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'Media must play an active role to ban E-
cigarettes in Bangladesh' 

The participants expressed their opinions in an online live discussion program 
named “Corona Dialogue: Episode-19” organised by the Dhaka Ahsania Mission 
Health Sector that aired at 9pm on Monday 

 
Photo: Pixabay 

Participants at a discussion organised by the Dhaka Ahsania Mission urged the media to support 

and play an active role in banning e-cigarettes in Bangladesh. 

The participants expressed their opinions in an online live discussion program named "Corona 

Dialogue: Episode-19" organised by the Dhaka Ahsania Mission Health Sector that aired at 9pm 

on Monday, said a press release issued by Dhaka Ahsania Mission. 

https://tbsnews.net/bangladesh/health


Mr. Mir Mashrur Zaman, Senior News Editor of Channel I and Dr. Fahim Ahmad Rupom, 

Preventive Medicine and Diabetes Specialist, Executive Editor of Shastho TV and Editor, Health 

page, Daily Jugantor participated in the discussion program moderated by Sharmeen Rahman, 

Senior Program Officer, Health Sector, Dhaka Ahsania Mission. 

Mir Mashrur Zaman said, "One of the harmful elements of e-cigarettes is that it causes lung 

cancer. Mostly students and youths are attracted to e-cigarettes, vaping or heated tobacco." 

" So, media can play a vital role to ban these types of harmful products in three angles: 1) media 

can play a role as messenger for increasing mass awareness; 2) media can play a role as 

watchdog to disclose the tobacco companies' ill-tactics; and 3) media can also play a role as a 

pressure group to ban these types of products by law and by regulation by the government," 

Mashrur added. 

Dr. Fahim Ahmad said, "It is proven that the harm caused by cigarettes and E-cigarettes is the 

same. Both products are made with nicotine, and in cigarette, there are 7000 chemical substances 

out of which 70 chemical substances directly cause cancer." 

He also said that mass awareness has to be built through the media: print, electronic and online. 

Any change can happen when all sectors (civil society, non- government organisations, policy 

makers, media and governments) work together and at the same time. 

Dr Fahim urged everybody to raise their voice together for banning E-cigarette in Bangladesh. 

Sharmeen Rahman requested all media platforms to support and play an active role in 

banning  e-cigarettes in Bangladesh. 

She also said that if India, Nepal, Sri Lanka and more than 30 countries can ban it then why not 

Bangladesh? 

 

https://tbsnews.net/bangladesh/health/media-must-play-active-role-ban-e-cigarettes-bangladesh-
103069 
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Participants at a discussion urged the government to impose a ban on e-cigarettes in 

Bangladesh recently. 

Dhaka Ahsania Mission Health Sector organised an online discussion titled "Corona 

Dialogue: Episode-19" that aired at 9:00am Monday, says a press release. 

They urged the media to support and play an active role in banning e-cigarettes in 

Bangladesh.Mir Mashrur Zaman, Senior News Editor of Channel I and Dr. Fahim Ahmad 

Rupom, Preventive Medicine and Diabetes Specialist, Executive Editor of Shastho TV and 

Editor, Health page, Daily Jugantor participated in the discussion program moderated by 

Sharmeen Rahman, Senior Program Officer, Health Sector, Dhaka Ahsania Mission. 

They said it is proven that the harm caused by cigarettes and E-cigarettes is the same. 

Both products are made with nicotine, and in cigarette, there are 7000 chemical 

substances out of which 70 chemical substances directly cause cancer. 
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ফিচার  

ই-ফিগাররট ফিফিরে গণমাধ্যমরে এেিারে 

োজ েররে হরে 
 July 7, 2020 bdmetronews 

বিবিমেমরোবিউজ ডিস্ক ॥ ই-ফিগাররট ফিফিরে গণমাধ্যমরে এেিারে োজ েররে হরে- ঢাো 

আহছ্াফিয়া ফমশি স্বাস্থ্য সিক্টর েেত েৃ আরয়াজজে েররািা িংলাপ পে-ৃ১৯ ফশররািারমর এেটট 

অিলাইি লাইভ অিুষ্ঠারি এই আহোি জািারিা হয়। 

গে সরােরার (৫ জলুাই ) রাে ৯টায় “ই-ফিগাররট ফিফিে েররণ গণমাধ্যরমর েরিীয়” শীিেৃ আরলাচিা 

অিুষ্ঠারি উপফস্থ্ে ফছরলি চযারিল আইর ফিফিয়র োোৃিম্পাদে মীর মািরুর জামাি, ফিরভন্টটটভ 

সমফিফিি ও িায়ারেটটি ফেরশিজ্ঞ স্বাস্থ্য টটফভর ফিোহী িম্পাদে িা. িাফহম আহমাদ। 

অিুষ্ঠািটট িঞ্চালিা েররি ঢাো আহছ্াফিয়া ফমশি স্বাস্থ্য সিক্টররর ফিফিয়র সিাগ্রাম অফিিার শারফমি 

রহমাি। 

মীর মািরুর জামাি েরলি, ই-ফিগাররট মািেরদরহর িুিিুি েযান্সার ছাড়াও অিযািয গুরত্বপূণ ৃ 

অরেও ক্ষফে েরর োরে যা ফেরেচয ফেিয়। 

ফেফি েরলি, োমাে সোম্পাফিগুরলা ফিএিআর এর িারম ফিরজর িফেষ্ঠারির িচাররর জিয সলাে 

চকু্ষর অন্তরারল িািা িপাোন্ডা পফরচালিা েরর োরে। অরিে িময় ফমফিয়া েুরে িা েুরে োরদর 

এিেল িপাোন্ডার িচার েরর োরে- এ ফেিরয় িেলরে িরচেি হরে হরে। 

িা. িাফহম আহমাদ েরলি, ই-ফিগারররট ৭ হাজার রািায়ফিে দ্রেয ররয়রছ যার মরধ্য িরািফর েযান্সার 

িতটিোরী ক্ষফেের ৭০টট রািায়ফিে দ্ররেযর উপফস্থ্ফে ররয়রছ।অরিরের মরধ্য ভুল ধ্ারণা ররয়রছ ই-

ফিগাররট এর স্বাস্থ্য ক্ষফের পফরমাি েম ো হয়িা। আমারদর জািরে হরে ফিরোটটি েযফেে সোি 

োমাে পণয হয় িা োই ই-ফিগারররট ফিরোটটিরো ররয়রছই। এছাড়া আররা অিযািয রািায়ফিে দ্ররেযর 

ফমশ্রণ ররয়রছ, যা মািে সদরহর জিয আররা সেশী মারাত্মে ক্ষফেের। 

ফেফি েরলি, ধ্ূমপািরে মাদেদ্রেয গ্রহরির সগটওরয় ো দরজা েলা হয়।এেজি যুেরের ধ্ূমপাি 

সেরেই মাদে গ্রহরির হারে খফড় হরয় োরে।মািিীয় িধ্ািমন্ত্রী সশখ হাফিিার মাদে ফেররাফধ্ জজররা 

টলাররন্স িীফে োস্তোয়ি েররে সগরল মাদরের পূরে ৃ ই-ফিগাররটিহ িেল িোর োমাে জাে দ্ররের 

উৎপাদি ও ফেপিি েন্ধ েররে হরে। 

https://bdmetronews24.com/archives/category/feature
https://bdmetronews24.com/archives/66146
https://bdmetronews24.com/archives/author/bdmetronews


ফেফি েরলি, উপফস্থ্ে িেল িাংোফদেগণ ফেশ্বাি েররি ই-ফিগাররট ফিফিে েরা িম্ভে হরে যফদ িা 

িেল ফমফিয়া এেরযারগ োজ েরর। োই সদরশর যুে িমাজরে রক্ষারে ৃ গণমাধ্যম,িরোর ও 

জিিাধ্ারণরে এেরযারগ োজ েররে হরে। 

িূত্র: সমাহাম্মদ রুোরয়ে- ফমফিয়া মযারিজার, স্বাস্থ্য সিক্টর- ঢাো আহছ্াফিয়া ফমশি। 
 

 

https://bdmetronews24.com/archives/66146 
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• ই-ফিগাররট ফিফিরে গণমাধ্যমরে এেিারে োজ েররে হরে 

ই-বিগোমেট বিবিমে গণেোধ্যেমক একিোমে 

কোজ কেমে হমি 
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সমাহাম্মাদ রুোরয়ে, ফিজস্ব িফেরেদেঃ 

ই-ফিগাররট ফিফিরে গণমাধ্যমরে এেিারে োজ েররে হরে 

 

ফেফভন্ন গরেিণায় িমাফিে ই-ফিগাররট অিযািয োমােজাে দ্রেয সেরেও 

আররারেশী স্বাস্থ্য ক্ষফেের। োংলারদরশর িিামধ্িয এেটট দদফিে ইংররজজ 

পজত্রোয় এেটট িফেরেদি িোফশে হয় ই-ফিগাররট িম্পরৃে সিখারি 

অধ্যাপে মুি িি টযাং,ইিভাইরিরমিটাল সমফিফিি,ফিউওয়াে ৃ ফেশ্বফেদযালয় 

ও োর গরেিে দল গরেিিা েরর িফেরেি িোশ েররি সয ইফিগাররট সেরে 

সয  ফিেরোটটং উৎপাফদে হরয় সয রািায়ফিে দ্ররেয পফরফিে হয় যা 

মােিরদরহর ফিএিএ,হৃদযন্ত্র,িুিিুি,রøাািার ও সজফিটটে োযেৃাফরো িি 

েরর সিরল েেয িংগতফহে দদফিে িােফশে গাফিয়ৃাি িজত্রো। 

https://www.bojrokontho.com/
https://www.bojrokontho.com/section/%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a6%af%e0%a6%bc


https://www.bojrokontho.com/39807 
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Home  রাজধ্ািী  ই-ফিগাররট ফিফিরে গণমাধ্যমরে এেিারে োজ েররে হরে 

• রাজধ্ািী 

ই-ফিগাররট ফিফিরে গণমাধ্যমরে 

এেিারে োজ েররে হরে 
 

জলুাই ৬, ২০২০ 
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সিইফল গাজীপুর ( িংোদ ফেজ্ঞফি) : ফেফভন্ন গরেিণায় িমাফিে ই-ফিগাররট অিযািয োমােজাে 

দ্রেয সেরেও আররারেশী স্বাস্থ্য ক্ষফেের। োংলারদরশর িিামধ্িয এেটট দদফিে ইংররজজ পজত্রোয় 

এেটট িফেরেদি িোফশে হয় ই-ফিগাররট িম্পরৃে সিখারি অধ্যাপে মুি িি 

টযাং,ইিভাইরিরমিটাল সমফিফিি,ফিউওয়াে ৃফেশ্বফেদযালয় ও োর গরেিে দল গরেিিা েরর 

িফেরেি িোশ েররি সয ইফিগাররট সেরে সয ফিেরোটটং উৎপাফদে হরয় সয রািায়ফিে দ্ররেয 

পফরফিে হয় যা মােিরদরহর ফিএিএ,হৃদযন্ত্র,িুিিুি,রøাািার ও সজফিটটে োযেৃাফরো িি েরর 

https://www.dailygazipuronline.com/
https://www.dailygazipuronline.com/category/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%80/
https://www.dailygazipuronline.com/category/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%80/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dailygazipuronline.com%2F%25e0%25a6%2587-%25e0%25a6%25b8%25e0%25a6%25bf%25e0%25a6%2597%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%259f-%25e0%25a6%25a8%25e0%25a6%25bf%25e0%25a6%25b7%25e0%25a6%25bf%25e0%25a6%25a6%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25a7%25e0%25a7%2587-%25e0%25a6%2597%25e0%25a6%25a3%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a7%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dailygazipuronline.com%2F%25e0%25a6%2587-%25e0%25a6%25b8%25e0%25a6%25bf%25e0%25a6%2597%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%259f-%25e0%25a6%25a8%25e0%25a6%25bf%25e0%25a6%25b7%25e0%25a6%25bf%25e0%25a6%25a6%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25a7%25e0%25a7%2587-%25e0%25a6%2597%25e0%25a6%25a3%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a7%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F+%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87+%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87+%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A7%87+%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C+%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87+%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87&url=https%3A%2F%2Fwww.dailygazipuronline.com%2F%25e0%25a6%2587-%25e0%25a6%25b8%25e0%25a6%25bf%25e0%25a6%2597%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%259f-%25e0%25a6%25a8%25e0%25a6%25bf%25e0%25a6%25b7%25e0%25a6%25bf%25e0%25a6%25a6%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25a7%25e0%25a7%2587-%25e0%25a6%2597%25e0%25a6%25a3%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a7%2F&via=Daily+Gazipur+Online
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F+%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87+%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87+%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A5%E0%A7%87+%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C+%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87+%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87&url=https%3A%2F%2Fwww.dailygazipuronline.com%2F%25e0%25a6%2587-%25e0%25a6%25b8%25e0%25a6%25bf%25e0%25a6%2597%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25b0%25e0%25a7%2587%25e0%25a6%259f-%25e0%25a6%25a8%25e0%25a6%25bf%25e0%25a6%25b7%25e0%25a6%25bf%25e0%25a6%25a6%25e0%25a7%258d%25e0%25a6%25a7%25e0%25a7%2587-%25e0%25a6%2597%25e0%25a6%25a3%25e0%25a6%25ae%25e0%25a6%25be%25e0%25a6%25a7%2F&via=Daily+Gazipur+Online
https://plus.google.com/share?url=https://www.dailygazipuronline.com/%e0%a6%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b7%e0%a6%bf%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a7/
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সিরল েেয িংগতফহে দদফিে িােফশে গাফিয়ৃাি িজত্রো। 

গে ৫ জলুাই ২০২০,রফেরার, রাে ৯টায় ঢাো আহছ্াফিয়া ফমশি স্বাস্থ্য সিক্টর েেত েৃ আরয়াজজে 

এেটট অিলাইি ফভফিে লাইভ;েররািা িংলাপ পে-ৃ১৯, “ই-ফিগাররট ফিফিে েররি গণমাধ্যরমর 

েরিীয়” শীিেৃ আরলাচিা অিুষ্ঠাি পফরচাফলে হয়।উক্ত অিুষ্ঠারি আরলাচে ফহরিরে উপফস্থ্ে 

ফছরলি িিামধ্িয িাংোফদে জিাে মীর মািরুর জামাি,ফিফিয়র োোৃিম্পাদে,চযারিল আই, 

জিাে িা: িাফহম আহমাদ,ফিরভন্টটটভ সমফিফিি ও িায়ারেটটি ফেরশিজ্ঞ এেং ফিোহী িম্পাদে 

স্বাস্থ্য টটফভ ও িম্পাদে স্বাস্থ্য পাো দদফিে যুগান্তর।অিুষ্ঠািটট িঞালিা েররি জিাে শারফমি 

রহমাি, ফিফিয়র সিাগ্রাম অফিিার, ঢাো আহছ্াফিয়া ফমশি স্বাস্থ্য সিক্টর।জােীয় পয ৃারয় োমাে 

ফিয়ন্ত্রণ োযকৃ্ররম ফেরশি ভূফমো পালি েরার জিয িমিফে ঢাো আহছ্াফিয়া ফমশি স্বাস্থ্য সিক্টর 

ফেশ্ব িংস্থ্া েেত েৃ সপাশাল ফররোগরিশি এযাওয় ৃাি অজিৃ েররি। 

ফিফিয়র োোৃিম্পাদে,চযারিল আই, জিাে মীর মািরুর জামাি েরলি;ই-ফিগাররট মািেরদরহর 

িুিিুি েযান্সার ছাড়াও অিযািয গুরত্বপূি ৃঅরেও ক্ষফে েরর োরে যা ফেরেচয ফেিয়।ফেফি আররা 

েরলি োমাে সোম্পািীগুরলা ফিএিআর এর িারম ফিরজর িফেষ্ঠারির িচারররর জিয সলাে 

সচাকু্ষর অন্তরারল িািা িোোন্ডা পফরচালিা েরর োরে। অরিে িময় ফমফিয়া েুরে িা েুরে 

োরদর এিেল িোোন্ডার িচার েরর োরে সয ফেিরয় িেলরে িরচেি হরে হরে।ই-ফিগাররট 

ছদ্দ আেররির এেটট োমাে পণয এর ক্ষফেের ফদে িম্পরৃে ফমফিয়ার মাধ্যরম েুরল ধ্রর 

িেলরে িরচেি েররে হরে। গণমাধ্যরমর োজ হরে িমারজর ভারলা ফদেটারে েুরল ধ্রা ও 

খারাপটারে গ্রহরি ফিরুৎিাফহে েররি িেলরে িরচেি েরা।আশা েফর এ ফেিরয় িেল 

গণমাধ্যম ও গণমাধ্যম েমীগণ োমােজাে দ্রেযিহ অিযািয িেল ক্ষফেের দ্ররেযর ফেজ্ঞাপি 

িচারিহ অিযািয িেল 

ফিরভটটভ সমফিফিি ও িায়ারেটটি ফেরশিজ্ঞ এেং ফিোহী িম্পাদে স্বাস্থ্য টটফভ ও িম্পাদে স্বাস্থ্য 

পাো দদফিে যুগান্তর, জিাে িা: িাফহম আহমাদ েরলি;ই-ফিগারররট ৭ হাজার রািায়ফিে দ্রেয 

ররয়রছ যার মরধ্য িরািফর েযান্সার িতটিোরী ক্ষফেের ৭0টট রািায়ফিে দ্ররেযর উপফস্থ্ফে 

ররয়রছ।অরিরের মরধ্য ভুল ধ্ারিা ররয়রছ ই-ফিগাররট এর স্বাস্থ্য ক্ষফে পফরমাি েম ো হয়িা 

আমারদর জািরে হরে ফিরোটটি েযফেে সোি োমাে পণয হয় িা োই ই-ফিগারররট 

ফিরোটটিরো ররয়রছই এছাড়া আররা অিযািয রািায়ফিে দ্ররেযর ফমশ্রণ ররয়রছ যা মািে সদরহর 

জিয আররারেশী মারত্বে ক্ষফেের।ধ্ূমপািরে মাদদ্রেয গ্রহরির সগটওরয় ো দরজা েলা 

হয়।এেজি যুেরের ধ্ূমপাি সেরেই মাদে গ্রহরির হারেক্ষফর হরয় োরে।মারিািীয় িধ্াি মন্ত্রী 

সশখ হাফিিার মাদে ফেররাফধ্ জজররাটলাররন্স িীফে োস্তোয়ি েররে সগরল মাদরের পূরে ৃই-

ফিগাররটিহ িেল িোর োমাে জাে দ্ররের উৎপাদি ও ফেপিি েন্ধ েররে হরে। উপফস্থ্ে 

িেল িাংোফদেগণ ফেশ্বাি েররি ই-ফিগাররট ফিফিে েরা িম্ভে হরে যফদ িা িেল ফমফিয়া 

এেরযারগ োজেরর। োই সদরশর যুে িমাজরে রক্ষারে ৃগণমাধ্যম,িরোর ও জিিাধ্ারিরে 

এেরযারগ োজ েররে হরে। 
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