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স্টপিং পিাব্ানকা অরা্নাইনেশনস অ্ান্ড 

পপ্রাডাক্টস (স্টি) হি একটি লিশ্বি্মোপী তমোমমোক লিসপের 

নজরদমোলর যমোর িক্্ হি তমোমমোক লিসপের সকৌিি এিং 

সকৌিিগুলি প্রকমোি করমো যমো জনস্মোস্্সক ক্লতগ্রস্ত কসর। 

স্টপ বল্ুমবার ্পিলানথ্রপিস দ্মোরমো অর ্মোয়ন করমো হয় 

এিং এটি পিাব্ানকা কনট্ানলর প্াবাল পসন্ার 

ির গুড রিন ্্ ান্স, বাথ পবশ্বপবদ্ালন়ের পিাব্ানকা 

কনট্াল পরসাচ্ গ্রুনির মনধ্ একটি অংশীদার,  

ইউপন়েন এিং গুরুত্বিূর ্ পকৌশল।

এই লরিফটি স্টসপর জন্ প্রস্তুত করমো হসয়সে দ্ স্মোিমোি সেন্মোর ফর গুি গভসনন্্স ইন সিমোি্মোসকমো কসট্মোি 
(স্কজস্কজটিলে), রমোমমোেমোি ইউলনভমোলে ্টি, রমোইি্মোন্ড, ইউলনভমোলে ্টি অফ িমোর এিং দ্ ইউলনয়সনর তমোমমোক লনয়ন্ত্রণ গসিষণমো 
গ্রুসপর অিদমোসন লনলমত্। এটি ভমোইিমোি স্্মোসিস্কজে দ্মোরমো েম্মোলদত এিং প্রকমোলিত হসয়লেি।

© স্মোিমোি সেন্মোর ফর গুি গভসনন্্স ইন সিমোি্মোসকমো কসট্মোি (স্কজস্কজটিলে), রমোম্মোেমোত ইউলনভমোলে ্টি, রমোইি্মোন্ড, 2019।

স্মোিমোি সেন্মোর ফর গুি গভন ্্মোন্স ইন সিমোি্মোসকমো কসট্মোি (স্কজস্কজটিলে) এই েংলক্প্ত সরসক যুস্কতিেঙ্গত কমোরণ উদ্ধতৃ 
এিং পুনরুত্পমোদসনর জন্ উেলেত, যলদ উত্সের কমোসে যরমোযর স্ীকৃলত সদওয়মো হয়।
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বহুবছেরর েগাপন ছদ্মেবশ

এপপ্রল 8, 2019 তাপরনখ, পিপলি মপরস ইন্ারন্াশনাল (পিএমআই) 
স্ানথ্্র পবষন়ে যত্নশীল এমন একটি পকাম্াপন পহসানব পননেনক িুনরা়ে 
কাস্ট করার েন্ তার সাম্প্রপতকতম প্রনচষ্া শুরু কনরনে। "দ্া ই়োর 
অি আনন্াক," হল একটি সদৃশ পবিরন প্রচারাপিযান। পিাক্তানদর 
কানে এর মূল বাতা্: "যপদ আিপন ধূমিান না কনরন তনব শুরু করনবন না। 
যপদ আিপন ধূমিান কনরন তনব পেন়ে পদন। আিপন যপদ না োন়েন তনব 
িপরবতন্ করুন।”1 এপদনক, পকাম্াপনটি পসরানরি পথনক পবপল়েন ডলার 
আ়ে কনর চনলনে। 

সম 21, 2019 তমোলরসে , লপএমআই ওয়মোি লস্সির লফউচমোর অফ এভলরলরং িমোলষ ক্ ইসভসন্ "ইিে িমোইম 
িু আনস্মোক" চমোিু কসরসে। উসদ্মোগটি কতৃ ্পক্ এিং লনয়ন্ত্রকসদর "একটি সেমোিমো কসরমোপকরন করসত 
এিং কীভমোসি আমরমো লিশ্বসক ধূমপমোনমতুি করসত পমোলর তমোর একটি অর প্ূণ ে্মমোধমোন লনসয় আেমোর 
জন্" আহ্মোন জমোনমোয়৷2

লপএমআই, অন্মোন্ তমোমমোক ট্মোন্সন্মোিনমোিসদর েমোসর, লিলভন্ন সদসি ইসিকট্লনক লনসকমোটিন সিলিভমোলর 
লেসস্টম (ইএনলিএে) এিং উত্তপ্ত তমোমমোক পণ্ (এইচটিলপs) চমোিু করমোর জন্ আক্রমনমোত্মকভমোসি িলিং 
করসে। এইচটিলপ-এর জন্ লপএমআই-এর লিি রি্মোন্ড হি আইলকউওএে, যেন এর সনতৃ স্মোনীয় 
ই-লেগমোসরি রি্মোন্ড হি সেমোিমোলরে। 2017 েমোসির সেসটেম্বসর, লপএমআই দমোহ্ লেগমোসরি সরসক তমোর 
নতু ন, তরমোকলরত "কম ক্লতকমোরক" পণ্ িমোইসন স্মোনমোন্তর করমোর জন্ সকমোম্মোলনর কসপ ম্োসরি
লিষয়ক সকৌিসির3 অংি লহেমোসি একটি সধমোযঁ়মো-মতুি লিসশ্বর জন্ ফমোউসন্ডিসনর জন্ তমোর তহলিি 
স�মোষণমো কসরসে।4 স্-স্ীকৃ ত "েমোমমোস্কজকভমোসি দমোয়িদ্ধ" ধূমপমোনলিহীন প্রচমোরমোলভযমোনটি5 জনেমোধমোরসণর 
জন্ িক্্িস্তু, শুধুমমোত্র স্টকসহমোল্মোরসদর জন্ নয়,6 এিং তমোমমোক সকমোম্মোলনর নতু ন (লকন্তু এেনও 
ক্লতকমোরক) পণ্গুলির আক্রমণমোত্মক লিপণসনর পলরপূরক।7

িমোচ্মোসদর ধূমপমোসন প্রিুব্ধ করমোর জন্ তমোমমোক লিসপের দী� ক্মোসির ে্মোলত উন্নয়নিীি সদিগুলিসত 
লিদ্মমোন। প্রলতসিদনগুলি সদেমোয় সয লপএমআই লেগমোসরি গুলি এমনভমোসি ি্মোপকভমোসি িমোজমোরজমোত করমো 
হসছে যমো লিশুসদর8 আকৃ ষ্ট কসর এিং জনস্মোস্্ নীলতসক দুি ি্ কসর। মমোলকন্ যুতিরমোস্রে, অলি্ট্য়মোসত, সযটি 
লফলিপ মলরসের রি্মোন্ডগুলি লিস্কক্র কসর, জিু-এ প্রচুর পলরমমোসণ লিলনসয়মোগ কসরসে, একটি সকমোম্মোলন9 যমোর 
লিরুসদ্ধ উচ্ লিদ্মোিসয়র লিশুসদর কমোসে ভ্মোলপং িমোজমোরজমোত করমোর জন্ তমোমমোক লিসপের সলেিুক ি্িহমোর 
করমোর এিং লকসিমোর-লকসিমোরীসদর ভ্মোলপং মহমোমমোরীর জন্ দমোয়ী িসি অলভসযমোগ করমো হসয়সে৷10

ইএনলিএে 11 এিং এইচটিলপ12-এর দী� স্ময়মোদী লনরমোপত্তমো অজমোনমো রসয় সগসে এিং েমোড়সত প্রসরমোলচত করমোর 
জন্ তমোসদর কমোয ক্মোলরতমোর প্রমমোণ লমলরিত।13 যমোইসহমোক, লনসকমোটিন লিভমোইে এিং পরিততী আেস্কতি লনসয় 
লকসিমোর-লকসিমোরীসদর পরীক্মো-লনরীক্মোর দৃঢ় প্রমমোণ রসয়সে।14,15 িতম্মোসন মমোলকন্ যুতিরমোস্রে উচ্ লিদ্মোিসয়র 
প্রলত পমোচঁজন েমোসত্রর মসধ্ একজন ই-লেগমোসরি ি্িহমোর কসর এিং পমোচঁ িেসরর মসধ্ মহমোমমোরীটি 
আকমোিচুম্বী হসয়সে।16,17 এটি সু্ সির দুি ি্তমো প্রদি ন্ কসর কম-িয়েী লিশুসদর এই ক্লতকমোরক লিভমোইে 
ি্িহমোসর প্রিুব্ধ কসর। প্রলতস্কক্রয়মো লহেমোসি, ইউএে এফলিএ নসভম্বর 2018-এ যুিকসদর স্মোদযুতি ই-লেগমোসরি 
(সযমন, সচলর, ভ্মোলনিমো, স্কক্রম, ট্লপকমোি, তরমুজ) সরসক রক্মো করমোর জন্ অলতলরতি পদসক্সপর স�মোষণমো 
কসরসে—যমো লকসিমোর-লকসিমোরীসদর ি্িহমোসরর িসৃ্কদ্ধর কমোরণ িসি লরসপমোি্ কসরসে—এই জমোতী য় পণ্গুলিসত 
তমোসদর অ্মোসসেে েীলমত কসর লনলদ্ষ্ট েুচরমো অিস্মোসন এিং অনিমোইসন লিস্কক্র হওয়মো পসণ্র িয়ে যমোচমোই 
িমোড়মোসনমোর মমোধ্সম।18 উপরন্তু, সেসটেম্বর 2019-এ, মমোলকন্ স্মোস্্ ও মমোনিসেিমো সেসক্রিমোলর অ্মোসিসে আজমোর 
স�মোষণমো কসরলেসিন সয েরকমোর ভ্মোলপংসয়র েমোসর যুতি রহে্ময় ফু েফু সের সরমোসগর উদ্ভসির জন্ স্মোদযুতি 
লেগমোসরি লনলষদ্ধ করমোর জন্ প্রস্তুত লেি, যমো সিি লকেু য ুিকসক অেুস্ ও হত্মো কসরলেি।19 ভ্মোলপং সরসক 
সেসকন্ডহ্মোন্ড লনগ ম্ন ক্লতকমোরক িসি গসিষণমোয় সদেমোসনমো েত্সবেও,20 লিপে নীলত লিতসকর্ েময় সধমোযঁ়মো-মতুি
আইসন ই-লেগমোসরসির অন্তভু ্স্কতির লিসরমোলধতমো করমোর জন্ েংজ্মোগত ত্রুটিগুলিসক কমোসজ িমোলগসয়সে, িলিং 
সকৌিি ি্িহমোর কসরসে এিং ই-লেগমোসরি-পন্ী অ্মোিসভমোসকলে সনিওয়মোকগ্ুলিসক ি্িহমোর কসরসে৷21 

পপ্রক্ািি
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সদওয়মোর আকমোঙ্কমোর েমোসর সেিসে। তমোমমোক সকমোম্মোলনগুলির "কসপ ্মোসরি রূপমোন্তর" সলেিুসকর অংি 
লহেমোসি, ইএনলিএে পণ্গুলি একটি বিধ জনস্মোস্্ েমমোধমোন লহেমোসি লিপণন করমো হয়,22 এিং 
ইএনলিএে-এর লনরমোপত্তমো লেগমোসরসির েুপলরলচত ক্লতর েমোসর লিপরীত,23 এইভমোসি, একটি ধমোরণমো 
বতলর কসর সয ইএনলিএে লনরমোপদ এিং তমোমমোক লিপে ক্লতকমোরক তমোমমোক ি্িহমোর দরূ করমোর জন্ 
জনস্মোসস্্র একটি উপমোয় প্রদমোন করসে। 

এই লিপণন চক্রমোসন্তর েমোসর েমোমঞ্জে্পূণ ্, লপএমআই-এর আনস্মোকd প্রচমোরণমোর িমোতম্ো, "যলদ আপলন 
েমোড়সত নমো পমোসরন, পলরিতন্ করুন" একটি ধমোরণমো বতলর কসর সয "পলরিতন্" েমোড়মোর মসতমোই লনরমোপদ। 
"েুলিধমো" জমোনমোসনমোর েময়, এটি অলভনি পণ্গুলির ি্িহমোসরর েমোসর যতুি ঝঁুলকগুলির েমোসর সযমোগমোসযমোগ 
করসত ি্র ্ হয়, সযমন বদ্ত ি্িহমোর, ,24 িলধত্ আেস্কতি,25 এিং দী�স্ময়মোসদ পমোিসমমোনমোলর সরমোগ, 
কমোলিও্ভমোেকুিমোর সরমোগ, ক্মোন্সমোর এিং অন্মোন্ সরমোসগর লিকমোসির হুমলক৷26

ইএনলিএে-এর েমোমমোস্কজক প্রভমোি এিং তমোসদর দী�স্ময়মোদী স্মোসস্্র প্রভমোি েম্সক ্অলনশ্চয়তমো রমোকমো 
েত্সবেও, একটি ঐকমত্ রসয়সে সয লিশুসদর তমোসদর সরসক রক্মো করমো উলচত।27 "আনস্মোক"-এর 
মসতমো িমোতম্োগুলি যমো পরমোমি ্ সদয় সয ইএনলিএে লনরমোপদ, জনেমোধমোরণসক এই সভসি লিভ্মোন্ত করসত 
পমোসর সয ভ্মোলপং লিভমোইে ি্িহমোর করমো লনরমোপদ এিং সেসকন্ডহ্মোন্ড লনগম্নও লনরমোপদ৷ এমনলক এই 
উপিলব্ধ েমোড়মোই, ই-লেগমোসরসির ি্িহমোসর লনেক লনস্ক্রিয় এসেসপমোজমোর ইলতমসধ্ই তরুণ প্রমোপ্তিয়স্সদর 
মসধ্ ধূমপমোসনর প্রিি আগ্রহসক টট্গমোর কসর।28 লিসিষ কসর তরুণরমো লিভ্মোন্ত হওয়মোর ঝঁুলকসত রসয়সে, 
যমোসদর তমোমমোক লিসপের দ্মোরমো লনসয়মোস্কজত জনেমোধমোরসণর প্রতমোরণমো েম্সক ্সকমোসনমো জ্মোন সনই।

ধূমপমোন নমো করমো িমো "েুইলচং" এর লিকসপের উপর নতুন সফমোকমোে তমোমমোক লিসপের আেি উসদেি্ 
সরসকও জনেমোধমোরণসক লিভ্মোন্ত কসর, যমো হি মুনমোফমো অজন্ করমো29  এিং এই েত্ সরসক সয ধূমপমোসনর 
প্রসকমোপ কমমোসনমোর একক েিসচসয় কমোযক্র উপমোয় ই-লেগমোসরি িমো ই-লেগমোসরি নয়। অন্মোন্ 
অলভনি তমোমমোকজমোত দ্রি্, লকন্তু লিশ্ব স্মোস্্ েংস্মোর সরেমওয়মোক ্কনসভনিন অন সিমোি্মোসকমো কসট্মোি 
(িললিউএইচও এফলেটিলে)-এ িলণত্ পদসক্সপর কমোযক্র িমোস্তিমোয়সনর মমোধ্সম। গসিষণমোয় সদেমো 
সগসে সয তমোমমোক লনয়ন্ত্রণ ি্িস্মো েিসচসয় কমোযক্র হয় যেন তমোরমো িললিউএইচও এফলেটিলে এিং এর 
লনসদ্লিকমোগুলির েমোসর েমোলরিদ্ধ হয়, যমোর মসধ্ ধূমপমোন-মুতি আইন িস্কতিিমোিী করমো, লিপণন েীমমোিদ্ধ 
করমো, তমোমমোক লিসপের সকৌিসির লনন্মো করমো এিং লিপেসক জিমোিলদলহ করমো েহ।

উসলেেসযমোগ্ ি্মোসে িসৃ্কদ্ধ ধূমপমোসনর জন্ েিসচসয় কমোযক্র প্রলতিন্ধক লহসেসি কমোজ কসর, লিসিষ কসর 
লনম্ন আসয়র সিমোসকসদর জন্ এিং সযেমোসন স্মোস্্সেিমো ি্িস্মো েম্সদর জন্ আিসক আসে,30 এিং 
তিুও, লপএমআই-এর মসতমো তমোমমোক সকমোম্মোলনগুলি কসরর িসৃ্কদ্ধসক প্রলতহত কসর এিং তমোসদর পসণ্র 
দমোম কম রমোেসত অি্মোহত রমোসে। এমনভমোসি িমোজমোরজমোত করমো হসি যমো লিশুসদর কমোসে আসিদন কসর।31 

বহুবছেরর েগাপন ছদ্মেবশ

দ্া আনন্াক ক্ানম্ইন:  
পক সপত্ই ধূমিান হ্াস করা যা়ে 
পথনক পবভ্াপতি
তমোমমোক লি পে ধূমপমোয়ীসদর ইএনলিএে/এইচটিলপ ি্িহমোসর আিদ্ধ করমোর জন্ ধূমপমোয়ীসদর সেসড়পিএমআই-

এর প্াকড 
ক্ানম্ইননর বাতা্, 
"যপদ আিপন ো়েনত
না িানরন তনব
িপরবতন্ করুন," 
একটি োি ততপর 
কনর পয "িপরবতন্" 
ো়োর মত পনরািদ। 
এিা ন়ে।

"সুইপচং" এর 
পবকল্পটি তামাক 
পশনল্পর আসল 
উনদেশ্ পথনক 
েনসাধাররনক 
পবভ্াতি কনর, যা 
মানুনষর স্াথ্্ এবং 
েীবননর মূনল্ লাি 
করা।
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তামাক পন়েন্ত্রর চু ক্ক্ত
লেগমোসরি হি একমমোত্র সভমোতিমো পণ্ যমো, যলদ উসদেি্ লহেমোসি ি্িহমোর করমো হয়, তসি তমোসদর অসধ ক্ 
সভমোতিমোসক এিমো হত্মো কসর।32 তমোমমোকজলনত কমোরসণ িমোলষ ক্ মতুৃ ্ হয় 8 লমলিয়সন; অস্ত্র,33 প্রমোকৃ লতক 
লিপয য়্,34 এিং েড়ক দু� ি্নমোয় যত মমোনুষ মমোরমো যমোয়35 তমোর সচসয় অসনক সিলি মমোনুষ তমোমমোসকর কমোরসণ 
মমোরমো যমোয়। এই দুসয ম্োসগর জন্ লিশ্ব েম্প্রদমোসয়র নীলতগত েমমোধমোন হি িললিউএইচও এফলেটিলে, একটি 
চুস্কতি যমো 181টি সস্টি36 দ্মোরমো অনুেমর ন্ করমো হসয়সে যমো ধূমপমোনমুতি পলরসিি, ধূমপমোন িন্ধ, লিজ্মোপন 
লনসষধমোজ্মো, প্মোসকস্কজং, তমোমমোক কর আসরমোপ এিং তমোমমোক লিসপের দমোয়িদ্ধতমোর উপর মমোন লনধ ্মোরণ কসর। 

চুস্কতির একটি গুরুবেপূণ ্ লিধমোন হি অনুসছেদ 5.3, যমো পক্গুলিসক তমোমমোক লিসপের িমোলণস্কজ্ক স্মোর ্ সরসক
জনস্মোস্্ ি্িস্মো রক্মো করসত চমোয়।37 অনুসছেদ 5.3 লনসদ্লিকমোগুলি েুপমোলরি কসর সয দিগুলির উলচত: 
অংিীদমোলরবে প্রত্মোে্মোন করমো এিং তমোমমোক লিসপের েমোসর স্মোসরর্ েং�মোত এড়মোসনমো; তমোমমোক লনয়ন্ত্রণ নীলতর 
উন্নয়ন ও িমোস্তিমোয়সন লিপেসক হস্তসক্প করমো সরসক লিরত রমোেমো; তর্ প্রদমোসনর জন্ এটি প্রসয়মোজন; 
অ-স্মোভমোলিককরণ, এিং স্কক্রয়মোকিমোপ লনয়ন্ত্রণ কসর যমো এটি "েমোমমোস্কজকভমোসি দমোয়িদ্ধ" লহেমোসি িণন্মো 
কসর; এিং এর ি্িেমো চমোিমোসনমোর জন্ এটিসক সকমোসনমো েুসযমোগ-েুলিধমো িমো েুলিধমো নমো সদওয়মো।38 

তামাক পশনল্পর বেন্ পবষন়ে ঐকমত্ 
চুস্কতিসত তমোমমোক লিপেসক কস�মোরভমোসি লনরীক্ণ, লনয়লন্ত্রত এিং কীভমোসি এটি করমো সযসত পমোসর তমোর স্পষ্ট 
েুপমোলরি েহ জিমোিলদলহ করসত হসি।39 জনস্মোস্্ েম্প্রদমোয় এিং িললিউএইচও ইলতমসধ্ই ধূমপমোন-মুতি 
লিসশ্বর জন্ লপএমআই অর ্মোলয়ত ফমোউসন্ডিসনর অংিীদমোলরসবের প্রস্তমোি প্রত্মোে্মোন কসরসে।40 জনস্মোস্্ 
লিসিষজ্রমো এই লিষয়টির লদসক ইলঙ্গত কসরসেন সয যতক্ণ তমোমমোক লিপে তমোর প্রমোণ�মোতী পণ্ লিস্কক্র 
করসত রমোসক, ততক্ণ এটি লিসশ্বর িহৃত্তম স্মোস্্ মহমোমমোরীর জন্ একটি সভক্টর লহেমোসি রসয় সগসে।41 
2011 েমোসি, জমোলতেংস�র েমোধমোরণ পলরষদ তমোমমোক লিপে এিং জনস্মোসস্্র মসধ্ স্মোসরর্ সমৌলিক দ্ন্দ্বসক 
স্ীকমোর কসর।42 

তামাক পশনল্পর প্রতাররা এবং পবজ্ািন পনপষদ্ধ৷
তমোমমোক লিসপের প্রতমোরণমোমূিক লিপণন অনুিীিসনর ইলতহমোে এিং লমর্মো এিং লিভ্মোলন্তকর লিজ্মোপসনর 
কমোরসণ,43 েমোরমো লিসশ্বর সদিগুলি তমোমমোক সকমোম্মোলনগুলির জন্ কস�মোর লিপণন লিলধলনসষধ গ্রহণ 
কসরসে।44 এফলেটিলে অনুসছেদ 13 দিগুলিসক তমোমমোক লিসপের তরমোকলরত "কসপ ্মোসরি েমোমমোস্কজক 
দমোয়িদ্ধতমো" কমোযক্িমোপ েহ েমস্ত ধরসণর তমোমমোক লিপণন এমনলক লিক্রসয়র স্মোসন এিং তমোমমোক 
স্পনেরলিপ লনলষদ্ধ করসত িমোধ্ কসর৷45 

তামাক পশনল্পর েটিলতা ও দা়েবদ্ধতা
িললিউএইচও এফলেটিলে আটি্সকি 19 আন্তজম্োলতক েহসযমোলগতমোর আহ্মোন জমোনমোয় এিং ক্লতপূরণ 
েহ তমোমমোক লিসপের সদওয়মোলন ও সফৌজদমোলর দমোয় সমমোকমোসিিমোয় েসি ্মোত্তম অনুিীিসনর িণন্মো সদয়।46 
েমোমলগ্রকভমোসি, ক্লতগ্রস্সদর এিং তমোসদর পলরিমোসরর ক্লতর জন্ সদওয়মোনী মমোমিমোগুলি হওয়মো ক্লতর 
েমমোনুপমোলতক এিং লিলভন্ন এেলতয়মোসর লিলভন্ন ফিমোফি রসয়সে৷47,48,49 উদমোহরণস্রূপ, লফলিপ মলরে, 
অন্মোন্ তমোমমোক সকমোম্মোলনগুলির েমোসর, অবিধ ি্িেমোয় জলড়ত রমোকমোর জন্ জলড়ত লেসিন৷ ইউসরমোপীয় 
ইউলনয়ন,50 এিং লপএম েহসযমোগীরমো লরসকমো নমোসম পলরলচত ইউ.এে. র ্যমোসকটিয়মোর ইনফ্িুসয়ন্সি অ্মোন্ড 
করটে অগ ্মোনমোইসজিন অ্মোসক্টর অধীসন "হমোিকমো" এিং "মদুৃ" িণন্মোকমোরী ি্িহমোর কসর সভমোতিমোসদর 
লিভ্মোন্ত করমোর জন্ সদমোষী েমোি্স্ত হসয়সে।51

তামাকেপনত 
কারনর বাপষক্ মৃতু্ 
হ়ে 8 পমপল়েনন; 
অস্ত্র, প্রাকৃপতক 
পবিয়্ে এবং স়েক 
দরুি্না়ে যত মানুষ 
মারা যা়ে তার পচন়ে 
অননক পবপশ মানুষ 
তামানকর কারনর 
মারা যা়ে।

েনস্াথ্্ সম্প্রদা়ে 
এবং  ডপলিউএইচও 
অংশীদাপরনত্বর 
েন্ পিএমআই এর 
প্রস্াব প্রত্াখ্ান 
কনরনে পয তামাক 
পশল্প পবনশ্বর বৃহত্তম 
মহামারীর েন্ 
একটি পিক্টর 
পহসানব রন়ে পরনে।
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পিকসই উন্ন়েন লনক্্র সানথ দ্বন্দ্ব
প্রমোণ�মোতী পসণ্র লিপণন উন্নয়সনর লিসরমোধী, এফলেটিলে িমোস্তিমোয়নসক িমোধমোগ্রস্ত কসর এিং 
জমোলতেংস�র সিকেই উন্নয়ন িক্্মমোত্রমো (ইউএন এেলিস্কজ) অজস্ন িমোধমো সদয়। স্মোস্্কর জীিন 
লনস্কশ্চত করমোর পমোিমোপমোলি লিক্মো, লিঙ্গ, রিম, পলরসিি, কৃ লষ/েমোদ্, ইকু ্ইটি এিং ন্মোয়লিচমোসরর জন্ 
এেলিস্কজ অজন্সক বেরমোলবিত করমোর52 একটি মূি িক্্ লহেমোসি53  িললিউএইচও এফলেটিলে-এর 
িমোস্তিমোয়ন এেন জমোলতেংস�র এেলিস্কজ-এ এমসিি করমো হসয়সে।54 ইউনমোইসিি সনিনে স্মোিমোি 
কমপ্মোক্ট, সযটি েংস্মোগুলিসক সিকেই নীলতর প্রলত বিলশ্বক প্রলতশ্রুলত এিং জমোলতেংস�র িক্্গুলির 
েমর স্ন অংিীদমোলরসবের েমোসর েমোলরি দ্ধ হওয়মোর আহ্মোন জমোনমোয়, লকেু উচ্-ঝঁু লকর েমোসত জলড়ত 
সকমোম্মোলনগুলিসক িমোদ সদওয়মোর নীলতর েমোসর েঙ্গলত সরসে তমোমমোক সকমোম্মোলনগুলিসক তমোলিকমোভু তি 
করমোর স�মোষণমো কসরসে৷55 

এর ওসয়িেমোইসি, লপএমআই সদেমোয় সয এটি এেলিস্কজ-সত56 অিদমোন রমোসে যলদও এটির অিদমোন 
উন্নয়সন সয ক্লত কসরসে তমোর তু িনমোয় এটি নগণ্। লপএমআই, যমোর রি্মোন্ডগুলি লি শ্বি্মোপী লেগমোসরসির 
িমোজমোসরর 14% সিয়মোর ধমোরণ কসর, তমোরমো এেনও প্রমোণ হমোরমোসনমো এিং পলরসিসির ক্লতর েম্ূণ ্ দমোয় লনসত 
পমোসরলন; এটি অনুমমোন করমো হয় সয লি শ্ব আিগমোলর কর িমোিদ US$270B েংগ্রহ কসর এিং লেগমোসরসির 
কমোরসণ স্মোস্্ েরচ এিং উৎপমোদনিীিতমোর ক্লতর জন্ িেসর US$1.4 টট্লিয়ন হমোরমোয়।57 

তামাক পশল্প বাোরোতকরর এবং প্রতাররা
“আনস্মোকি-এর সমসে স্কজং জনেমোধমোরণসক এই সভসি লি ভ্মোন্ত করসত পমোসর সয তমোমমোক িমো লনসকমোটিন 
লিভমোইেগুলি সেসড় সদওয়মোর মসতমোই লনরমোপদ। সযসহতু রঙ একটি লভজু্ য়মোি লিপণন উপমোদমোন যমো 
েংললিষ্ট অসর র্ মমোধ্সম সযমোগমোসযমোগ কসর,58 আনস্মোসকর হিুদ এিং কমোসিমো রসঙর েুলনলদ্ষ্ট ি্িহমোর, 
এর নমোসমর েমোসর লমলিত, এটি একটি েুরক্মো েতকত্মো েদৃি করমোর জন্ লিজমোইন করমো হসয়সে, যমো 
সিলিরভমোগ স্মোস্্ েতকত্মোর মসতমোই - সভমোতিমোসদরসক দমোহ্ লেগমোসরি সরসক লনরুৎেমোলহত করসত এিং 
তমোসদর িমোড়মোসনমোর জন্ "লনরমোপদ" লিকপে। 

আনস্মোক এেমোড়মোও আইলকউওএে এিং ইএনলিএে পণ্গুলির জন্ একটি লিপণন েরঞ্জমোম লহেমোসি 
কমোজ কসর৷ লপএমআই-এর েমোদমো আইলকউওএে পলরষ্মোর এিং তমোজমো হওয়মোর েমোপ সদয়,59 সযভমোসি 
এর মমোি স্িমোসরমো সগমোল্ িমোইিে লেগমোসরসির েমোদমো প্মোক অন্মোন্ লেগমোসরসির তু িনমোয় কম ক্লতকমোরক 
হওয়মোর েমোপ সদয়।60  এমনলক লপএমআই-এর লনজস্ লি জ্মোনীরমোও েম্প্রলত উসলেে কসরসেন সয 
আইলকউওএে সক "কম ক্লত" পণ্ লহেমোসি িণ ন্মো করমো ভু ি কমোরণ লপএমআই গসিষণমোয় উপেংহমোসর 
এসেসে সয এইচটিলপ/িমোওে কম িস্কসেন বতলর কসর, লকন্তু এটি প্রমমোণ কসর নমো সয এইচটিলপ/
আইলকউওএে স্মোসস্্র জন্ কম ক্লতকর।61  েমোম্প্রলতক গসিষণমোগুলি লনসদ্ি কসর সয আইলকউওএে 
প্রচলিত লেগমোসরসির সচসয় কম ক্লতকমোরক নয়।62  অলধকন্তু, লপএমআই-এর লনজস্ গসিষণমোয় পরমোমি 
সদওয়মো হসয়সে সয আইলকউওএে-এর প্রিতস্নর ফসি লকসিমোর এিং অপেিয়েী অ-ি্িহমোরকমোরীরমো 
আইলকউওএে-এর েমোসর তমোমমোক ি্িহমোর শুরু করসত পমোসর।”63

লকসিমোর-লকসিমোরীসদর আেস্কতি এিং দী�স্ময়মোদী ক্লতর ঝঁুলক েম্সক ্েতক ্নমো কসর ই-লেগমোসরিসক
"লনরমোপদ" লহেমোসি লিপণন করমোসক সেই যসুগর েমোসর তুিনমো করমো সযসত পমোসর যেন জনেমোধমোরণসক 
লিশ্বমোে করমো হসয়লেি সয "হমোিকমো" এিং "মদুৃ" লেগমোসরিগুলি লনরমোপদ এিং একটি প্রকৃত লিকপে লেি 
সেসড় লদসত।64,65  

ধূমপমোনমতুি এিং অনুরূপ প্রচমোরণমোগুলি তমোমমোসকর লিজ্মোপন, প্রচমোর এিং স্পনেরলিপ 
লনসষধমোজ্মোগুলিসক দুিি্ করসত পমোসর যমো অসনক সদসি রসয়সে। এফলেটিলে অনুসছেদ 13-এর েমোসর 
েমোমঞ্জে্পূণ ্, সভমোতিমোসদর উসদেসি্ লনসদ্লিত সযসকমোনও লিভ্মোলন্তকর তর্ প্রলতসরমোধ করসত হসি 
এিং তমোমমোক লিপেসক সয সকমোসনমো লিভ্মোলন্তকর তসর্র কমোরসণ ক্লতর জন্ দমোয়ী করসত প্রস্তুত রমোকসত
হসি। অনুসছেদ 5.3 লনসদ্লিকমো অনুেমোসর, তরমোকলরত েমোমমোস্কজকভমোসি দমোলয়বেিীি স্কক্রয়মোকিমোপ যমোসত 
সিমোসকসদরসক "েুইচ" করসত িিমো হয় তমো অিি্ই একটি তমোমমোক লিসপের সকৌিি লহেমোসি উস্মোলচত 
হসত হসি এিং অ-স্মোভমোলিক হসত হসি।66 

পিএমআই-এর 
পনেস্ পবজ্ানীরা 
সম্প্রপত উনলেখ 
কনরনেন পয 
আইপকউএসনক
"কম ক্পত" ির্
পহসানব বরন্া 
করা সটিক ন়ে 
কারর পিএমআই-
এর রনবষরা়ে 
উিসংহানর এনসনে 
পয আইপকউএস-এর 
মনতা এইচটিপিগুপল 
কম িক্সিন ততপর
কনর, পকন্তু এটি 
প্রমার কনর না পয
তারা কম ক্পতকারক 
হ়ে সানথ্র েনন্।
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পবনশষ কনর উন্ন়েনশীল পদশগুপলনত পশশুনদর লক্্ করা
তমোমমোক লিসপের পীড়মোপীলড় েত্সবেও সয এটি লিশুসদর কমোসে িমোজমোরজমোত কসর নমো, এটি তরুণসদর কমোসে 
িমোজমোরজমোতকরণ এিং জনেমোধমোরসণর প্রতমোরণমোর দী� ্ ইলতহমোে রসয়সে যমোর জন্ এটি এেনও দমোয়িদ্ধ 
নয়। অভ্ন্তরীণ নলরগুলি সদেমোয় সয তমোমমোক লিপে জমোনত সয 90% এরও সিলি ধূমপমোয়ীরমো অপে িয়সে 
শুরু কসরলেি67 এিং তমোমমোক-েম্লকত্ কমোরসণ মমোরমো যমোওয়মো ধূমপমোয়ীসদর প্রলতস্মোপন লহেমোসি িমোচ্মোসদর 
িক্্ কসর।68 তমোমমোক লিসপের "যুি ধূমপমোন প্রলতসরমোধ কমে্ূলচ", তরমোকলরত কসপ ্মোসরি েমোমমোস্কজক 
দমোয়িদ্ধতমোর অংি লহেমোসি করমো হসয়লেি, "যিুকসদর মসধ্ ধূমপমোন প্রচমোসরর জন্ অকমোযক্র িমো 
পলরসিিন (কসর) কসরলেি৷"69 উদমোহরণস্রূপ, লফলিপ মলরসের "ভমোিুন। ধূমপমোন করসিন নমো,"70 1990 
এর দিসক একটি যুি ধূমপমোন লিসরমোধী প্রচমোরণমোর িক্্ লেি, যুিকসদর ধূমপমোন প্রলতসরমোধ করমো নয়, িরং 
তমোমমোক লিসপের প্রলত "ইলতিমোচক অনুভূলত" ি্িহমোর করমো।71,72

আজও, িমোংিমোসদি, ইসন্মোসনলিয়মো এিং লফলিপমোইসনর মসতমো লনম্ন ও মধ্ম আসয়র সদিগুলিসত, 
লেগমোসরসির লিজ্মোপন সদওয়মো হয়73,74 এিং সু্সির কমোসে লিস্কক্র করমো হয়, লেগমোসরিগুলি েমোরিয়ী মূসি্র 
লেসঙ্গি-লস্টক িমো "লকলি" প্মোসক লিস্কক্র হয় এিং পমোিমোপমোলি লেগমোসরসির রি্মোন্ডগুলি প্রদলিত্ হয়। লমটষ্ট 
এিং ক্মোস্কন্ড75 ই-লেগমোসরি এিং অনুরূপ লনসকমোটিন লিভমোইসের লিপণসন একই প্মোিমোন ্ সদেমো যমোয়। 
তমোমমোক সকমোম্মোনীগুলিসক সদেমোসনমো হসয়সে সয লমেলর- এিং ফসির স্মোদযুতি ই-লেগমোসরি তরি লদসয় 
লকসিমোর-লকসিমোরীসদর িক্্ কসর।76 দলক্ণ-পূি ্ এলিয়মোর সদিগুলিসত, ই-লেগমোসরিগুলি ক্মোস্কন্ডর স্মোসদ 
পমোওয়মো যমোয় এিং অলভনি পণ্গুলির েমোসর প্রদলিত্ হয় যমো তমোরুণ্সক আকষণ্ কসর।77  

একলদসক, লপএমআই দমোলি কসর সয এটি লেগমোসরি লিস্কক্র িন্ধ করসত চমোয় এিং একটি "ধূমপমোন-মুতি 
লিশ্ব”78 এর িক্্ রমোসে, লকন্তু অন্লদসক, এটি লেগমোসরি লিস্কক্র চমোলিসয় যমোওয়মোর জন্ ধূমপমোন-মুতি 
এিং অন্মোন্ তমোমমোক লনয়ন্ত্রণ নীলতর লিরুসদ্ধ িড়মোই চমোলিসয় যমোসছে।79 উদমোহরণস্রূপ, ইসন্মোসনলিয়মোয়, 
একটি সদি সযেমোসন যুিকসদর মসধ্ ধূমপমোসনর প্রিণতমো সিলি (20.3%), লপএমআই েম্প্রলত লনয়লমত 
লেগমোসরসির একটি নতুন রি্মোন্ড চমোিু কসরসে৷80 লফলিপমোইসন, লপএমআই একটি স্মোনীয় েরকমোসরর 
লিরুসদ্ধ একটি তমোমমোকমুতি ক্মোম্মোে িহর গ্রহণ করমোর জন্ একটি যুিপন্ী অধ্মোসদি প্রণয়সনর জন্ 
মমোমিমো কসরসে,81 যেন ভমোরসত, লপএমআই অনুসমমোলদত প্মোক েতকত্মোসক চ্মোসিঞ্জ কসরসে82

একপদনক, পিএমআই 
দাপব কনর পয এটি 
পসরানরি পবক্ক্র বন্ধ 
করনত চা়ে এবং 
একটি "ধূমিান মুক্ত 
পবশ্ব" এর লক্্ রানখ, 
পকন্তু অন্পদনক, 
এটি পসরানরি পবক্ক্র 
চাপলন়ে যাও়োর 
েন্ প্রমাপরত 
তামাক পন়েন্ত্রর 
নীপতর পবরুনদ্ধ ল়োই 
চাপলন়ে যানছে।



ধূমিাননর ক্পত
লিপণন করমোর েময় লেগমোসরি ক্মোন্সমোসরর কমোরণ সগমোপন প্রমমোণ 
পণ্ লনরমোপদ লহেমোসি1950s
ধূমিান এবং পননকাটিননর আসক্ক্ত
সগমোপন প্রমমোণ সয লেগমোসরি অত্ন্ত আেস্কতি এিং 90 এর দিসক, 
এিমো অস্ীকমোর করমোর িপর অধীসন িপর1960s

পসনকন্ডহ্ান্ড পধা়ঁো ক্পত
লিপেসক েমরন্ করমোর জন্ "স্মোধীন" লিজ্মোনীসদর লনসয়মোগ করমো হসয়সে 
অধ্য়ন এিং ধূমপমোন মুতি নীলত প্রশ্নলিদ্ধ1980s

ক্ান্সানরর সানথ ধূমিাননর পযারসূত্র
ধূমপমোনসক ক্মোনেমোসরর েসঙ্গ স্পষ্টভমোসি যুতি কসর এমন লিজ্মোনসক অস্ীকমোর ও 
লিভ্মোন্ত করমোর জন্ লিভ্মোলন্তমূিক প্রচমোরণমো এিং প্রচমোসর লিপুি পলরমমোণ েম্দ ি্য় 
করমো হসয়সে।

1970s

তামাক যুবক ধূমিাননর পবিদ 
প্রপতনরাধ অপিযান
যুিকসদর ধূমপমোন কমমোসনমো নয় িরং কমোসজ িমোগমোসনমোর িসক্্ কমে্ূলচ 
তমোমমোক সকমোম্মোলনগুলির জন্ "ইলতিমোচক অনুভূলত”

1990s
ধূমিাননর উিকাপরতা "হালকা" / “মৃদু"
জনেমোধমোরণসক লিভ্মোন্ত কসরসে সয পণ্গুলি লনরমোপদ, লিস্কক্র িমোড়মোসনমোর জন্ 
ধূমপমোয়ীসদর স্মোসস্্র উসদ্গসক কমোসজ িমোগমোসনমোর জন্ হমোিকমো/হমোিকমো লেগমোসরি ি্িহমোর 
করমো হসয়সে, এিং এমনলক নতুন পণ্ লিজমোইন করমো হসয়সে যমো লনসকমোটিন গ্রহণ িমোড়মোয়

2000s
ডপলিউএইচও এিপসটিপস-পক সমথন্ করা
লমর্মোভমোসি দমোলি করমো হসয়সে সয এটি িললিউএইচও এফলেটিলেসক েমরন্ কসর লকন্তু 
তমোর অভ্ন্তরীণ নলরসত, এফলেটিলে-এর েমোসর েঙ্গলতপূণ ্ ি্িস্মোগুলিসক "চরম" িসি 
অলভলহত কসরসে।

2000s

কন়েক দশক ধনর তামাক পশল্প েনসাধাররনক প্রতাপরত কনরনে 
অপধক মুনািা অেন্নর উনদেনশ্।

তামাক পকাম্াপন’ 
েনসাধারনরর সানথ প্রতাররার সম়েনরখা
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প্রস্াবনা
তমোমমোক লিসপের সকৌিিগুলির লি রুসদ্ধ েরকমোরগুলির েসিমোত্্তম প্রলতরক্মো হি 
িললিউএইচও এফলে টিলে-সত প্রমোপ্ত প্রমমোণ-লভত্লতক পদসক্পগুলি গ্রহণ করমো, 
লিসিষভমোসি ধূমপমোন মতুি আইনসক িস্কতিিমোিী করমো, লিপণন লিলধলনসষধ প্রসয়মোগ 
করমো, তমোমমোক লিসপের সকৌিসির লনন্মো করমো এিং লিপেসক জিমোিলদলহ করমো। 

পবিরন পবপধপননষধ প্রন়োর
জনেমোধমোরসণর, লিসিষ কসর যুিকসদর মসধ্ লিভ্মোলন্ত সরমোধ করমোর জন্ তমোমমোসকর উপর িতম্মোন লিপণন 
লনসষধমোজ্মোগুলি ধূমপমোনলিহীন প্রচমোসর প্রসয়মোগ করমো সযসত পমোসর। সয েমস্ত জমোয়গমোয় লিজ্মোপসনর উপর 
লনসষধমোজ্মো সনই, সদিগুলি লপএমআই-সক তমোর ইএনলিএে-এর েমস্ত ধরসনর লিজ্মোপন সরসক লনলষদ্ধ 
করসত পমোসর, যমোর মসধ্ "দ্মো ইয়মোর অফ আনস্মোকি" প্রচমোরমোলভযমোনও রসয়সে, এই লভত্লতসত সয এটি 
লমর্মো, লিভ্মোলন্তকর িমো প্রতমোরণমোমূিক, অরিমো একটি ভুি েটৃষ্ট করসত পমোসর। ইএনলিএে'/এইচটিলপ-এর 
বিলিষ্ট্, স্মোসস্্র প্রভমোি, লিপদ িমো লনগম্ন েম্সক ্েমোপ৷83 

তামাক পশনল্পর হস্নক্ি পরাধ করা 
তমোমমোক লিসপের সকৌিি েম্সক ্েরকমোরী েংস্মো এিং জনেমোধমোরণসক েতক ্করমোর জন্ এিং 
"কসপ ্মোসরি ট্মোন্সফরসমিন" এিং "গমোনস্মোক" এর আড়মোসি লিসপের দ্মোরমো অফমোর করমো অংিীদমোলরবে
এড়মোসত েরকমোরগুলিসক অিি্ই ি্িস্মো লনসত হসি কমোরণ এগুলি তমোর তরমোকলরত কসপ ্মোসরি েমোমমোস্কজক 
দমোয়িদ্ধতমোর অংি। এিং লিপণন সকৌিি। মলনিলরং এিং লনয়ন্ত্রসণর েুলিধমোসর,্ এফলেটিলে পক্গুলি 
লিপেসক তমোর লিপণন এিং কসপ ্মোসরি লিষয়ক সকৌিি েম্সক ্তর্ েরিরমোহ করসত পমোসর, যমোর মসধ্
লিসপের পসক্ িমো তমোর েুলিধমোর জন্ চুস্কতিিদ্ধ তৃতীয় পসক্র দ্মোরমো পলরচমোলিত হসি।

তমোমমোক লিসপের িমোলণস্কজ্ক ও স্মোসরর্ লিরুসদ্ধ স্মোস্্ েুরক্মোর চুস্কতির িমোধ্িমোধকতমো অনুেমোসর 
েরকমোরগুলিসক তমোমমোক লিসপের দ্মোরমো েমরন্ করমো লিকপেগুলির লিষসয় লিসিষভমোসি েতক ্রমোকসত 
হসি। সয সকমোসনমো নতুন সিনসদন িমো পণ্ তমোমমোক লিপে িমো যমোরমো এর স্মোসর ্ কমোজ কসর তমোসদর দ্মোরমো গহৃীত, 
উপস্মোপন িমো প্রিতস্নর সক্সত্র, েরকমোরসক অিি্ই লনধ ্মোরণ করসত হসি সয এটি জননীলত িমো উন্নয়সনর 
পলরপন্ী লকনমো এিং একটি ি্মোপক প্রভমোি মূি্মোয়ন করসত হসি।

ধূমিানমুক্ত আইননর প্রন়োর পোরদার করা
েরকমোরগুলিসক অিি্ই ইসিকট্লনক তমোমমোকজমোত দ্রসি্র জনেমোধমোরসণর ি্িহমোসরর অনুমলত 
সদওয়মোর জন্ ধূমপমোন-মুতি আইনগুলিসক লিপরীত িমো দুিি্ করমোর তমোমমোক লিসপের সকৌিিসক প্রলতহত 
করসত হসি। েরকমোরসক অিি্ই 100% ধূমপমোন-মুতি স্মোনগুলির জন্ একটি স্ণ ্ মমোন গ্রহণ করমোর 
েুসযমোগ লনসত হসি এিং/অরিমো জনেমোধমোরণসক মসন কলরসয় সদওয়মোর েময় 100% ধূমপমোনমুতি হওয়মোর 
েুলিধমোগুলি েম্সক ্িমোতম্োসক আরও িস্কতিিমোিী করসত হসি সয ধূমপমোনমুতি ভ্মোলপং লিভমোইেগুলির 
েিজ্নীন ি্িহমোসর লনসষধমোজ্মো রসয়সে৷

01
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তামানকর উির কর বৃক্দ্ধ করা 
ধূমপমোসনর প্রসকমোপ কমমোসত এিং ঐলতহ্িমোহী তমোমমোকজমোত দ্রসি্র কমোরসণ েষৃ্ট ক্লত কমমোসত 
েরকমোরগুলিসক একটি প্রধমোন হমোলতয়মোর লহেমোসি ি্মোসসেিন ি্িহমোর করমো উলচত, যমো জনস্মোসস্্র জন্ 
একটি গুরুবেপূণ ্ উসদ্গ লহসেসি রসয় সগসে। এটি অনুমমোন করমো হয় সয লেগমোসরসির দমোসম 10% 
িসৃ্কদ্ধ উচ্-আসয়র সদিগুলিসত (এইচআইলেগুলি) 4% এিং লনম্ন- এিং মধ্-আসয়র সদিগুলিসত 
(এিএমআইলেগুলি) 5% দ্মোরমো প্রসকমোপ হ্মোে করসি। লফলিপমোইসন, প্রমোয় চমোরগুণ তমোমমোক কর িসৃ্কদ্ধর ফসি
ধূমপমোসনর প্রিণতমো 2009 েমোসি 29.7% সরসক 2015-এ 23.8% কসমসে।84,85   

নীলতলনধ ্মোরকসদর অিি্ই তমোমমোক লিসপের তরমোকলরত "কসপ ্মোসরি রূপমোন্তর" িমোগমোড়ম্বর দ্মোরমো লিভ্মোন্ত 
হওয়মো এড়মোসত হসি যমো ক্লতর সমমোকমোসিিমো কসর, প্রমমোণ-লভত্লতক তমোমমোক লনয়ন্ত্রণ ি্িস্মো গ্রহণ কসর নয়, 
অন্ একটি ক্লতকমোরক পণ্ লিস্কক্র কসর। 

তমোমমোক কর সরসক রমোজস্ িসৃ্কদ্ধ ক্লতর জন্ ক্লতপূরণ লদসত এিং তমোমমোক লনয়ন্ত্রসণর েমরস্ন অর ্মোয়ন 
করসত পমোসর যমোর মসধ্ তমোমমোক লনয়ন্ত্রণসক দুিি্ করমোর জন্ তমোমমোক লিসপের অি্মোহত প্রসচষ্টমোর লিরুসদ্ধ 
তহলিি কমোযক্্রম অন্তভুত্ি রসয়সে। 

তামাক পশল্পনক েবাবপদপহ করনত হনব
েরকমোরগুলিসক অিি্ই েমে্মোগুলির েমমোধমোন দ্রুত-ট্্মোক করসত হসি এিং অন্মোন্ লিচমোরি্িস্মোয় 
করমো কমোসজর পমোিমোপমোলি দমোয়িদ্ধতমোর জন্ "উপযতুি আন্তজম্োলতক পদ্ধলতর" লহেমোি লনসত হসি। 
তমোমমোকজমোত দ্রসি্র ফসি লিশ্ব অরন্ীলতর লনি ক্লত হয়।86 তমোমমোসকর অরব্নলতক েরচ লনণয়্সযমোগ্ 
এিং তমো তমোমমোক লিপে সরসক েংগ্রহ করমো সযসত পমোসর। এটি অনুমমোন করমো হয় সয তমোমমোক লিপে েুলিধমোর 
সচসয় পমোচঁগুণ সিলি েমোমমোস্কজক ি্য় বতলর কসর৷87,88 

যলদও দমোয়িদ্ধতমোর একটি লদক হি তমোমমোক লিপে অতীসতর ক্লতর জন্ অর ্ প্রদমোন কসর তমো লনস্কশ্চত 
করমোর জন্ মমোমিমোর েম্ূণর্ূসপ অসবিষণ করমো, আসরকটি হি ভলিষ্সতর ক্লতর জন্ দমোয়িদ্ধতমো 
লনস্কশ্চত করমো। স্মোিমোি সহির লনয়সম সভমোতিমো পসণ্ লনরমোপত্তমোর মমোন প্রসয়মোজন; ইএনলিএে/এইচটিলপ-
এর মসতমো লনসকমোটিন সিলিভমোলর লিভমোইসে ঝঁুলকর উপলস্লত পসণ্র দমোয়িদ্ধতমো ি্িস্মোর অধীসন পণ্ 
প্রত্মোহমোর এিং অন্মোন্ জিমোিলদলহমূিক ি্িস্মো েহ কস�মোর লনয়ন্ত্রসণর আহ্মোন জমোনমোয়। তমোমমোক লিসপের 
পসণ্র ফসি ভলিষ্সতর ক্লতর লিরুসদ্ধ সভমোতিমোসদর রক্মো করমোর জন্ েরকমোরগুলিসক অিি্ই 
জনস্মোস্্ নীলতগুলি লিসিচনমো করসত হসি।

তামাক পশনল্পর পবরুনদ্ধ ল়োই করনত পনিও়োক ্এবং 
সংথ্ানগুপলনত আলনতা চািুন৷ 
ি্িুমিমোগ ্ লফিমোনথ্রলপে স্টলপং সিমোি্মোসকমো অগ ্মোনমোইসজিনে অ্মোন্ড সপ্রমোিমোক্টে (স্টপ) উসদ্মোসগর 
অধীসন সয েংস্মোনগুলি উপিব্ধ করমো হসি তমো েরকমোরগুলি ি্িহমোর করমোর েুসযমোগ লনসত পমোসর এিং 
উসদ্মোসগর অধীসন বতলর তমোমমোক লিসপের আচরসণর প্রলতসিদসনর উপর পদসক্প লনসত পমোসর। অন্মোন্ 
েংস্মোনগুলির মসধ্, উসদ্মোসগর আন্তজম্োলতক অংিীদমোররমো প্রদমোন করসত প্রলতশ্রুলতিদ্ধ: তমোমমোক লিসপের 
কমোস্টমমোইজি সপ্রমোফমোইসির জন্ অনিমোইন েংস্মোন (ভমোইিমোি স্্মোসিস্কজে/দ্ ইউলনয়ন); তমোমমোক লিসপের 
সকৌিি প্রকমোি করমোর জন্ অনুেন্ধমোনী প্রলতসিদন; তমোমমোক লিসপের ি্স্কতি এিং সকৌিিগুলির একটি 
িলধত্ উইলক (ইউলনভমোলে ্টি অফ িমোর এর tobaccotactics.org); এিং তমোমমোক লিসপের হস্তসক্প সরসক 
েরকমোর কীভমোসি েুরলক্ত িমো ঝঁুলকপূণ ্ তমোর একটি বিলশ্বক েূচক (স্মোিমোি সেন্মোর ফর গুি গভন ্্মোন্স 
ইন সিমোি্মোসকমো কসট্মোসির সিমোি্মোসকমো ইন্ডমোলস্ ইন্মোরফমোসরন্স ইনসিসে)।
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11পশষ পনাি
1.  লফলিপ মলরে আন্তজম্োলতক লমলিয়মো অলফে (08 এলপ্রি 2019)। লফলিপ মলরে ইন্মোরন্মোিনমোি 'ইয়মোর আফ 

আনস্মোক'—এ প্রসিি কসরসে- যমোরমো ধূমপমোনমুতি ভলিষ্সতর ক্মতমোয়ন করসত পমোসর তমোসদর েকসির 
প্রলত আহ্মোন জমোনমোয়। েংগহৃীত https://www.businesswire.com/news/home/20190407005044/en/
Philip-Morris-International-Enters-‘Year-Unsmoke’—Calls-Empower (25 এলপ্রি 2019-এ অ্মোসসেে 
করমো হসয়সে)। লফলিপ মলরে ইন্মোরন্মোিনমোি ওসয়িেমোইি। আনস্মোক: দ্মো ইয়মোর আফ আনস্মোক। 
েংগহৃীত https://www.pmi.com/unsmokeyourworld/the-year-of-unsmoke (26 এলপ্রি 2019 এ 
অ্মোসসেে করমো হসয়সে)। "আমমোসদর মূি িমোতম্োটি পলরষ্মোর: আপলন যলদ ধূমপমোন নমো কসরন, ধূমপমোন শুরু 
করসিন নমো, যলদ নমো েমোসড়ন তমোহসি সেসড় লদন, পলরিতন্ করুন”

2.  লফলিপ মলরে ইন্মোরন্মোিনমোি। লপএমআই লফউচমোর অফ এভলরলরং সফলস্টভমোসি ইিে িমোইম ক্মোসম্ইন 
চমোিু কসরসে। 21 সম 2019। েংগহৃীত https://www.pmi.com/media-center/news/pmi-launches-it-s-
time-campaign-at-future-of-everything-festival (7 আগস্ট 2019 এ অ্মোসসেে করমো হসয়সে।)

3.  সিমোি্মোসকমোি্মোলক্টসে ওসয়িেমোইি। একটি ধূমপমোন-মুতি লিসশ্বর জন্ ফমোউসন্ডিন। েংগহৃীত https://www.
tobaccotactics.org/index.php?title=-Foundation_for_a_Smoke-Free_World (25 এলপ্রি 2019 এ 
অ্মোসসেে করমো হসয়সে)।

4.  লফলিপ মলরে ইন্মোরন্মোিনমোি ওসয়িেমোইি। সনতৃস্মোনীয় রি্মোন্ড লনম ্মোতমো। েংগহৃীত http://web.archive.org/
web/20181002225139/https://www.pmi.com/who-we-are/building-leading-brands (25 এলপ্রি
2019 এ অ্মোসসেে করমো হসয়সে)।

5.  লফলিপ মলরে ইন্মোরন্মোিনমোি ওসয়িেমোইি। আনস্মোক: দ্মো ইয়মোর আফ আনস্মোক। েংগহৃীত https://
www.pmi.com/unsmokeyourworld/the-year-of-unsmoke (26 এলপ্রি 2019 এ অ্মোসসেে করমো হসয়সে)।

6.  িুইিমোসর লফলিপ মলরে ইন্মোরন্মোিনমোসির "আনস্মোক" প্রচমোরণমো। পমোওয়মো যমোসি https://twitter.com/
InsidePMI/status/1121452036644659200 (26 এলপ্রি 2019 এ অ্মোসসেে করমো হসয়সে); লফলিপ 
মলরে আন্তজম্োলতক লমলিয়মো অলফে (08 এলপ্রি 2019)। লফলিপ মলরে ইন্মোরন্মোিনমোি 'ইয়মোর আফ 
আনস্মোক'—এ প্রসিি কসরসে- যমোরমো ধূমপমোনমুতি ভলিষ্সতর ক্মতমোয়ন করসত পমোসর তমোসদর েকসির 
প্রলত আহ্মোন জমোনমোয়। েংগহৃীত https://www.businesswire.com/news/home/20190407005044/en/
Philip-Morris-International-Enters-‘Year-Unsmoke’—Calls-Empower (25 এলপ্রি 2019-এ অ্মোসসেে
করমো হসয়সে)।

7.  লফলিপ মলরে ইন্মোরন্মোিনমোি (2017)। লপএমআই েমোেসিইসনলিলিটি লরসপমোি্। েংগহৃীত https://www.
pmi.com/resources/docs/default-source/pmi-sustainability/pmi-sustainability-report-2017.
pdf?sfvrsn=bc365b4_16&fbclid=IwAR1J-KjHNuA-mkVRcfknbPG2H264aQcDhhsOMnBy5Rs-
fify8avSowm12Fo (25 এলপ্রি 2019-এ অ্মোসসেে করমো হসয়সে)।

8.  Boseley S, et al. (09 মমোচ্ 2018)। েমোরমো লিসশ্বর লিশুরমো কীভমোসি লেগমোসরসির লিজ্মোপসনর মসুেমোমুলে হয়। দ্ 
গমোলিয়্মোন। েংগহৃীত https://web.archive.org/web/20190125080537/https://www.theguardian.com/
world/2018/mar/09/how-children-around-theworld-are-exposed-to-cigarette-advertising (25 
এলপ্রি 2019-এ অ্মোসসেে করমো হসয়সে)।

9.  LaVito A (20 লিসেম্বর 2018)। সিমোি্মোসকমো জমোয়মোন্ আিটট্য়মো জসুি 35% সিয়মোর সনয়, ই-লেগমোসরি
সকমোম্মোলনর মূি্ $38 লিলিয়ন। লেএনলিলে। েংগহৃীত https://www.cnbc.com/2018/12/20/altria-takes-
stake-in-juul-a-pivotal-moment-for-the-e-cigarette-maker.html (29 এলপ্রি 2019-এ অ্মোসসেে করমো 
হসয়সে)।

10.  Schlein Z (15 এলপ্রি 2019)। ই-লেগমোসরি প্রস্তুতকমোরী jul কলরতভমোসি তরুণ ি্িহমোরকমোরীসদর িক্্ 
কসরসে। েংগহৃীত https://www.law.com/dailybusinessreview/2019/04/15/e-cigarette-maker-
juul-sued-for-allegedly-targeting-young-users/?slreturn=20190329075229 (29 এলপ্রি 2019-এ 
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