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‘জনsাs সবার uপের - বাংলােদেশ তামাক মহামাির rখেত তামাক
কাmািনর kটেকৗশল uেnাচন eকিট kুd গেবষণা পুিsকা। গেবষণা
পুিsকািট kুd হেলo eর িবষয়বst kুd নয় - জনsাs । পুিsকািট
pকাশ কেরেছ বসরকাির গেবষণা সংsা pjা। পুিsকািটর পিরেবশক
পাল পাবিলেকশn

তামাকজিনত মৃতু য sাভািবক মৃতু নয় ei pত য়েক মূল
pিতপাদ কেরi পুিsকািটর িবষয়বst o কাঠােমা গেড় uেঠেছ eবং
pিতিট িবষয়েক সহজ o pা ল ভাষায় pকাশ করা হেয়েছ। কান
asাভািবক মৃতু রােTর কাম হেত পাের না, িকnt তামাকজিনত
কারেণ িনরেব িনভৃেত asাভািবক মৃতু র sূেপর দীঘলাiন আমােদর
aজােni দীঘতর হে । তামােকর কারেণ বাংলােদেশ pিতবছর ৫৭
হাজার মাnষ pাণ হারায়, প ুtবরণ কেরন আরo িতন লkািধক
মাnষ। িব sাs সংsার মেত, বতমান ধারা aব াহত থাকেল
২০৩০ সাল নাগাদ িবে pিত বছর তামােকর কারেণ মারা যােব ১
কািট মাnষ- যার ৭০ লki বাংলােদেশর মেতা তৃতীয় িবে র।
আসn ei তামাক মহামািরর হাত থেক রkা পাoয়া pিতিট
জনগেণর নাগিরক aিধকার। রাT তথা সরকােরর anতম pধান
দািয়t ei িবশাল মৃতু o assতাজিনত kয়- kিত মাকািবলার
মাধ েম জনsাs sরkা করা। বাংলােদশ সরকার e বাsবতা
anধাবন কেরi ২০০৩ সােল তামাক িনয়ntেণর আnজািতক চুিk eফিসিটিস’ ত সাkর eবং পরবতীেত ২০০৫ সােল
‘ধূমপান o তামাকজাত dব ব বহার ( িনয়ntণ) আiন’ pণয়ন কের। িকnt িকছু dবলতার কারেণ e আiনিট কাযকর
ভূিমকা রাখেত না পারায় eিট সংেশাধেনর uেদ াগ নoয়া হয় ২০০৯ সােল। নানা চড়াi uৎরাi পিরেয় গত ২৯
eিpল, ২০১৩ eসংkাn সংেশাধনী িবলিট জাতীয় সংসেদ পাশ হয়, যা ২রা ম থেক গেজট pকােশর মধ িদেয়
কাযকর আেছ। তেব তামাক কাmািনgেলা আiেনর সংেশাধনীিট যােত পাশ না হয় সজn যভােব তােদর নানািবধ
kটেকৗশল aব াহত রেখিছল, বতমােন আiনিটর grtপূণ ধারাgেলা ( যমন: ছিবসহ সতকবাণী pবতন) যােত
সিঠকভােব বাsবািয়ত না হেত পাের সজno তারা চ া চািলেয় যাে । eকiভােব তামাকপেণ করােরাপ রােধo
কাmািনgেলার kটেকৗশল o হsেkপ থেম নi তার pমাণ আমরা চলিত ২০১৩- ১৪ aথবছেরর বােজেটর আেগo
দেখিছ। তামাক কাmািন ভােলাভােবi জােন য eকিট কাযকর করনীিত pণয়ন o বাsবায়ন িক মাtায় তামাক ব বসা
hাস করেত সkম। তেব dঃখজনক হেলo সত জনsােs র রkাকবচ eসব তামাক- িবেরাধী নীিত pণয়ন o বাsবায়েন
বাধা pদােনর জn তামাক কাmািনgেলা sেকৗশেল জনpিতিনিধ, সরকাির আমলা, িব িবদ ালেয়র িশkক, গেবষক
eমনিক জনsাs িবদ eবং িচিকৎসকেদরেকo ব বহার কের থােক। রাজs pািpর সরল িহসাব দিখেয় aথবা
কমসংsােনর ভুতেু ড় পিরসংখ ান uপsাপন কের তারা জনpিতিনিধেদর সহাnভূিত আদায় কের থােক। eiসব grtপূণ
িবষয়gেলা পুিsকািটেত তথ - pমাণসহ িনেমাহ ভি েত িবsািরতভােব আেলািচত হেয়েছ। পুিsকািট পাল পাবিলেকশn eর
আuটেলেট পাoয়া যােব। eছাড়া pjা থেকo য কu পুিsকািট ১০০ টাকা েভ া মূেল সংgহ করেত পারেবন।
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