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এইচটিবি সম্পর্কে বিযাঝযা: 
িরকেমযান সমস্যা এিং 
সযাম্প্রবর্ ফলযাফল

উত্তপ্ত রযামযা্ িণ্ (এইচটিবি) 
রযামযা্ এিং বনর্যাটিন িণ্ 
িযাজযারর এ্টি অরিক্যা্ৃর 
নরুন সংর�যাজন। স্যারথ্্র 
প্রভযাি, বিিণন এিং রযামযা্ 
বিরপের সম্পৃক্তরযা বনর়ে 
উরবেগ সহ রযামযার্র ক্বর 
হ্যারস এইচটিবি-র ভূবম্যা 
সম্পব্কের বিজ্যাবন্ ও 
নীবরগর বির্কে চলরে।1, 2 
এই ি্যাখ্যা্যারীর লক্্ হরল 
এইচটিবি-এর আরিিযারির 
িরকেমযান সমস্যাগুবল এিং 
সযাম্প্রবর্ গরিষণযা বের্ প্রযাপ্ত 
ফলযাফলগুবল, স্টি গরিষণযা 
সহ, এই সমস্যাগুবল রদন্ত 
্রযা।
 

এইচটিবি বিবস্: উত্তপ্ত রযামযা্জযার দ্রি্ ব্?
গবশিরভলোগ এইচটিশি দুটি উিলোদলোন শনয়ে গটিত: একটি ইযলকট্রশনক 
শিভলোইস এবং তলোমলোযকর কলোটি। এগুশল আললোদলোভলোযব গকনলো যলো়ে। শিভলোইসটি 
তলোমলোযকর কলোটিগুশলযক গরম কযর একটি অ্লোযরলোসল ততশর করযত যলো 
ব্বহলোরকলোরীরলো শ্লোস গন়ে। এই অ্লোযরলোযসলোযল শবষলোক্ত এবং সম্লোব্ ক্ষশতকলোরক 
িদলোর ্থ সহ শনযকলোটিন এবং অন্লোন্ রলোসলো়েশনক রয়েযে।3

গবশিরভলোগ এইচটিশি তলোমলোক গরম করলোর জন্ একটি ইযলকট্রশনক 
উিলোদলোন ব্বহলোর কযর, তযব শকেু একটি কলোব ্থন-টিি ব্বহলোর কযর যলো 
অবি্ই দলোহ্ শসগলোযরযির মযতলো জ্বলযত হযব। কলোব ্থন-টিি এইচটিশিগুশলর 
সলোযর, গকলোন ইযলকট্রশনক উিলোদলোন গনই ; আযললোশকত কলোব ্থন-টিি গরযক তলোি 
স্লোনলোন্তযরর মলোধ্যম তলোমলোক উত্তপ্ত হ়ে।4 

যশদও শিশলি মশরস ইন্লোরন্লোিনলোল (শিএমআই), শবযশ্র বহৃত্তম ট্রলোন্সন্লোিনলোল 
তলোমলোক গকলোম্লোশন, গ্লোবলোল এইচটিশি মলোযক্থি গি়েলোযরর শবিলোল সংখ্লোগশরষ্ঠতলো ধলোরণ 
কযর, অন্লোন্ বড় তলোমলোক গকলোম্লোশনগুশলও এইচটিশি ততশর এবং শবক্রি কযর5: 

রযামযা্ ব্যাম্পযাবন এইচটিবি ব্যান্ড আনুমযাবন্ ব্যািযাল 
এইচটিবি মযার্কেি 
বি়েযার6

শিশলি মশরস ইন্লোরন্লোিনলোল আইশকউওএস 71.5%
শরিটিি আযমশরকলোন গিলোব্লোযকলো গ্লো 15.3%
জলোিলোন গিলোব্লোযকলো ইন্লোরন্লোিনলোল ি্লুম 4.3%
গকলোশর়েলোন গিলোব্লোযকলো এবং ক্জনযসং* শলল 2.9%
অন্লোন্:
অশল্ট্র়েলো
ইযম্শর়েলোল রি্লোন্ড
চলো়েনলো ন্লোিনলোল গিলোব্লোযকলো 
কযি ্থলোযরিন

মলোশক্থন যুক্তরলোয্রে 
শিএমআই এর 
আইশকউওএস
িুলজ
গমলোক

6%

2021 সলোযল ললোটির খুচরলো িশরমলোণ অনুযলো়েী

*শলল, একটি গকলোশর়েলোন তলোমলোক ও ক্জনযসং (KT&G) িণ্, দশক্ষণ গকলোশর়েলোর বলোইযর 
শিশলি মশরস ইন্লোরন্লোিনলোল (শিএমআই) দ্লোরলো ললোইযসযন্সর অধীযন শবক্রি হ়ে7 
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এইচটিবি এিং ইএনবিএস এর সংবমশ্রণ
অযনক নতুন ইযলকট্রশনক তলোমলোক এবং শনযকলোটিন িণ্ 
গদখযত একই রকম হযত িলোযর এবং এইভলোযব এযক 
অিযরর জন্ সহযজই শবভ্লোন্ত হযত িলোযর। এইচটিশি-গত 
তলোমলোক রলোযক এবং তলোই ই-শসগলোযরি গরযক আললোদলো। যশদও 
ই-শসগলোযরি আসক্ক্ত হযত িলোযর, তলোযত তলোমলোক রলোযক নলো। 
ই-শসগলোযরিগুশলযক ইযলকট্রশনক শনযকলোটিন গিশলভলোশর শসযটেম 
(ইএনশিএস) বলো ইযলকট্রশনক নন-শনযকলোটিন গিশলভলোশর 
শসযটেম (ইএনএনশিএস)8শহসলোযব গরেণীবদ্ধ করলো গযযত িলোযর, 
িণ্টিযত শনযকলোটিন রয়েযে শকনলো তলোর উির শনভ্থর কযর। 
ইএনশিএস এবং ইএনএনশিএস-এ "ই-তরল" রলোযক যলো 
শিভলোইসটি একটি বলোযপে িশরণত হ়ে যলো ব্বহলোরকলোরী শ্লোস 
গন়ে। মযতলো গয তলোরলো "শনযকলোটিনযুক্ত বলোপে" ততশর কযর। শকেু 
হলোইশরিি শিভলোইস, গযমন জলোিলোন গিলোব্লোযকলো ইন্লোরন্লোিনলোল 
(গজটিআই) এর ি্লুম এবং গকটিএন্ডক্জর শলল হলোইশরিি, 
তলোমলোক এবং "ই-তরল" উভ়েই ধলোরণ কযর। এযত তলোমলোক 
রলোকলো়ে এগুশলযক এইচটিশি শহসলোযব গরেণীবদ্ধ করলো হ়ে।

এই শবভ্লোশন্তর শকেু তলোমলোক শিল্প দ্লোরলো প্রচলোশরত বযল মযন 
হ়ে। শনউক্জল্লোযন্ড তলোর এইচটিশি রি্লোন্ড আইশকউওএস-এর 
শিএমআই-এর অনললোইন প্রচলোযরর সলোম্প্রশতক শবযলেষযণ গদখলো 
গগযে গয গকলোম্লোশনটি তলোর এইচটিশি িণ্ (আইশকউওএস 
3 এবং আইশকউওএস মলোশটি) এর ইএনশিএস িযণ্র 

(আইশকউওএস শভইইশভ) সলোযর যুক্ত কযরযে।9 উভ়ে িযণ্র 
নলোযম "আইশকউওএস" ব্বহলোর গরযক উদ্ভূত শবভ্লোশন্তর 
িলোিলোিলোশি, একটি শিএমআই অনললোইন প্রচলোর উভ়েই 
"বলোযন্ডল" শহসলোযব শবক্রি হয়েযে এবং ইএনশিএস িণ্ "যখন 
আিশন যলোযছেন" এবং এইচটিশি "যখন আিশন আরলোম 
করলোর জন্ একটি মুহতূ ্থ আযে।” এটি এমনভলোযব গদখলো়ে 
গযন শিএমআই উভ়েই ইছেলোকৃতভলোযব দুটি িণ্যক সংযুক্ত 
করযে, যলো শবভ্লোশন্তর সটৃটি কযর এবং এর এইচটিশি এবং 
ইএনশিএস-এর তদ্ত ব্বহলোরযক উৎসলোশহত কযর। 

শিশলি মশরস শলশমযিি, শিএমআই-এর ইউ.গক. এর 
সলোবশসশি়েলোশর, তলোর "গহলোল্ড মলোই ললোইি" ওয়েবসলোইযি 
এইচটিশি এবং ইএনশিএস-এর শবভ্লোশন্তকর ধলোরণলোও 
হযত িলোযর। ওয়েবসলোইিটি তলোর "ধূমিলোন-মুক্ত ভশবষ্ত" 
উযদ্লোযগর অংি, যলো দলোশব কযর গয গকলোম্লোশনর "লক্ষ্ 
হল শসগলোযরিযক গধলো়ঁেলোমুক্ত িণ্ শদয়ে প্রশতস্লোিন করলো যলো 
ধূমিলোন চলোশলয়ে যলোও়েলোর গচয়ে ভলোল িেন্দ।”10 যশদও সলোইিটি 
উযলেখ কযর গয এইচটিশিগুশল তলোমলোকযক গরম কযর, এটি 
দলোশব কযর গয এইচটিশিগুশল ই-শসগলোযরযির মযতলো গয তলোরলো 
"শনযকলোটিনযুক্ত বলোপে" ততশর কযর। (নীযচর েশব গদখুন।)11 
বলোস্তযব, গরম করলো তলোমলোক গরযক শনগ ্থমযন শুধুমলোত্র 
শনযকলোটিনই ন়ে, শবশভন্ন ধরযনর রলোসলো়েশনক িদলোর ্থ রয়েযে, 
যলোর মযধ্ অযনকগুশল সম্লোব্ ক্ষশতকলোরক শহসলোযব িশরশচত, 
যলোর মযধ্ কলোশস ্থযনলোযজন রয়েযে।12 

2022 সলোযলর গম মলোযস "গহলোল্ড মলোই ললোইি" ওয়েবসলোইযির ক্্রিনিি

উত্তপ্ত বিযাি্যার্যা ি্িহযার ্রর প্রবর 10 জন ধূমিযা়েীরদর মরধ্ 7 জন 
বসগযাররি ি্িহযার সম্পূণ কেভযারি িন্ধ ্রর বদ়ে*

*শিএমআই মলোযক্থি শরসলোচ্থ জলোিলোন, মলোচ্থ 2018

শসগলোযরি জ্বযল। উত্তপ্ত গিলোব্লোযকলো জ্বযল নলো। গিলোড়লোযনলো েলোড়লো গধলো়ঁেলো গনই।

িশরবযত্থ, উত্তপ্ত গিলোব্লোযকলো শিভলোইস তলোমলোক গরম কযর কলোজ কযর যলো িযর বলোপে শনগ ্থত কযর।  
গবশিরভলোগ ই-শসগলোযরযির মযতলোই, এর শনযকলোটিনযুক্ত বলোপে  অন্লোন্ শসগলোযরযির গধলো়ঁেলো়ে িলোও়েলো ক্ষশতকলোরক 
রলোসলো়েশনযকর তুলনলো়ে অযনক কম।

উত্তপ্ত গিলোব্লোযকলো এবং ই-শসগলোযরযির মযধ্ মূল িলোর ্থক্ হল গয উত্তপ্ত গিলোব্লোযকলো শিভলোইসগুশল তলোমলোকযক 
গরম কযর গযখলোযন ই-শসগলোযরিগুশল একটি তরলযক গরম কযর। জলোিলোযনর মযতলো গদযি উত্তপ্ত গিলোব্লোযকলো খুব 
সিল হয়েযে তলোই যুক্তরলোযজ্র ধূমিলো়েীযদর জন্ তুলনলোমূলকভলোযব নতুন একটি শবকল্প।

উত্তপ্ত তলোমলোকজলোত দ্রব্ ঝঁুশকমুক্ত ন়ে। এগুশল শনযকলোটিন সরবরলোহ কযর এবং আসক্ত কযর।  এগুশল শুধুমলোত্র 
প্রলোপ্তব়েস্কযদর জন্ যলোরলো ধূমিলোন কযরন – ধূমিলোন গেযড় শদয়েযেন বলো অধূমিলো়েীযদর জন্ ন়ে।
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"ধূমিযান-মুক্ত" দযাবির্ বিরর বির্কে
এইচটিশি-এর চলোরিলোযি একটি মূল শবতক্থ হল তলোরলো সশত্ই 
"ধূমিলোন-মুক্ত" শকনলো। শরিটিি আযমশরকলোন গিলোব্লোযকলো তলোর 
"অ-দলোহ্" িণ্ গিলোি্থযিলোশলওর অংি শহসলোযব তলোর এইচটিশি, 
গ্লো অন্তভু্থক্ত কযর।13 গজটিআই তলোর এইচটিশি, ি্লমু-এর 
শবজ্লোিন গদ়ে, "গকলোন গধলো়ঁেলো েলোড়লোই মসণৃ স্লোদ।”14 শিএমআই 
ধলোরলোবলোশহক এবং শবশিটি দলোশব কযরযে গয এর িণ্ "ধূমিলোন-
মুক্ত"।15 এই িত্থলোবলী প্রশতদ্ক্্বিতলো করলো হয়েযে।16, 17, 18

স্লোধীন শবজ্লোনীযদর নতুন গযবষণলো শবযিষভলোযব 
আইশকউওএস-এর আযিিলোযি শিএমআই-এর "ধূমিলোন-
মুক্ত" দলোশব শনয়ে সযন্দহ জলোশগয়েযে। কলোগজটি প্রশ্ন গতলোযল 
গয শভত্শতযত এইচটিশি শনগ ্থমনযক শসগলোযরি শনগ ্থমযনর 
সলোযর তুলনলো করলো হ়ে। গলখকরলো গনলোি কযরযেন গয আজ 
িয ্থন্ত সমস্ত তুলনলো একটি আইশকউওএস তলোমলোক শটেক 
দ্লোরলো উত্িলোশদত ক্ষশতকলোরক এবং সম্লোব্ ক্ষশতকলোরক 
উিলোদলোনগুশল িশরমলোি কযরযে, গযটিযত প্রলো়ে 177-203 
শমশলগ্লোম তলোমলোক রয়েযে, একটি গরিলোযরন্স শসগলোযরযির 
সলোযর, যলোযত প্রলো়ে 645 শমশলগ্লোম তলোমলোক রয়েযে৷19 গলখকরলো 
হলোইললোইি কযরযেন গয এটি "ললোইক এর শবিরীযত ললোইক" 
তুলনলো ন়ে এবং "তলোমলোযকর শভত্শতযত" তুলনলো প্রয়েলোজন। 
কলোগজটি আইশকউওএস দ্লোরলো প্রকলোশিত শবষলোক্ত িদলোযর ্থর 
আরও শনভ্থরযযলোগ্ মূল্লো়েযনর জন্ বলোরবলোর ব্বহলোযরর 
আরও শবযলেষযণর আহ্লোন জলোশনয়েযে।  

একটি "ধূমিলোন-মুক্ত" িণ্ অিলোর করলোর সুস্পটি শবিণন 
এবং সুনলোমমূলক সুশবধলোর িলোিলোিলোশি, িলোসঁ হও়েলো শিএমআই 
নশরগুশল আইশকউওএস-গক "ধূমিলোন-মুক্ত" শহসলোযব 
বলোজলোরজলোত করলোর একটি মূল কলোরণ িরলোমি ্থ গদ়ে অনুকূল 
কযরর অবস্লো প্রলোপ্ত করলো।20 এসব িযণ্র ওির কযরর হলোর 
কম হযল তলোমলোক গকলোম্লোশনগুযললোর মুনলোিলো বলোড়লোযনলোর 
সুযযলোগ রলোযক। এই শবষয়ে তলোমলোক শিযল্পর হস্তযক্ষযির প্রমলোণ 
রয়েযে। একটি 2020 শরযিলোি্থ ইতলোশলর একটি উদলোহরযণর 
শববরণ শদয়েযে, গযখলোযন শিশলি মশরস ইতলোশল সরকলোরী 
কম ্থকত্থলোযদর কলোযে শসগলোযরি গরযক আইশকউওএস গক 
আললোদলো করলোর জন্ গযলোগলোযযলোগ িলোটিয়েযে।21 2021 গ্লোবলোল 
গিলোব্লোযকলো ইন্ডলোশ্রি ইন্লোরিলোযরন্স ইনযিক্স ইশগিত কযরযে 
গয, 2021 সলোল িয ্থন্ত,22 ইতলোশলযত এইচটিশি শসগলোযরযির 
উির আযরলোশিত কযরর মলোত্র এক চতুর ্থলোংযির সম্খুীন 
হয়েযে, এমন একটি িশরসংখ্লোন যলো প্রলো়ে 400 শমশল়েন 
ইউযরলোর বলোশষ ্থক সরকলোশর রলোজস্ ক্ষশতর শদযক িশরচলোশলত 
কযর।23 

শনম্নশলশখত সংস্লোনগুশলর সলোহলোযয্ শবশ্জযুড় বত্থমলোন 
এইচটিশি ি্লোক্স নীশত এবং প্রশবধলোন সম্যক্থ আরও জলোনুন: 
“উত্তপ্ত তলোমলোক িণ্ তবশশ্ক শন়েন্ত্রণ” (তলোমলোকমুক্ত শিশুযদর 
জন্ প্রচলোরণলো), “উত্তপ্ত তলোমলোকজলোত িযণ্র তর্িত্র” (শবশ্ 
স্লোস্্ সংস্লো) and “গযসব গদি উত্তপ্ত তলোমলোকজলোত িণ্ 
শন়েন্ত্রণ কযর” (গ্লোবলোল তলোমলোক শন়েন্ত্রণ ইনশটেটিউি)। 

ঝঁুব্র চযারিযারি অস্পষ্টরযা
শিযল্পর শনজস্ নশর এবং ব্লোিক মলোমললো-গমলোকদ্দমলোর মলোধ্যম 
এটি সুপ্রশতটষ্ঠত গয তলোমলোক শিযল্পর তবজ্লোশনক অসদলোচরণ 
এবং তলোমলোযকর ক্ষশত সম্যক্থ ভুল তযর্র দীর ্থ এবং ভ়েঙ্কর 
ইশতহলোস শসগলোযরিযক কলোয ্থকরভলোযব শন়েন্ত্রযণ ব্লোিক শবলম্ব 
রিলো়ে।24 

এইচটিশি-এর সলোযর সম্শক্থত স্লোস্্ ঝঁুশকগুশল সটিকভলোযব 
গবলোঝলোর জন্, তলোমলোক শিল্প গরযক স্লোধীনভলোযব িশরচলোশলত 
অ-িক্ষিলোতমূলক গযবষণলো প্রয়েলোজন। যলোইযহলোক, এইচটিশি 
ঝঁুশক মূল্লো়েযনর গযবষণলোর িদ্ধশতগত িয ্থলোযললোচনলো়ে গদখলো 
গগযে এইচটিশি গযবষণলোর অশধকলোংিই তলোমলোক শিল্প দ্লোরলো 
অর ্থলো়েন করলো হ়ে।25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 অশধকন্তু, এইচটিশি-
এর স্লোস্্ ঝঁুশকর উির গবশিরভলোগ শলিশনকলোল গযবষণলো়ে 
অন্ততিযক্ষ শকেু ঝঁুশক শেল।32, 33, 34 

গযবষণলো়ে অশনশ্চ়েতলো েলোড়লোও, এইচটিশি-এর স্লোস্্ ঝঁুশকর 
শবষয়ে অস্পটিতলো আরও গকলোম্লোশনর কযি ্থলোযরি গযলোগলোযযলোগ 
দ্লোরলো ততশর হ়ে। প্রমলোণ আযে গয শিএমআই দ্লোরলো করলো 
শকেু দলোশব গ্লোহকযদর তলোর এইচটিশি এর ঝঁুশক সম্যক্থ 
শবভ্লোন্ত করযত িলোযর।35, 36, 37, 38একটি নতুন গযবষণলো়ে, 
গযবষকরলো আইশকউওএস ওয়েবসলোইযি একটি ললোইভ 
ওয়েবচ্লোি িশরযষবলোর মলোধ্যম গভলোক্তলোযদর সলোযর শিএমআই 
গযলোগলোযযলোযগর তদন্ত কযরযেন। তলোরলো 22টি গদযি 54টি 
ওয়েবচ্লোি কযরলোিকরন শবযলেষণ কযরযে এবং এইচটিশি-
এর স্লোস্্ঝঁুশক সংরিলোন্ত শবশভন্ন ধরযনর দলোশব সম্লোব্ 
গভলোক্তলোযদর কলোযে করলো হয়েযে, যলোর মযধ্ শকেু অসংগশতিূণ ্থ, 
বলো এমনশক িরস্পরশবযরলোধী শেল, উভ়ে গদযির মযধ্ এবং 
জযুড়।39 

এইচটিবিs ব্ ধূমিযা়েীরদর ধূমিযান র্যাগ 
্ররর সযাহযা�্ ্রর?
একটি 2022 গকলোযরেন িয ্থলোযললোচনলো এই উিসংহলোযর গিৌঁযেযে 
গয গললোযকযদর ধূমিলোন ত্লোগ করযত সলোহলোয্ করলোর জন্ 
এইচটিশি-এর ব্বহলোর অস্পটি রয়ে গগযে, কলোরণ তলোরলো 
এটি িশরমলোি করলোর জন্ গকলোন প্রকলোশিত গযবষণলো সনলোক্ত 

https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/HTP_regulation_en.pdf
https://www.tobaccofreekids.org/
https://www.tobaccofreekids.org/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331297/WHO-HEP-HPR-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331297/WHO-HEP-HPR-2020.2-eng.pdf
https://globaltobaccocontrol.org/sites/default/files/2021-03/htp_v3_clean.pdf
https://globaltobaccocontrol.org/sites/default/files/2021-03/htp_v3_clean.pdf
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/institute-for-global-tobacco-control/
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কযরশন। একই িয ্থলোযললোচনলো ধূমিলোযনর হলোযরর উির 
এইচটিশি-এর প্রভলোবও তদন্ত কযরযে। গলখকরলো উিসংহলোযর 
গিৌঁযেযেন গয "দুটি সম়ে-শসশরযজর অধ়্েন গরযক [শি]
এিলো গদখলো়ে গয জলোিলোযনর বলোজলোযর উত্তপ্ত তলোমলোক প্রবত্থযনর 
িযর শসগলোযরি শবক্রি হ্লোযসর হলোর ত্বরলোশবিত হয়েশেল।” গলখক 
গনলোি: "এই প্রমলোণটি খুব কম-শনক্শ্চত শেল কলোরণ সম্লোব্ 
শবভ্লোশন্তকর সহ িক্ষিলোযতর ঝঁুশক শেল এবং শসগলোযরি শবক্রি 
হল ধূমিলোযনর প্রবণতলোর একটি িযরলোক্ষ িশরমলোি।”40 এিলো 
লক্ষ্ করলো গুরুত্বিূণ ্থ গয জলোিলোযন ই-শসগলোযরি শনশষদ্ধ, 
এবং এইভলোযব এইচটিশিগুশল অন্লোন্ নতুন ইযলকট্রশনক 
িণ্গুশলর সলোযর প্রশতযযলোশগতলোর সম্খুীন হ়ে নলো।

ইন্ডলোশ্রি এবং স্লোধীন উত্স উভ়ে গরযকই রিমবধ ্থমলোন প্রমলোণ 
িলোও়েলো যলোযছে, যলো গদখলো়ে গয এইচটিশি ব্বহলোরকলোরীযদর 
একটি উচ্চ অনুিলোত সম্ূণ ্থ িশরবত্থন কযর নলো এবং 
প্রকৃতিযক্ষ শসগলোযরি ধূমিলোন চলোশলয়ে যলো়ে।41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48

আইশকউওএস ব্বহলোরকলোরীযদর ধূমিলোন গেযড় শদযত 
সলোহলোয্ কযর এমন গকলোযনলো তবজ্লোশনক প্রমলোণ নলো 
রলোকযলও শিএমআই আইশকউওএস-গক একটি বন্ধ িণ্ 
শহসলোযব শচক্ত্রত করলোর গচটিলো করযে বযল প্রমলোণ রয়েযে।49  
গকলোম্লোশনটি "িশরশস্শতগত ব্বহলোরকলোরী" গরযক "প্রধলোন 
ব্বহলোরকলোরী" গরযক "রূিলোন্তশরত ব্বহলোরকলোরী" িয ্থন্ত 
আইশকউওএস ব্বহলোরকলোরীযদর জন্ শনজস্ সংজ্লোও গসি 
কযরযে।50 শিএমআই-এর একটি "রূিলোন্তশরত ব্বহলোরকলোরী" 
এর সংজ্লো হল এমন গকউ শযশন তলোযদর তলোমলোক গসবযনর 
95% এর গবশি আইশকউওএস ব্বহলোর কযরন এবং 
শুধুমলোত্র সলোত শদযনর মূল্লো়েযনর সম়ে। 2020 সলোযলর গিষ 
নলোগলোদ, শিএমআই জলোশনয়েশেল গয 12 শমশল়েযনরও গবশি 
আইশকউওএস ব্বহলোরকলোরী আইশকউওএস-এ "সুইচ" 
কযরযে, শকন্তু এটি শুধুমলোত্র সলোত শদযনর গম়েলোযদ ব্বহলোর 
িশরমলোি কযরযে।51 আরও, এটি অস্পটি গরযক যলো়ে শকভলোযব 
শিএমআই তলোর ব্বহলোরকলোরীর অনুমলোন গণনলো কযর। 

উিসংহযার
জনস্লোযস্্র জন্ এইচটিশি-এর সুশবধলোগুশল এখনও প্রদশি ্থত 
হ়েশন। এটি অন্লোন্ প্রশতটষ্ঠত ক্ষশত কমলোযনলোর শবকল্পগুশলর 
তুলনলো়ে তলোমলোযকর ক্ষশত কমলোযনলোর জন্ তলোযদর ব্বহলোরযক 
প্রশ্নশবদ্ধ কযর। যলোইযহলোক, তলোমলোক শিযল্প এইচটিশি-এর সুশবধলো 
স্পটি: তলোরলো ললোযভর জন্ আযরকটি উিলো়ে অিলোর কযর এবং 
তলোমলোক গকলোম্লোশনর চলমলোন "রূিলোন্তর" বণ ্থনলো়ে অবদলোন 
রলোখযত িলোযর, যখন তলোরলো প্রশত বের টট্রশল়েন শসগলোযরি ততশর 
ও শবক্রি কযর চযলযে।
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স্টি সম্পর্কে (স্টবিং বিযাি্যার্যা অগ কেযানযারজিন এন্ড বপ্রযািযাক্টস)
টেি হল একটি শবশ্ব্লোিী তলোমলোক শিল্প িয ্থযবক্ষণকলোরী সংস্লো যলোর লক্ষ্ হল তলোমলোক শিযল্পর গকৌিল এবং গকৌিলগুশল প্রকলোি করলো 
যলো জনস্লোস্্যক ক্ষশতগ্স্ত কযর। টেি ব্লুমবলোগ ্থ শিললোনথ্রশিস দ্লোরলো অর ্থলো়েন কযর এবং বলোর শবশ্শবদ্লোলয়ের গিলোব্লোযকলো কযট্লোল শরসলোচ্থ 
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