
সরকার তামাক িনয়�ণ আইন বা�বায়েনর জন�

সব ধরেনর কায�কর পদে�প �হণ করেব।

এসিডিজ বা�বায়েনর অ�ািধকােরর সােথ িমল

�রেখ আমরা আমােদর আইন�েলা ��মওয়াক�

কনেভনশন অন �টাব�ােকা কে�ােলর সােথ

সাম�স�পূণ� কের আবার সংেশাধন করেবা।

 
 

মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা, 

সাউথ এিশয়ান ি�কার সািমট, 

ঢাকা, জানুয়াির, ২০১৬।

১

এেদর মেধ� ১৫৫ জন মাননীয় সংসদ সদস� ছাড়াও রেয়েছন

িবএমএ এবং স�ানীসহ ২০িটর �বিশ িচিকৎসক সংগঠন,

শতািধক �নামধন� িচিকৎসক এবং নাস�।  আরও আেছন �ুল,

কেলজ, িব�িবদ�ালেয়র িশ�ক-িশ�াথ�ী। কেয়কিট

িব�বদ�ালেয়র উপাচায� এবং উপ-উপাচায�ও সমথ�ন

জািনেয়েছন।  �খ�াত অথ�নীিতিবদ এবং গেবষকেদর পাশাপািশ

ল-�চ�ার এবং িব� আইনজীবীেদর মেধ�ও অেনেক সমথ�ন

জািনেয়েছন এই সংেশািধত খসড়ািটর ��ােব।

নাগিরক সমাজ এবং তামাক-িবেরাধী সংগঠন�েলা তামাক

িনয়�ণ আইন শি�শালীকরেণর জন� �মাটা দােগ �মাট ছয়িট

��াব হািজর কেরেছ।  এ�েলা হেলা: (০১) ধূমপােনর

িনধ�ািরত এলাকা বািতল; (০২) িব�য়�েল তামাক পেণ�র

�দশ�নী ব�; (০৩) তামাক �কা�ািনর িসএসআর ব�, (০৪)

তামাক পেণ�র প�ােকেটর গােয় সিচ� সতক�বাত�ার আকার

বৃি�, (০৫) িসে�ল ি�ক িসগােরট/িবিড় িবি� ব�, এবং (০৬)

ই-িসগােরট িনিষ�।

২০৪০ সােলর মেধ� বাংলােদশেক তামাকমু�

করার লে�� ধূমপান ও তামাকজাত �ব�

ব�বহার িনয়�ণ আইন শি�শালীকরণ

পিলিস ি�ফপিলিস ি�ফ

�সে��র, ২০২২ 

তামাক ব�বহােরর মা�া এবং এর �ত�� ও পেরা� �ভােবর

িশকার হওয়া জনসংখ�ার অনুপােতর িবচাের বাংলােদশ িবে�র

শীষ� �দশ�েলার একিট। বাংলােদেশ �ায় ৩ �কািট ৭৮ ল�

�া�বয়� (১৫ বছর বা �বিশ) তামাক ব�বহার কের এবং �ায়

৩ �কািট ৮৪ ল� �া�বয়� ধূমপান না কেরও িবিভ� পাবিলক

��স ও পাবিলক পিরবহেন পেরা� ধূমপােনর িশকার হয়।

অ�া�বয়�েদর (১৩-১৫ বছর) মেধ� �ায় ৭ শতাংশ তামাক

ব�বহার কের।  বাংলােদেশ তামাক ব�বহারজিনত �রােগ �িত 

বছর ১ ল� ৬১ হাজােরর �বিশ মানুেষর অকাল মৃতু� ঘটেছ   ।               

এিট অবশ�ই �ভ�াবনার িবষয়। তামােকর করাল �াস �থেক

�দশেক মু� করেত তাই িবদ�মান তামাক িনয়�ণ আইনিট

আরও শি�শালীকরেণর �জার দািব উঠেছ।  মাননীয় �ধানম�ী

ব�ব�ুকন�া �শখ হািসনা এই বা�বতার িনিরেখই ২০১৬ সােল

‘সাউথ এিশয়া ি�কারেদর শীষ� সে�লন �টকসই উ�য়ন ল��

(এসিডিজ) অজ�ন’ িবষয়ক অনু�ােনর সমাপনী ব�ৃতায়

িনেদ�শনা িদেয়েছন �য, িতিন ২০৪০ সােলর মেধ� তামাকমু�

বাংলােদশ �দখেত চান। ঐ িনেদ�শনায় িতিন সু��ভােব

তামােকর ওপর কর কাঠােমা �ঢেল সাজােনার পাশাপািশ

তামাক িবষয়ক আইন�েলােক আ�জ�ািতক কনেভনশন অথ�াৎ

িব� �া�� সং�ার ��মওয়াক� কনেভনশন অন �টাব�ােকা

কে�ােলর সােথ সাম�স�পূণ� করার পথনকশা িদেয়েছন।

সরকােরর �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয় �ধানম�ীর

তামাকমু� �দশ গড়ার িনেদ�শনা এবং তামাক-িবেরাধীেদর

কাছ �থেক আসা দািব�েলার �িত যথাযথ সংেবদনশীলতা

�দিখেয় “ধূমপান ও তামাকজাত �ব� ব�বহার িনয়�ণ

আইন-২০০৫ (২০১৩ সােল সংেশািধত)” সংেশাধেনর জন�

একিট খসড়া ��ত কেরেছ। 

১৬ জুলাই ২০২২ পয�� ১৫ হাজােররও �বিশ নাগিরক ও

সংগঠন এই সংেশাধনীর �িত তােদর পূণ� সমথ�ন

আনু�ািনকভােব জািনেয় িদেয়েছন। 

�ু� ব�বসািয় সংগঠন, �র�ুের� ওনাস� এেসািসেয়শন, িদন

মজুর, এমন িক িবিড় �িমকরাও সমথ�ন িদেয়েছন।

আনু�ািনকভােব একা�তা �কাশ কেরেছন ধম�ীয় �নতা এবং

অেনক �সিলি�িটও। সাংবািদকেদর সংগঠেনর পাশাপািশ

এককভােব অেনক �িথতযশা সাংবািদকও ইেতামেধ� সমথ�ন

�াপন কেরেছন। পাশাপািশ মাঠপয�ােয় উ�য়ন িনেয় কাজ

করেছ এমন জাতীয় ও আ�জ�ািতক এনিজও�েলার কাছ

�থেকও ব�াপকিভি�ক সমথ�ন পাওয়া �গেছ। �মাট কথা,

সংেশািধত খসড়ার ��াব�েলােত বৃহ�র জনদািব�েলা

�িতফিলত করা �গেছ বেল আনু�ািনকভােব এিটেক সমথ�ন

করেছন সকল �েরর অংশীজেনরাই।

(০১)(০২)



২

ধূমপােনর িনধ�ািরত �ান বািতল

বত�মান তামাক িনয়�ণ আইেনর ধারা ৭-এ বলা রেয়েছ �য, �কান পাবিলক ��স বা �া�েপাট� কতৃ�প� চাইেল ধূমপােনর

জন� িনধ�ািরত �ান বা �ডিজগেনেটড ��ািকং এিরয়া (িডএসএ) রাখেত পােরন। গেবষণায় �দখা �গেছ  , তামাক

�কা�ািন�েলা অিভজাত �রে�ারা�েলােত িডএসএ রাখার জন� মািলকেদরেক আিথ�কভােব �লু� করেছ। এ সুেযাগিট রাখায়

ধূমপািয়রা উৎসািহত হে�ন এবং অধূমপািয়রাও এর পেরা� িশকার হে�ন। তাই িবদ�মান আইেনর ��ািবত

সংেশাধনীিটেত ধারা ৭ বািতল করা হেয়েছ, যা এফিসিটিস ধারা ৮ এর সােথ সাম�স�পূণ� ।  িডএসএ বািতল করা হেল,

পাবিলক ��স ও �া�েপাট� ব�বহারকািরেদর হাট� অ�াটােকর ঝুঁিক ৮৫ শতাংশ কমেত পাের।  এ সব �ােন যারা কাজ কেরন

তােদর �রসিপেরটির �া�� উ�ত হেব এবং ��ােকর ঝুঁিকও কমােব     ।    উে�খ� �য, ইেতামেধ� �নপাল, থাইল�া�সহ

িবে�র �ায় ৬৯িট �দশ আ�ািদত পাবিলক ��েস ধূমপান পুেরাপুির িনিষ� কেরেছ   । 

িব�য় �েল তামাক পেণ�র �দশ�নী ব�

�যখােন তামাক পণ� িব�য় হয় �সখােন দৃি� আকষ�েণর জন� তামাক পেণ�র প�ােকট আর �ধাঁয়ািবহীন তামাক পেণ�র ��ে�

�কৗটা নানাভােব সািজেয় রাখা হয়।  িবদ�মান আইেন তামাক পেণ�র িব�াপন িনিষ� রেয়েছ।  িক�, িব�য় �েল তামাকপণ�

�দশ�েনর িবষেয় সরাসির উে�খ না থাকায়, �কা�ািন�েলা আক�ষণীয়ভােব প�ােকট/�কৗটা �দশ�ন কের িবেশষত ত�ণেদর

তামাক পেণ� আকৃ� করেছ    ।  অে�িলয়ায় পিরচািলত একিট জিরপ �থেক �দখা �গেছ �য, যারা ধূমপান ছাড়েত চাইেছন

তােদর মেধ� শতকরা ৪০ শতাংশ িসগােরেটর এ ধরেনর �দশ�নীর কারেণ আবার ধূমপান �� করার চাপ অনুভব কেরন,

এবং এেদর মেধ� ৬০ শতাংশ চােপ পেড় িসগােরট িকনেত বাধ� হন    ।  পািক�ান, �নপাল, থাইল�া�সহ িবে�র ৫০িট

�দেশ িব�য়েকে� তামাকজাত �েব�র �দশ�নী স�ূণ� িনিষ�। এই ���াপেট এফিসিটিস অনুে�দ ১৩-এর সােথ সংগিত

�রেখ িবদ�মান আইেনর ��ািবত সংেশাধনীেত তামাক পেণ�র এমন �দশ�নী ব� করার কথা বলা হেয়েছ। 

তামাক িনয়�ণ আইেনর সংেশাধনী �কন দরকার?তামাক িনয়�ণ আইেনর সংেশাধনী �কন দরকার?

তামাক �কা�ািনর িসএসআর িনিষ�

করেপােরট �সাশ�াল �রসপনিসিবিলিট বা িসএসআর কায��েমর মাধ�েম তামাক �কা�ািনর �চারণা হয়।  তাই বত�মান তামাক

িনয়�ণ আইেন �কান তামাক �কা�ািন এ ধরেনর সামািজক দায়ব�তা কম�সূিচ �হণ করেল �সখােন তােদর নাম, �লােগা

ইত�ািদ ব�বহােরর ওপর িনেষধা�া রেয়েছ।  তেব �দখা যাে� �য, তামাক �কা�িন�েলা িনেজরা সরাসির বা নতুন �িত�ান

খুেল �স�েলার মাধ�েম নাম/�লােগা ব�বহার না কের �য সব িসএসআর কায��ম পিরচালনা করেছ- তার মাধ�েম এই

�কা�ািন�েলা সমােজ এবং নীিত-িনধ�ারক মহেল এক ধরেনর �ভাব িব�ার করেছ।  এফিসিটিস অনুে�দ ১৩ �ত, তামাক

�কা�ািন�েলার িনেজেদরেক ইিতবাচকভােব িচি�ত করার সুেযাগ বািতেলর কথা উে�খ রেয়েছ।  এর ধারাবািহকতায় �নপাল,

ইরাক, ইরানসহ িবে�র ৬২িট �দেশ তাই ইেতামেধ� তামাক �কা�ািনর �য �কান ধরেণর িসএসআর কায��ম িনিষ� করা

হেয়েছ   ।  বাংলােদেশ তামাক িনয়�ণ আইেনর ��ািবত সংেশাধনীেতও তামাক �কা�ািনর িসএসআর পুেরাপুির ব� করা

��াব করা হেয়েছ।

(০৩)

(০৪)(০৫)

(০৬)

(০৭)

(০৮)

(০৬)



৩

সিচ� সতক� বাত�ার আকার বৃি�

বত�মান আইেন তামাক পেণ�র প�ােকেটর অ�ত ৫০ শতাংশ জুেড় সিচ� সতক� বাত�া �দয়ার িবধান রেয়েছ।  প�ােকেটর

গােয় সিচ� সতক� বাত�া পেড় তামাক ব�বহারকািররা িন�ৎসািহত হেবন- এ উে�েশ�ই এই িবধান রাখা হেয়েছ।  তেব সিচ�

সতক� বাত�ার আকার আরও বড় করেল এই উে�শ� বা�বায়ন আরও সহজ হেব। এ কারেণই িবে�র ৮৩িট �দেশ তামাক

পেণ�র প�ােকেটর ৫০ শতাংেশর �বিশ জুেড় সিচ� সতক� বাত�া রাখার িবধান করা হেয়েছ    ।  �িতেবিশ �দশ �ীল�ায়

প�ােকেটর ৮০ শতাংশ, ভারেত ৮৫ শতাংশ এবং �নপােল ৯০ শতাংশ জুেড় সিচ� সতক� বাত�া �দয়া হেয় থােক। বত�মান

তামাক িনয়�ণ আইেনর ��ািবত খসড়ায় তাই তামাক পেণ�র প�ােকট/�মাড়েকর ৯০ শতাংশ জুেড় সিচ� সতক� বাত�া

�দয়ার কথা বলা হেয়েছ।

িসে�ল ি�ক িসগােরট/িবিড় িব�য় ব�

িসগােরট/িবিড় যিদ িসে�ল ি�ক িহেসেব িবি� হয় (প�ােকট িহেসেব িবি� না হেয়), তাহেল িন� আয় ��ণীর মানুেষর জন�

এ�েলা তুলনামূলক সহজলভ� থােক।  এফিসিটিস’র ধারা ১৬ অনুযায়ী, িবিড়-িসগােরেটর িসে�ল ি�ক বা �ছােটা প�ােকেট

িবি� বে�র বাধ�বাধকতা রেয়েছ।  বাংলােদেশ িসে�ল ি�ক �কনার সুেযাগ থাকায় িকেশার-ত�ণেদর এই �িতকারক

পণ��েলার িবষেয় আ�হী হওয়ার ঝুঁিকও অেনক �বিশ। �িতেবশী �দশ �ীল�া ও ভারেত ইেতামেধ� পিরচািলত জিরপ �থেক

এমন ফলাফলই পাওয়া �গেছ    ।  �ল ও জদ�ার মেতা �ধাঁয়ািবহীন তামাক পেণ�র ��ে�ও এমনিটই হেয় থােক।

মালেয়িশয়া, িস�াপুর, থাইল�া�সহ িবে�র ১১৮িট �দশ িসগােরেটর িসে�ল ি�ক বা �ছােটা প�ােকট িব�য় স�ণ� িনিষ�

কেরেছ।  বাংলােদেশও তামাক িনয়�ণ আইেনর ��ািবত সংেশাধনীেত িসে�ল ি�ক িসগােরট/িবিড় িবি� ব� করার ��াব

করা হেয়েছ।

ই-িসগােরট িনিষ�

�চ� �িতকারক হওয়ার পরও িবে�র িবিভ� �দেশ ই-িসগােরেটর ব�বহার �ত বৃি� পাে�। ত�ণরাই িবেশষ কের ই-

িসগােরেটর িদেক ঝুঁকেছ। মািক�ন যু�রাে� কেলজ পয�ােয়র (একাদশ ও �াদশ ��ণীর) িশ�াথ�ীেদর মেধ� ই-িসগােরট

ব�বহােরর হার ২০১১ সােল িছেলা ১.৫ শতাংশ, যা ২০২০ সােল �বেড় হেয়েছ �ায় ২০ শতাংশ   ।  বাংলােদেশ ই-িসগােরট

তুলনামূলক নতুন হেলও �দেশর ত�ণেদর মেধ� অেনেকই ই-িসগােরট ব�বহার করেছন ।  এফিসিটিস অনুে�দ ৫.২ অনুসাের

এেত �া�রকারী �দশ�েলার জন� ইেলক�িনক িনেকািটন �ডিলভাির িসে�ম (ইএনিডএস) বা ই-িসগােরট উৎপাদন, আমদািন,

িবতরণ, িব�য় এবং ব�বহার িনিষ� করা বাধ�তামূলক।  ভারত, �ীল�া, থাইল�া�, িস�াপুরসহ ৩২িট �দশ এসব পণ� িনিষ�

কেরেছ। আমােদর িবদ�মান তামাক িনয়�ণ আইেন ই-িসগােরট িনেয় িকছুই বলা �নই। তাই ��ািবত সংেশাধনীেত ই-

িসগােরটেক স�ূণ� িনিষ� করার কথা বলা হেয়েছ।
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তথ�সূ�তথ�সূ�

মেন রাখেত হেব �য, ...মেন রাখেত হেব �য, ...

তামাক িনয়�ণ আইেনর অিধকতর সংেশাধনীিট এখনও খসড়া পয�ােয় রেয়েছ। সব��েরর জনগেণর প� �থেক খসড়ািটর �িত ব�াপক

জন-সমথ�ন জানােনা হেয়েছ। িক� পূণ�া� আইন িহেসেব এিটেক কায�কর করেত এখনও অেনক�েলা �শাসিনক ও সংসদীয় ধাপ

অিত�ম করেত হেব।  এ জন� সরকােরর িবিভ� ম�ণালয় ও িবভােগর দািয়�শীল কম�কত�ােদর কায�কর ভূিমকা রাখেত হেব।

জন�ােথ�র িবষেয় সদা-সংেবদনশীল আইন�েণতােদরও িনজ িনজ জায়গা (সংসেদর �ভতের ও বাইের) �থেক এিগেয় আসেত হেব

�যন �ততম সমেয়র মেধ� এই আইনিট মহান জাতীয় সংসেদ পাশ কিরেয় আনা স�ব হয়।  একই সে� তামাক-িবেরাধী নাগিরক

সংগঠন এবং গেবষকেদর সব�া�ক উেদ�াগ িনেত হেব যােত কের নীিত-িনধ�ারকবৃ� সংেশাধনীর পে�র যুি��েলা যথাযথভােব

অনুধাবন কের গণমুখী িস�া� িনেত স�ম হন। 

��ািবত সংেশাধনী মহান জাতীয় সংসেদ গৃহীত হেল �দেশর তামাক ব�বহােরর মা�া উে�খেযাগ� মা�ায় কিমেয় আনা স�ব হেব।

ফেল �ভাবতই �াথ�াে�িষ মহল এে�ে� নানা রকম �িতব�কতা �তির করেত চাইেব। এে�ে� সংেশাধনীিট স�েক� অপ�চােরর

আশ�া রেয়েছ।  স�ািনত নীিত-িনধ�ারকসহ সকল অংশীজনেক বারবার তথ�-�মাণসহ �রণ কিরেয় িদেত হেব �য, ��ািবত খসড়ায়

জন�া�� সুর�ার িবষয়িট অিধকতর ��� �দয়া হেয়েছ।  এে�ে� িবদ�মান আইনিট এমনভােব শি�শালী করার ��াব করা হেয়েছ,

যােত মাননীয় �ধানম�ীর �ঘাষণা অনুসাের ২০৪০ সােলর মেধ� তামাকমু� বাংলােদেশর িদেক যথাযথ গিতেত এিগেয় যাওয়া স�ব

হয়।  অথ�াৎ, কায�কর আইন �ণয়ন এবং তার বা�বায়েনর মাধ�েম তামাক পেণ�র ব�বহার কাি�ত হাের কিমেয় আনাই এই ��াবনার

মূল ল��।

মাননীয় �ধানম�ীর �ঘাষণা অনুসাের ২০৪০ সােলর মেধ� তামাকমু� বাংলােদশ গঠেন কাজ

করেছ উ�য়ন সম�য়।  এই কায��েমর অংশ িহেসেব শি�শািল ও কায�কর তামাক িনয়�ণ

আইন �ণয়ন ও তার বা�বায়েনর জন� গেবষণা-িনভ�র অ�াডেভােকিস কায��েমর অংশ িহেসেব

এই পিলিস ি�ফিট ��ত করা হেয়েছ।  মাননীয় সংসদ সদস�সহ সকল অংশীজনেক সংি��

িবষেয় তথ� িদেয় সহায়তা করার লে�� এিট ��ত করা হেয়েছ। উ�য়ন সম�েয়র ওেয়বসাইট

এবং �ফসবুক �পইেজ এ স�েক� আরও তথ� ও �কাশনা পাওয়া যােব।
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