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কোভিড-১৯ পথৃিব ীর বেশিরভাগ মানষুের জীবনে পর্ ায় পর্তি টি কষ্েতর্কেই কোন না 
কোনোভাবে পর্ভাবিত করছে। যদিও কোভিড-১৯ কাদের জনয্ বেশি ঝুঁকিপরূণ্ সে বিষয়ে 
জানার চেষট্ া অবয্হত রয়েছে, কিনত্ু তামাকের বয্বহ ার কোভিড-১৯ এর ঝুঁকিকে কতটকুু 
ব াড়িয়ে তোলে – সে বিষয়ে খবু সামানয্ই জানা গেছে। এছাড়াও সংকর্ ামক রোগের মহামার ী 
মোকাবিলার সময়ে পথৃিব ীর দেশগলুো তামাক নিয়নত্র্ণের অগর্গতির পর্য়োজনীয়তার 
কষ্েতর্ে কীভাবে সমগতিতে এগোবে তা এখনো অজানা।  

এই সংকষ্িপত্ পর্তিবেদনে কোভিড-১৯ মহামার ী চলাকাল ীন সময়ে তামাক বয্বহ ার এবং 
তামাক নিয়নত্র্ণের অবসথ্া জানতে তব্ড়িত-পর্তিকর্িয়ামলূক গবেষণা (rapid response 
study) এর মলূ ফলাফল তলুে ধরা হয়েছে। এডিনবারগ্ বি শব্বিদয্ ালয় এবং বাংলাদেশ সহ 
দকষ্ি ণ এশিয়া ও আফর্িকার আটটি দেশে এর সহযোগ ী পর্তিষঠ্ ানসমহূের মাধয্মে পরিচালিত 
‘Tobacco Control Capacity Project’1 -এর আওতায় সংশল্িষট্ দেশসমহূের মধয্ে বিদমান 
পারসপ্রিক সহযোগ ীতার ভিতত্িতে গবেষণাটি পরিচালিত হয়। 

বাংলাদেশে তামাকের বয্বহ ারঃ সবমিলিয়ে ৩৫.৫% পর্ াপত্বয়সক্ (১৫ বছরের অধিক বয়সী) 
জনগোষঠ্ ী যেকোনো পর্কারের তামাক বয্বহ ার করে থাকেন, যাদের ৪৬% পরুষু এবং ২৫.২% 
নার ী। যেকোন ধো য়ঁাযকুত্ তামাকের বয্বহ ারের মাতর্ া নার ীদের তলুনায় (০.৮%) পরুষুদের 
মধয্ে (৩৬.২%) অনেক বেশি। ধো য়ঁাযকুত্ তামাকের মধয্ে সি গারেট সরব্ াধিক বয্বহতৃ হয় 
(২৮.৭% পরুষু এবং ০.২% নার ীর া বয্বহ ার করেন)। ধো য়ঁাবিহ ীন তামাক বাংলাদেশে অতয্নত্ 
জনপর্িয় এবং বহলু বয্বহতৃ, বি শেষ করে নার ীদের মধয্ে। পর্তি চারজন পর্ াপত্বয়ষক্ 
নার ীদের মধয্ে একজন (পরুষুদের ১৬.২ শতাংশ) ধো য়ঁাবিহ ীন তামাক সেবন করে থাকেন। 
জরদ্ া এবং গলু ব াংলাদেশে সরব্ াধিক বয্বহতৃ ধো য়ঁাবিহ ীন তামাক2। পর্তিদিন যা ঁর া ধমূপান 
করেন, তা দঁের মধয্ে ২৫% ধমূপান করা শরু ু করেন ১৫ থেকে ১৬ বছর বয়সের মধয্ে; যেখানে 
১৮.৫% ধমূপায়ী ধমূপান আরমভ্ করেন ১৭ থেকে ১৯ বছর বয়সের মধয্ে3।              

ব াংলাদেশে কোভিড-১৯: ১৪ই আগসট্, ২০২০ সাল পরয্নত্ বাংলাদেশে ২৭১৮৮১ জন কোভিড-
১৯ রোগ ী পাওয়া গেছে এবং এই রোগে ৩৫৯১ জনের মতৃয্ ু ঘটেছে4।   

  

এই সংকষ্িপত্ ন ীতি-নিরদ্েশিকাটি যেসকল সতূর্ থেকে তথয্ সংগর্হ করেছেঃ অনলাইন 
জরিপের মাধয্মে অংশ ীদার / সট্েকহোলড্ারদের পরামরশ্, সরাসরি কিংব া টেলিফোনে 
সাকষ্াৎকার গর্হণ; একটি তব্ড়িত পর্বনধ্ / পর্কাশনা পরয্ ালোচনা (লি টারেচার রিভি উ); 
এবং একটি ডেসক্-বেইজড ময্ াপিং-এর মাধয্মে যেকোনো অপর্কাশিত তথয্সতূর্সমহূ 
(যেমন সরকার ী পর্তিবেদনসমহূ কিংব া অনলাইন পর্কাশনা) চিহন্িত করার মাধয্মে। এই 
গবেষণাটির উদদ্েশয্সমহূ পরূণ করার জনয্ সবরকম পর্য়োজনীয় তথয্ এসকল তথয্সতূর্ে 
আছে। গবেষণাপদধ্তি সমপ্রক্ে বিসত্ ারিত জানতে এই সংকষ্িপত্ ন ীতি-নিরদ্েশিকাটির শেষে 
পর্দতত্ যোগাযোগের ঠিকানায় গবেষকদলের সঙগ্ে যোগাযোগ করনু।

বাংলাদেশ 

জুলাই ২০২০

• কোভিড-১৯-এর মোকাবিলাকলপ্ে, 
তামাক বয্বহ ার নিয়নত্র্ণের 
বিষয়টি জাত ীয় পরয্ ায়ের পর্সত্তুি 
ও মোকাবিলা পরিকলপ্নার 
অনত্রভ্কুত্ করতে হবে।  

• কোভিড-১৯ পরিসংখয্ ানে 
তামাক বয্বহ ার সংকর্ ানত্ তথয্ 
অনত্রভ্কুত্ করতে হবে। 

• মহ ামার ী উপদর্তু 
পরিসথ্িতিতে তামাক বয্বহ ার 
নিয়নত্র্ণের উদদ্েশয্ে 
বিভিনন্ মনত্র্ণালয়সমহূকে 
অনত্রভ্কুত্করণে মাধয্মে 
একটি সমনব্িত পর্য়াস অতয্নত্ 
গরুতুব্পরূণ্। 

• তামাকজাত দর্বয্কে 
অতয্বশয্কীয় পণয্ের তালিকা 
থেকে বাদ দিতে আইন সংশোধন 
জররু ী। 

• নতনু উদয্োগে তামাক কোমপ্ানির 
যকুত্ হবার বিষয়টি নিয়নত্র্ণ 
করতে এফসি টিসি ৫.৩ 
অনেচুছ্েদের পর্য়োগ নি শচ্িত 
করতে হবে। 

• তামাক ও তামাকজাত দর্বয্ের 
ওপর করারোপ পদধ্তির সংসক্ার 
আবশয্ক। 

• তামাক বয্বহ ার পরিতয্ াগের জনয্ 
গহৃ ীত উদয্োগসমহূের পর্চার ও 
পর্সার করতে হবে। 

 

• ৬০টি আমনত্র্ণ পাঠানো 
হয়েছে 

• ৪৪ জন অংশ ীদার / 
সট্েকহোলড্ার (সকলেই 
অনলাইনে) অংশ নিয়েছেন

• ঢাকা (৮৬%, n=৩৮) 
• অনয্ানয্ (১৪%, n=৬) 

• সিভিল সোসাইটি (২০.৫ %, 
n=৯)

• কমারশ্িয়াল / পর্ াইভেট 
সেকট্র (১৩.৫%, n=৬) 

• রিসারচ্ / একাডেমিক (২৫%, 
n=১১) 

• অনয্ানয্ (৪১%, n=১৮)

• জাতীয় (৭৯.৫%, n=৩৫) 
• আঞচ্লিক (১৬%, n=৭)
• অনয্ানয্ (৪.৫%, n=২)

চিত্র ১: জরিপে অংশীদার / স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহন



usher
institute

তামাক বয্বহ ার (বি শেষ করে ধমূপান) এবং কোভিড-১৯ এর মধয্কার সমপ্রক্ নিয়ে ইউনিভারস্ি টি কলেজ অফ লনড্নের উদয্োগে একটি 
চলমান তব্ড়িত পর্ ামানিক তথয্ পরয্ ালোচনা (living rapid evidence review)5 (পর্তি সপত্াহে হ ালনাগাদকতৃ) পরিচালনা করা হচছ্ে। 
এটির উদদ্েশয্ হচছ্ে ধমূপান এবং কোভিড-১৯ অবসথ্ার মধয্ে সমপ্রক্ অনসুনধ্ ান করতে পর্তিনিয়ত পর্কাশিত গবেষণাপতর্সমহূ (rapid 
expanding literature) –কে একতর্ ীকরণ। এই রিভি উয়ের পঞচ্ম সংষক্রনটি হচছ্ে সবচেয়ে সামপ্র্তিক (১লা জলু াই, ২০২০-এ পর্কাশিত)। 
এই সামপ্র্তিক সংষক্রনটিতে ১৪৮টি গবেষণা উদধ্তৃ করে বলা হয়েছে যে ‘কোভিড-১৯ এবং ধমূপান পরসপ্র সমপ্রক্িত কি-না, সেটি নিয়ে 
বয্পক অনি শচ্য়তা রয়েছে’। তবে, এই রিভি উ থেকে পর্ াপত্ পর্মাণের উপর ভিতত্ি করে বলা হচছ্ে যে, ‘কোভিড-১৯ এ আকর্ানত্ রোগ ীদের 
মধয্ে যার া হ াসপাতালে ভরত্ি রয়েছেন, তাদের মাঝে কখনো ধমূপান করেননি এমন বয্কত্িদের চেয়ে ধমূপায়ীদের রোগের পর্কোপ অনেক 
বেশি’। পর্ াপত্ ফলাফল থেকে আরো জানা গেছে যে, হ াসপাতালে ভরত্ি থাকাকাল ীন সময়ে (বরত্মান কিংব া পর্ াকত্ন) ধমূপায়ী কোভিড-১৯ 
এর রোগ ীদের মাঝে মতৃয্বুরণের হ ার, অধমূপায়ীদের তলুনায় বেশি। লেখক উলল্েখ করেছেন যে, যদিও ধমূপান এবং কোভিড-১৯ পরষপ্র 
সমপ্রক্িত কি-না – সেটি নিয়ে অনি শচ্য়তা রয়েছে, তবে ধমূপায়ীদের মাঝে শব্ াসতনত্র্ের রোগে আকর্ানত্ হবার ঝুঁকি বেশি। একারনে, 
ধমূপান তয্ াগ জনসব্ াসথ্য্ের জনয্ অগর্ াধিকার বিবেচনা করে মহামার ী মোকাবিলা করার অংশ হিসেবে এতে সারব্িক সহযোগ ীতা পর্দান 
পর্য়োজন। এই রিভি উটি সনুিরদ্িষট্ভাবে ব াংলাদেশের কোভিড-১৯ ও তামাক সমপ্রক্িত বিষয়ে কোনো পর্কার পর্কাশনা চিহন্িত করতে 
পারেনি। 

  

চিতর্ ২-এ দেখা যাচছ্ে, জরিপে অংশগর্হনকার ীদের পর্তি ১০ জনের মধয্ে ৯ জন (৯১%, n=৩৯) 
কোভিড-১৯ এবং তামাক বয্বহ ারের বিষয়টি ন ীতি নিরধ্ ারন ী পরয্ ায়ে কিংব া মিডিয়াতে আলোচিত 
হয়েছে বলে একমত হয়েছেন; এবং অংশগর্হনকার ীদের বেশিরভাগই (৯০%, n=৩৮) বলেছেন যে, 
জনসব্ াসথ্য্ বি শেষজঞ্ এবং অনয্ানয্ করত্পৃকষ্ মহামার ী চলাকাল ীন তামাক বয্বহ ারকার ীদেরকে 
পরামরশ্ পর্দান করেছেন।

পর্দানকতৃ পরামরশ্সমহূের মধয্ে পর্ধান হচছ্ে ধমূপান কিংব া তামাকজাত দর্বয্ বয্বহ ারের 
অভয্াস তয্াগ করা। কোভিড-১৯ বিষয়ে সব্ াসথ্য্ অধিদপত্রের দৈনিক বর্িফিং-এ এটি জনসাধারনকে 
নিয়মিত সম্রণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, তামাক বয্বহ ারকার ীদের কোভিড-১৯ এ আকর্ানত্ হবার 
ঝুঁকি বেশি। 

ময্ াপিং এর ফলাফলে তথয্-উপাতত্ের পর্ধান উৎস হিসেবে পতর্িকায় পর্কাশিত পর্বনধ্ এবং 
তথয্ পর্চারের গণমাধয্মের গরুতুব্ সমপ্রক্ে বি শেষভাবে তলুে ধরা হয়। জরিপে অংশগর্হনকার ীরা আরো বলেন যে, কোভিড-১৯ ও তামাক 
বয্বহ ারের মধয্ে সমপ্রক্টিকে তলুে ধরার কষ্েতর্ে গণমাধয্ম একটি গরুতুব্পরূণ্ ভমূিকা পালন করছে। অংশগর্হনকার ীরা জানান যে, সংসদ 
সদসয্, নাগরিক সমাজের পর্তিনিধি, গবেষক এবং তামাক নিয়নত্র্ণ করম্ ীর া বিভিনন্ অনলাইন পল্য্ াটফরম্, যেমন ফেসবকু, ওয়েবিনার, 
অনলাইন টকশো ইতয্াদি বয্বহ ার করে কোভিড-১৯ এবং তামাক বয্বহ ারের মধয্কার সমপ্রক্ নিয়ে আলোচনা করছেন।

 

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 কোভিড-
১৯ 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)

চিতর্ ২: ন ীতি নিরধ্ ারন ী পরয্ ায়ে কিংব া মিডিয়াতে কি 
তাম াক বয্বহ ার এবং কোভিড-১৯ নিয়ে আলোচনা করা 
হয়েছিল?  



usher
institute

কোভিড-১৯ মহামার ীকালে তামাকসেব ীদের 
তামাকপণয্ বয্বহ ার বনধ্ে পরামরশ্ পর্দান কারয্কর্মটি 
ব াংলাদেশে তামাকপনয্ বয্বহ ার নিরৎুসাহিতকরণ 
কারয্কর্মকে এগিয়ে নেওয়ার কষ্েতর্ে একটি বি শেষ 
সযুোগ সষৃট্ি করেছে। যদিও জরিপ থেকে পর্ াপত্ 
ফলাফলে পাওয়া গেছে যে, অংশগর্হনকার ীদের মধয্ে 
তামাক বয্বহ ার বনধ্ (সিজেশন) করার বিষয়ে তেমন 
কোনো আগর্হ দেখতে পাননি। অংশগর্হনকার ীদের 
৭১% (n=৩০) জানিয়েছেন যে, তা ঁর া এ বয্পারে কোনো 
পর্কার পরিবরত্ন লকষ্য্ করেন নি, কিংব া এ বিষয়ে 
তা দঁের জানা নেই।       

১৯৫৬ সালের অতয্বশয্কীয় পনয্ নিয়নত্র্ণ আইন 
(The Control of Essential Commodities Act) 
অনসুারে, তামাকপণয্ অতয্বশয্কীয় পণয্ হিসেবে 
তালিকাভকুত্। এর ফলে কোভিড-১৯ মহামার ীকালেও 
তামাক শিলপ্ পর্তিষঠ্ ানগলুো তামাকজাত দর্বয্ উৎপাদন ও বিপণন করে চলেছে। 

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় জনসব্ াসথ্য্ সরুকষ্ার জনয্ সকলপর্কার তামাকপণয্ উৎপাদন, সরবরাহ, ব াজারজাতকরন এবং বিকর্য় বনধ্ে বয্বসথ্া 
গর্হনের অনরুোধ জানিয়ে জাতীয় তামাক নিয়নত্র্ণ সেল (NTCC) বাংলাদেশের শিলপ্ মনত্র্ণালয়কে একটি চি ঠি দিয়েছিল। কিনত্ু মহ ামার ীর 
কারনে দেশে উদভ্তূ অরথ্নৈতিক মনদ্ া এবং অতয্বশয্কীয় পণয্ আইন ১৯৫৬ - এর ভিতত্িতে শিলপ্ মনত্র্ণালয় এই আবেদনটি পর্তয্ াখয্ ান 
করেছে। জরিপ এবং ময্ াপিং দব্ ার া এনজিও এবং তামাক-বিরোধী সংগঠনসমহূের (যেমন, কনজয্মু ারস অয্াসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ, 
ব াংলাদেশ ইনস্টি টি উট অফ থিয়েটার আরট্, ব াংলাদেশ নেটওয়ারক্ ফর টোবয্াকো টয্ াকস্ পলিসি, টোবয্ াকো কনট্র্োল অয্ানড্ রিসারচ্ 
সেল, ওয়ারক্ ফর আ বেটার বাংলাদেশ) তামাক বয্বহ ারের ওপর সাময়িক নিষেধাজঞ্া জার ীর দাব ী এবং গণমাধয্মে পর্কাশিত জনসব্ াসথ্য্ 
সরুকষ্া ও কোভিড-১৯ জনিত অরথ্নৈতিক কষ্তি পোষাতে তামাকজাত দর্বয্ের ওপর সনুিরদ্িষট্ করারোপণের দাব ীতে বাংলাদেশের ‘পর্থম 
অনলাইন মানববনধ্ন’ এর সংবাদ চিহন্িত করা হয়েছে। তামাক বয্বহ ার কমিয়ে আনতে সি গারেট ও বিড়ির মলূয্বদৃধ্ির জনয্ অরথ্ মনত্র্ণালয় 
থেকেও একই পর্কার আহব্ ান জানানো হয়েছিল। জরিপে অংশগর্হনকার ীদের তিন-চতরুথ্ াংশ (৭৭.৫%, n=৩১) আশাবাদ বয্কত্ করেছেন যে, 
কোভিড-১৯ এর কারনে পর্ াথমিক পরয্ ায়ে সষৃট্ সংকট মোকাবিলায় সব্ াসথ্য্ ও অনয্ানয্ পর্সারিত ন ীতিকে অগর্ াধিকার দিয়ে তামাক-কর 
বদৃধ্ি করা হবে। 

  
 জরিপের 

ফলাফল আরো নিরদ্েশ করেঃ  
• অংশগর্হনকার ীদের দইু ততৃ ীয়াংশ (৬৭%, n=২৮) মনে করেন যে, মহ ামার ী চলাকাল ীন 

তামাকের সহজলভয্তা ও তামাক-পণয্ের মলূয্ের কষ্েতর্ে কোনো পরিবরত্ন হয়নি; কিংব া এই 
সংকর্ ানত্ তথয্ সমপ্রক্ে তা ঁর া অবগত নন, মলূত দোকান বনধ্ থাকার কারনে তামাকপণয্ের 
সহজলভয্তা হর্ াস পেয়েছে।  

• এবং কোভিড-১৯ এর পর্েকষ্িতে ন ীতি নিরধ্ ারন ী পরয্ ায়ে তামাক নিয়নত্র্ণের বিষয়টি গরুতুব্ 
পেয়েছে কি-না, এ বিষয়ে অংশগর্হনকার ীদের ৬৪% (n=২৭) একমত নন কিংব া জানেন না।  

 

জরিপে অংশগর্হনকার ীরা মনে করেন যে, কোভিড-১৯ সংকটের সময়েও 
বাংলাদেশের তামাকশিলপ্ আগের মতই চলমান রয়েছে; অংশগর্হনকার ীদের 
তিন-চতরুথ্ াংশ (৭৬%, n=৩২) বলেছেন যে, তামাকশিলপ্ের উপর এর 
কোনো পর্ভাব পড়েছে বলে তা ঁর া মনে করেন না, কিংব া এরকম কোনো 
কিছ ু তা দঁের জানা নেই। অংশগর্হনকার ীদের পর্তি ১০ জনের মধয্ে ৮ 
জন মনে করেন যে, তামাক কোমপ্ান ীগলুো নতনু করপ্োরেট সামাজিক 
দায়বদধ্তা (CSR), মারক্েটিং ব া অনয্ কোনোভাবে সরকারের কোভিড-১৯ 
সংকর্ ানত্ ন ীতি গর্হনকে পর্ভাবিত করতে চায়, চিতর্ ৪-এ এটি দেখানো 
হয়েছে। অংশগর্হনকার ীদের এক চতরুথ্ াংশ (২৪%, n=10) মনে করেন যে, 
কোভিড-১৯ মহামার ীর কারনে সরকার এবং তামাক শিলপ্ের মধয্ে নতনু 
করে যোগাযোগ সথ্াপিত হয়েছে। তামাকশিলপ্ যে পর্কারের কারয্কর্মে 
যকুত্ হয়েছে, তার মধয্ে রয়েছেঃ সব্ াসথ্য্ সেবা ও অরথ্নৈতিক সহায়তা 
পর্দান, এবং সেই সাথে অকস্িজেন, পিপি ই ও সয্ ানি টাইজার বিতরন। 
এছাড়াও তারা পর্ধানমনত্র্ ীর ফানড্ে অরথ্ পর্দান করছে, কোভিড-১৯ 
রোগ ীদের জনয্ হ াসপাতাল তৈর ী করছে; এবং দঃুসথ্দের চিকিৎসার জনয্ 
ঔষধ ও খাদয্ সরবরাহ করছে। পর্িনট্ মিডিয়া আরট্িকেলে উলল্েখিত হয়েছে যে, বর্ি টি শ আমেরিকান টোবয্াকো-বাংলাদেশ সরকার ী 
হ াসপাতাল সমহূে বয্কত্ি গত সরুকষ্া সামগর্ ী (পিপি ই) পর্দান করেছে, এবং সেই সাথে তারা তামাক পণয্ের বিজঞ্াপনী পর্চার বদৃধ্ি করেছে 
এবং লকডাউন চলাকাল ীন তামাকপনয্ সমহূ হোম-ডেলিভার ীর মাধয্মে ব াড়ি পৌ ছঁে দিচছ্ে।

চিতর্ ৪: কোভিড-১৯ মহ ামার ী চলাকাল ীন তামাক শিলপ্ কি কোনো 
নতনু উদয্োগ কিংব া করম্কানড্ের সঙগ্ে যকুত্ হয়েছে? 

বাংলাদেশ

চিতর্ ৩: কোভিড-১৯ এর পর্তি ন ীতি-সংকর্ ানত্ 
পর্তিকর্িয়া কি তামাক নিয়নত্র্ণের পর্তি 
মনোযোগ ী হয়েছিল?  
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জরিপ এবং সাকষ্াৎকারে অংশগর্হনকার ীরা নিমন্োকত্ তথয্সমহূের কষ্েতর্ে পর্ াধ ানয্ দিয়েছেন, যেগলুো কোভিড-১৯ এবং তামাক বয্বহ ার 
নিয়নত্র্ণের কষ্েতর্ে সহায়ক হবেঃ
• তামাকজনিত রোগ এবং কোভিড-১৯ এর মধয্ে সমপ্রক্ের বিষয়ে একটি সব্চছ্ ধারণা, বি শেষ করে মহামার ীর আগে এবং মহামার ী 

চলাকাল ীন সময়ে তামাক বয্বহ ারকার ীদের সব্ াসথ্য্ের কষ্তির বিষয়ে তলুনামলূক ধারণা।  
• ন ীতি নিরধ্ ারকদেরকে অবহিত করার জনয্ পর্ ামাণয্ তথয্সমহূ সংগর্হ করতে হবে। অনয্ানয্ দেশসমহূের উদাহরণ দিতে হবে, যেন 

তা ঁর া চিনত্ া করতে পারেন যে তামাকের বয্বহ ার কীভাবে সব্ াসথ্য্ের উপর নেতিব াচক পর্ভাব ফেলে এবং কোভিড-১৯ এর সঙগ্ে এটির 
সমপ্রক্িত ঝুঁকিসমহূ কী কী।

• লকডাউন চলাকাল ীন বাড়িতে ধমূপানের ফলে পরোকষ্ ধমূপানের পর্ভাব সমপ্রক্ে একটি সব্চছ্ ধারনা থাকতে হবে।

 

তামাক বয্বহ ার অকাল মতৃয্ ু এবং অসসুথ্তার কারন; যেটি কি-না কোভিড-১৯ পরিসথ্িতিকেও ছাড়িয়ে যায়। তামাকের কারনে বি শব্ে পর্তি 
বছর ৭০ লকষ্ মানষুের মতৃয্ ু ঘটে। যদিও অনয্ানয্ দেশের তলুনায় বাংলাদেশে তামাকের বয্বহ ার তলুনামলূকভাবে কম, কিনত্ু তামাকজনিত 
কারনে ঘটিত অকাল মতৃয্ ু এবং অসসুথ্তা পর্তিরোধের কষ্েতর্ে সরকার দায় এড়াতে পারে না। বি শেষ করে এখনকার সময়ে এটি অধিক 
গরুতুব্পরূণ্, যখন তামাক বয্বহ ার কোভিড-১৯ রোগের তীবর্তাকে আরো বাড়িয়ে তলুছে। বরত্মান সময়ে মানষুের সামগর্িক সব্ াসথ্য্ এবং 
কলয্ানের জনয্ সংকর্ ামক এবং অসংকর্ ামক রোগের ঝুঁকির বিষয়ে বি শব্ের বিভিনন্ দেশসমহূকে একতাবদধ্ হতে হবে।    

জাতীয় কোভিড-১৯ মোকাবিলা ও পর্সত্তুি পরিকলপ্নায় বাংলাদেশ সরকারকে তামাক নিয়নত্র্ণের বিষয়টিকে গরুতুব্ দিতে হবে, এবং 
কোভিড-১৯ মোকাবিলার কৌশলগত পরিকলপ্নার কষ্েতর্ে এটিকে অনত্রভ্কুত্ করতে হবে। মহামার ী পরিসথ্িতিতে কারয্কর তামাক 
নিয়নত্র্ণের জনয্ মনত্র্ণালয়সমহূের মধয্ে পারসপ্রিক সমনব্য় পদধ্তি এবং পারসপ্রিক আলোচনার ভিতত্িতে গহৃ ীত কৌশলপতর্ আবশয্ক। 
শকত্ি শাল ী তামাক নিয়নত্র্ণ ন ীতি গর্হন এবং অতয্াবশকীয় পণয্ের তালিকা হতে তামাকপণয্সমহূকে বাদ দিতে সংশল্িষট্ আইনের 
পর্য়োজনীয় সংশোধন করতে হবে। কোভিড-১৯ মোকাবিলাকাল ীন সময়ে নতনু কারয্কর্মের সাথে তামাক কোমপ্ান ীর যকুত্ হবার বিষয়টি 
নিয়নত্র্িত করতে অতি দর্তু এফসি টিসি ধার া ৫.৩ বাসত্বায়ন করতে হবে। অগর্ াধিকার ভিতত্িতে তামাকজাত দর্বয্ের ওপর করারোপনের 
পদধ্তিতে পরিবরত্ন আনতে হবে এবং ২০২০-২০২১ অরথ্বছরে তামাকজাত দর্বয্ের ওপর করারোপে জররু ী ভিতত্িতে এই পরিমারজ্িত 
পদধ্তির পর্য়োগ করতে হবে। জটিল তামাক-করের কাঠামোকে সহজ করতে হবে, অভিনন্ সনুিরদ্িষট্ করারোপ পদধ্তির পর্চলন করতে 
হবে। কৌশলসমহূের মধয্ে তামাক তয্াগের (সিজেশন) উদয্োগসমহূ অনত্রভ্কুত্ করতে হবে, বরত্মানে ব াংলাদেশে এর অপর্তলুতা রয়েছে। 
হ াসাপাতালে ভরত্িকতৃ কোভিড-১৯ রোগ ীদের নিকট হতে তথয্ সংগর্হের কষ্েতর্ে তামাক বয্বহ ার সংকর্ ানত্ তথয্ের বিষয়টি অনত্রভ্কুত্ 
করতে হবে। তামাক বয্বহ ার এবং কোভিড-১৯ এর মাঝে সমপ্রক্ের বিষয়ে আরো সব্চছ্ ধারণা পেতে গবেষণাকারয্ পরিচালনা করতে হবে, 
এবং এটি হতে পর্ াপত্ ফলাফলের ভিতত্িতে পর্ ামানয্ তথয্সমহূ ন ীতি-নিরধ্ ারণ এবং মধয্বরত্ ীতা (ইনট্ ারভেনশন)-সমহূ সষৃট্িতে বয্বহ ার 
করতে হবে। 
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