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তামাক শিল্পের 
সহল্�াগীরা

তামাক শিল্পের সহল্�াগী 
বলল্ত কী বোবাঝায়?
তযামযাক শিভপের সহভ�যাগীরযা আদভত এমন 
গ্কযানও গ্গযাষ্ঠী বযা সংস্যা �যারযা তযামযাক শিভপের 
ব্যবসযায়ীক স্যাভ্থথে কযাজ কভর। তযারযা সযাধযারণত 
তযামযাকজযাত পণ্য ততশর বযা শবশরি কভর নযা, শকন্তু 
তযামযাক শিভপের ব্যবসযাশয়ক কমথেসূশির 
বযাস্তবযায়ভন সযাহযা�্য করযার মযাধ্যভম তযারযা সযারযা 
শবভবে তযামযাক-মহযামযারী শটশকভয় রযাখভত সযাহযা�্য 
করভে। তযামযাভকর ব্যবহযার এবং এই সংরিযান্ত 
ক্ষশত কমযাভনযার গ্ক্ষভরে সবভিভয় বড় বযাধযা হল 
তযামযাক শিপে। তযামযাক শিভপের সহভ�যাগীরযা 
আদভত এই শিভপেরই একশট অংি।

তামাক শিল্পের সহল্�াগীল্ের 
শিশনিত করা কশিন।

• তযামযাক শিভপের অভনক সহভ�যাগীর নযাম
এমন গ্�, তযা গ্্থভক মভন হয় নযা তযাভদর
সভগে তযামযাক শিভপের সম্পকথে  রভয়ভে, বরং
অভনক গ্ক্ষভরে মভন হয় গ্�, তযারযা গ্বযাধহয়
তযামযাক শিভপের শবভরযাধী। গ্�মন,
ফ্যাউভডেিন ফ্র এ গ্্মযাক-শরি ওয়যার্লথে
সংস্যাশট আদভত তযামযাক সংস্যা শফ্শলপ
মশরস ইন্যারন্যযািনযাল প্রশতষ্যা কভরভে
এবং তযারযাই সংস্যাশটর সম্পূণথে আশ্থথেক
খরি বহন কভর।

• তযামযাক শিভপের অভনক সহভ�যাগী আড়যাভল
্থযাভক বযা তযাভদর সভগে তযামযাক শিভপের
সম্পকথে  গ্গযাপন রযাভখ।

এই সমস্ত সহল্�াগীল্ের STOP শতনশি শবভাল্গ ভাগ কল্রল্ে।

শবভাগ ববশিষ্টট্য সম্াবট্য কা�্যকলাপ

ফ্রন্ট 
গ্রুপ

• এই ধরভনর প্রশতষ্যান ততশর, তযাভদর
আশ্থথেক সযাহযা�্য করযা এবং/অ্থবযা
সদস্যপভদর গ্ক্ষভরে তযামযাক শিপে
মুখ্য েূশমকযা পযালন কভর

• �শদও এই প্রশতষ্যানগুভলযা স্যাধীন
েযাভব কযাজ কভর বভল দযাশব কভর

• অভনক সময় এই প্রশতষ্যানগুভলযা
জনস্যাভ্থথে বযা শবভিষ স্যাভ্থথে কযাজ
কভর বভল দযাশব কভর

• এই প্রশতষ্যানগুভলযার সভগে তযামযাক
শিভপের আশ্থথেক সম্পকথে  সযাধযারণত
অস্পষ্ট বযা গ্গযাপন ্থযাভক

• শসগযাভরভটর জন্য সযাধযারণ প্যযাভকশজং
আইন এবং তযামযাভকর উপর কর
বৃশধির প্রশতবযাভদ প্রিযার কভর

• তযামযাক ও শনভকযাশটনজযাত পভণ্যর
উপর শবশধশনভষধ শিশ্থল করভত
সম্থথেন গ্জযাগযাভড়র গ্িষ্টযা কভর

• ই-শসগযাভরট এবং গ্� সমস্ত
তযামযাকজযাত দ্রব্য পুশড়ভয় ব্যবহযার
করযা হয় গ্সগুভলযার ব্যবহযাভরর পভক্ষ
সওয়যাল কভর, এেযাড়যা তযামযাক শিভপের
"ক্ষশত কম" সংরিযান্ত প্রিযার সম্থথেন
কভর

• তযামযাক শিভপের তরভফ্ গ্� সমস্ত
ত্থযাকশ্থত প্রযাশতষ্যাশনক সযামযাশজক
দযায়বধিতযা পযালভনর উভদ্যযাগ গ্নওয়যা
হয় গ্সগুভলযার বযাস্তবযায়ন বযা প্রিযার
কভর

• এমন আভ্দযালন শুরু কভর �যা শনশদথেষ্ট
গ্গযাষ্ঠী গ্�মন, গ্েযাট ব্যবসযায়ী বযা
উপভেযাক্যাভদর স্যা্থথেভক গুরুত্ব গ্দয়
বভল দযাশব করযা হয়

• তযামযাক শিভপের ততশর নতুন তযামযাক
এবং শনভকযাশটনজযাত পণ্যগুশল �যাভত
সহভজ উপলে্য হয় গ্সই দযাশবর
স্পভক্ষ আভবদন জযাশনভয় বযা শিশি
শলভখ প্রিযার শুরু কভর বযা সংগশিত
কভর। এেযাড়যা তযামযাভকর ব্যবহযার
শনয়ন্ত্রভণ গ্নওয়যা শবশেন্ন ব্যবস্যা গ্�মন,
তযামযাভকর উপর কর বৃশধি, সযাধযারণ
প্যযাভকশজং ও ব্যবহযাভরর উপর
আভরযাপ করযা শবশধশনভষভধর শবরুভধি
সওয়যাল কভর

অ্ট্যাল্ট্ািার্্য  
গ্রুপ

• তযামযাক শিভপের সহভ�যাগী গ্রুপ বযা
প্রশতষ্যানগুভলযা এমন েযাভব কযাজ
কভর গ্� মভন হয় তযারযা গ্�ন
স্তঃস্ফূ তথে  েযাভব তৃণমূল স্তভর
গ্কযানও শনশদথেষ্ট শিপে-সম্পশকথে ত
নীশতর সম্থথেন বযা শবভরযাশধতযা
করভে

• তযারযা তযাভদর এই কযাভজর জন্য
সম্থথেক েযাড়যা করভত পযাভর বযা
সম্থথেভকর সংখ্যযা বযাশড়ভয় গ্দখযাভত
পযাভর

তৃতীয় 
পক্ষ

• মুখপযারের েূশমকযায় বযা সম্থথেন
গ্জযাগযাভড়র জন্য কযাজ কভর

• আপযাত দশৃষ্টভত মভন হয় তযারযা
স্যাধীন েযাভব কযাজ করভে শকন্তু
বযাস্তভব তযামযাক সংস্যাগুভলযা গ্্থভক
অ্থথে সযাহযা�্য গ্পভয় ্থযাভক

• অভনক গ্ক্ষভরেই তযামযাক সংস্যাগুভলযা 
এই সমস্ত গ্গযাষ্ঠীর সদস্য
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তামাক শিল্পের সহল্�াগীল্ের ফ্্যাক্ট শিট

উদযাহরণ গ্দখভত শলিক করুন এই শলভকে: exposetobacco.org/tobacco-industry-allies 

তামাক শিল্পের সহল্�াগীরা জনস্াল্থ্ট্যর ক্ষশত করল্ে।

• তযামযাক ব্যবহযাভরর কযারভণ প্রশত বের শবভবে 8 শমশলয়ভনর গ্বশি মযানুভষর মৃতু্য হয়, এবং 
শিশকৎসযার খরি ও উৎপযাদভনর হযার হ্যাস বযাবদ শববে অ্থথেনীশতরবেভর US $1.85 
শরিশলয়নক্ষশত1 হয়।

• এটযা প্রমযাশণত গ্�, তযামযাভকর উপর কর বৃশধি; শবজ্যাপন, প্রিযার এবং স্পনসরশিপ 
শনশষধি করযা; সযাধযারণ প্যযাভকশজং, েশবর মযাধ্যভম স্যাস্্য সংরিযান্ত সতকথে তযা, ধূমপযানমুক্ 
স্যান এবং আরও একযাশধক পদভক্ষভপর বযাস্তবযায়ন তযামযাকজযাত পভণ্যর কযারভণ হওয়যা 

1.  https://tobacconomics.org/files/research/523/UIC_Economic-Costs-of-Tobacco-Use-Policy-Brief_v1.3.pdf 
2.  https://tobaccotactics.org/wiki/Lobby-Groups/
3.  https://tobaccotactics.org/wiki/world-vapers-alliance/ 

িযারীশরক ও অ্থথেননশতক ক্ষশতর পশরমযাণ এবং মৃতু্যর সংখ্যযা হ্যাস করভব।
• জনস্যাভস্্যর ক্ষশত হভলও �যাভত তযামযাক শিভপের লযাে হয় গ্সজন্য তযামযাক শিভপের 

সহভ�যাগীরযা জীবন রক্ষযাকযারী এই পদভক্ষপগুশলর বযাস্তবযায়ন আটকযাভত বযা শবলশম্বত 
করভত বযা দবুথেল করযার কযাভজ তযামযাক শিপেভক সযাহযা�্য কভর।

• গ্�সব জযায়গযায় তযামযাক শিভপের শববেযাসভ�যাগ্যতযা কম বযা এই শিভপের প্রেযাব গ্্থভক 
সরকযাশর নীশতভক রক্ষযা করযার জন্য নীশতশনধথেযারকভদর সভগে এই শিভপের সরযাসশর 
গ্�যাগযাভ�যাভগর গ্কযানও সুভ�যাগ জযাতীয় নীশতভত গ্নই, গ্সখযাভন তযামযাক শিভপের 
সহভ�যাগীরযা শবকপে রযাস্তযা খুঁভজ গ্নয় �যাভত তযামযাক শিপে সরকযাশর নীশতর উপর প্রেযাব 

তামাক শিল্পের শকেু সহল্�াগীর উোহরণ

আশলয়ানশস মাশসয়ারকাি বোিম্াকাউ ইল্্দাল্নশিয়া (এএমশিআই)2

থ্ান ইভ্দযাভনশিয়যায় অবশস্ত, মূলত ইভ্দযাভনশিয়যায় সশরিয়

সহল্�াগী সংথ্াশির ধরন রিন্ গ্রুপ

বো� শবষল্য় গুরুত্ব  
বোেওয়া হয়

দযাহ্য শসগযাভরভটর প্রিযার

তামাক সংথ্ার সল্গে 
বো�াগাল্�াগ

এএমশটআই-এর অন্যতম প্রশতষ্যাতযা সদস্য শফ্শলপ মশরস ইন্যারন্যযািনযাভলর ইভ্দযাভনশিয়যান সহভ�যাগী প্রশতষ্যান শপশট এইিএম 
স্যযামভপযাভয়রনযা শটশবভক।

কা�্যকলাপ তযামযাক সংরিযান্ত শবজ্যাপভন শনভষধ, তযামযাকজযাত পভণ্যর উপর কর বৃশধি সহ তযামযাভকর ব্যবহযার শনয়ন্ত্রভণর উভদেভি্য গ্নওয়যা শবশেন্ন 
পদভক্ষভপর শবরুভধি এই সংস্যা সবথেদযা সম্থথেন গ্জযাগযাভড়র গ্িষ্টযায় সশরিয়

জনস্াল্থ্ট্যর পল্ক্ষ 
শবপজ্জনক

তযামযাকজযাত পভণ্যর শবজ্যাপন শনশষধি করযার শসধিযান্ত বযাশতল বযা গ্সশট কযা�থেকরী করযার গ্ক্ষভরে শবলভম্বর সুভ�যাগ শনভয় তযামযাক 
সংস্যাগুভলযা নতুনভদর ধূমপযাভন আকৃষ্ট কভর এবং �যারযা আভগ গ্্থভকই ধূমপযায়ী তযঁাভদর ধূমপযাভন আরও উৎসযাহ গ্দয়।  

তযামযাভকর উপর কর বৃশধি ত্থযা তযামযাভকর দযাম বৃশধির শবভরযাশধতযার গ্জভর শসগযাভরভটর দযাম অপেবয়সী সহ দযাম সভিতন গ্রিতযাভদর 
নযাগযাভলর মভধ্য ্থযাভক।  এশট তযামযাভকর ব্যবহযাভরর পভক্ষ প্রিযার কভর ও তযাভত উৎসযাহ গ্দয়

ওয়ার্ল্য  ভট্যাপাস্য অঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅঅ3

থ্ান আভমশরকযা �ুক্রযাভ্রে অবশস্ত, সযারযা শবভবে সশরিয়

সহল্�াগী সংথ্াশির ধরন অ্যযাভট্যাটযাফ্থে  গ্রুপ

বো� শবষল্য় গুরুত্ব বোেওয়া 
হয়

মূলত তবদ্ুযশতন শনভকযাশটনজযাত পভণ্যর প্রিযার কভর, গ্� সমস্ত পভণ্যর মভধ্য অভনকগুভলযা বড় মযাভপর আন্তজথেযাশতক তযামযাক সংস্যা 
উৎপযাদন কভর

তামাক সংথ্ার সল্গে 
বো�াগাল্�াগ

শরিশটি আভমশরকযান গ্টযাব্যযাভকযা সংস্যা এই গ্রুপশট ততশর করযার পযািযাপযাশি গ্সশটর কযাজকমথে শনয়ন্ত্রণ কভর ও অ্থথে সযাহযা�্য কভর।

কনশজউমযার িভয়স গ্সন্যার ওয়যার্লথে  ে্যযাপযাসথে অ্যযালযাভয়ন্স-এর প্রশতষ্যার পযািযাপযাশি সংস্যাশটভক আশ্থথেক সহযায়তযা কভর। কনশজউমযার 
িভয়স গ্সন্যার শরিশটি আভমশরকযান গ্টযাব্যযাভকযা, শফ্শলপ মশরস ইন্যারন্যযািনযাল এবং জযাপযান গ্টযাব্যযাভকযা ইন্যারন্যযািনযাল গ্্থভক আশ্থথেক 
সহযায়তযা গ্পভয় ্থযাভক।

কা�্যকলাপ গ্নদযারল্যযাডেভস স্যাদ �ুক্ ই-শসগযাভরট ব্যবহযাভর শনভষধযাজ্যা এবং গ্সই সংরিযান্ত স্যাস্্য সতকথে তযার শবরুভধি শিশি শলভখ "আপযাতদশৃষ্টভত 
শনঃস্যা্থথে”  প্রশতবযাদ সংগিন

ই-শসগযাভরট ব্যবহযার শনয়ন্ত্রভণর শবরুভধি সম্থথেন গ্জযাগযাভড়র গ্িষ্টযা এবং গ্সশট কযা�থেত ধূমপযাভন আসশক্ কমযায় দযাশব কভর প্রিযার

জনস্াল্থ্ট্যর পল্ক্ষ 
শবপজ্জনক

তযামযাক শিভপের সহভ�যাগী সংস্যাগুভলযা তযাভদর সভগে তযামযাক শিভপের সম্পকথে  সবথেদযা প্রকযাভি্য আভন নযা। এেযাড়যা তযারযা শনভজভদর নযানযা 
উভদ্যযাভগর প্রিযার করভত গ্ফ্সবুভক গ্� শবজ্যাপন গ্দয় গ্সখযাভন শনভজভদর নযাম ব্যবহযার কভর নযা, �যাভত মভন হয় গ্�, এই উভদ্যযাগ স্যাধীন 
এবং সযাধযারণ মযানুভষর স্যাভ্থথে গ্নওয়যা হভয়ভে।

ই-শসগযাভরভট শবশধশনভষধ তরুণভদর আসশক্ গ্্থভক দভূর রযাখভত সযাহযা�্য কভর। এই শবশধশনভষভধর শবরুভধি আভ্দযালভনর ফ্ভল 
তরুণভদর কযাভে ই-শসগযাভরট আরও সহজলে্য হভব।

শবস্তযার করভত পযাভর।
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তামাক শিল্পের সহল্�াগীল্ের ফ্্যাক্ট শিট

কনকশ্ড্য য়া4

থ্ান আভমশরকযা �ুক্রযাভ্রে অবশস্ত, সযারযা শবভবে সশরিয়

সহল্�াগী সংথ্াশির 
ধরন

তৃতীয় পক্ষ

বো� শবষল্য় গুরুত্ব 
বোেওয়া হয়

তযামযাক শিপেভক দযাশয়ত্বিীল, উদ্যাবনী ক্ষমতযা শবশিষ্ট এবং শববেস্ত শহসযাভব প্রিযার কভর

তামাক সংথ্ার সল্গে 
বো�াগাল্�াগ

শফ্শলপ মশরস ইন্যারন্যযািনযাল 2020 সযাল গ্্থভক "পৃষ্ভপযাষক সদস্য" শহসযাভব তযাশলকযােুক্ এবং 2017 সযাল গ্্থভক কনকশ্ডথে য়যা ইভেন্ 
স্পনসর করভে এবং গ্সই ইভেভন্র আভলযািনযায় শনয়শমত গ্�যাগ শদভয়ভে।

কা�্যকলাপ পযাবশলক-প্রযাইভেট পযাটথেনযারশিপ সংরিযান্ত শবশেন্ন ইভেভন্র আভয়যাজন কভর, এই ইভেন্গুভলযার মভধ্য একশট িীষথে সভমেলন এবং রযা্রেসংভের 
সযাধযারণ সেযা একই সপ্যাভহ অনুশষ্ত হভ�শেল

জনস্াল্থ্ট্যর পল্ক্ষ 
শবপজ্জনক

শফ্শলপ মশরস ইন্যারন্যযািনযাল সংস্যাভক তযার কমথেসূশি প্রিযাভরর জন্য একশট প্্যযাটফ্মথে গ্দওয়যা হয় এবং শবশেন্ন রযা্রেপ্রধযান, বশরষ্ কযা�থেশনবথেযাহী 
আশধকযাশরক ও রযা্রেসংভের প্রশতশনশধভদর সভগে একই মঞ্চ ব্যবহযার করযার অনুমশত শদভয় শসগযাভরট সংস্যাশটভক অননশতকেযাভব অংিীদযার 
শহসযাভব স্ীকৃশত গ্দওয়যা হয়। এর ফ্ভল এমন গ্বযাঝযাপড়যা ততশর হভত পযাভর �যার গ্জভর ততশর নীশত জনস্যাভ্থথের বদভল তযামযাক শিভপের স্যা্থথেভক 
গুরুত্ব গ্দভব।

4.  https://tobaccotactics.org/wiki/concordia/ 

তামাক শিল্পের সহল্�াগীরা শবশ্বস্ত নয়।

তযামযাক শিভপের সহভ�যাগীরযা জনস্যাভস্্যর পভক্ষ শবপজ্জনক। সরকযাভরর 
সমস্ত স্তভরর নীশতশনধথেযারকভদর তযামযাক শিভপের সহভ�যাগীভদর সভগে কযাজ 
করযা উশিত নয়, পশরবভতথে  তযামযাভকর ব্যবহযার শনয়ন্ত্রভণ শববে স্যাস্্য সংস্যা 
গ্রিমওয়যাকথে  কনভেনিভনর 5.3 অনুভছেভদর বযাস্তবযায়ন করযা উশিত, গ্� 
অনুভছেভদর উভদেি্য তযামযাক শিপে ও তযাভদর স্যা্থথে রক্ষযা করভত �যারযা 
সভিষ্ট তযারযা গ্�ন সরকযাশর নীশত শনধথেযারণভক প্রেযাশবত করভত নযা পযাভর।

তযামযাক শিভপের ক্ষশতকর কমথেসূশিভক �যারযা এশগভয় শনভয় �যাওয়যার গ্িষ্টযা 
করভে তযাভদর সভগে �যাভত আপশন কযাজ নযা কভরন তযা শনশচিত করভত 
STOP-এর রিমবধথেমযান গ্্ডটযাভবস গ্দখুন: exposetobacco.org/
tobacco-industry-allies
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STOP (স্টশপং বোিাবট্যাল্কা অ্রগানাইল্জিনস অ্ট্যান্ড বো্রা্ডাক্টস)
STOP হল শববেব্যযাপী তযামযাক শিভপের উপর এক নজরদযাশর ব্যবস্যা, �যার লক্ষ্য জনস্যাভস্্যর পভক্ষ ক্ষশতকর তযামযাক শিভপের পশরকপেনযা এবং 
গ্কৌিলগুশল ফ্যঁাস করযা। STOP ব্লুমবযাগথে শফ্লযানথ্রশপস-এর গ্্থভক আশ্থথেক সহযায়তযা পযায়, এবং এশট বযা্থ শববেশবদ্যযালভয়র গ্টযাব্যযাভকযা কভট্যাল 
শরসযািথে  গ্রুপ (শটশসআরশজ), দ্য গ্্লযাবযাল গ্সন্যার ফ্র গু্ড গেনথে্যযান্স ইন গ্টযাব্যযাভকযা কভট্যাল (শজশজশটশস), দ্য ইন্যারন্যযািনযাল ইউশনয়ন 
এভগইনস্ট শটউবযারকুভলযাশসস অ্যযাডে লযাং শ্ডশজজ (দ্য ইউশনয়ন) অ্যযাডে েযাইটযাল ট্্যযাভটশজস-এর অংিীদযার শহভসভব কযাজ কভর। আরও 
জযানভত শলিক করুন exposetobacco.org.


