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সযচারজেফর ফযাটাসয চাসরত এিধযরনয মন্ত্র, মায ভাধযডভ এিজন ধভূায়ী সনরিাসটন গ্রণ িরয থারি। তাভািজাত রণযয তাসরিায় এধযরনয 

ণযরি সফশ্বস্বাস্থ্য ংস্থ্া ইভাসজেং ডটাফযারিা ডরাোক্ট ফররছ। ডদখরত াধাযন সগারযট, সগায, ইউ এ সফ ফ্ল্যা ড্রাইরবয ভত আিলেনীয়। 

সফশ্বস্বাস্থ্য ংস্থ্া াধাযনত ইভাসজেং ডটাফযারিা ডরাোক্টরি দুইসট বারগ বাগ িরযরছ, 

১. ই-সগারযট, ডবই, ডন, ই-হুক্কা, ই-াই, ই-সগায ফা ইররক্ট্রসনি সনরিাসটন ডেসরবাযী সরেভ(এন্ড) : এই ধযরণয ডরাোরক্ট াধাযণত 

সনরিাসটনমুক্ত সিারযর দ্রফণ থারি মা ই-সরিইুে ফা ই-জু নারভ সযসচত। 

সযচারজেফর ফযাটাসযচাসরত মরন্ত্রয াারময ফাষ্পীবূত িরয শ্বারয ারথ গ্রণ িযা য়। এরত যাসয তাভারিয ফদরর তাভারিয ভূর উাদান 

সনরিাসটন থারি। এগুররা াধাযণত তাভারিয ভূর উাদান সনরিাসটন গ্ররণয জনয ফযফায িযা য়, ডতভসনবারফ সনরিাসটন ছাড়া শুধভুাত্র সফসবন্ন 

ধযরনয ুগসি সভসিত ডধাোঁয়া, এভনসি গাোঁজায সনমো (সট এইচ স) ডফরনয জনযও এসট ফযফায িযা মায়। 

২. সরটে ডটাফযারিা ডরাোক্ট (এইচসটস): তাভাি াতারি সফরলবারফ রসিয়াজাত িরয ততসয সগারযট দৃ রািারি ফযাটাসযচাসরত মরন্ত্রয 

ভাধযরভ উত্তপ্ত িরয সগারযরটয ডধাোঁয়ায ভরতা ডধাোঁয়া ততসয িযা য়। ভূর উাদান তাভািাতা ররও াধাযণ সগারযরটয ারথ এয ডভৌসরি 

াথেিয ফযফায দ্ধসতরত, ডমখারন আগুরন ডাড়ারনায ফদরর উত্তপ্ত িরয ততসয ডধাোঁয়া ডফন িযা য়। 

সফরশ্ব ২০০০ াররয শুরুয সদরি ফাজারয আায য ডথরিই ই-সগারযট ডফ জনসরয় রয়রছ। আগুন ধযারত য় না, তাভারিয গি সনরত য় না 

সিন্তু সনরিাসটন সিিই াওয়া মায় ফরর অরনরিই এরি ডফরছ ডনন। ফরা রে এই ধযরনয সগারযরট ডিান ধযরনয ক্ষসতিয দ্রফয ডনই, ডমভনটা 

সগারযরট থারি এফং এটা সগারযট ডছরড় সদরত াাময িরয। আধসুনিতায ডছায়ায় এই ধযরনয সগারযট ডদখরত খবুই আিলেনীয়। 

রথরভ আা মাি সরটে ডটাফযারিা ডরাোক্ট (এইচসটস) সনরয় ক্ষসতিয সিছু িথা, সরটে ডটাফযারিা ডরাোক্ট (এইচসটস) রিৃতরক্ষ তাভাি 

াতারত সফরলবারফ রসিয়াজাত িরয ততসয সগারযট দৃ রািারি ফযাটাসযচাসরত মরন্ত্রয ভাধযরভ উত্তপ্ত িরয ডধাোঁয়া ততসয িযা য়। 

সগারযরটযই সবন্ন রূ, পরর এরত সগারযরটয ভরতাই ফ ধযরনয স্বাস্থ্য ঝুোঁসি যরয়রছ। তায িাযণ, ভূর উাদান তাভািাতা ররও াধাযণত 

সগারযরটয ারথ এয ডভৌসরি াথেিয ফযফায দ্ধসত, ডমখারন আগুরন ডাড়ারনায ফদরর উত্তপ্ত িরয ততসয ডধাোঁয়া ডফন িযা য়। 

এফায ই-সগারযট, ডবই, ডন, ই-হুক্কা, ই-াই, ই-সগায ফা ইররক্ট্রসনি সনরিাসটন ডেসরবাযী সরেভ (এন্ড) সনরয় সিছু িথা ফরা মাি, 

১. ই-সগারযট ফাষ্প ক্ষসতিয। ই-সগারযট এিসট তযর সভিণরি উত্তপ্ত িরয এফং ফাষ্প ততসয িরয। এই তযররয ভরধয থারি সনরিাসটন, ডরে, 

ডফ্ল্বাসযং এফং রাইসরন িাইির, সগøাসযন এয ভরতা দাথে। গরফলণায় ডদখা মায়, এই তযরর পভোরসোইে ছাড়াও বাযী ধাতফ াওয়া মায়। 

রাইসরন িাা্ইির (সসজ)-এটা সদরয় িসৃত্রভ ডধাোঁয়া ততযী িযা য়, মা িনাটে অনষু্ঠারন ডদখা মায়। 

পুপুর এফং ডচারখ এটা জ্বারাতন িরয। এটা িসনি পুপুর ডযাগ ডমভন, এজভা রত ায়তা িরয, দীঘে ভয় ফযফারয ভানরুলয শ্বািষ্ট 

য়। তযর সভিণরি উত্তপ্ত িযায পরর সনরিাসটন এয ভাত্রা ফৃসদ্ধ ডরত থারি, ারথ ারথ ক্ষসতিয যাায়সনি দারথেয ভাত্রাও ফৃসদ্ধ ায়। তাই 

আভযা ফররত াসয সমসন ই-সগারযরটয ফাষ্প গ্রণ িযরছন সতসন সনরজয ক্ষসত িযরছ এফং ারথ ারথ রযাক্ষ ক্ষসতও িযরছন। 

২. ই-সগারযট সনযাদ নয়। ই-সগারযরট সফসবন্ন ধযরনয ুগসি ফযফায িযা য়। ুগসিমুক্ত ই-সগারযট ফযফায িযা ররও এরত সনরিাসটন 

থািায িাযরণ ধীরয ধীরয এয উয আসক্ত ফাড়ারত থারি। তায িাযণ সনরিাসটন আসক্ত ততসয িরয। মখন সরিুইে সট ডদওয়া য়, তখন 

https://www.bangladeshtoday.net/author/salimtbt/


সনরিাসটন গ্ররনয সযভান ডফরড় মায়। ২০১৪ াররয এি গরফলণায় ডদখা মায় ই-সগারযরট াওয়া পভোরসোইে মা ডচাখ, গরা এফং নারিয 

ক্ষসত িযরত ক্ষভ। 

রাইসরন িাইির দোথ এিই ক্ষসত িরয ভানরুলয যীরয। ভরয়য ারথ এফ দাথে ডিন্দ্রীয় স্নায়তুরন্ত্রয ক্ষসত িরয। তাভািজাতণয ফযফায 

িযায় ফরচডয় াযীসযি ক্ষসত রে যীরয িযান্সায ততসয িযা। সগারযরট থািা অরনি ক্ষসতিয উাদান ডমভন টায, অযারভাসনয়া এফং সেসেসট 

ই-সগারযরট থারি না ফরট। সিন্তু ই-সগারযরট থারি উচ্চ ভাত্রায় পভোরসোইে, মা সিনা িযান্সারযয ঝুোঁসি ফাড়ায়। এছাড়াও আরছ বাযী দাথে 

ডমভন: সনরির, সটন ও ডরে। আরভসযিান াটে অযারাসরয়রনয গরফলণায় ডদখা মায়, ই-সগারযট ফযফারয ডরারিয ঝুোঁসি ৭০%, াটে অযাটারিয 

ঝুোঁসি ৫৯% এফং হৃদরযারগয ঝুোঁসি ফৃসদ্ধ ায়। এছাড়া ২০০ াউন্ড ফা ৯০ সিররাগ্রাভ ওজরনয এিজন ভানরুলয ভৃতুযয জনয এি চা-চাভুচ তযর 

সনরিাসটনই মরথষ্ট। 

৩. ধভূান ছাড়রত ই-সগারযট াাময িরয না। তায ফড় িাযণ ররা, ই-সগারযরট মরথষ্ট সযভারণ সনরিাসটন থারি। সনরিাসটন আসক্ত ততসয 

িরয। ফরা রয় থারি ধভূারন ছাড়রত ই-সগারযটরি ফযফায িযা য়। গরফলণায় ডদখা মায়, সনরিাসটন থািায িাযরণ ফযফায ছাড়রত না ফযং 

ধভূারন আসক্ত ফাড়ারত াাময িরয। সনরিাসটন “সেভুররট” ধযরণয ড্রাগ মা উচ্চ ভাত্রায় আসক্ত ৃসষ্ট িরয। এই ধযরনয সগারযরট সরিুইে 

সনরিাসটন ফযফায িযা য়। ুতযাং আভযা ফররত াসয ই-সগারযট ধভূান ছাড়রত নয়, ফযং ফযফায ফাড়রত াাময িরয। এিভয় ডদখা মায় 

ফযফাযিাযীযা সগারযট ও ই-সগারযট দুরটাই ফযফায শুরু িরয। 

৪. ই-সগারযট, সগারযরটয ভরতা রযাক্ষ ধভূারনয ক্ষসত িরয থারি। ফরা রয় থারি, ই-সগারযরট অসত াভানয ক্ষসতিয দোথ থারি ডরতু 

এটা রযাক্ষ ধভূারন ডফস ক্ষসত িরয না। সিন্তু ই-সগারযরটয ডধাোঁয়ারত সগারযরটয ভতই দোথ াওয়া মায় এফং কু্ষদ্রািারয বাযী ধাতু ফযফায 

য় ডিাযরণ ই-সগারযট রযাক্ষ ধভূাডন রবারফ পুপু নষ্ট রয় ডমরত ারয। 

আরভসযিায পুে এন্ড ড্রাগ অযােসভসনররন ই-সগারযট ফযফারযয সিছু সনরলধাজ্ঞা আরযা িরযরছ। তায িাযণ ই-সগারযট এিসট তাভািজাত 

দ্রফয। ফারষ্পয ভাধযরভ ডমফ ডিসভিযার সন:সযত য় ডগুররা অরনি কু্ষদ্রািৃসতয বাসয দাথে মায ভাধযডভ পুপুরয ক্ষসত রয় থারি। তাই 

আভযা ফররত াসয ই-সগারযরটয ভাধযরভ মাযা রযাক্ষ ধভূারনয সিায রেন তাযাও সনযাদ নয়। মুক্তযারেয ডন্টায পয সেসজ িররার 

অযারন্ড সররবনন (সসেস) এফং পুে অযান্ড ড্রাগ অযােসভসনররন (এপসেএ) এখন মেন্ত ডদসটয ৫৩০ জরনয পুপুজসনত ডযারগয রে 

বযাসংরয়য ফযফারযয ডমাগূত্র থািায িথা সনসিত িরযরছ। রযাক্ষ ক্ষসতরত ই-সগারযট াাময িযরছ। ই-সগারযরটয সনরিাসটন সশু ও 

গবেফতী ভারয়রদয জনয বয়াফ সফদজনি। উচ্চভাত্রায এই সনরিাসটন ̄ œাায়তুরন্ত্রয ডেভ ডররি ধ্বং িরয অিার ফাধেিয স্নায়তুরন্ত্রয সফসবন্ন 

ডযারগয িাযণ। 

সফশ্বস্বাস্থ্য ংস্থ্ায ভরত াযা সফরশ্ব এফ রণযয ফযফায সদনসদন আগ্রাীবারফ ডফরড়ই চরররছ। ইউরযা, আরভসযিা ডফ সিছু ডদর এফ 

রণযয ফযফায বয়াফ রূ সনরয়রছ। আরভসযিায় সযচাসরত এি গরফলণায় ডদখা ডগরছ ২০১৭ াররয তুরনায় ২০১৮ ারর ভাত্র এিফছরযয 

ফযফধারন আরভসযিায় সু্কর ড়„য়া (সফরলত ভাধযসভি ও উচ্চভাধযসভি) তরুণরদয ভরধয ই-সগারযট ফযফায ৭৮% ফৃসদ্ধ ডরয়রছ। 

ফতেভারন রসত ৫ জরন এিজন এরত আক্ত। সফরশ্বয অরনি ডদরয ভত ফাংরারদর ই-সগারযরটয ফযফায সদন সদন ফাড়রছ। গযাট-২০১৭ 

অনমুায়ী ফাংরারদর ই-সগারযরটয ফযফায মোররাচনা িযরর ডদখা মায় ই-সগারযট ফযফাযিাযী ০.২ তাং অথোৎ চায রক্ষ ভানলু িভরক্ষ 

এিফায ফযফায িরযরছ। মা রচসরত তাভািণয ফযফাযিাযীয তুরনায় অসত াভানয ররও এয ফযফায ফৃসদ্ধয রফণতা রক্ষনীয় এফং ডই ারথ 

ই-সগারযট ম্পরিে শুরনরছন ৬.৪ তাং জনরগাসষ্ঠ। তরফ এই গরফলণা ডিফরভাত্র ১৫ ফছয এফং তদুধ্বে জনরগাসষ্ঠয ভরধয। সিন্তু ১৫ ফছরযয 

সনরচয জনরগাসষ্ঠয ভরধয এয ফযফারযয তথয আভারদয িারছ ডনই। 

সফসবন্ন সংভরর, যাস্তায ার ডদািারন, ডাযার সভসেয়া এফং অনরাইনসবসত্তি -এ এই ধযরনয রণযয সফসি রে খফু রজই। তাই 

আভারদয এখনই উসচত রফ এই ধযরনয তাভািজাতদ্রফয সচসিত িযা এফং আভদাসন, ফাজাযজাত ও সফণন ফরিয দরক্ষ গ্রণ িযা। এখনই 

ফরিয রদরক্ষ গ্রণ না িযা রর ধভূারন আক্ত অুস্থ্ তরুণরদযরি সনরয় ২০৩০ াররয ডটিই উন্নয়ন রক্ষভাত্রা অজেরন ফায জনয ুস্বাস্থ্য 

ও ভাননীয় রধানভন্ত্রীয ডঘালণা২০৪০ াররয ভরধয তাভািভুক্ত ফাংরারদ অজেন িযা ম্ভফ রফ না। 
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