জুলাই ২০২০

বাংলাদেশ
কোভিড-১৯ পৃথিব ীর বেশিরভাগ মান ুষের জ ীবনে প ্রায় প ্রতি টি ক্ষেত্রকেই কোন না
কোনোভাবে প ্রভাবিত করছে। যদিও কোভিড-১৯ কাদের জন ্য বেশি ঝু
ঁক ি পূরণ্ সে বিষয়ে
জানার চেষ ্টা অব ্যহত রয়ে ছে, কিন ্তু তামাকের ব ্যবহ ার কোভিড-১৯ এর ঝু
ঁক িকে কতটুকু
বাড় ি য়ে তোলে – সে বিষয়ে খ ুব সামান ্যই জানা গেছে। এছাড় া ও সংক্রামক রোগের মহ ামার ী
মোকাবিলার সময়ে পৃথিব ীর দেশগ ল
ু ো তামাক নিয়ন ্ত্রণের অগ ্রগতির প ্রয়ো জন ীয়তার
ক্ষেত্রে ক ীভাবে সমগতিতে এগোবে তা এখনো অজানা।
এই সংক্ষি প ্ত প ্রতিবেদনে কোভিড-১৯ মহ ামার ী চলাকাল ীন সময়ে তামাক ব ্যবহ ার এবং
তামাক নিয়ন ্ত্রণের অবস ্থা জানতে ত্বড় ি ত-প ্রতিক্রিয় া মূল ক গবেষণা (rapid response
study) এর মূল ফলাফল তুল ে ধরা হয়ে ছে। এডিনবার্গ বি শ ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ সহ
দক্ষি ণ এশিয় া ও আফ্রিকার আটটি দেশে এর সহযোগ ী প ্রতিষ ্ঠানসমূহ ের মাধ ্যমে পরিচালিত
‘Tobacco Control Capacity Project’1 -এর আওতায় সংশ ্লিষ ্ট দেশসমূহ ের মধ ্যে বিদমান
পারস ্পরিক সহযোগ ীতার ভিত্তিতে গবেষণাটি পরিচালিত হয়।
বাংলাদেশে তামাকের ব ্যবহ ারঃ সবমিলিয়ে ৩৫.৫% প ্রাপ ্তবয়স ্ক (১৫ বছরের অধিক বয়স ী)
জনগোষ ্ঠ ী যেকোনো প ্রকারের তামাক ব ্যবহ ার করে থাকেন, যাদের ৪৬% প রু ুষ এবং ২৫.২%
নার ী। যেকোন ধো য
ঁ ় া য ুক্ত তামাকের ব ্যবহ ারের মাত্রা নার ীদের তুল নায় (০.৮%) প রু ুষদের
মধ ্যে (৩৬.২%) অনেক বেশি। ধো য
ঁ ় া য ুক্ত তামাকের মধ ্যে সি গারেট সর্বাধিক ব ্যবহ ত
ৃ হয়
(২৮.৭% প রু ুষ এবং ০.২% নার ীরা ব ্যবহ ার করেন)। ধো য
ঁ ় া বিহ ীন তামাক বাংলাদেশে অত্যন ্ত
জনপ ্রিয় এবং বহ ল
ু ব ্যবহ ত
ৃ , বি শেষ করে নার ীদের মধ ্যে। প ্রতি চারজন প ্রাপ ্তবয়ষ ্ক
নার ীদের মধ ্যে একজন (প রু ুষদের ১৬.২ শতাংশ) ধো য
ঁ ় া বিহ ীন তামাক সেবন করে থাকেন।
জর্দা এবং গ ল
ু বাংলাদেশে সর্বাধিক ব ্যবহ ত
ৃ ধো য
ঁ ় া বিহ ীন তামাক2। প ্রতিদিন যা ঁর া ধূমপান
করেন, তা দ
ঁ ের মধ ্যে ২৫% ধূমপান করা শ রু ু করেন ১৫ থেকে ১৬ বছর বয়সের মধ ্যে; যেখানে
১৮.৫% ধূমপায় ী ধূমপান আরম ্ভ করেন ১৭ থেকে ১৯ বছর বয়সের মধ ্যে3।
বাংলাদেশে কোভিড-১৯: ১৪ই আগস ্ট, ২০২০ সাল পর্যন ্ত বাংলাদেশে ২৭১৮৮১ জন কোভিড১৯ রোগ ী পাওয় া গেছে এবং এই রোগে ৩৫৯১ জনের মৃত ্য ু ঘটেছে4।
এই সংক্ষি প ্ত ন ীতি-নির্দেশিকাটি যেসকল সূত ্র থেকে তথ ্য সংগ ্রহ করেছেঃ অনলাইন
জরি পের মাধ ্যমে অংশ ীদার / স ্টেকহোল ্ডারদের পরামর্শ, সরাসরি কিংবা টেলিফোনে
সাক্ষাৎকার গ ্রহণ; একটি ত্বড় ি ত প ্রবন ্ধ / প ্রকাশনা পর্যালোচনা (লি টারেচার রিভি উ);
এবং একটি ডেস ্ক-বেইজড ম ্যাপিং-এর মাধ ্যমে যেকোনো অপ ্রকাশিত তথ ্যসূত ্রসমূহ
(যেমন সরকার ী প ্রতিবেদনসমূহ কিংবা অনলাইন প ্রকাশনা) চিহ ্নিত করার মাধ ্যমে। এই
গবেষণাটির উদ্দেশ ্যসমূহ পূরণ করার জন ্য সবরকম প ্রয়ো জন ীয় তথ ্য এসকল তথ ্যসূত ্রে
আছে। গবেষণাপদ্ধতি সম ্পর্কে বিস ্তারিত জানতে এই সংক্ষি প ্ত ন ীতি-নির্দেশিকাটির শেষে
প ্রদত্ত যোগাযোগের ঠিকানায় গবেষকদলের সঙগে
্ যোগাযোগ করনু ।

• কোভিড-১৯-এর মোকাবিলাকল ্পে,
তামাক ব ্যবহ ার নিয়ন ্ত্রণের
বিষয়টি জাত ীয় পর ্যায়ে র প ্রস ্তুত ি
ও মোকাবিলা পরিকল ্পনার
অন ্তর ্ভুক ্ত করতে হবে।
• কোভিড-১৯ পরিসংখ ্যানে
তামাক ব ্যবহ ার সংক্রান ্ত তথ ্য
অন ্তর ্ভুক ্ত করতে হবে।
• মহ ামার ী উপদ্রত
ু
পরিস ্থিতিতে তামাক ব ্যবহ ার
নিয়ন ্ত্রণের উদ্দেশ ্যে
বিভিন ্ন মন ্ত্রণালয়সমূহ কে
অন ্তর ্ভুক ্তকরণে মাধ ্যমে
একটি সমন ্বিত প ্রয় া স অত্যন ্ত
গ রু ত
ু ্বপূরণ।
্
• তামাকজাত দ্রব ্যকে
অত্যবশ ্যক ীয় পণ ্যের তালিকা
থেকে বাদ দিতে আইন সংশোধন
জর রু ী।
• নতুন উদ্যোগে তামাক কোম ্পানির
যক
ু ্ত হবার বিষয়টি নিয়ন ্ত্রণ
করতে এফসি টিসি ৫.৩
অনে চু ্ছেদের প ্রয়োগ নি শচ্ িত
করতে হবে।
• তামাক ও তামাকজাত দ্রব ্যের
ওপর করারোপ পদ্ধতির সংস ্কার
আবশ ্যক।
• তামাক ব ্যবহ ার পরিত্যাগের জন ্য
গৃহ ীত উদ্যোগসমূহ ের প ্রচার ও
প ্রসার করতে হবে।

চিত্র ১: জরিপে অংশীদার / স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহন

• ৬০টি আমন ্ত্রণ পাঠানো
হয়ে ছে
• ৪৪ জন অংশ ীদার /
স ্টেকহোল ্ডার (সকলেই
অনলাইনে) অংশ নিয় ে ছেন

• ঢাকা (৮৬%, n=৩৮)
• অন ্যান ্য (১৪%, n=৬)

• সিভিল সোসাইটি (২০.৫ %,
n=৯)
• কমার ্শিয় া ল / প ্রাইভেট
সেক্টর (১৩.৫%, n=৬)
• রিসারচ্ / একাডেমিক (২৫%,
n=১১)
• অন ্যান ্য (৪১%, n=১৮)

• জাত ীয় (৭৯.৫%, n=৩৫)
• আঞ্চ লিক (১৬%, n=৭)
• অন ্যান ্য (৪.৫%, n=২)

usher

institute

বাংলাদেশ

তথ্য অনুসন্ধান ৩ দফায় সম্পন্ন হয়েছিল। প্রথম অনুসন্ধান পর্যায়টি সম্পন্ন হয়েছিল ১৫ই মে, ২০২০-এ; যেসকল তথ্যসূত্র ৩১শে জানুয়ারী,
২০২০ থেকে ১লা জুন, ২০২০ এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল (এই সময়কালটি নির্বাচন করার কারন হচ্ছে – বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটিকে কোভিড১৯ জনিত কারনে বৈশ্বিক পর্যায়ে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আপদকালীন পরিস্থিতি হিসেবে ঘোষণা করেছিল)। দ্বিতীয় অনুসন্ধান পর্যায়টি সম্পন্ন
হয়েছিল ২২শে জুন, ২০২০-এ, এবং চূড়ান্ত অনুসন্ধান পর্যায় সম্পন্ন হয়েছিল ১লা জুলাই, ২০২০-এ।
•
•
•

•
•
•

“All” এবং “News” ট্যাব ব্যবহার করে
সরকারী ওয়েবসাইটসমূহ, যেমন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ, গ্লোবাল সেন্টার ফর গুড গভারন্যানস
ইন টোব্যাকো কন্ট্রোল (GGTC), বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা – বাংলাদেশ
অফিস।
এনজিও ওয়েবসাইট সমূহঃ কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (CAB)- চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ থিয়েটার আর্ট (BITA),
বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, এইড ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (BATA), বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স
পলিসি (BNTTP), গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, ন্যাশনাল অ্যান্টি-টিউবারকুলোসিস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (NATAB), টোব্যাকো কন্ট্রোল
অ্যান্ড রিসার্চ সেল (TCRC), ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন- UFAT (ইউনাইটেড ফোরাম অ্যাগেইন্সট টোব্যাকো), ঢাকা আহসানিয়া মিশন
(DAM), তামাক বিরোধী নারী জোট (TABINAJ), ওয়ার্ক ফর অ্যা বেটার বাংলাদেশ (WBB), অ্যান্টি-টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স (ATMA),
নলেজ ফর প্রোগ্রেস (PROGGA)।
গুগল এলার্টস ব্যবহার করে।
টুইটারে ফলাফল পেতে “#Quit smoking”, #TobaccoExposed, “Quit smoking covid”, “quit smoking Bangladesh” সমূহ
সার্চ বারে টাইপ করা হয়েছে।
বাংলাদেশের সহকর্মীদের সাথে।

চিহ্নিত তথ্যসূত্রসমূহের সংখ্যাঃ
তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত সূত্রের সংখ্যাঃ

(মূলত অনলাইন প্রিন্ট প্রেস)

তামাক ব ্যবহ ার (বি শেষ করে ধূমপান) এবং কোভিড-১৯ এর মধ ্যকার সম ্পর্ক নিয়ে ইউনিভার্সি টি কলেজ অফ লন ্ডনের উদ্যোগে একটি
চলমান ত্বড় ি ত প ্রামানিক তথ ্য পর্যালোচনা (living rapid evidence review)5 (প ্রতি সপ ্তাহে হ ালনাগাদকৃত) পরিচালনা করা হচ্ছে।
এটির উদ্দেশ ্য হচ্ছে ধূমপান এবং কোভিড-১৯ অবস ্থার মধ ্যে সম ্পর্ক অনস
ু ন ্ধান করতে প ্রতিনিয়ত প ্রকাশিত গবেষণাপত্রসমূহ (rapid
expanding literature) –কে একত্র ীকরণ। এই রিভি উয়ে র পঞ্চম সংষ ্করনটি হচ্ছে সবচেয়ে সাম ্প ্রতিক (১লা জল
ু াই, ২০২০-এ প ্রকাশিত)।
এই সাম ্প ্রতিক সংষ ্করনটিতে ১৪৮টি গবেষণা উদ্ধৃত করে বলা হয়ে ছে যে ‘কোভিড-১৯ এবং ধূমপান পরস ্পর সম ্পর্কিত কি-না, সেটি নিয়ে
ব ্যপক অনি শ ্চয়তা রয়ে ছে’। তবে, এই রিভি উ থেকে প ্রাপ ্ত প ্রমাণের উপর ভিত্তি করে বলা হচ্ছে যে, ‘কোভিড-১৯ এ আক্রান ্ত রোগ ীদের
মধ ্যে যারা হ াসপাতালে ভর্তি রয়ে ছেন, তাদের মাঝে কখনো ধূমপান করেননি এমন ব ্যক্তিদের চেয়ে ধূমপায় ী দের রোগের প ্রকোপ অনেক
বেশি’। প ্রাপ ্ত ফলাফল থেকে আরো জানা গেছে যে, হ াসপাতালে ভর্তি থাকাকাল ীন সময়ে (বর্তমান কিংবা প ্রাক্তন) ধূমপায় ী কোভিড-১৯
এর রোগ ীদের মাঝে মৃত ্য ুবরণের হ ার, অধূমপায় ী দের তুল নায় বেশি। লেখক উল ্লেখ করেছেন যে, যদিও ধূমপান এবং কোভিড-১৯ পরষ ্পর
সম ্পর্কিত কি-না – সেটি নিয়ে অনি শ ্চয়তা রয়ে ছে, তবে ধূমপায় ী দের মাঝে শ ্বাসতন ্ত্রের রোগে আক্রান ্ত হবার ঝু
ঁক ি বেশি। একারনে,
ধূমপান ত্যাগ জনস ্বাস ্থ ্যের জন ্য অগ ্রাধিকার বিবেচনা করে মহ ামার ী মোকাবিলা করার অংশ হিসেবে এতে সার্বিক সহযোগ ীতা প ্রদান
প ্রয়ো জন। এই রিভি উটি সনু ির্দিষ ্টভাবে বাংলাদেশের কোভিড-১৯ ও তামাক সম ্পর্কিত বিষয়ে কোনো প ্রকার প ্রকাশনা চিহ ্নিত করতে
পারেনি।
চিত্র ২-এ দেখা যাচ্ছে, জরি পে অংশগ ্রহনকার ীদের প ্রতি ১০ জনের মধ ্যে ৯ জন (৯১%, n=৩৯)
কোভিড-১৯ এবং তামাক ব ্যবহ ারের বিষয়টি ন ীতি নির্ধারন ী পর্যায়ে কিংবা মিডিয় া তে আলোচিত
হয়ে ছে বলে একমত হয়ে ছেন; এবং অংশগ ্রহনকার ীদের বেশিরভাগই (৯০%, n=৩৮) বলেছেন যে,
জনস ্বাস ্থ ্য বি শেষজ ্ঞ এবং অন ্যান ্য কর্তৃপক্ষ মহ ামার ী চলাকাল ীন তামাক ব ্যবহ ারকার ীদেরকে
পরামর্শ প ্রদান করেছেন।

চিতর্ ২: ন ীতি নির ্ধ ারন ী পর ্যায় ে কিংব া মিডিয় া তে কি
তামাক ব ্যবহ ার এবং কোভিড-১৯ নিয় ে আলোচনা কর া
হয় ে ছিল?

প ্রদানকৃত পরামর্শসমূহ ের মধ ্যে প ্রধান হচ্ছে ধূমপান কিংবা তামাকজাত দ্রব ্য ব ্যবহ ারের
অভ্যাস ত্যাগ করা। কোভিড-১৯ বিষয়ে স ্বাস ্থ ্য অধিদপ ্তরের দৈনিক ব ্রিফিং-এ এটি জনসাধারনকে
নিয়মিত স ্মরণ করিয়ে দেওয় া হয় যে, তামাক ব ্যবহ ারকার ীদের কোভিড-১৯ এ আক্রান ্ত হবার
ঝু
ঁক ি বেশি।
ম ্যাপিং এর ফলাফলে তথ ্য-উপাত্তের প ্রধান উৎস হিসেবে পত্রিকায় প ্রকাশিত প ্রবন ্ধ এবং
তথ ্য প ্রচারের গণমাধ ্যমের গ রু ত
ু ্ব সম ্পর্কে বি শেষভাবে তুল ে ধরা হয়। জরি পে অংশগ ্রহনকার ীরা আরো বলেন যে, কোভিড-১৯ ও তামাক
ব ্যবহ ারের মধ ্যে সম ্পর্কটিকে তুল ে ধরার ক্ষেত্রে গণমাধ ্যম একটি গ রু ত
ু ্বপূরণ্ ভূম িকা পালন করছে। অংশগ ্রহনকার ীরা জানান যে, সংসদ
সদস ্য, নাগরিক সমাজের প ্রতিনিধি, গবেষক এবং তামাক নিয়ন ্ত্রণ কর্ম ীরা বিভিন ্ন অনলাইন প ্ল ্যাটফর্ম, যেমন ফেসব ুক, ওয়ে বিনার,
অনলাইন টকশো ইত্যাদি ব ্যবহ ার করে কোভিড-১৯ এবং তামাক ব ্যবহ ারের মধ ্যকার সম ্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছেন।

usher

institute

বাংলাদেশ

কোভিড-১৯
মহ ামার ীকালে
তামাকসেব ীদের
তামাকপণ ্য ব ্যবহ ার বন ্ধে পরামর্শ প ্রদান কার্যক্রমটি
বাংলাদেশে তামাকপন ্য ব ্যবহ ার নির ুৎসাহিতকরণ
কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয় া র ক্ষেত্রে একটি বি শেষ
সযু োগ সৃষ ্টি করেছে। যদিও জরি প থেকে প ্রাপ ্ত
ফলাফলে পাওয় া গেছে যে, অংশগ ্রহনকার ীদের মধ ্যে
তামাক ব ্যবহ ার বন ্ধ (সিজেশন) করার বিষয়ে তেমন
কোনো আগ ্রহ দেখতে পাননি। অংশগ ্রহনকার ীদের
৭১% (n=৩০) জানিয়ে ছেন যে, তা ঁর া এ ব ্যপারে কোনো
প ্রকার পরিবর্তন লক্ষ ্য করেন নি, কিংবা এ বিষয়ে
তা দ
ঁ ের জানা নেই।
১৯৫৬ সালের অত্যবশ ্যক ীয় পন ্য নিয়ন ্ত্রণ আইন
(The Control of Essential Commodities Act)
অনস
ু ারে, তামাকপণ ্য অত্যবশ ্যক ীয় পণ ্য হিসেবে
তালিকাভুক্ত। এর ফলে কোভিড-১৯ মহ ামার ীকালেও
তামাক শিল ্প প ্রতিষ ্ঠানগ ল
ু ো তামাকজাত দ্রব ্য উৎপাদন ও বি পণন করে চলেছে।
কোভিড-১৯ মোকাবিলায় জনস ্বাস ্থ ্য স রু ক্ষার জন ্য সকলপ ্রকার তামাকপণ ্য উৎপাদন, সরবরাহ, বাজারজাতকরন এবং বিক্রয় বন ্ধে ব ্যবস ্থা
গ ্রহনের অন রু োধ জানিয়ে জাত ীয় তামাক নিয়ন ্ত্রণ সেল (NTCC) বাংলাদেশের শিল ্প মন ্ত্রণালয়কে একটি চি ঠি দিয়ে ছিল। কিন ্তু মহ ামার ীর
কারনে দেশে উদ্ভূত অর্থনৈতিক মন ্দা এবং অত্যবশ ্যক ীয় পণ ্য আইন ১৯৫৬ - এর ভিত্তিতে শিল ্প মন ্ত্রণালয় এই আবেদনটি প ্রত্যাখ ্যান
করেছে। জরি প এবং ম ্যাপিং দ্বারা এনজিও এবং তামাক-বিরোধ ী সংগঠনসমূহ ের (যেমন, কনজ ্য মু ারস অ ্যাসোসিয়ে শন অফ বাংলাদেশ,
বাংলাদেশ ইন ্সটি টি উট অফ থিয়ে টার আর্ট, বাংলাদেশ নেটওয় া র্ক ফর টোব ্যাকো ট্যাক্স পলিসি, টোব ্যাকো কন ্ট্রোল অ ্যান ্ড রিসার্চ
সেল, ওয় া র্ক ফর আ বেটার বাংলাদেশ) তামাক ব ্যবহ ারের ওপর সাময় ি ক নিষেধাজ ্ঞা জার ীর দাব ী এবং গণমাধ ্যমে প ্রকাশিত জনস ্বাস ্থ ্য
স রু ক্ষা ও কোভিড-১৯ জনিত অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে তামাকজাত দ্রব ্যের ওপর সনু ির্দিষ ্ট করারোপণের দাব ীতে বাংলাদেশের ‘প ্রথম
অনলাইন মানববন ্ধন’ এর সংবাদ চিহ ্নিত করা হয়ে ছে। তামাক ব ্যবহ ার কমিয়ে আনতে সি গারেট ও বিড় ি র মূল ্যবৃদ ্ধির জন ্য অর্থ মন ্ত্রণালয়
থেকেও একই প ্রকার আহ ্বান জানানো হয়ে ছিল। জরি পে অংশগ ্রহনকার ীদের তিন-চতুর ্থাংশ (৭৭.৫%, n=৩১) আশাবাদ ব ্যক্ত করেছেন যে,
কোভিড-১৯ এর কারনে প ্রাথমিক পর্যায়ে সৃষ ্ট সংকট মোকাবিলায় স ্বাস ্থ ্য ও অন ্যান ্য প ্রসারিত ন ীতিকে অগ ্রাধিকার দিয়ে তামাক-কর
বৃদ ্ধি করা হবে।
জরি পের

ফলাফল আরো নির্দেশ করেঃ
• অংশগ ্রহনকার ীদের দুই তৃত ীয় াংশ (৬৭%, n=২৮) মনে করেন যে, মহ ামার ী চলাকাল ীন
তামাকের সহজলভ্যতা ও তামাক-পণ ্যের মূল ্যের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হয়নি; কিংবা এই
সংক্রান ্ত তথ ্য সম ্পর্কে তা ঁর া অবগত নন, মূল ত দোকান বন ্ধ থাকার কারনে তামাকপণ ্যের
সহজলভ্যতা হ ্রাস পেয়ে ছে।
• এবং কোভিড-১৯ এর প ্রেক্ষিতে ন ীতি নির্ধারন ী পর্যায়ে তামাক নিয়ন ্ত্রণের বিষয়টি গ রু ত
ু ্ব
পেয়ে ছে কি-না, এ বিষয়ে অংশগ ্রহনকার ীদের ৬৪% (n=২৭) একমত নন কিংবা জানেন না।

চিত্র ৩: কোভিড-১৯ এর প ্রতি ন ীতি-সংক্র ান ্ত
প ্রতিক্রিয় া কি তামাক নিয়ন ্ত্রণের প ্রতি
মনোযোগ ী হয় ে ছিল?

জরি পে অংশগ ্রহনকার ীরা মনে করেন যে, কোভিড-১৯ সংকটের সময়ে ও
চিত্র ৪: কোভিড-১৯ মহ ামার ী চলাকাল ীন তামাক শিল ্প কি কোনো
বাংলাদেশের তামাকশিল ্প আগের মতই চলমান রয়ে ছে; অংশগ ্রহনকার ীদের
নতুন উদ্যোগ কিংব া কর ্মকান ্ডের সঙ ্গে য ক
ু ্ত হয় ে ছে?
তিন-চতুর ্থাংশ (৭৬%, n=৩২) বলেছেন যে, তামাকশিল ্পের উপর এর
কোনো প ্রভাব পড়ে ছে বলে তা ঁর া মনে করেন না, কিংবা এরকম কোনো
কিছ ু তা দ
ঁ ের জানা নেই। অংশগ ্রহনকার ীদের প ্রতি ১০ জনের মধ ্যে ৮
জন মনে করেন যে, তামাক কোম ্পান ীগ ল
ু ো নতুন কর্পোরেট সামাজিক
দায়বদ্ধতা (CSR), মার্কেটিং বা অন ্য কোনোভাবে সরকারের কোভিড-১৯
সংক্রান ্ত ন ীতি গ ্রহনকে প ্রভাবিত করতে চায়, চিত্র ৪-এ এটি দেখানো
হয়ে ছে। অংশগ ্রহনকার ীদের এক চতুর ্থাংশ (২৪%, n=10) মনে করেন যে,
কোভিড-১৯ মহ ামার ীর কারনে সরকার এবং তামাক শিল ্পের মধ ্যে নতুন
করে যোগাযোগ স ্থাপিত হয়ে ছে। তামাকশিল ্প যে প ্রকারের কার্যক্রমে
য ুক্ত হয়ে ছে, তার মধ ্যে রয়ে ছেঃ স ্বাস ্থ ্য সেবা ও অর্থনৈতিক সহ ায়তা
প ্রদান, এবং সেই সাথে অক্সিজেন, পি পি ই ও স ্যানি টাইজার বিতরন।
এছাড় া ও তারা প ্রধানমন ্ত্র ীর ফান ্ডে অর্থ প ্রদান করছে, কোভিড-১৯
রোগ ীদের জন ্য হ াসপাতাল তৈর ী করছে; এবং দুঃস ্থদের চিকিৎসার জন ্য
ঔষধ ও খাদ্য সরবরাহ করছে। প ্রিন ্ট মিডিয় া আর্টিকেলে উল ্লেখিত হয়ে ছে যে, ব ্রি টি শ আমেরিকান টোব ্যাকো-বাংলাদেশ সরকার ী
হ াসপাতাল সমূহ ে ব ্যক্তি গত স রু ক্ষা সামগ ্র ী (পি পি ই) প ্রদান করেছে, এবং সেই সাথে তারা তামাক পণ ্যের বিজ ্ঞাপন ী প ্রচার বৃদ ্ধি করেছে
এবং লকডাউন চলাকাল ীন তামাকপন ্য সমূহ হোম-ডেলিভার ীর মাধ ্যমে বাড় ি পৌ ছ
ঁ ে দিচ্ছে।
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বাংলাদেশ

জরি প এবং সাক্ষাৎকারে অংশগ ্রহনকার ীরা নিম ্নোক্ত তথ ্যসমূহ ের ক্ষেত্রে প ্রাধান ্য দিয়ে ছেন, যেগ ল
ু ো কোভিড-১৯ এবং তামাক ব ্যবহ ার
নিয়ন ্ত্রণের ক্ষেত্রে সহ ায়ক হবেঃ
• তামাকজনিত রোগ এবং কোভিড-১৯ এর মধ ্যে সম ্পর্কের বিষয়ে একটি স ্বচ্ছ ধারণা, বি শেষ করে মহ ামার ীর আগে এবং মহ ামার ী
চলাকাল ীন সময়ে তামাক ব ্যবহ ারকার ীদের স ্বাস ্থ ্যের ক্ষতির বিষয়ে তুল নামূল ক ধারণা।
• ন ীতি নির্ধারকদেরকে অবহিত করার জন ্য প ্রামাণ ্য তথ ্যসমূহ সংগ ্রহ করতে হবে। অন ্যান ্য দেশসমূহ ের উদাহরণ দিতে হবে, যেন
তা ঁর া চিন ্তা করতে পারেন যে তামাকের ব ্যবহ ার ক ীভাবে স ্বাস ্থ ্যের উপর নেতিবাচক প ্রভাব ফেলে এবং কোভিড-১৯ এর সঙগে
্ এটির
সম ্পর্কিত ঝু
ঁক িসমূহ ক ী ক ী।
• লকডাউন চলাকাল ীন বাড় ি তে ধূমপানের ফলে পরোক্ষ ধূমপানের প ্রভাব সম ্পর্কে একটি স ্বচ্ছ ধারনা থাকতে হবে।

তামাক ব ্যবহ ার অকাল মৃত ্য ু এবং অসস
ু ্থতার কারন; যেটি কি-না কোভিড-১৯ পরিস ্থিতিকেও ছাড় ি য়ে যায়। তামাকের কারনে বি শ ্বে প ্রতি
বছর ৭০ লক্ষ মান ুষের মৃত ্য ু ঘটে। যদিও অন ্যান ্য দেশের তুল নায় বাংলাদেশে তামাকের ব ্যবহ ার তুল নামূল কভাবে কম, কিন ্তু তামাকজনিত
কারনে ঘটিত অকাল মৃত ্য ু এবং অসস
ু ্থতা প ্রতিরোধের ক্ষেত্রে সরকার দায় এড় া তে পারে না। বি শেষ করে এখনকার সময়ে এটি অধিক
গ রু ত
ু ্বপূরণ,
্ যখন তামাক ব ্যবহ ার কোভিড-১৯ রোগের ত ীব ্রতাকে আরো বাড় ি য়ে তুল ছে। বর্তমান সময়ে মান ুষের সামগ ্রিক স ্বাস ্থ ্য এবং
কল ্যানের জন ্য সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগের ঝু
ঁক ির বিষয়ে বি শ ্বের বিভিন ্ন দেশসমূহ কে একতাবদ্ধ হতে হবে।
জাত ীয় কোভিড-১৯ মোকাবিলা ও প ্রস ্তুত ি পরিকল ্পনায় বাংলাদেশ সরকারকে তামাক নিয়ন ্ত্রণের বিষয়টিকে গ রু ত
ু ্ব দিতে হবে, এবং
কোভিড-১৯ মোকাবিলার কৌশলগত পরিকল ্পনার ক্ষেত্রে এটিকে অন ্তর্ভুক্ত করতে হবে। মহ ামার ী পরিস ্থিতিতে কার্যকর তামাক
নিয়ন ্ত্রণের জন ্য মন ্ত্রণালয়সমূহ ের মধ ্যে পারস ্পরিক সমন ্বয় পদ্ধতি এবং পারস ্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে গৃহ ীত কৌশলপত্র আবশ ্যক।
শক্তি শাল ী তামাক নিয়ন ্ত্রণ ন ীতি গ ্রহন এবং অত্যাবশক ীয় পণ ্যের তালিকা হতে তামাকপণ ্যসমূহ কে বাদ দিতে সংশ ্লিষ ্ট আইনের
প ্রয়ো জন ীয় সংশোধন করতে হবে। কোভিড-১৯ মোকাবিলাকাল ীন সময়ে নতুন কার্যক্রমের সাথে তামাক কোম ্পান ীর য ুক্ত হবার বিষয়টি
নিয়ন ্ত্রিত করতে অতি দ্রত
ু এফসি টিসি ধারা ৫.৩ বাস ্তবায়ন করতে হবে। অগ ্রাধিকার ভিত্তিতে তামাকজাত দ্রব ্যের ওপর করারোপনের
পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে তামাকজাত দ্রব ্যের ওপর করারোপে জর রু ী ভিত্তিতে এই পরিমার্জিত
পদ্ধতির প ্রয়োগ করতে হবে। জটিল তামাক-করের কাঠামোকে সহজ করতে হবে, অভিন ্ন সনু ির্দিষ ্ট করারোপ পদ্ধতির প ্রচলন করতে
হবে। কৌশলসমূহ ের মধ ্যে তামাক ত্যাগের (সিজেশন) উদ্যোগসমূহ অন ্তর্ভুক্ত করতে হবে, বর্তমানে বাংলাদেশে এর অপ ্রতুল তা রয়ে ছে।
হ াসাপাতালে ভর্তিকৃত কোভিড-১৯ রোগ ীদের নিকট হতে তথ ্য সংগ ্রহের ক্ষেত্রে তামাক ব ্যবহ ার সংক্রান ্ত তথ ্যের বিষয়টি অন ্তর্ভুক্ত
করতে হবে। তামাক ব ্যবহ ার এবং কোভিড-১৯ এর মাঝে সম ্পর্কের বিষয়ে আরো স ্বচ্ছ ধারণা পেতে গবেষণাকার্য পরিচালনা করতে হবে,
এবং এটি হতে প ্রাপ ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প ্রামান ্য তথ ্যসমূহ ন ীতি-নির্ধারণ এবং মধ ্যবর্ত ীতা (ইন ্টারভেনশন)-সমূহ সৃষ ্টিতে ব ্যবহ ার
করতে হবে।
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