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Former Health Minister and Chairman of Standing Committee of the Ministry of Science 

& Technology Professor Dr AFM Ruhul Haque, MP has expressed solidarity with Dhaka 

Ahsania Mission in tobacco control to deal with the Covid-19 epidemic, a press release 

said on Wednesday. 

The former minister express his solidarity in an online discussion programme titled 

'Corona Songlap' recently, organised by Dhaka Ahsania Mission Health Sector recently. 

"Smokers are at higher risk of being infected with coronavirus. To control the spread of 

Covid-19 and save the public health, I appeal to our honourable Prime Minister Sheikh 

Hasina to stop the marketing and distribution of all kinds of tobacco products in this 

pandemic situation," said MP Ruhul Haque. Various studies have shown that smoking 

increases the chest infections and respiratory diseases. In addition, smokers are much 

more likely to suffer with Covid-19 infections than non-smokers. 

 

https://www.observerbd.com/news.php?id=259863&fbclid=IwAR3o37CsgC56lN-

NpBT4mC0XmpjrhTxlpMPgBZiwkY-sd_FUxeJLRE9vf1Y 
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The Business Standard 
 

Former health minister AFM Ruhul Haque 
appeals to PM to stop marketing of 
tobacco products 
He expressed his concern about the harms of using tobacco in this situation in an online live 

discussion program “Corona Songlap” organized by Dhaka Ahsania Mission Health Sector 

 

Former health minister & chairman of the Standing Committee of Ministry of Science & 

Technology Professor Dr AFM Ruhul Haque, MP has expressed solidarity with Dhaka Ahsania 

Mission for tobacco control in the face of epidemic. 

He expressed his concern about the harms of using tobacco in this situation in an online live 

discussion program "Corona Songlap" organized by Dhaka Ahsania Mission Health Sector. 

"Smokers are at higher risk of being infected with corona virus. To control the spread of Covid-19 

and save the public health, I appeal to our honorable Prime Minister Sheikh Hasina to stop the 

marketing and distribution of all kinds of tobacco product in this pandemic situation," AFM Ruhul 

Haque said. 

Various studies have shown that smoking increases chest infections and other respiratory diseases. 

In addition, smokers are much more likely to become seriously ill with Covid-19 infections than 

non-smokers. 



AFM Ruhul Haque said that the tax increase on all kinds of tobacco products should be given 

priority and added that he will raise this issue in the National Parliament and raise this issue to the 

honorable prime minister. 

https://tbsnews.net/bangladesh/health/former-health-minister-afm-ruhul-haque-appeals-pm-stop-

marketing-tobacco-products?fbclid=IwAR1R-

9ppP6thEBsaFokh5JCFIqYtrpm7o2TycUeJXNjSVQaYSZU43VedXqg 
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বজ্রকণ্ঠ 

হ োম  

মঙ্গলবোর, ৯ জনু ২০২০, ১৮:৫৩ ৫৮ 

 

ঢোকো কররোনকোলীন সমরে জনস্বোস্থ্য রক্ষোে তোমোকজোত দ্ররবযর ববপণন বরে মোননীে প্রধোনমন্ত্রীর বনকট 

আরবদন জোনোরলন সোরবক স্বোস্থ্য মন্ত্রী অধযোপক ডোাঃ আ, ফ,ম, রু ুল  ক, এমবপ 

আমোরদর ইউটটউব চ্যোরনল সোবস্ক্রোইব কররত এখোরন বিক করুন:  

 কররোনকোলীন সমরে জনস্বোস্থ্য রক্ষোে তোমোকজোত দ্ররবযর ববপণন বরে মোননীে প্রধোনমন্ত্রীর বনকট 

আরবদন জোনোরলন সোরবক স্বোস্থ্য মন্ত্রী অধযোপক ডোাঃ আ, ফ,ম, রু ুল  ক, এমবপকররোনকোলীন সমরে 

জনস্বোস্থ্য রক্ষোে তোমোকজোত দ্ররবযর ববপণন বরে মোননীে প্রধোনমন্ত্রীর বনকট আরবদন জোনোরলন সোরবক 

স্বোস্থ্য মন্ত্রী অধযোপক ডোাঃ আ, ফ,ম, রু ুল  ক, এমবপ 

 

হমো োম্মদ রুবোরেত,স্বোস্থ্য হসক্টর, ঢোকো আ ছ্োবনেো বমশন: ঢোকো আ ছ্োবনেো বমশন স্বোস্থ্য হসক্টর কতৃকক 

আরেোজজত কররোনো সংলোপ ববষেক অনলোইন বমবডেো আরলোচ্নোে কররোনোকোলীন ম োমোরী সমরে 

জনস্বোস্থ্য রক্ষোে তোমোকজোত দ্ররবযর বযব োর বনেন্ত্রণ জরুরী বরল একমত প্রকোশ কররন সোরবক স্বোস্থ্য মন্ত্রী 

ও ববজ্ঞোন ও প্রযুজি ববষেক মন্ত্রনোলে স্থ্োেী কবমটটর, সভোপবত অধযোপক ডোাঃ আ, ফ,ম, রু ুল  ক, এমবপ। 

বতবন বরলন এ সমরে যোরো ধমূপোন কররছন তোরদর মরধয কররোনো ভোইরোস সংক্রমরনর সম্ভোবনো হবশী এবং 

এ  ববষরে ববশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্োর গোইডলোইন অনুসোরর তোমোকজোত দ্রবয বযব োরকোরীরদর ববরশষভোরব সতকক 

করো  রেরছ। কোরণ তোমোকজোত দ্রবয বযব োরকোরীরদর হৃদযন্ত্র, ফুসফুস ও অনযোনয অংঙ্গপ্রতঙ্গ ক্ষবত 

সোবধত  রে থোরক ববধোে কররোনো ভোইরোস খুব স রজ তোরদর আক্রমন কররত পোরর। 

 

এ সমরে তোমোক হকোম্পোনীর উৎপোদন ও ববপনণ চ্লমোন থোকোে বতবন ববষ্মে প্রকোশ কররন। জনস্বোস্থ্য 

রক্ষোে ঢোকো আ ছ্োবনেো বমশন স্বোস্থ্য হসক্টর এর এ ধররনর সরচ্তনতোমূলক উরদযোগ গ্র নরক সোধুবোদ 

জোনোন। সব কপবর, হযর তু তোমোক বযব োরকোরীরদর কররোনো ভোইরোস আক্রোন্ত  ওেোর ঝুবক হবশী তোই 

কররোনো সংক্রমররোরধ  এবং  জনস্বোস্থ্য সরুক্ষোে ম োমোরীকোলীন সমরে তোমোক হকোম্পোনীর ববপণন 

কোয কক্রম বরে মোননীে প্রধোনমন্ত্রীর বনকট ডোাঃ আ, ফ,ম, রু ুল  ক এমবপ ববনীত অনুররোধ জোনোন। 

 

https://www.bojrokontho.com/37364 
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বৃ স্পবতবোর, ১৬ জলুোই ২০২০, ১ শ্রোবণ ১৪২৭ 

  

•  জোতীে 

  

•  কররোনকোরল তোমোরকর ববপণন বরের দোবব সোরবক স্বোস্থ্যমন্ত্রীর 

বনউজ হডস্ক 

বোতকো২৪.কম 

 

কররোনকোরল তোমোরকর ববপণন বরের 

দোবব সোরবক স্বোস্থ্যমন্ত্রীর 

 

অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক 

https://barta24.com/national
https://barta24.com/details/national/93972/tobacco-corona


ঢোকো আ ছোবনেো বমশরনর স্বোস্থ্য হসক্টর আরেোজজত কররোনো সংলোপ ববষেক 

অনলোইন বমবডেো আরলোচ্নোে কররোনোকোলীন ম োমোরী সমরে জনস্বোস্থ্য রক্ষোে 

তোমোকজোত দ্ররবযর বযব োর বনেন্ত্রণ জরুবর বরল মত বদরেরছন সোরবক 

স্বোস্থ্যমন্ত্রী অধযোপক ডো. আ ফ ম রু ুল  ক। 

বতবন বরলন, এই সমরে যোরো ধূমপোন কররছন তোরদর মরধয কররোনোভোইরোস 

সংক্রমরণর সম্ভোবনো হববশ এবং এ ববষরে ববশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্োর গোইডলোইন 

অনুসোরর তোমোকজোত দ্রবয বযব োরকোরীরদর ববরশষভোরব সতকক করো  রেরছ। 

কোরণ, তোমোকজোত দ্রবয বযব োরকোরীরদর হৃদযন্ত্র, ফুসফুস ও অনযোনয 

অঙ্গপ্রতযরঙ্গর ক্ষবত  ে ববধোে কররোনোভোইরোস খুব স রজ তোরদর আক্রমণ 

কররত পোরর। 

কররোনোকোরল তোমোক হকোম্পোবনর উৎপোদন ও ববপণন চ্লমোন থোকোে ববস্মে 

প্রকোশ কররন সোরবক স্বোস্থ্যমন্ত্রী। হযর তু তোমোক বযব োরকোরীরদর কররোনো 

ভোইরোস আক্রোন্ত  ওেোর ঝুুঁ বক হববশ তোই কররোনো সংক্রমররোরধ এবং জনস্বোস্থ্য 

সুরক্ষোে ম োমোরীকোরল তোমোক হকোম্পোবনর ববপণন কোয কক্রম বরে প্রধোনমন্ত্রীর 

কোরছ আরবদন জোনোন ডো. আ ফ ম রু ুল  ক। 

উরেখয, গযোটস ২০১৭ অনুযোেী বলো যোে, বোংলোরদরশ ৩৫.৩ শতোংশ অথ কোৎ প্রোে 

৩ হকোটট ৭৮ লোখ প্রোপ্তবেস্ক মোনুষ (১৫ বছর ও তদরূ্ধ্ ক) তোমোক বযব োর করর 

এবং হধো ুঁেোবব ীন তোমোক বযব োরকোরী ২ হকোটট ২০ লোখ, ধূমপোেী ১ হকোটট ৯২ 

লোখ। 

তোমোক অসুস্থ্তো ও অকোলমৃতুয ঝুুঁ বকর অনযতম প্রধোন কোরণ। হটোবযোরকো 

এটলোস-২০১৮ এর তথয মরত প্রবতবছর তোমোকজবনত হরোরগ প্রোে ১ লোখ ৬২ 

 োজোর মোনুষ মৃতুযবরণ করর। 

 তোমোক ববপণন সোরবক স্বোস্থ্যমন্ত্রী 

 

https://barta24.com/details/national/93972/tobacco-corona 
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ববরশষ সংবোদ 

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাকজাত দ্রব্বযর ববপণন বন্ধ 

করব্ত হব্ব: অধ্যাপক ডাাঃ আ ফ ম রুহলু হক 
June 9, 2020 Leave a comment 

 

স্টোফ বররপোটকোর কররোনকোলীন সমরে জনস্বোস্থ্য রক্ষোে তোমোকজোত দ্ররবযর ববপণন বরে  আরবদন জোনোরলন 

সোরবক স্বোস্থ্যমন্ত্রী অধযোপক ডোাঃ আ, ফ,ম, রু ুল  ক, এমবপ ঢোকো আ ছ্োবনেো বমশন স্বোস্থ্য হসক্টর কতৃকক 

আরেোজজত কররোনো সংলোপ ববষেক অনলোইন বমবডেো আরলোচ্নোে কররোনোকোলীন ম োমোরী সমরে জনস্বোস্থ্য রক্ষোে 

তোমোকজোত দ্ররবযর বযব োর বনেন্ত্রণ জরুবর বরল মত বদরেরছন সোরবক  স্বোস্থ্য ও পবরবোর কলযোণমন্ত্রী ও  ববজ্ঞোন ও 

প্রযুজি ববষেক মন্ত্রনোলরের স্থ্োেী কবমটটর, সভোপবত অধযোপক ডোাঃ . 

 

https://thebdexpress.com/category/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7-

%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6/ 
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কররোনোভোইরোস ম োমোরীর এই সমরে জনস্বোস্থ্য রক্ষোে তোমোক পরণযর ববজক্র বরে 

প্রধোনমন্ত্রীর কোরছ আরবদন জোবনরেরছন সোরবক স্বোস্থ্যমন্ত্রী ডো. আ ফ ম রু ুল  ক। 

মঙ্গলবোর ঢোকো আ ছ্োবনেো বমশরনর স্বোস্থ্য ববভোগ আরেোজজত এক ভোচু্কেোল আরলোচ্নোে বতবন 

এ আরবদন জোনোন। 

হকোবভড-১৯ ম োমোরী সমরে জনস্বোস্থ্য রক্ষোে তোমোকজোত দ্ররবযর বযব োর বনেন্ত্রণ জরুবর বরল 

ববশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্োর বিবয উদ্ধৃত করর রু ুল  ক এই পবরবস্থ্বতরতও তোমোক পণয ববজক্র 

অবযো ত থোকোে ববস্মে প্রকোশ কররন। 

তো বরের জনয প্রধোনমন্ত্রীর সরোসবর  স্তরক্ষপ কোমনো করর বতবন বরলন, “যত দ্রতু তো বে করো 

যোরব, তত আমোরদর মঙ্গল।” 

অনুষ্ঠোরন জোনোরনো  ে, বোংলোরদরশ প্রোে ৪ হকোটট প্রোপ্তবেস্ক মোনুষ তোমোক বযব োর কররন। এর 

মরধয হধো ুঁেোবব ীন তোমোক বযব োরকোরী ২ হকোটট ২০ লোখ, ধূমপোেী ১ হকোটট ৯২ লোখ। প্রবত 

বছর তোমোকজবনত হরোরগ প্রোে ১ লো ৬২  োজোর মোনুষ মোরো যোে। 



ঢোকো আ ছ্োবনেো বমশরনর স্বোস্থ্য ববভোরগর পবরচ্োলক ইকবোল মোসুরদর সঞ্চোলনোে সভোে বিবয 

রোরখন ববশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্োর নযোশনোল প্ররফশনোল অবফসোর ডো. সসেদ মো ফুজলু  ক, অধযোপক 

ডো অরূপ রতন হচ্ৌধুরী। 
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