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ই-সগারযট ম্পসকিত সকছু বুর তথয 

মভাাম্মদ ওয়ারী মনাভান 

ফুধফায, অরটাফয ১৬, ২০১৯, ০৬:৪৫:৩১ P M | মোর 

E -ma i l  

ইররকট্রসনক সগারযট ফা ই -সগারযট ফযাটাসয 

চাসরত একধযরনয মন্ত্র, মায ভাধযরভ সনরকাসটন 

গ্রণ কযা য়। এধযরনয ণযরক সফ শ্বস্বাস্থ্য 

ংস্থ্া ইভাসজিং মটাফযারকা মরাডাট ফররছ। 

াধাযনত দুইসট বারগ বাগ করযরছ সফশ্বস্বাস্থ্য 

ংস্থ্া, মা ইররক্ট্রসনক সনরকাসটন মডসরবাযী 

সরেভ (এন্ড) (মমভন: ই-সগারযট, বযা ফা 

বযা মন , ই-হুক্কা, ই-াই এফং ই -

সগায) ও সরটড মটাফযারকা মরাডাট 

(এইচসটস)। মদখরত াধাযণ সগারযট , 

সগায, ইউ এ সফ ফ্ল্যা ড্রাইরবয ভত 

আকলিনীয়। 

সফরশ্ব ২০০০ াররয শুরুয সদরক ফাজারয আায য মথরকই ই-সগারযট মফ জনসরয় রয়রছ। আগুন ধযারত য় না, তাভারকয গন্ধ 

সনরত য় না সকন্তু সনরকাসটন সিকই াওয়া মায় ফরর অরনরকই এরক মফরছ মনন। ফরা রে  এই ধযরনয সগারযরট মকান ধযরনয 

ক্ষসতকয দ্রফয মনই , মমভনটা সগারযরট থারক এফং এটা সগারযট মছরে সদরত াাময করয। আধসুনকতায মছায়ায় এই ধযরনয 

সগারযট মদখরত খফুই আকলিণীয়। 

এখন আা মাক ই-সগারযট ম্পরকি সকছু অতয তরথযয মিাররাচনা: 

 ১. ই-সগারযট ফাষ্প ক্ষসতকয নয়: 

ই-সগারযট একসট তযর সভশ্রণরক উত্তপ্ত করয এফং ফাষ্প ততসয করয। এই তযররয ভরধয থারক সনরকাসটন , মরড, মফ্ল্বাসযং এফং 

রাইসরন গ্লাইকর , সগ্লাসযন এয ভরতা দাথি। গরফলণায় মদখা মায় , এই তযরর পভিারসডাইড ছাোও বাযী ধাতফ াওয়া মায়। 

রাইসরন গ্লাইকর (সসজ)-এটা সদরয় কৃসি ভ মধাোঁয়া ততযী কযা য় , মা কনাটি অনষু্ঠারন মদখা মায়। পুপুর এফং মচারখ এটা 

জ্বারাতন করয। 

এটা ক্রসনক পুপুর মযাগ মমভন, এজভা রত ায়তা করয, দীঘি ভয় ফযফারয ভানরুলয শ্বাকষ্ট য়। তযর সভশ্রণরক উত্তপ্ত কযায 

পরর সনরকাসটন এয ভািা ফৃসি মরত থারক , ারথ ারথ ক্ষসতকয যাায়সনক দারথিয ভািাও ফৃসি ায়। তাই আভযা ফররত াসয 

সমসন ই-সগারযরটয ফাষ্প গ্রণ কযরছন সতসন সনরজয ক্ষসত কযরছ এফং ারথ ারথ ারয জরনয ক্ষসত কযরছন। 

 ২. ই-সগারযট সনযাদ: 

ই-সগারযরট সফসবন্ন ধযরনয ুগসন্ধ ফযফায কযা য়। ুগসন্ধমুক্ত ই-সগারযট ফযফায কযা ররও এরত সনরকাসটন থাকায কাযরণ ধীরয 

ধীরয এয উয আসক্ত ফাোরত থারক। তায কাযণ সনরকাসট ন আসক্ত ততসয করয। মখন সরকুইড সট মদওয়া য় , তখন সনরকাসটন 

গ্ররনয সযভান মফরে মায়। ২০১৪ াররয এক গরফলণায় মদখা মায় ই-সগারযরট াওয়া পভিারসডাইড মা মচাখ, গরা এফং নারকয 

ক্ষসত কযরত ক্ষভ। রাইসরন গ্লাইকর দিাথ একই ক্ষসত করয ভানরুলয যীরয। ভরয়য ারথ এফ দাথি মকন্দ্রীয় স্নায়তুরন্ত্রয ক্ষসত 

করয। তাভাকজাতণয ফযফায কযায় ফরচরয় াযীসযক ক্ষসত রে যীরয কযান্সায ততসয করয। 
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সগারযরট থাকা অরনক ক্ষসতকয উাদান মমভন টায, অযারভাসনয়া এফং সডসডসট ই-সগারযরট থারক না ফরট। সকন্তু ই-সগারযরট থারক 

উচ্চ ভািায় পভিারসডাইড, মা সকনা কযান্সারযয ঝুোঁসক ফাোয়। 

এছাোও আরছ বাযী দাথি মমভন : সনরকর, সটন ও মরড।  আরভসযকান াটি পাউরন্ডন জানিারর গত ২৩ আগে রকাসত গরফলণায় 

মদখা মায় , সগারযট ারন অবযস্ত ধভূায়ীরদয   মচরয় মাযা ই -সগারযট ান করযন তারদয াটি অযাটারকয সতনগুণ ঝুোঁসক যরয় মছ। 

এছাো ২০০ াউন্ড ফা ৯০ সকররাগ্রাভ ওজরনয একজন ভানরুলয ভৃতুযয জনয এক চা-চাভুচ তযর সনরকাসটনই মরথষ্ট। 

 ৩. ধভূান ছােরত ই-সগারযট াাময করয: 

ই-সগারযরট মরথষ্ট সযভারণ সনরকাসটন থারক। সনরকাসটন আসক্ত ততসয করয। ফরা রয় থারক ধভূারন ছােরত ই -সগারযটরক 

ফযফায কযা য়। গরফলণায় মদখা মায় , সনরকাসটন থাকায কাযরণ ফযফায ছােরত না ফযং ধভূারন আসক্ত ফাোরত াাময করয। 

সনরকাসটন “সেভুররট” ধযরণয ড্রাগ মা উচ্চ ভািায় আসক্ত ৃসষ্ট করয। এই ধযরনয সগারযরট সরকুইড সনরকাসটন ফযফায কযা য়। 

ুতযাং আভযা ফররত াসয ই-সগারযট ধভূান ছােরত নয়, ফযং ফযফায ফােরত াাময করয। 

 ৪. সগারযরটয ভরতা রযাক্ষ ধভূারনয ক্ষসত করয না: 

রযাক্ষ ধভূারনয ভরতা ক্ষসত ই -সগারযট করয না। মমরতু ই -সগারযরট অসত াভানয ক্ষসতকয দিাথ থারক মরতু এটা রযাক্ষ 

ধভূারন মফস ক্ষসত করয না। সকন্তু ই -সগারযরটয মধাোঁয়ারত সগামযরটয ভতই দিাথ াওয়া মায় এফং কু্ষদ্রাকারয বাযী ধাতু ফযফায 

য় মকাযরণ ই -সগারযট রযাক্ষ ধভূারন রবারফ পুপু নষ্ট রয় মমরত ারয। আরভসযকায পুড এন্ড ড্রাগ অযাডসভসনরেন ই -

সগারযট ফযফারযয সকছু সনরলধাজ্ঞা আরযা করযরছ। তায কাযণ ই-সগারযট একসট তাভাকজাত দ্রফয। 

ফারষ্পয ভাধযরভ মমফ মকসভকযার সন :সযত য় মগুররা অরনক কু্ষদ্রাকৃসতয বাসয দাথি মায ভাধযরভ পুপুরয ক্ষসত রয় থারক। 

তাই আভযা ফররত াসয ই-সগারযরটয ভাধযরভ মাযা রযাক্ষ ধভূারনয সকায রেন তাযাও সনযাদ নয়। মুক্তযারেয মন্টায পয 

সডসজ কররার অযারন্ড সররবনন (সসডস) এফং পুড অযান্ড ড্রাগ অযাডসভসনরেন (এপসডএ) এখন মিন্ত মদসটয ৫৩০ জরনয 

পুপুজসনত মযারগয রে বযাসংরয়য ফযফারযয মমাগূি থাকায কথা সনসিত করযরছ। রযাক্ষ ক্ষসতরত ই -সগারযট াাময 

কযরছ। 

সফশ্বস্বাস্থ্য ংস্থ্ায ভরত াযা সফরশ্ব  এফ রণযয ফযফায সদনসদন আগ্রাীবারফ মফরেই চরররছ। ইউরযা , আরভসযকা মফ সকছু 

মদর এফ রণযয ফযফায বয়াফ রূ সনরয়রছ। আরভসযকায় সযচাসরত এক গরফলণায় মদখা মগরছ ২০১৭ াররয তুরনায় ২০১৮ 

ারর ভাি একফছরযয ফযফধারন আরভসযকায় সু্কর েুয়া (সফরলত সভরডর ও াই সু্ক রগাভী) তরুণরদয ভরধয ই-সগারযট ফযফায 

৭৮% ফৃসি মরয়রছ।  

সফরশ্বয অরনক মদরয ভত ফাংরারদর ই -সগারযরটয ফযফায সদন সদন ফােরছ। গযাট -২০১৭ অনমুায়ী ফাংরারদর ই -সগারযরটয 

ফযফায মিাররাচনা কযরর মদখা মায় ই -সগারযট ফযফাযকাযী ০.২ তাং, মা রচসরত তাভাকণয ফযফাযকাযীয তুরনায় অসত 

াভানয ররও এয ফযফায ফৃসিয রফণতা রক্ষনীয় এফং মই ারথ ই -সগারযট ম্পরকি শুরনরছন ৬.৪ তাং ভানলু। তরফ এই 

গরফলণা মকফরভাি ১৫ ফছয এফং তদুর্ধ্ি জনরগাসষ্ঠয ভরধয। 

সকন্তু ১৫ ফছরযয সনরচয জনরগাসষ্ঠয ভরধয এয ফযফায আভারদয কারছ মনই। সফসবন্ন সংভরর , যাস্তায ার মদাকারন , মাযার 

সভসডয়া এফং অনরাইনসবসত্তক  -এ এই ধযরনয রণযয সফসক্র রে খফু রজই। তাই আভারদয এখনই উসচত রফ এই ধযরনয 

তাভাকজাতদ্রফয সচসিত কযা এফং আভদাসন , ফাজাযজাত ও সফণন ফরন্ধয দরক্ষ গ্রণ কযা। এয ফযফায ফন্ধ না রর ধূ ভারনয 

দ্বাযা অুস্থ্ তরুণরদযরক সনরয় ভাননীয় রধানভন্ত্রীয ২০৪০ াররয ভরধয তাভাকভুক্ত ফাংরারদ অজিন ম্ভফ রফ না। 

মভাাম্মদ ওয়ারী মনাভান, সভসডয়া ভযারনজায, স্বাস্থ্যরটয, ঢাকা আহ্ছাসনয়া সভন। 

 


