুেীলন। ডরলিউএইচও এেরিটেরি 
(রডবিম্বি 2019)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.who.int/fctc/implementation/publications/country-practices-implementation-article-17-WHO- FCTC.PDF 

61. গকরনযলোবি, আন্তজ্থলোরিক বলোেঁ ও গবি িংস্লো (আইএনরবএআি) কৃষকবদি বলোেঁ বলোগলোবন গেবি িলোহলোে্ কবিবে, েলো কৃষকবদি জরম ও জীরবকলোি উপি ইরিবলোচক প্রভলোব িটৃষ্ কবিবে।  
গদখুন: িলোমলোবকি রবকল্প রহবিবব বলোেঁ। ইনবলোি িংবলোদ (জনু 2017)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.inbar.int/bambootobaccoalternative/ 

62. আবললোচনলোি পর্: িলোমলোক রনয্রেবে ডরলিউএইচও গরেমওযলোক্থ কনবভনেন: গেকিই উন্নযবনি জন্ একটে অ্লোজক্সললোবিেি। ডরলিউএইচও গরেমওযলোক্থ কনবভনেন অন গেলোব্লোবকলো কবট্লোল এবং 
ইউনলোইবেড গনেনি গডবভলপবমন্ট গপ্রলোগ্লোম (26 গম 2017)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.who.int/fctc/implementation/publications/who-fctc-undp-wntd-2017.pdf 

63. Novotny, T.E. et al. িলোিটে নীরিগি িুপলোরিে এবং িলোমলোক উৎপলোদবনি উপেুক্ত রবকল্প প্রস্তলোব করুন েলো আিও পরিববেবলোন্ধব। প্ররমি, িলোমলোক উৎপলোদবনি িলোবর িম্রক্থি স্বলোবস্্ি প্রভলোবগুরল রচরনিি 
করুন এবং রনিীক্ষে করুন। রদ্িীযি, অরনিলোপদ ও অন্লোে্ কৃরষ পদ্রি গরবক রনবজবদি মুক্ত কিবি কৃষক এবং িলোবদি িন্তলোনবদি িহলোযিলো ঙ্কবিন। িৃিীযি, আিও বন উজলো়ে এবং জরমি ক্ষয 
গিলোধ কিবি িলোমলোক উৎপলোদন রবরধ কবঠলোি করুন। চিুর ্থি, বজ্্থ  কমলোবি ও প্ররিবিলোধ কিবি িলোমলোক রেবল্প বরধ ্থি উৎপলোদক দলোরযত্ব (ইরপআি) বলোস্তবলোযন কিলো। পঞ্চম, বজ্্থ  কমলোবি বলোবযলোরডবগ্বডবল 
িহ একক-ব্বহলোবিি রেল্লোিগুরলি ব্বহলোি বলোদ গদওযলোি জন্ িলোমলোক রবজরিি রনযম প্রিলোরিি করুন। ষষ্ঠ, মলোমললো এবং অর ্থননরিক হস্তবক্ষবপি মলোধ্বম রেবল্পি অিদলোচিে এবং পরিববেগি ক্ষরিি 
খিচ পুনরুদ্লোি কিলো। িপ্তম, িলোমলোক উৎপলোদন, পরিবহন এবং পিবিতী বজ্্থ  ব্বস্লোপনলোয প্রবযলোগ কিলো গেবি পলোবি এমন পরিববেগি রবরধ ও চুজক্তি উন্নরি ও প্রবযলোগ কিলো। 
গদখুন: Novotny, T.E. et al. "িলোমলোক কৃরষ, রিগলোবিে উি্পলোদন এবং গিববনি পরিববেগি এবং স্বলোবস্্ি প্রভলোব।" রবশ্ব স্বলোস্্ িংস্লোি বুবলটেন ভরলউম 93,12 (রডবিম্বি 2015): 877-80. এখলোবন উপলব্ধ: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669730/ 

64. "ররিটেে আবমরিকলোন গেলোব্লোবকলো, েলোি রি্লোন্ডগুরলি মবধ্ িবযবে ললোরক স্ট্রলোইক এবং িরম্লোনি, একটে রববরৃিবি ববলবে গে এটে ধপূমপলোযীবদি রেরক্ষি কিবি এবং পবকে অ্লোেবরি রবিিে কিবি 
িিকলোবিি িলোবর কলোজ কিবব৷ রকন্তু এটে নিুন ে্লোক্স আবিলোপ প্রি্লোখ্লোন কবিবে। রিগলোবিবেি বলোে পরিষ্লোি কিলোি িলোবর েুক্ত খিবচি জন্ অরিরিক্ত কবিি মলোধ্বম প্রদলোন কিলো গকলোম্লোরন, ধপূমপলোযী বলো 
নলোগরিকবদি উপি রনভ্থি কবি নলো, "ব্লোে পলোবরলক অ্লোবেযলোি ্থ রডবিক্টি এরিক গিনরি-রমনলোউটেযলোি ববলবেন। ইবম্রিযলোল রি্লোন্ডি, েলো গরেঞ্চ গগৌবললোইি এবং রগেলোবনি রি্লোন্ডগুরল রবজরি কবি, ববলবে 
গে এটে ধপূমপলোযীবদি দলোরযবত্বি িলোবর বলোেগুরল রনষ্পি্রি কিবি উি্িলোরহি কবি৷ এটে ববলবে গে এটেি রেল্লোিগুরলবক কম দপূরষি কিলোি জন্ িলোবদি পরিবি্থন কিলোি গকলোন পরিকল্পনলো গনই।” 
গদখুন: রেলোন্স িলোমলোক রেবল্পি আবদে গদয: রিগলোবিবেি বলোে দপূষে বন্ধ কবি গদয। Geert De Clercq. িযেলোি ্থ (14 জনু 2018) এখলোবন উপলব্ধ: https://www.reuters.com/article/instant- article/
idINKBN1JA257 Also available at: https://www.egypttoday.com/Article/1/52148/France-orders-tobacco-industry-stub-out-cigarette-butt-pollution 
আিও গদখুন: Saabira Chaudhuri। রববশ্বি িববচবয গনলোংিলো আইবেম আগুবনি রনবচ আবি। ওযলোল রস্ট্রে জলোন ্থলোল (31 জলুলোই 2019)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.wsj.com/articles/the- worlds-
most-littered-item-comes-under-fire-11564580324 
আিও গদখুন: রপএমআই "আমলোবদি রবশ্ব একটে অ্লোেবরি নয" উবদ্লোগ চলোলু কবিবে এবং 2025 িলোবলি মবধ্ পে্ গরবক প্লোরটিক রলেলোি অবধ ্থক কিলোি লক্ষ্ িবযবে। (16 জলুলোই 2020)। 
আিও গদখুন: রপএমআই: আমিলো আবজ্থনলো কমলোবি পলোরি: রিনটে অনুবপ্রিেলোমপূলক প্রচলোিেলো েলো প্রমলোে কবি গে পরিবি্থন িম্ব (14 জলুলোই 2020)

65. রবশ্ব িলোমলোক মহলোমলোিীি উপি ডরলিউএইচও এি রিবপলোে্থ , 2019। গজবনভলো: রবশ্ব স্বলোস্্ িংস্লো (25 জলুলোই 2019)। ললোইবিন্স: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. এখলোবন উপলব্ধ: https://www. who.int/teams/
health-promotion/tobacco-control/who-report-on-the-global-tobacco-epidemic-2019

66. Curtis, C. et al. "িলোমলোকজলোি পবে্ি ববজ্্থ ি জন্ বরধ ্থি প্রবেলোজবকি দলোরযত্ব এবং পে্ পরিচলোলনলোি দলোরযত্ব।" বজ্্থ  িম্দ আন্তজ্থলোরিক জলোন ্থলোল ভরলউম 4,3 (2014): 157। এখলোবন উপলব্ধ: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4597783/ 
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67. "মবডল িলোমলোক বজ্্থ  আইবনি অন্তরন ্থরহি পরিববেগি নীরিগুরল: ইরপআি হল একটে নীরি নীরি েলো পবে্ি িমগ্ জীবনচরি জবু়ে প্রবেলোজবকি দলোরযত্ব প্রিলোরিি কবি পরিববেগি িুিক্ষলোি প্রচলোি 
কবি। রলন্ডকরভটি দ্লোিলো রনধ ্থলোরিি রহিলোবব, ইরপআি রিনটে মপূল নীরিবক িবম্বলোধন কবি: 
1. পবে্ি পরিববেগি খিচ িলোবদি খুচিলো মপূবল্ি মবধ্ অভ্ন্তিীে করুন। 
2. স্লোনীয িিকলোি এবং কিদলোিলোবদি কলোে গরবক উৎপলোদকবদি কলোবে গপলোটিবভলোক্তলোি ববজ্্থ ি িলোবর িম্রক্থি রবষলোক্তিলো এবং অন্লোন্ পরিববেগি ক্ষরি পরিচলোলনলোি অর ্থননরিক গবলো�লো স্লোনলোন্তি করুন। 
প্রবেলোজকবদি িলোবদি পবে্ি নকেলোয পরিববেগি রবববচনলোবক অন্তভু্থক্ত কিলোি জন্ প্রবেলোদনলো প্রদলোন করুন।" 
গদখুন: Clifton C., Novotny T.E., Lee K., Freiberg M. এবং McLaughlin I. িলোমলোক রেবল্পি দলোযবদ্িলো বলোেগুরলি জন্: একটে মবডল িলোমলোক বজ্্থ  আইন। িলোমলোক রনয্রেে (2017); 26:113-117। এখলোবন 
উপলব্ধ: https://tobaccocontrol.bmj.com/content/26/1/113 

68. িলোমলোকজলোি রিবব্ি বজ্্থ  বরহিগিন এললোকলোয এবং কম ্থবক্ষবর্ ধপূমপলোন রনরষদ্ কবি, িলোমলোকজলোি রিবব্ি কলোিবে িষৃ্ রলেলোবিি জন্ অরিরিক্ত রে প্রবযলোগ কবি, িলোমলোক গকলোম্লোরন এবং রববরিিলোবদি 
পরিষ্লোি-পরিচ্ছন্নিলোি জন্ অর ্থ প্রদলোন কিবি ববল এবং মযললো গেললোি জন্ জরিমলোনলো কলোে ্থকি কিলোি মলোধ্বম প্ররিবিলোধ ও হ্লোি কিলো গেবি পলোবি। অন্লোন্ িম্লোব্ হস্তবক্ষপগুরলি মবধ্ িবযবে 
রনষ্পি্রিবেলোগ্ বলো একক-ব্বহলোবিি রেল্লোি রনরষদ্ কিলো, ক্ষরিি জন্ মলোমললো কিলো এবং িলোমলোক পবে্ি বজ্্থ  (টেরপডরলিউ) রবপজ্জনক বজ্্থ  রহিলোবব গশ্রেীবদ্ কিলো এবং গিই অনুেলোযী পে্গুরলবক 
গলববল কিলো। 
গদখুন: Clifton C., Novotny T.E., Lee K., Freiberg M. এবং McLaughlin I. িলোমলোক রেবল্পি দলোযবদ্িলো বলোেগুরলি জন্: একটে মবডল িলোমলোক বজ্্থ  আইন। িলোমলোক রনয্রেে (2017); 26:113-117। এখলোবন 
উপলব্ধ: https://tobaccocontrol.bmj.com/content/26/1/113 
See also: Novotny, T.E., Slaughter, E. িলোমলোক পবে্ি বজ্্থ : িলোমলোক গিবন কমলোবি একটে পরিববেগি পদ্রি। Curr Envir Health Rpt 1, 208–216 (গম 2014)। এখলোবন উপলব্ধ: https://link.
springer.com/article/10.1007/s40572-014-0016-x 

69. Novotny এবং Thomas et al. িলোিটে নীরিগি িুপলোরিে এবং িলোমলোক উৎপলোদবনি উপেুক্ত রবকল্প প্রস্তলোব কবিন েলো আিও পরিববেবলোন্ধব। প্ররমি, িলোমলোক উৎপলোদবনি িলোবর িম্রক্থি স্বলোবস্্ি 
প্রভলোবগুরল রচরনিি করুন এবং রনিীক্ষে করুন। রদ্িীযি, অরনিলোপদ ও অন্লোে্ কৃরষ পদ্রি গরবক রনবজবদি মুক্ত কিবি কৃষক এবং িলোবদি িন্তলোনবদি িহলোযিলো করুন। িৃিীযি, আিও বন উজলো়ে 
এবং জরমি ক্ষয গিলোধ কিবি িলোমলোক উৎপলোদন রবরধ কবঠলোি করুন। চিুর ্থি, বজ্্থ  কমলোবি ও প্ররিবিলোধ কিবি িলোমলোক রেবল্প বরধ ্থি উৎপলোদক দলোরযত্ব (ইরপআি) বলোস্তবলোযন কিলো। পঞ্চম, বজ্্থ  কমলোবি 
বলোবযলোরডবগ্বডবল িহ একক-ব্বহলোবিি রেল্লোিগুরলি ব্বহলোি বলোদ গদওযলোি জন্ িলোমলোক রবজরিি রনযম প্রিলোরিি করুন। ষষ্ঠ, মলোমললো এবং অর ্থননরিক হস্তবক্ষবপি মলোধ্বম রেবল্পি অিদলোচিে এবং 
পরিববেগি ক্ষরিি খিচ পুনরুদ্লোি কিলো। িপ্তম, িলোমলোক উৎপলোদন, পরিবহন এবং পিবিতী বজ্্থ  ব্বস্লোপনলোয প্রবযলোগ কিলো গেবি পলোবি এমন পরিববেগি রবরধ ও চুজক্তি উন্নরি ও প্রবযলোগ কিলো। 
গদখুন: Novotny, Thomas E et al. "িলোমলোক কৃরষ, রিগলোবিে উি্পলোদন এবং গিববনি পরিববেগি এবং স্বলোবস্্ি প্রভলোব।" রবশ্ব স্বলোস্্ িংস্লোি বুবলটেন ভরলউম 93,12 (রডবিম্বি 2015): 877-80. এখলোবন 
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00000000-judicial-review-of-law-no.-36- 
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িহ একক-ব্বহলোবিি রেল্লোিগুরলি ব্বহলোি বলোদ গদওযলোি জন্ িলোমলোক রবজরিি রনযম প্রিলোরিি করুন। ষষ্ঠ, মলোমললো এবং অর ্থননরিক হস্তবক্ষবপি মলোধ্বম রেবল্পি অিদলোচিে এবং পরিববেগি ক্ষরিি 
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কিলোি জন্, িলোমলোক রেল্প রনতঃস্বলোর ্থিলো এবং পরিববেগি উবদ্বগি আ়েলোবল িলোি জরিযলোকললোপগুরল লুরকবয িলোবখ, গেখলোবন গিগুরল জনিলোধলোিবেি চলোবপি েললোেল। 
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article/10.1007/s13280-019-01148-3 

91. িলোমলোক গকলোম্লোরনি রবরুবদ্ মলোমললো, রববেষ কবি মলোরক্থন েুক্তিলোব্রে, গবরেিভলোগই ধপূমপলোন িম্রক্থি িিকলোিী অর ্থলোরযি স্বলোস্্বিবলো খিচ পুনরুদ্লোবিি উপি দৃটষ্ রনবদ্ কিলো হবযবে। পরিববেগি ক্ষরিি 
জন্, পরিষ্লোি-পরিচ্ছন্নিলোি খিচ এবং অন্লোন্ ক্ষরিি গক্ষবর্ িলোমলোক গকলোম্লোরনগুরলবক দলোযী কিলোি জন্ ইরপআিবক আহ্লোন কিলো গেবি পলোবি। ইরপআি-এি অধীবন, রনম ্থলোিলোিলো গশ্রেী অ্লোকেন 
মলোমললোি মলোধ্বম পরিববেগি ক্ষরিি জন্ দলোযী, েলো দুটে ধলোিেলোি উপি রভি্রি কবি- অববহললো (পরিববেগি ক্ষরি প্ররিবিলোবধ ব্র ্থিলো) এবং উপরিব ('েলোন্ত উপবভলোবগি অরধকলোি'-এি ব্লোরলোি)। 
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https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/9/1/78.full.pdf
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/9/1/78.full.pdf
https://untobaccocontrol.org/kh/taxation/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/KH_1pager-12_Tobacco-Industry-Interference-Taxation.pdf
https://applications.emro.who.int/docs/FS-TFI-200-2019-EN.pdf?ua=1
https://applications.emro.who.int/docs/FS-TFI-200-2019-EN.pdf?ua=1
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/6/563.long
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/21/6/563.long
https://laborrights.org/sites/default/files/docs/TOAWUM_letter_FINAL%20w%20logos.pdf
https://www.smokefreeworld.org/agriculture-livelihoods/agricultural-transformation-initiative/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669730/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4669730/
https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-019-01148-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-019-01148-3
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40572-014-0016-x.pdf
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92. D. Sy. গকলোরভড-19 এি িমবয িলোমলোক রেবল্পি দলোযবদ্িলো এবং দলোযবদ্িলো। টিপ (16 জলুলোই 2020)। এখলোবন উপলব্ধ: https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/ TI_Accountability_Policy_
Brief.pdf 

93. Gail Hurley, Dudley Tarlton। জলোরম্বযলোি কৃষকবদি িলোমলোক েলো়েবি িলোহলোে্ কিলো। ইউএন গডবভলপবমন্ট গপ্রলোগ্লোম (30 গম 2019)। এখলোবন উপলব্ধ: https://undp.medium.com/ helping-zambias-
farmers-ditch-tobacco-19384a54323c 
আিও গদখুন: Gail Hurley, Dudley Tarlton। রকভলোবব গেলোে িলোমলোক চলোষীবদি উদেীপনলো জীবনেলোর্লোি পরিবি্থন কিবি পলোবি। Devex এি মিলোমি (8 গম 2018)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.devex.
com/ news/opinion-how-incentivizing-small-tobacco-farmers-can-change-livelihoods-92669 
আিও গদখুন: ে্লোক্স রিেম ্থ গকি টিলোরড: রেরলপলোইন। িলোমলোকমুক্ত রেশুবদি জন্ প্রচলোিেলো (জনু 2017)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/ Philippines_Tax_
Reform_Case_Study.pdf 
আিও গদখুন: মলোটিলোি গিবেলবমন্ট চুজক্ত: একটে পে ্থলোবললোচনলো। জনস্বলোস্্ আইন গকন্দ্র (নবভম্বি 2018)। এখলোবন উপলব্ধ: https://publichealthlawcenter.org/sites/default/files/ resources/MSA-
Overview-2018.pdf 

94. Sy, D. িলোমলোক রেবল্পি হস্তবক্ষপ এবং িলোমলোক ে্লোবক্সেন। B2B#12. জলুলোই 2020, গকপ েলোউন রবশ্বরবদ্লোলয। আিইইরপ ব্লোক েু গবরিক পরলরি ররিে (জলুলোই 2020)। এখলোবন উপলব্ধ: https://
untobaccocontrol.org/kh/taxation/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/KH_1pager-12_Tobacco-Industry-Interference-Taxation.pdf 

95. িলোিমম ্থ প্ররিববদন গটিকবহলোল্লোি পিলোমে ্থ: পরিবববেি উপি রকেু প্লোরটিক পবে্ি প্রভলোব কমলোবনলোি রবষবয ইউবিলোপীয িংিদ এবং কলোউজন্সবলি রনবদ্থেনলোি প্রস্তলোব। ইউবিলোপীয করমেন (28 গম 2018); 
প4ৃ। এখলোবন উপলব্ধ: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2018:0257:FIN:EN:PDF 

96. "িদি্ িলোজ্গুরলবক রনজশ্চি কিবি হবব গে িলোমলোক গকলোম্লোরনগুরল পরিবহন, রচরকি্িলো এবং রলেলোি িংগ্হ িহ এই পে্গুরলি জন্ বজ্্থ  িংগ্বহি খিচগুরল কভলোি কিবব।" 
গদখুন: প্লোরটিক মহলোিলোগি: এমইরপিলো 2021 িলোবলি মবধ্ রনবক্ষপকলোিী প্লোরটিবকি উপি ইউবিলোপীয ইউরনযবনি রনবষধলোজ্লো িমর ্থন কবিবে। ইউবিলোপীয পলোল ্থলোবমবন্টি িংবলোদ/ গপ্রি রিরলজ (24 
অবক্টলোবি 2018)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.europarl. europa.eu/news/en/press-room/20181018IPR16524/plastic-oceans-meps-back-eu-ban-on-throwaway-plastics-by-2021 

97. Geert De Clercq। রেলোন্স িলোমলোক রেবল্পি আবদে গদয: রিগলোবিবেি বলোে দপূষে বন্ধ কবি গদয। িযেলোি ্থ (14 জনু 2018) এখলোবন উপলব্ধ: https://www.reuters.com/article/instant- article/
idINKBN1JA257 

98. "পরিকল্পনলোি একটে মপূল রদক হবব িলোমলোক রেবল্প রিগলোবিবেি বলোে রলেলোি পরিষ্লোি কিলোি িলোবর িম্রক্থি খিচগুরল স্লোপন কিলো।" 
গদখুন: Adam Higgins. গকলোন েরদ বলো বলোে নলো- িিকলোি িলোমলোক রেবল্পি উপি রিগলোবিবেি বলোে পরিষ্লোবিি খিচ িলোখলোি করলো রবববচনলো কবি। দ্লো িলোন (30 রডবিম্বি 2019)। এখলোবন উপলব্ধ: https:// www.
thesun.ie/news/4935971/government-cost-cigarette-butt-cleanup-tobacco-industry/ 

99. "ররিবেন রবগ গেলোব্লোবকলো গকলোম্লোরনগুরলবক 40 রমরলযন পলোউন্ড ($55 রমরলযন) বলোরিল কিলো রিগলোবিবেি বলোে পরিষ্লোি কিলোি বলোরষ ্থক খিচ রদবি বলোধ্ কিলোি একটে পরিকল্পনলো হলোবি রনবযবে।" 
আিও গদখুন: গলোই েলকনররিজ। েুক্তিলোজ্ রবগ গেলোব্লোবকলো িংস্লোগুরলবক িিক্থ কবিবে: রিগলোবিবেি বলোে পরিষ্লোি কিলোি জন্ আপনলোবক অর ্থ প্রদলোন কিবি হবব। িযেলোি ্থ (30 মলোচ্থ 2021)। এখলোবন 
উপলব্ধ: https://www.reuters.com/ article/us-britain-tobacco-idUSKBN2BM1BZ 
আিও গদখুন: গেলোগলোবেলোগ: ধপূমপলোন-িম্রক্থি রলেলোি গগলোলবেরবল ববঠক, 2 গিবটেম্বি 2020। পরিববে খলোদ্ ও গ্লোমীে রবষযক রবভলোগ (28 গিবটেম্বি 2020)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.gov.uk/
government/publications/defra-engagement-with-the-tobacco-industry-on-litter/smoking-related-litter-roundtable-meeting-2-sep-2020  
আিও গদখুন: রডবিম্বি 2013, ডরলিউএইচও এেরিটেরি গমবন চললোি জন্, রডপলোে্থবমন্ট েি এনভলোযিনবমন্ট, েুড অ্লোন্ড রুিলোল অ্লোবেযলোি ্থ (রডইএেআিএ) রকপ ররিবেন টেরড, ইবম্রিযলোল গেলোব্লোবকলো 
দ্লোিলো িহ-প্ররিটষ্ঠি একটে পরিববেগি প্রচলোিলোরভেলোন গ্রুবপি িলোবর িমস্ত রলঙ্ক গকবে গদয। 
আিও গদখুন: রিএিআি: িলোম্লোজ্ এবং ভলোবললোবলোিলো গেখলোবন আপরন বলোি কবিন। িলোমলোক গকৌেল (27 এরপ্রল 2020)। এখলোবন উপলব্ধ: https://tobaccotactics.org/wiki/csr-imperial-and-love-where-
you-live/ 

100. গহইরড িলোনবন ্থ। মন্তব্: রবগ গেলোব্লোবকলো এবং ই-রিগলোবিে গকলোম্লোরনগুরলবক িলোবদি গনলোংিলো-আবজ্থনলো পরিষ্লোি কিবি িলোহলোে্ কিলো উরচি। কল ম্লোেলোিি (13 গম 2019)। এখলোবন উপলব্ধ: https://
calmatters. org/commentary/2019/05/toxic-tobacco/ 
আিও গদখুন: আরল ্থন কলোরিরডি। গক কিবে রিগলোবিে রলেলোি গমলোকলোববললো। ওবযটি 360 (4 নবভম্বি 2020)। এখলোবন উপলব্ধ: https://www.waste360.com/waste-reduction/whos- doing-what-
tackle-cigarette-litter. 
অনুগ্হ কবি গনলোে গদখুন: ওবযটি 360 রনবন্ধ 2টে িলোমলোক রেল্প-িংেুক্ত পরিচ্ছন্নিলোি প্রবচষ্লোবক প্রচলোি কবি। আবমরিকলোবক িুন্ি িলোখুন এবং ররিবেনবক পরিপলোটে িলোখুন (2013 িলোবল টেআই-এি িলোবর 
িম্ক্থ রেন্ন কবি)। রবশ্বজবু়ে ব্লোপক পরিচ্ছন্নিলোি প্রবচষ্লো কিলো হবযবে, িবব গবরেিভলোগই স্লোনীযভলোবব গস্বচ্ছলোবিবকবদি দ্লোিলো কিলো হবযবে, এবং বলো েহি ও কলোউরন্টবি রবরলযন ডললোবিি রিমবধ ্থমলোন 
ব্য কবি। রকেু অঞ্চল রিগলোবিে রলেলোবিি চলোিপলোবে নীরিি জন্ চলোপ রদবযবে ; এই বেিই, রিনটে মলোরক্থন িলোজ্ িমি্লো িমলোধলোবনি জন্ আইন প্রেযবনি গচষ্লো কবিবে। এবং ইউবিলোপীয ইউরনযন 
িলোমলোক প্রস্তুিকলোিকবদি কলোবে ব্যবহুল র্ন-আপ ে্লোব পলোি কিলোি জন্ কলোজ কিবে।
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স্ব়ীকৃবত এিং কিখসবে৷
িলোমলোক রেবল্পি নজিদলোরি িংস্লো টিপ-এি িলোবর অংেীদলোরিবত্ব গ্লোবলোল গিন্টলোি েি গুড গভন ্্থলোন্স ইন 
গেলোব্লোবকলো কবট্লোল (জজজজটেরি)-এি জন্ গডববলোিলো িলোই এবং অরম্বকলো নলোিলোইন এই ররিেটে বিরি কবিন।


