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ইসয্ু ব্রিফ

আন্তর্জাতিক

মে ২০২২

তামাকের বর্জ ্য ববষক়ে 
আক�াচনা: তামাে 
কোম্াবনর  “সবুর” 
প্রচারণার কনপক্্যর  
োবিনী

২০২১ সালের নলেম্বর মালস, 
একটি বৃহৎ বহুজাব্িক 
ককাম্াব্ন ডাউ কজানস কিৃতৃ ক 
পব্রচাব্েি স্াব্িত্ব সচূলক 
অবস্ালনর ব্বশ বছর পবূ্িতৃ  
উদযাপন কলর।1 এই অজতৃ ন 
উদযাপলনর জনযু তিব্র করা 
চটকদার একটি ব্েব্ডওলি 
ককাম্াব্নর ব্ব োসবহুে 
কনৌযানটিলক স্বচ্ছ নীে পাব্নর 
মধযু ব্দলি যাত্া করলি কদখা 
যাি। আর ব্েব্ডওর কনপথ্ 
উদ্ীপক ব্মউব্জক বাজলি 
কশানা যাি।2 

এটজাই একেজাত্র উদযজাপনের ঘটেজা েয়: অে্যত্র এই মকজাম্জাতে দজাতি কনরনে ময এটি 
পতরনিশগি, সজােজাতরক ও সুশজাসে (ESG) সংক্জান্ত তরনপজানট্র অে্য একটি সূচনক 
“মগজাল্ড স্্যজান্জার্” অর্ে কনরনে।3 এেজাড়জা এটি রলিজায়ু মেিজা তিনসনি ভূতেকজা 
পজালনের রে্য তিে্যজাতসিয়জাল টজাইেস মেনক একটি পুরস্জারও অর্ে কনরনে।4 2022 
সজানলর মিব্রুয়জাতর েজানস অেতুঠিি প্রভজািশজালী তিতেনয়জাগকজারীনদর তেনয় আনয়জাতরি 
একটি ইনভনটে এই মকজাম্জাতে প্রিন্ধ উপস্জাপেজায় এটির ESG অর্েগুনলজা িুনল 
ধনরনে, যজার েনধ্য মকজাম্জাতেটির সম্প্রতি অর্ে করজা সি ESG পুরস্জানরর কেজা 
িুনল ধরজা িনয়নে।5 আতে্ক তিনলেষক, গণেজাধ্যে ও েীতি তেধ্জারকনদর কজানে 
সুনকৌশনল উপস্জাপে করজা সরল িজাি্জাটি িনলজা: এটি এেে একটি মকজাম্জাতে যজা েজােষু 
ও এই ধরণীর প্রতি এর অঙ্ীকজারজািদ্ধিজার রে্য বিতবিক স্ীকৃতি অর্ে কনরনে।

আর এই খজানি এটিই একেজাত্র মকজাম্জাতে েয়। এই মকজাম্জাতের অে্যিে প্রধজাে 
প্রতিদ্বন্দী অে্য একটি মকজাম্জাতে সম্প্রতি ক্জাইনেট তরসনক্জারজার প্রনরক্ট (CDP)-এর 
িরি মেনক টজােজা পঞ্চে িেনরর রে্য স্জাতয়ত্ব সূচনক “এ-তলস্” েয্জাদজা অর্ে 
কনরনে।6 

এসি মকজাম্জাতে মটকসই পণ্য বিতর করজার েজাধ্যনে সতি্যকজার অনে্ই তিবিি্যজাপী 
মটকসই উন্নয়নের মষেনত্র মেিৃত্ব তদনছে িনল যতদ আপতে মভনি েজানকে মসনষেনত্র 
আপেজানক মদজাষ মদয়জা যজায় েজা। তকন্তু আপেজার এই ধজারণজা ভুল। প্রেে মকজাম্জাতেটি 
িনলজা তরিটিশ আনেতরকজাে মটজািজানকজা (BAT) এিং তদ্বিীয়টি িনলজা তিতলপ েতরস 
ইটেজারে্যজাশেজাল (PMI)। এরজা িনছে তিনবির সি্িিৃৎ দইুটি িহুরজাতিক িজােজাক 
মকজাম্জাতে, যজারজা এেে একটি তশনপের অংশ ময তশনপের প্রধজাে পণ্য দীঘ্নেয়জাদী 
ি্যিিজারকজারীনদর প্রতি দইুরনের একরনের প্রজাণ মকনড় মেয়, যজার িনল প্রতি িের 8 
তেতলয়নেরও মিতশ মলজাক েিুৃ্যিরণ কনর।7 
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সি িজােজাক মকজাম্জাতে িজানদর ESG র ্যজাংতকং ও স্ীকৃতিগুনলজার প্রচজারণজা চজালজায়। 
তিনবির সি্িিৃৎ চজারটি িজােজাক মকজাম্জাতে, BAT, PMI, রজাপজাে মটজািজানকজা 
ইটেজারে্যজাশেজাল (JTI) ও ইনম্তরয়জাল রি্যজান্স িজানদর ওনয়িসজাইনট CDP ও অে্যজাে্য 
পতরনিশ তিষয়ক সূচনকর র ্যজাংতকং দতৃটিনগজাচর কনর উপস্জাপে কনর েজানক। িজারজা 
রজানে িজারজা কী করনে8: এই িজাি্জাগুনলজার েজাধ্যনে িজারজা িঝুজানি চজায় ময িজারজা 
সতি্যকজার অনে্ই ভজানলজা কজার করনে। তকন্তু এধরনের র ্যজাংতকং তস্নের তপেনে 
তিেটি মগজাপে সি্য লতুকনয় আনে:

1. মটকসই তিতেনয়জাগ তিনলেষকরজা সিক্ কনর তদনয়নেে ময সজাধজারণি ESG 
েজােদনডের রে্য মকজাম্জাতের প্রকৃি েখু্য পণ্য িজা পতরনষিজাগুনলজার স্জাতয়ত্বনক 
মেজানটই তিনিচেজা করজা িয় েজা, িরং মকজাম্জাতে কী কজার কনর মস তিষয়টির 
পতরিনি্ মকজাম্জাতে তকভজানি কজায্ক্ে পতরচজালেজা কনর মস তিষয়টির প্রতি েরর 
মদওয়জা িয়। এর অে্ িনলজা িজােজাক মকজাম্জাতে “উদ্ধি রকনের” উচ্চ েজাম্জার 
মপনি পজানর।9 মটজািজানকজা তরি মপজাট্নিজাতলওস মযেেটজা রজাতেনয়নে: “ESG িজা 
স্জাতয়ত্ব সংক্জান্ত তিষয়গুনলজার েনধ্য ি্যিসজা প্রতিঠিজানের প্রধজাে উনদেশ্য ও প্রভজাি 
তিনিচেজা করজা অপতরিজায্ েয়।”10 মসকজারনণ ESG অ্যজাওয়জার্গুনলজানি সজাধজারণি 
িজােজাকরজাি পনণ্যর অতদ্বিীয় তিষয়টি ও প্রজাণঘজািী তদকটি উনপষেজা করজা িয়।11 
এেজাড়জাও, সজাধজারণি িজােজাক মকজাম্জাতেগুনলজানক সতি্যকজানরর মটকসই 
মকজাম্জাতেগুনলজার তিপরীনি েলূ্যজায়ে েজা কনর শুধু এনক অপনরর তিপরীনি 
েলূ্যজায়ে করজা িয়। 

2. এেজাড়জাও মকজাম্জাতেগুনলজা িজানদর ESG কজায্ক্ে েলূ্যজায়নের রে্য বিতবিক পয্জানয় 
সম্মি িওয়জা একক মকজানেজা তিতধতেনষধ েজা েজাকজার তিষয়টির সুনযজাগ গ্রিণ কনর 
েজানক। তিবিি্যজাপী 600টিরও মিতশ ESG প্রতক্য়জা রনয়নে মযগুনলজার েনধ্য মকজানেজা 
সেণ্বয় মেই।12 আর মযনিিু ESG তরনপজাট্ প্রকজাশ করজার মকজানেজা তেধ্জাতরি 
েজােদডে মেই, িজােজাক মকজাম্জাতেগুনলজা স্জাতয়ত্ব সংক্জান্ত শুধু এেে রজাটজাগুনলজা িুনল 
ধরজার স্জাধীেিজা পজায় মযগুনলজা িজানদর ইতিিজাচক ভজািেূতি্ িুনল ধনর।  

3. এেজাড়জা িজােজাক মকজাম্জাতেগুনলজা প্রজায় মকজানেজা ধরনের িজাতি্যক তেরীষেনণর সমু্মখীে 
িওয়জা েজাড়জাই তেনরনদর েনিজা কনর িজানদর মটকসই লষে্য তেধ্জারণ করজার 
স্জাধীেিজা পজায়। যখে মকজানেজা লষে্য পূরণ িয় েজা, মকজাম্জাতে মসটি সম্নক্ 
তরনপজাট্ েজা করজার তিষয়টি মিনে তেনি পজানর, এিং ভতিষ্যনি এটি িজাদও তদনয় 
তদনি পজানর। যতদ মকজানেজা ESG স্ীকৃতি প্রদজােকজারী িজানদর েলূ্যজায়নে খজারজাপ 
িলজািল মদয় িজািনল মকজাম্জাতেগুনলজা মস স্ীকৃতিপ্রজাততির তস্ে মেনক িজানদর 
অংশগ্রিণ প্রি্যজািজার কনর তেনি পজানর। উদজািরণস্রূপ, যখে BAT, JTI ও 
ইনম্তরয়জাল রি্যজান্স 2017 সজানল িে্য প্রকজাশ ও প্রভজাি এর উপর CDP 
িনরত্রি মেনক খজারজাপ েলূ্যজায়ে পজায়, তিেটি মকজাম্জাতেই এই তস্ে মেনক 
তেনরনদর প্রি্যজািজার কনর মেয়।13

মকজানেজা তস্নে যখে িজানদরনক ইতিিজাচকভজানি মদখজানেজা িয় িখে এই মকজাম্জাতেগুনলজা 
মযভজানি এসি িেজাকতেি “মটকসই পুরস্জার” ি্যিিজার কনর মসটি তগ্রেওয়জাতশং এর 
একটি উনলেখনযজাগ্য উদজািরণ।

যব্দও কলিক দশক 
ধলরই আমরা জাব্ন কয 
িামাক স্বালস্যুর জনযু 
ক্ষব্িকর, ব্কন্তু িামাক 
ব্শলপেরপব্রলবশগি 
প্রোলবর ব্দকটি প্রাি 
কক্ষলত্ই উলপব্ক্ষি কেলক 
যাি। িামাক 
প্রব্রিিাজািকরলের র 
পল্রা সমিজল্ে 
বনেূব্ম উজাে হওিা, 
পাব্নদষূে বজতৃ যু তিব্র 
করা পযতৃন্ত ইিযুাব্দ 
উললেখলযাগযু 
কনব্িবাচক পব্রলবশগি 
প্রোবও সবৃ্টি কলর 
োলক।

উৎপাদলনর প্রব্িটি 
ধালপ িামাক ব্শপে 
পব্রলবলশর উপর 
কনব্িবাচক প্রোব 
কফলে।
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ব্রিনওিাব্শং কী?
তিশ িেনররও মিতশ সেয় আনগ অক্সনিজার্ ইংতলশ তরকশেজাতর 
তগ্রেওয়জাতশং শব্দটি মযজাগ কনর, মসটিনক তেন্জাক্তভজানি সংজ্জাতয়ি 
কনরনে: “পতরনিনশর প্রতি দজাতয়ত্বশীল ভজািেতূি্ উপস্জাপে করজার 
উনদেনশ্য মকজানেজা সংস্জা কি্ৃক প্রচজারকৃি তেে্যজা িে্য।”

এর পরিিতী দশকগুনলজানি, িজােজাক সি পৃতেিীর সিনচনয় দষূণ 
সৃতটিকজারী িজা তিিতক্ি তশপেগুনলজা তগ্রেওয়জাতশং ি্যিিজার কনর আসনে। 
এই তিষনয় যুতক্ত মদখজানেজা যজায় ময িজােজাক মকজাম্জাতে সেুদ্র বসকি 
পতরষ্জার এিং পতরনিশ তিষয়ক ও দনুয্জাগকজালীে ত্রজাণ সরিরজািকজারী 
সংস্জাগুনলজানক অেদুজাে প্রদজাে করজার েজাধ্যনে এই তশনপের সুেজাে ও 
পণ্যগুনলজা তগ্রেওয়জাশ করনি সনচটি মেনকনে। তে্- ও েধ্যে-আনয়র 
মদশগুনলজানি (LMIC) এই সি কজায্ক্ে তিনশষভজানি চলেজাে মযসি 
মদশনক িজােজাক মকজাম্জাতেগুনলজা তিতক্ ও েেুজািজা িতৃদ্ধর টজানগট্ িজাতেনয় 
েজানক।
 
সজাম্প্রতিক িেরগুনলজানি িজােজাক মকজাম্জাতে তেনরনদর ইতিিজাচক  
ভজািেতূি্ িুনল ধরজার মষেনত্র আনরজা মিতশ সনচটি িওয়জার িনল, িজানদর 
তগ্রেওয়জাতশং তক্য়জাকলজাপ ও প্রচজারণজা কজায্ক্ে িতৃদ্ধ মপনয়নে িনল প্রেজাণ 
পজাওয়জা যজায়।14 উদজািরণস্রূপ, 2014 সজাল মেনক 2020 সজানলর 
েধ্যিিতী সেনয়, PMI তিবিি্যজাপী পতরনিশ তিষয়ক প্রকপে এিং 
িেজাকতেি সজােজাতরক দজায়িদ্ধিজা কে্সূতচ (CSR) পজালনের রে্য ১৩ 
তেতলয়ে েজাতক্ে রলজানরর মিতশ ি্যয় কনরনে। এই অেদুজানের 
মিতশরভজাগ ি্যয় িনয়নে এতশয়জা, লজাতিে আনেতরকজা ও ইউনরজানপ। এর 
তিপরীনি, আতরিকজাে মদশগুনলজানি অতি স্পে পতরেজাণ অে্জায়ে করজা 
িনয়নে, যজানদর এই সজািজানয্যর সিনচনয় মিতশ প্রনয়জারে তেল এিং 
মযখজানে প্রচুর িজােজাক চজাষ িয়।15 মিতশরভজাগ প্রকনপে তসগজানরনটর ির্্য 
যত্রিত্র মিনল মদয়জা সম্নক্ সনচিেিজা িতৃদ্ধ এিং দনুয্জাগকজালীে ত্রজাণ 
প্রদজানের তিষনয় মরজার মদওয়জা িনয়নে।16 এই একই সেয়কজানল, 
মকজাম্জাতেটি ১৮০ তিতলয়ে েজাতক্ে রলজানররও মিতশ েেুজািজা অর্ে 
কনরনে।17

িজােজাক তশনপের তগ্রেওয়জাতশং এর সুতেতদ্টি তকেু উদজািরণ তে্রূপ: 

• ২০১১ সজাল মেনক BAT রিজাতরনলর দতষেণ উপকূনলর িেজাঞ্চল 
সংরষেনণর রে্য রিজাতরতলয়জাে িজােজাক চজাষীনদর অ্যজানসজাতসনয়শে, 
রিজাতরতলয়জাে ইেতস্টিউট অি এেভজায়রেনেটে এিং পতরনিশ তিষয়ক 
েন্ত্রণজালনয়র সজানে রতড়ি রনয়নে।18

• পতচিে আতরিকজায়, PMI এর ভজািেতূি্ তগ্রেওয়জাশ করজার রে্য 
িতুক্েজা িজানসজা, েজাতল ও মসনেগজানল পজাতের সরিরজানির রে্য প্রনরক্ট 
ওয়জাটজারিল েজােক প্রকপে িজানি তেনয়নে।19

• ভজারনি, ইনম্তরয়জাল রি্যজান্স অন্ধ্র প্রনদনশর কজােুল্ মরলজায় 
অ্যজালজানয়সি ওয়জাে এর সজানে িজানদর তলি অংশীদজাতরনত্বর েজাধ্যনে 
তশষেজা, স্যজাতেনটশে ও স্জাস্্য তিষয়ক কেসূ্তচনি অে্জায়ে করনে, 
যজার েনধ্য প্রনটক্ (PROTECT) েজােক একটি স্জােীয় NGO-এর 
েজাধ্যনে পতরনিশ তিষয়ক তশষেজােলূক প্রচজারণজাও ও অন্তভ্ুক্ত রনয়নে।20

• এেজাড়জাও ভজারনি, ২০১৮ সজানলর তিবি পতরনিশ তদিস উপলনষে্য, 
ভজারনির সি্িিৃৎ িজােজাক মকজাম্জাতে, ITC, তেনরনদর “১৪ িেনররও 
মিতশ” সেয় ধনর “ওয়জাটজার পতরটিভ”, “কজাি্ে পতরটিভ”, ও 
“কঠিে ির্্য পুেি্্যিিজানর পতরটিভ” িওয়জার দজাতি করজার েজাধ্যনে 
এটি মিজাঝজানি সনচটি িয় ময সি্জাঙ্ীে তিনিচেজায় মকজাম্জাতেটি 
পতরনিনশর রে্য সুিল িনয় আেনে।21

• িজাংলজানদনশ, BAT িজাংলজানদশ গি্ কনর প্রচজার কনর েজানক ময 
মকজাম্জাতেটি িজানদর িেজায়ে প্রকনপের রে্য চজার িজার “প্রধজােেন্ত্রীর 
রজািীয় পুরস্জার” অর্ে কনরনে, 22যতদও এটি স্পটি সি্য ময 
িজােজাক চজাষ িেভূতে উরজাড় িওয়জার একটি শীষ্ কজারণ, তিনশষ 
কনর LMIC-গুনলজানি।23

• ২০২২ সজানলর মিব্রুয়জাতর েজানস, যুক্তরজার্য তভততিক ইনম্তরয়জাল 
রি্যজান্স একটি মপ্রস তিজ্ততি রজাতর কনর রজােজায় ময এটি রলিজায়ু 
পতরিি্ে মেজাকজানিলজার মকৌশলসেনূির মষেনত্র এর রসদ সমৃ্ক্ত 
করজার রে্য “বিতবিক মেিজা” তিনসনি স্ীকৃতি লজাভ কনরনে।24

• যুক্তরজান্রের িজােজাক মকজাম্জাতে আলতরিয়জা "আনেতরকজা সুন্দর রজাখুে", 
রজািীয় েৎস ও িে্যপ্রজাণী তিষয়ক িজাউনন্শে এিং মসটেজার ির 
ওয়জাটজারনশর প্রনটকশে এর েনিজা উনদ্যজাগগুনলজা সি যুক্তরজান্রের 
িেজাকতেি CSR প্রকপেগুনলজানি অে্জায়ে কনরনে।25 

এধরনের কজায্ক্ে এেে ধজারণজা মদয় ময িজােজাক তশপে সজােজাতরক ও 
পতরনিশগি তদক মেনক দজাতয়ত্বপূণ ্ভূতেকজা পজালে করনে। তকন্তু এই 
তশপে ধূেপজায়ী, অধূেপজায়ী ও কৃষকনদর স্জানস্্যর অপতরনেয় ষেতি কনর 
চনলনে।26 আর িজােজাক ময শুধু েজােনুষর ষেতি করনে িজাই েয়, িরং 
এটি পতরনিনশরও ষেতি করনে। 

িামাক ও ব্নলকাটিনযক্্ত পলেযুর 
পব্রলবশগি প্রোব
যতদও কনয়ক দশক ধনরই আেরজা রজাতে ময িজােজাক স্জানস্্যর রে্য 
ষেতিকর, তকন্তু িজােজাক তশনপের পতরনিশগি প্রভজানির তদকটি প্রজায় 
মষেনত্রই উনপতষেি মেনক যজায়। িজােজাক প্রতক্য়জারজািকরনণর  পুনরজা 
সেয়রনুড় িজােজাক িেভূতে উরজাড় িওয়জা, পজাতেদষূণ, ির্্য বিতর 
ইি্যজাতদ মেতিিজাচক পতরনিশগি প্রভজািও সৃতটি কনর েজানক।

উৎপজাদনের প্রতিটি ধজানপ িজােজাক পতরনিনশর উপর প্রভজাি মিনল। প্রতি 
িের, আেেুজাতেক েয় তরিতলয়ে তসগজানরট উৎপজাদনের রে্য ৩২ 
তেতলয়ে টে িজােজাক পজািজা চজাষ করজা িয়।27 বিজ্জাতেক গনিষণজায় 
মদখজা মগনে ময এটি ৮০ তেতলয়ে টে এর সেপতরেজাণ কজাি্ে রজাই 
অক্সজাইর (CO2) তে:সরণ এিং ি্যিিজার কনর। িেনর িেনর, 
তিবিি্যজাপী িজােজাক উৎপজাদনে প্রজায় ২২ তিতলয়ে টে পজাতের ি্যিিজার 
িয়, প্রজায়ই এেে মদশগুতলনি মযখজানে ইতিেনধ্যই পজাতে সরিরজানির 
ঘজাটতি রনয়নে।28 এটি প্রজায় ৪.৪ তেতলয়ে অতলতম্ক-সজাইনরর সুইতেং 
পুল ভতি্ করজার েনিজা সেপতরেজাণ পজাতে।
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তামাকের বর্জ ্য ববষক়ে আক�াচনা: তামাে কোম্াবনর  “সবুর” প্রচারণার কনপক্্যর োবিনী 

বিজ্জাতেক গনিষণজাগুনলজানি আনরজা মদখজা মগনে ময একটি তসগজানরট 
এটির সমূ্ণ ্রীিেচনক্ ১৪ গ্রজাে পয্ন্ত CO2 তেগে্নের সেপতরেজাণ 
রলিজায়ু পতরিি্নের রে্য অিদজাে রজানখ।29 এেজাড়জাও িজােজাক চজাষ ও 
প্রতক্য়জাকরণ উভয়ই সরজাসতর িেভূতে উরজাড় িওয়জার রে্য দজায়ী। 
১৯৭০-এর দশনকর সেয় মেনক আেেুজাতেক ১.৫ তিতলয়ে মিক্টর 
িেজাঞ্চল (প্রধজােি গ্রীষ্মেডেলীয়) িজাতরনয় মগনে, যজার িনল তগ্রেিজাউর 
গ্যজাস তেগে্নের িজাতষ্ক পতরেজাণ ২০% পয্ন্ত িতৃদ্ধ মপনয়নে।30

প্রতি িের প্রজায় ৪.৫ তরিতলয়ে তসগজানরনটর ির্্য মিলজা িয় িয়, যজা 
এটিনক পৃতেিীর সিনচনয় মিতশ মিনল মদয়জা ির্্য পদজানে্ এিং সেদু্র 
বসকনি সিনচনয় মিতশ মদখনি পজাওয়জা ির্্য পদজানে্ পতরণি কনরনে।31 
এেজাড়জাও, রুিে ইতেতশনয়টিভ কি্ৃক প্রকজাতশি সজাম্প্রতিক গনিষণজায় মদখজা 
মগনে ময একটি তসগজানরনটর ির্্য মেনক তেসৃি রজাসজায়তেক পদজাে্ 
(এক তলটজার পজাতেনি ২৪ ঘণ্জা তভতরনয় রজাখজার পর) ৯৬ ঘণ্জা ধনর 
মসটির সংস্পনশ্ আসজা লিণজাক্ত পজাতে ও স্জাদ ুপজাতের েজানের েনধ্য 
৫০%-মক মেনর মিলজার েনিজা যনেটি পতরেজানণ তিষ তেগে্ে কনর।32 
এেেতক এধরনের পতরসংখ্যজাে পজাওয়জা সন্বেও, িুলেজােলূকভজানি কে 
সংখ্যক সেতবিি গনিষণজা পতরচজাতলি িওয়জায় পতরনিনশর উপর 
িজােজানকর সতি্যকজানরর প্রভজাি এখনেজা অরজােজা রনয় মগনে।33 

মযনিিু আরও মিতশ সংখ্যক িজােজাক মকজাম্জাতে েিুে তেনকজাটিে এিং 
িজােজাকরজাি দ্রি্য মযেে তেনকজাটিে পজাউচ, ই-তসগজানরট এিং উতিতি 
িজােজাকরজাি দ্রি্য উৎপজাদে শুরু কনরনে, ইনলকরিতেক ির্্য সি সমূ্ণ ্
েিুে ধরনের তকেু সেস্যজা বিতর িনছে মযগুনলজা এই তশনপের িিৃৎ 
পতরনিশগি প্রভজািনক আনরজা খজারজানপর তদনক তেনয় যজানি। এসি পণ্য 
ময শুধু মভজাক্তজানদর তেনকজাটিনে আসক্ত কনর রজাখনি িজাই েয়, িরং 
মসগুনলজা ি্যজাটজাতরর উপজাদজানের রে্য খতের পদজাে্ উনতিজালে করজা মেনক 
শুরু কনর, প্জাতস্ক উৎপজাদে, “ভ্যজাতপং পর” ও ইনলক্ট্রতেক 
তরভজাইসগুনলজা মিনলনদয়জার কজারনে, সমূ্ণ ্েিুে একটি পতরনিশগি 
সংকটও বিতর করনি।34

উদজািরণস্রূপ, ২০১৯ সজানলর একটি গনিষণজাপনত্র উনলেখ করজা িয় ময: 
“েিুে ধরনের প্জাতস্ক, ধজািু, কজাতর্ির, তলতেয়জাে-আয়ে ি্যজাটজাতর, ও 
ঘেীভূি তেনকজাটিে দ্রিণ [তেনকজাটিে ও িজােজাক ি্যিিজানরর েিুে 
ধরনের ইনলক্ট্রতেক তরভজাইসগুনলজার েনধ্য মদখজা যজায়] ইি্যজাতদর মষেনত্র 
দজাি্য তসগজানরনটর েনিজা প্রধজােি উতভিদরজাি উপকরণ ও প্জাতস্ক 
তিল্জার তদনয় বিতর পণ্যগুনলজার িুলেজায় উনলেখনযজাগ্যভজানি অতধক 
েজাত্রজায় পতরনিনশর উপর িীরি প্রভজাি সৃতটিকজারী উৎপজাদে প্রতক্য়জার 
সংতলেটিিজা রনয়নে।”35 

কালদর জনযু স্ািীত্বশীেিা?
এসি েিুে পণ্য সেসজােতয়ক েিুে তগ্রেওয়জাতশং প্রচজারণজার েজাধ্যনে 
িজারজানর তেনয় আসজা িনছে, মযখজানে মকজাম্জাতেগুনলজা যুতক্ত িুনল ধরনে 
ময এসি েিুে পণ্য মকজানেজা েজা মকজানেজা ভজানি মটকসই পতরনিনশর 
সজানে সম্ক্যুক্ত। PMI-এর ওনয়িসজাইনট মকজাম্জাতেটি িলনে: “PMI-
এর রে্য েজায়ীত্বশীলিজা িনলজা উভিজািে, সেৃতদ্ধ, ও দীঘ্নেয়জাদী ভ্যজাল ু

বিতর করজার একটি সুনযজাগ, এিং মেতিিজাচক িজাতি্যক তদকগুনলজা 
ে্ূযেিে পয্জানয় রজাখজার পজাশজাপজাতশ কজায্পতরচজালেজার দষেিজা ও সম্দ 
িরজাদেকরণ সনি্জাচ্চ পয্জানয় তেনয় যজাওয়জার একটি উপজায়।”36 িজােজাক 
মকজাম্জাতেগুনলজা তকভজানি স্জায়ীত্বশীলিজা িঝুজানি “সেতৃদ্ধ” ও “ভ্যজােজাে 
উন্নয়ে ”-মক প্রধজাে চজাতলকজাশতক্ত তিনসনি গ্রিণ কনরনে এই তিিতৃি মস 
তিষয়টিরই একটি সুস্পটি উদজািরণ।

উদজািরণস্রূপ, ২০২০ সজানল BAT-এর তররি্যজাতন্ং এর একটি গুরুত্বপূণ ্
অংশ তেল স্জায়ীত্বশীলিজা, মযখজানে মকজাম্জাতের ট্যজাগলজাইে “BAT: 
একটি উন্নি আগজােী”-এ পতরিি্ে করজার পজাশজাপজাতশ একটি েিুে 
মলজানগজা ও রংধে-ুতেনের ওনয়িসজাইট মদখজা মগনে। এেজাড়জা উপনরর 
মেে ুিজানরর পজাঁচটি তিচজারকৃি মিরজানরর েনধ্য “স্জায়ীত্বশীলিজা”-মকও 
রজাখজা িনয়নে। ২০২২ সজানলর মিব্রুয়জাতর েজানস, BAT দজাতি কনর ময 
এটি এর েিুে রি্যজান্গুনলজানি “ESG-মক সমৃ্ক্ত করনে”।37 এতদনক, 
মকজাম্জাতেটি এই যুতক্তও িুনল ধরনে ময PMI-এর রে্য “PMI-এর 
ি্যিসজাতয়ক মকৌশনলর মকন্রে রনয়নে স্জাতয়তলিশীলিজা”।38 

ইনম্তরয়জাল রি্যজান্স িলনে এটির “স্জাতয়ত্ব তিষয়ক মকৌশল” যজা 
“আেজানদর ি্যিসজার দীঘ্নেয়জাদী সিলিজার মকন্রে অিস্জাে কনর এিং 
আেজানদর মস্কনিজাল্ডজারনদর রে্য মশয়জারকৃি ভ্যজাল ুবিতর করজার 
মপ্ররণজার তভততি তিনসনি কজার কনর”, তিেটি িিৃৎ উনলেখনযজাগ্য তভততির 
উপর দজাঁতড়নয় আনে, যজার েনধ্য একটি িনলজা িেজাকতেি “পরিিতী 
প্ররনমের পণ্য”।39

JTI-এর মষেনত্র, এটির স্জাতয়ত্ব তিষয়ক মকৌশল মকজাম্জাতেটিনক 
“আেজানদর সজাধজারণ পতরকপেেজা চনক্র সেয়কজানলর িজাইনর িজাকজানি 
এিং আেজানদর ি্যিসজা, আেজানদর গ্রনির ভতিষ্যি, এিং আেরজা ময 
সেজানর িসিজাস করতে মসটির দীঘ্ রীিেকজাল সম্নক্ ভজািনি” 
“উৎসজাতিি কনর”।40 আিজানরজা এখজানে মকজাম্জাতের দীঘ্ স্জাতয়নতির কেজা 
প্রেনে আসনে। এেজাড়জা তকভজানি “প্জাতস্ক সি, অে্যজাে্য িনর্্যর 
ি্যিস্জাপেজা” তকভজানি এটির মটকসই লষে্যসেনূির একটি অংশ মস 
সম্নক্ও JTI কেজা িনল।

এটজাই িনছে িজােজাক মকজাম্জাতের েিুে তগ্রেওয়জাতশং কুট মকৌশল: 
রতুক্তগুল এেেভজানি মদয়জা িনয়নে ময  ময মযসি পণ্য—জ্জালজাতে খরচ, 
উপকরণ ও ির্্য তিনিচেজায় এখনেজা পয্ন্ত িজানদর সিনচনয় মিতশ দষূণ 
সৃতটিকজারী পণ্য িনি পজানর—মসগুনলজা মকজানেজা একভজানি তশপেটির সিরু, 
মটকসই ভতিষ্যনির অতিনছেদ্য অংশ। 

িজােজাক মকজাম্জাতে সমূ্ণ ্েিুে একটি প্ররমেনক তেনকজাটিে-তভততিক 
অতস্তিশীল পনণ্য আসক্ত কনর িুলনি আগ্রিী মভজাক্তজানদর পুনরজাপুতরভজানি 
তেনকজাটিে িজাদ তদনি অেপু্রজাতণি করনি েয়। উদজািরণস্রূপ, 
BAT-এর ২০২১ সজানলর িজাতষ্ক তরনপজানট্ মকজাম্জাতেটি রজাতেনয়নে এটি 
“েিুে প্রজাতিিয়স্ প্ররনমের মচিেজা উদেীতপি করজার একটি তেশনে 
মেনেনে”। BAT ২০৩০ সজানলর েনধ্য এটির অ-দজাি্য পনণ্যর মভজাক্তজার 
সংখ্যজা ৫০ তেতলয়নে উন্নীি করজার লষে্য তেধ্জারণ কনরনে।41 এসি 
পনণ্যর সিকয়টি পতরনিনশর উপর প্রভজাি মিলনি।
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তামাকের বর্জ ্য ববষক়ে আক�াচনা: তামাে কোম্াবনর  “সবুর” প্রচারণার কনপক্্যর োবিনী 

সপ্াব্রশ এবং করনীি 
তিবিি্যজাপী সরকজারগুনলজা ও রেসজাধজারণনক সনচিে িনি িনি ময 
িজােজাক মকজাম্জাতের তগ্রেওয়জাতশং ক্েশ িতৃদ্ধ পজানছে এিং এটি 
মেজাকজানিলজা করজা প্রনয়জারে।

তেনরনদর ভজািেতূি্ উন্নি করজার রে্য মকজাম্জাতের প্রনচটিজাগুনলজা সন্বেও, 
িজােজাক ি্যিিজার অকজাল েিুৃ্যর অে্যিে শীষ্ কজারণ এিং পতরনিশ 
দষূনণর একটি প্রধজাে কজারণ তিনসনি রনয় মগনে। এেজাড়জা িজােজাক 
মকজাম্জাতের তেনরনদর ভজািেতূি্ ইতিিজাচক করজার যনিজা কন�জার প্রনচটিজাই 
গ্রিণ করুক েজা মকে, তিবি স্জাস্্য সংস্জার (WHO) িজােজাক তেয়ন্ত্রণ 
তিষয়ক মরিেওয়জাক্ কেনভেশে (FCTC)স্জাষেরকজারী মদশগুনলজার উপর  
এই তশপেনক স্জাস্্য সংক্জান্ত েীতিেজালজার উপর প্রভজাি তিস্জার করজা মেনক 
দনূর রজাখজার িজাধ্যিজাধকিজা রনয়নে।

WHO এিং STOP সি সরকজানরর প্রতি, তিনশষ কনর WHO 
FCTC-এর পষে সরকজারগুনলজার প্রতি এই তশনপের তগ্রেওয়জাতশং কজায্ক্ে 
তেতষদ্ধকরনণর রে্য আিিজাে রজােজানছে, কজারণ এসি কজায্ক্েআট্িনকল 
৫.৩-এর প্রতিিন্ধকিজা এতড়নয় িজােজাক মকজাম্জাতের পতরচজাতলি 
িেজাকতেি CSR ও প্রচজানরর ক্যজানম্ইনের েলূ অংশ। WHO 
FCTC-এর অধীনে মদশগুনলজা িজােজাক মকজাম্জাতের CSR িনন্ধর 
ি্যজািস্জা গ্রিে করনি পজারনি কজারে এই েুতক্তর অতধনে িজােজাক 
কম্জাতের গ্রীবিজাতশং প্রতিরনধরর রে্য সুস্পটি তেনদ্শেজা রনয়নে।

এেজাড়জাও আেরজা পতরনিশ ও স্জাতয়ত্বশীলিজা তিষয়ক স্ীকৃতি প্রদজােকজারী 
সংস্জাগুনলজানক িজােজাক মকজাম্জাতের তগ্রেওয়জাতশংকজায্ক্ে সেে্ে েজা করজা 
এিং িজােজাক মকজাম্জাতেনক পুরস্জার প্রদজাে েজা করজার আিিজাে 
রজােজাতছে। পতরনশনষ, আেরজা েজাগতরক সেজার ও সরকজারগুনলজার প্রতি 
িজােজাক মকজাম্জাতের সজানে পতরনিশ তিষয়ক কজায্ক্নে অংশীদজাতরত্ব 
প্রি্যজাখ্যজাে করজার আিিজাে রজােজাতছে, রজার েজাধ্যনে িজােজাক মকজাম্জাতে 
তেনরনক পতরনিনশর িনু্ধ তিনসনি উপস্জাপে করনি, অতধকির তিসৃ্ি 
প্রভজাি প্রতিঠিজা করনি অেিজা কনর ি্যজাপক প্রভজাি তিস্জার করনি 
পজানর।

িেযুসতূ্:
STOP / The University of Bath
https://exposetobacco.org/news/greenwashing/ 
https://tobaccotactics.org/wiki/greenwashing/

WHO: 
https://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/70894

STOP (Stopping Tobacco Organizations and Products, িামাক-সংব্লিটি প্রব্িষ্ান ও 
পেযু বন্ধ করা) সম্লকতৃ
STOP (Stopping Tobacco Organizations and Products, িজােজাক-সংতলেটি প্রতিঠিজাে ও পণ্য িন্ধ করজা) িনলজা তিবিি্যজাপী িজােজাক 
তশনপের উপর েররদজাতর করজার রে্য একটি সংস্জা যজার লষে্য িনলজা িজােজাক তশনপের মসসি মকৌশল ও কজায্পদ্ধতিগুনলজা রেসমু্মনখ িুনল ধরজা 
মযগুনলজা রেস্জানস্্যর ষেতি কনর চনলনে। STOP ব্লুেিজাগ ্তিলজােন্জাতপস-এর অে্জায়নে পতরচজাতলি এিং িজাে তিবিতিদ্যজালনয়র িজােজাক তেয়ন্ত্রণ 
গনিষণজা দল (TCRG), িজােজাক তেয়ন্ত্রণ তিষয়ক সুশজাসে (GGTC) এর বিতবিক মক্রে, যক্ষজা ও িুসিুনসর মরজাগ তিনরজাধী আন্তর্জাতিক 
ইউতেয়ে (দ্য ইউতেয়ে) ও ভজাইটজাল ্রি্যজানটতরস-এর একটি অংশীদজাতরনত্বর সেণ্বনয় গঠিি। আনরজা িনে্যর রে্য, exposetobacco.org 
ওনয়িসজাইট মদখুে৷

https://exposetobacco.org/news/greenwashing/
https://tobaccotactics.org/wiki/greenwashing/
https://www.who.int/fctc/guidelines/article_5_3.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/70894
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