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Summary: 

 

The E-Commerce Association of Bangladesh (E-CAB) has called for an end to online advertising 

and marketing of tobacco products, including e-cigarettes. The call was made at an online 

seminar jointly organized by E-Cab and Dhaka Ahsania Mission on the afternoon of 4 February, 

2021. The topic of the seminar was 'How harmful e-cigarettes are to health and what online 

entrepreneurs should do to enforce the Tobacco Control Act'. Ibrahim Khalil, Chairman, Rural E-

Commerce Standing Committee, was the speaker at the seminar. Syed Mahfuzul Haque, 

National Professional Officer, World Health Organization, Sahab Uddin Shipon, Vice President, 

E-Cab, Iqbal Masud, Director, Health and WASH Sector, Dhaka Ahsania Mission, Dr. Saleh 

Mahmud Tushar, Chairman, e-Cab e-Health Standing Committee and Md. Mukhlesur Rahman, 

Assistant Director, Health Sector, Dhaka Ahsania Mission was present the seminar. 

Syed Mahfuzul Haque, National Professional Officer of World Health Organization, said, tobacco 

is harmful in all respects. The World Health Organization has not recognized e-cigarettes as a 

way to quit smoking. It is completely banned in India. E-cigarettes have also been banned in 

many other countries around the world as harmful. It is time to ban e-cigarettes in our country 

too. 

Iqbal Masud, Director, Health and WASH Sector of Dhaka Ahsania Mission said, e-cigarettes are 

a symbol of style and nobility for the youth generation as well. And since young people are 

largely dependent on online, the availability of tobacco products online will encourage them to 

use e-cigarettes. E-Cab can play a big role in stopping the sale of tobacco products including e-

cigarettes online. 

Sahab Uddin Shipon, vice-president of e-Cab, said that as part of social responsibility, traders 

should not sell anything that is harmful to society and the state. Traders should not sell tobacco 

products, at least considering the ethical aspects. I would like to request the members of e-Cab 

to refrain from selling tobacco products including e-cigarettes. "In the future, we will raise 

these issues in the revision of digital commerce policy, ICT policy and integrity policy," he said. 

E-Cab e-Health Standing Committee Chairman. Saleh Mahmud Tushar said e-cigarettes are 

already banned in the world and 41 countries. Other countries also have specific policies in this 

regard. There is no law to ban e-cigarettes in our country till now. Considering the public health, 

those concerned should take immediate steps in this regard. 

Incidentally, e-Cab is currently strong in the e-commerce industry with about one and a half 

thousand members. And Dhaka Ahsania Mission has been working on tobacco control for more 

than 10 years. Stakeholders believe that the commitment of both the organizations to work 

together in tobacco control this time will further accelerate the announcement of Hon'ble 

Prime Minister Sheikh Hasina to make the country tobacco free in 2040. 
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অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযেি তিজ্ঞো ৈ ও তি যৈ িপে আহিোৈ জোতৈপয়পে ই-কমোসথ অেোপসোতসপয়েৈ অি িোাংলোপেে (ই-

কেোি)। িৃহস্পতিিোি (৪ ফেব্রুয়োতি) তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ ‘ই-তসগোপির্’ স্বোপযেি জৈে কির্ো 

ক্ষতিকি ও িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ উপেেোক্তোপেি কিযীয়' েীর্থক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহ্বোৈ জোৈোপৈো হয়। 

রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি তেপলৈ তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল 

প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, ই-কেোি'িসহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ'ি স্বোযে ও ওয়োস 

ফসক্টি'ি  তিেোলক ইকিোল মোসুে, ই-কেোি'ি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি 

স্বোযে ফসক্টি'ি সহকোিী  তিেোলক ফমো. ফমোখপলেুি িহমোৈ। 

ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে সাংযো তসগোপির্ ফেপে ফেওয়োি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক 

স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি অপৈক ফেপেও ই-তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। িোাংলোপেপেও ই-

তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 

ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি 

অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আিও উৎসোতহি কিপি। 

অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি এপক্ষপে িে ভ‚তমকো িোখপি  োপি। 

ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে ক্ষতিকি 

এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-কেোপিি 

সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। এেোেো, 

আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি িপল 

তিতৈ জোৈোৈ। 

ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপশ্বি ৪১টি ফেে ইপিোমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিপে। 

অন্  ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। িোাংলোপেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। জৈস্বোপযেি কর্ো 

তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রæি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 
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ই-বিগানরটিহ তামাকজাত পনযের অনলাইন বিজ্ঞাপন িে চায় ই-কোি 
চোননল আই অনলাইন ৪ ফেব্রুয়াবর, ২০২১ ১৯:২১ 

অনলাইনন ই-বিগানরট িহ তামাকজাত পনযের বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনের আহিান জাবননয়নে ই-কমািস এনিাবিনয়শন অি 

িাাংলানেশ (ই-কোি)। 

িৃহস্পতিিোি তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ অৈুতিি এক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহিোৈ জোৈোপৈো হয়। 

ফসতমৈোপিি আপলোেে তির্য় তেল- ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ 

উপেেোক্তোপেি কিযীয়’। 

ফসতমৈোপি তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে 

সাংযো তসগোপির্ ফেপে ফেিোি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি আপিো অপৈক ফেপেও ই-

তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। আমোপেি ফেপেও ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 

ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টপিি  তিেোলক ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও 

আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি 

সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আপিো উৎসোতহি কিপি। অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি 

এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 

 

https://www.channelionline.com/author/cinewsbangla/


ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে ক্ষতিকি 

এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-কেোপিি 

সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। এেোেো 

আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি িপল 

তিতৈ জোৈোৈ। 

ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপশ্বি ৪১টি ফেপে ইতিমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিপে। 

অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। আমোপেি ফেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। জৈস্বোপযেি 

কর্ো তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 
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অনলাইনন তামাকপনযের বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনের আহ্বান 

 
 

 

অনলাইনন ই-বিগানরটিহ তামাকজাত পনযের বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনে আহিান জাবননয়নে ই-কমািস অোনিাবিনয়শন অি 

িাাংলানেশ (ই-কোি)। 

িৃহস্পতিিোি (৪ ফেব্রুয়োতি) তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ 'ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও 

িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ উপেেোক্তোপেি কিযীয়' েীর্থক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহ্বোৈ জোৈোপৈো হয়।  

রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি তেপলৈ তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল 

প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, ই-কেোি'িসহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ'ি স্বোযে ও ওয়োস 

ফসক্টি'ি  তিেোলক ইকিোল মোসুে, ই-কেোি'ি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি 

স্বোযে ফসক্টি'ি সহকোিী  তিেোলক ফমো. ফমোখপলেুি িহমোৈ। 



ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে সাংযো তসগোপির্ ফেপে ফেওয়োি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক 

স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি অপৈক ফেপেও ই-তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। িোাংলোপেপেও ই-

তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 

ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি 

অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আিও উৎসোতহি কিপি। 

অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 

ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে ক্ষতিকি 

এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-কেোপিি 

সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। এেোেো, 

আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি িপল 

তিতৈ জোৈোৈ। 

ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপশ্বি ৪১টি ফেে ইপিোমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিপে। 

অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। িোাংলোপেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। জৈস্বোপযেি কর্ো 

তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 
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অনলাইনন ই-বিগানরটিহ তামাকজাত পনযের  

বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনে ই-কোনির আহিান 

 

 
েবি: িাংগৃহীত 

 

অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  পযেি তিজ্ঞো ৈ ও তি যৈ িপে আহিোৈ জোতৈপয়পে ই-কমোসথ এপসোতসপয়েৈ অি িোাংলোপেে (ই-

কেোি)। 

িৃহস্পতিিোি (৪ ফেব্রুয়োতি) ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ অৈুতিি এক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহিোৈ জোৈোপৈো হয়। 

ফসতমৈোপিি আপলোেে তির্য় তেল- ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ 

উপেেোক্তোপেি কিযীয়’। 

রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি তেপলৈ- ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, 

ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি, তিশ্ব স্বোযে সাংযো, সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, সহ-সভো তি, ই-কেোি, ইকিোল মোসুে,  তিেোলক, স্বোযে ও ওয়োস 

ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ, ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ফেয়োিমেোৈ, ই-কেোি ই- ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটি এিাং ফমোোঃ ফমোখপলেুি িহমোৈ, 

সহকোিী  তিেোলক, স্বোযে ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ। 



ফসতমৈোপি তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে 

তসগোপির্ ফেপে ফেিোি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি আপিো অপৈক ফেপেও ই-

তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। আমোপেি ফেপেও ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 

ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টপিি  তিেোলক ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও 

আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি 

সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আপিো উৎসোতহি কিপি। অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি 

এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 

ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে ক্ষতিকি 

এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  ফযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-কেোপিি 

সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। এেোেো 

আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি িপল 

তিতৈ জোৈোৈ। 

ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপে^ও ৪১টি ফেপে ইতিমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ 

কিপে। অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। আমোপেি ফেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। 

জৈস্বোপযেি কর্ো তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 

প্রসঙ্গি, প্রোয় ফেে হোজোি সেসে তৈপয় ই-কমোসথ ইডোতিপি ই-কেোি েক্ত অিযোপৈ িপয়পে। আি ১০ িেপিিও ফিতে সময় ধপি ঢোকো 

আহ্েোতৈয়ো তমেৈ িোমোক তৈয়ন্ত্রপয কোজ কপি  োপে। িোমোক তৈয়ন্ত্রপয এিোি উভয় প্রতিিোপৈি একপে কোজ কিোি অঙ্গীকোি ২০৪০ সোপল 

ফেেপক িোমোক মুক্ত কিো জৈে মোৈৈীয় প্রধোৈমন্ত্রী ফেখ হোতসৈোি ফ োর্যোপক আপিো ফিগিোৈ কিপি িপল সাংতিষ্টিো মপৈ কিপেৈ। 

 

https://barta24.com/details/national/114754/ecab-calls-for-ban-on-online-advertising-and-

marketing-of-tobacco-products-including 
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অনলাইনন তামাকপনযের বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনের আহ্বান 

 
 জনপে ফেস্কঃ অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযেি তিজ্ঞো ৈ ও তি যৈ িপে আহিোৈ জোতৈপয়পে ই-কমোসথ অেোপসোতসপয়েৈ অি 

িোাংলোপেে (ই-কেোি)। 

িৃহস্পতিিোি (৪ ফেব্রুয়োতি) তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও 

িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ উপেেোক্তোপেি কিযীয়’ েীর্থক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহ্বোৈ জোৈোপৈো হয়। 

রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি তেপলৈ তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল 

প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, ই-কেোি’িসহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ’ি স্বোযে ও ওয়োস 

ফসক্টি’ি  তিেোলক ইকিোল মোসুে, ই-কেোি’ি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো 

তমেপৈি স্বোযে ফসক্টি’ি সহকোিী  তিেোলক ফমো. ফমোখপলেুি িহমোৈ। 

ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে সাংযো তসগোপির্ ফেপে ফেওয়োি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক 

স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি অপৈক ফেপেও ই-তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। িোাংলোপেপেও ই-

তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 

ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি 

অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আিও উৎসোতহি কিপি। 

অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 

ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে ক্ষতিকি 

এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-কেোপিি 



সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। এেোেো, 

আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি িপল 

তিতৈ জোৈোৈ। 

ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপশ্বি ৪১টি ফেে ইপিোমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিপে। 

অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। িোাংলোপেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। জৈস্বোপযেি কর্ো 

তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 
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‘অনলাইনন ই-বিগানরট িহ তামাকজাত পনযের  

বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনে ই-কোনির আহিান’ 

 

 

 

ফেস্ক বরনপাটস  : অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  পযেি তিজ্ঞো ৈ ও তি যৈ িপে আহিোৈ জোতৈপয়পে ই-কমোসথ এপসোতসপয়েৈ অি 

িোাংলোপেে (ই-কেোি)। ৪ ফেব্রুয়োতি তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ অৈুতিি এক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ 

আহিোৈ জোৈোপৈো হয়। ফসতমৈোপিি আপলোেে তির্য় তেল- ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি 

িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ উপেেোক্তোপেি কিযীয়’। রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি 

আপলোেক তহপসপি তেপলৈ- ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি, তিশ্ব স্বোযে সাংযো, সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, সহ-সভো তি, 

ই-কেোি, ইকিোল মোসুে,  তিেোলক, স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ, ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ফেয়োিমেোৈ, ই-কেোি ই- 

ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটি এিাং ফমোোঃ ফমোখপলেুি িহমোৈ, সহকোিী  তিেোলক, স্বোযে ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ। 

ফসতমৈোপি তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে 

তসগোপির্ ফেপে ফেিোি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি আপিো অপৈক ফেপেও ই-



তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। আমোপেি ফেপেও ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 

ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টপিি  তিেোলক ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও 

আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি 

সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আপিো উৎসোতহি কিপি। অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি 

এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 

ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে ক্ষতিকি 

এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-কেোপিি 

সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। এেোেো 

আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি িপল 

তিতৈ জোৈোৈ। 

ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপে^ও ৪১টি ফেপে ইতিমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ 

কিপে। অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। আমোপেি ফেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। 

জৈস্বোপযেি কর্ো তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 

প্রসঙ্গি, প্রোয় ফেে হোজোি সেসে তৈপয় ই-কমোসথ ইডোতিপি ই-কেোি েক্ত অিযোপৈ িপয়পে। আি ১০ িেপিিও ফিতে সময় ধপি ঢোকো 

আহ্েোতৈয়ো তমেৈ িোমোক তৈয়ন্ত্রপয কোজ কপি  োপে। িোমোক তৈয়ন্ত্রপয এিোি উভয় প্রতিিোপৈি একপে কোজ কিোি অঙ্গীকোি ২০৪০ সোপল 

ফেেপক িোমোক মুক্ত কিো জৈে মোৈৈীয় প্রধোৈমন্ত্রী ফেখ হোতসৈোি ফ োর্যোপক আপিো ফিগিোৈ কিপি িপল সাংতিষ্টিো মপৈ কিপেৈ। 
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অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  পযেি তিজ্ঞো ৈ ও তি যৈ িপে আহিোৈ জোতৈপয়পে ই-কমোসথ এপসোতস-ফয়েৈ অি িোাংলোপেে (ই-

কেোি)। ৪ ফেব্রুয়োতি তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ অৈুতিি এক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহিোৈ জোৈোপৈো 

হয়। ফসতমৈোপিি আপলোেে তির্য় তেল- ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ 

উপেেোক্তোপেি কিযীয়’। 
রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি তেপলৈ- ডো. সসয়ে মোহেুজুল 

হক, ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি, তিশ্ব স্বোযে সাংযো, সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, সহ-সভো তি, ই-কেোি, ইকিোল মোসুে,  তিেোলক, স্বোযে ও 

ওয়োস ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ, ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ফেয়োিমেোৈ, ই-কেোি ই- ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটি এিাং ফমোোঃ ফমোখপলেুি 

িহমোৈ, সহকোিী  তিেোলক, স্বোযে ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ। 

https://banglatopnews24.com/author/nazrul/


ফসতমৈোপি তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সি তেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে 

তসগোপির্ ফেপে ফেিোি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি আপিো অপৈক ফেপেও ই-

তসগোপির্ ক্ষতি কি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। আমোপেি ফেপেও ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 
ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টপিি  তিেোলক ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও 

আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি 

সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আপিো উৎসোতহি কিপি। অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি 

এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 
ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে 

ক্ষতিকি এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। 
ই-কেোপিি সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি 

র্োতক। এেোেো আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ 

কিো হপি িপল তিতৈ জোৈোৈ। 
ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপে^ও ৪১টি ফেপে ইতিমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ 

কিপে। অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। আমোপেি ফেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। 
জৈস্বোপযেি কর্ো তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 
প্রসঙ্গি, প্রোয় ফেে হোজোি সেসে তৈপয় ই-কমোসথ ইডোতিপি ই-কেোি েক্ত অিযোপৈ িপয়পে। আি ১০ িেপিি ও ফিতে সময় ধপি ঢোকো 

আহ্েোতৈয়ো তমেৈ িোমোক তৈয়ন্ত্রপয কোজ কপি  োপে। িোমোক তৈয়ন্ত্রপয এিোি উভয় প্রতিিোপৈি একপে কোজ কিোি অঙ্গীকোি ২০৪০ সোপল 

ফেেপক িোমোক মুক্ত কিো জৈে মোৈৈীয় প্রধোৈমন্ত্রী ফেখ হোতসৈোি ফ োর্যোপক আপিো ফিগিোৈ কিপি িপল সাংতিষ্টিো মপৈ কিপেৈ। 
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অনলাইনন ই-বিগানরট িহ তামাকজাত পনযের  

বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনে ই-কোনির আহিান 

 

    

অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  পযেি তিজ্ঞো ৈ ও তি যৈ িপে আহিোৈ জোতৈপয়পে ই-কমোসথ এপসোতসপয়েৈ অি িোাংলোপেে (ই-

কেোি)। ৪ ফেব্রুয়োতি তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ অৈুতিি এক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহিোৈ জোৈোপৈো 

হয়। ফসতমৈোপিি আপলোেে তির্য় তেল- ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ 

উপেেোক্তোপেি কিযীয়’। 

রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি তেপলৈ- ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, 

ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি, তিশ্ব স্বোযে সাংযো, সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, সহ-সভো তি, ই-কেোি, ইকিোল মোসুে,  তিেোলক, স্বোযে ও ওয়োস 

ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ, ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ফেয়োিমেোৈ, ই-কেোি ই- ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটি এিাং ফমোোঃ ফমোখপলেুি িহমোৈ, 

সহকোিী  তিেোলক, স্বোযে ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ। 



ফসতমৈোপি তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে 

তসগোপির্ ফেপে ফেিোি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি আপিো অপৈক ফেপেও ই-

তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। 

আমোপেি ফেপেও ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টপিি  তিেোলক ইকিোল মোসুে 

িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি অপৈকোাংপেই 

তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আপিো উৎসোতহি কিপি। অৈলোইপৈ ই-

তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 

ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে ক্ষতিকি 

এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-কেোপিি 

সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। এেোেো 

আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি িপল 

তিতৈ জোৈোৈ। 

ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপে^ও ৪১টি ফেপে ইতিমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ 

কিপে। অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। আমোপেি ফেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। 

জৈস্বোপযেি কর্ো তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 

প্রসঙ্গি, প্রোয় ফেে হোজোি সেসে তৈপয় ই-কমোসথ ইডোতিপি ই-কেোি েক্ত অিযোপৈ িপয়পে। আি ১০ িেপিিও ফিতে সময় ধপি ঢোকো 

আহ্েোতৈয়ো তমেৈ িোমোক তৈয়ন্ত্রপয কোজ কপি  োপে। িোমোক তৈয়ন্ত্রপয এিোি উভয় প্রতিিোপৈি একপে কোজ কিোি অঙ্গীকোি ২০৪০ সোপল 

ফেেপক িোমোক মুক্ত কিো জৈে মোৈৈীয় প্রধোৈমন্ত্রী ফেখ হোতসৈোি ফ োর্যোপক আপিো ফিগিোৈ কিপি িপল সাংতিষ্টিো মপৈ কিপেৈ। 
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অনলাইনন ই-বিগানরটিহ তামাকজাত পনযের  

বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনের আহিান ই-কোনির ফিবমনানর 

 

 
 

অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  পযেি তিজ্ঞো ৈ ও তি যৈ িপে আহিোৈ জোতৈপয়পে ই-কমোসথ এপসোতসপয়েৈ অি িোাংলোপেে (ই-

কেোি)। ৪ ফেব্রæয়োতি তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ অৈুতিি এক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহিোৈ 

জোৈোপৈো হয়। ফসতমৈোপিি আপলোেে তির্য় তেল- ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ 

অৈলোইৈ উপেেোক্তোপেি কিযীয়’। রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি 

তেপলৈ- ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি, তিশ্ব স্বোযে সাংযো, সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, সহ-সভো তি, ই-কেোি, 

ইকিোল মোসুে,  তিেোলক, স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ, ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ফেয়োিমেোৈ, ই-কেোি ই- ফহলর্ 

স্ট্েোতডাং কতমটি এিাং ফমোোঃ ফমোখপলেুি িহমোৈ, সহকোিী  তিেোলক, স্বোযে ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ। 
ফসতমৈোপি তিশ্ব স্বোয্  সাংযোি ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিে^ 

স্¦াোযে সাংযো তসগোপির্ ফেপে ফেিোি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি আপিো অপৈক 

ফেপেও ই-তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। আমোপেি ফেপেও ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 

ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টপিি  তিেোলক ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও 

আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি 

সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আপিো উৎসোতহি কিপি। অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি 

এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 



ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ,  সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে 

ক্ষতিকি এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-

কেোপিি সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। 

এেোেো আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি 

িপল তিতৈ জোৈোৈ। 
ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপে^ি ৪১টি ফেপে ইতিমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ 

কিপে। অন্  ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। আমোপেি ফেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। 

জৈস্বোপযেি কর্ো তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রæি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 
অৈুিোপৈ শুপভেো িক্তিে িোপখৈ ই-কেোপিি ফজৈোপিল মেোপৈজোি জোহোঙ্গীি আলম ফেোভৈ। প্রসঙ্গি, প্রোয় ফেে হোজোি সেসে তৈপয় ই-

কমোসথ ইডোতিপি ই-কেোি েক্ত অিযোপৈ িপয়পে।  আি ১০ িেপিিও ফিতে সময় ধপি ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ িোমোক তৈয়ন্ত্রপয কোজ কপি 

 োপে। িোমোক তৈয়ন্ত্রপয এিোি উভয় প্রতিিোপৈি একপে কোজ কিোি অঙ্গীকোি ২০৪০ সোপল ফেেপক িোমোক মুক্ত কিো জৈে মোৈৈীয় 

প্রধোৈমন্ত্রী ফেখ হোতসৈোি ফ োর্যোপক আপিো ফিগিোৈ কিপি িপল সাংতিষ্টিো মপৈ কিপেৈ। 
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https://techsangbad.com.bd/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE/
https://techsangbad.com.bd/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE/


ফলািাল িাাংলা ফটবলবিশন 
 

অনলাইনন তামাকপনযের বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনের আহ্বান 
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অনলাইনন ই-বিগানরটিহ তামাকজাত পনযের বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনে আহিান জাবননয়নে ই-কমািস অোনিাবিনয়শন অি 

িাাংলানেশ (ই-কোি)। 

িৃহস্পতিিোি (৪ ফেব্রুয়োতি) তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও 

িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ উপেেোক্তোপেি কিযীয়’ েীর্থক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহ্বোৈ জোৈোপৈো হয়।  
রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি তেপলৈ তিশ্ব স্বোযে সাংযোি 

ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, ই-কেোি’িসহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ’ি স্বোযে ও 

ওয়োস ফসক্টি’ি  তিেোলক ইকিোল মোসুে, ই-কেোি’ি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো 

তমেপৈি স্বোযে ফসক্টি’ি সহকোিী  তিেোলক ফমো. ফমোখপলেুি িহমোৈ। 
ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে সাংযো তসগোপির্ ফেপে ফেওয়োি উ োয় তহপসপি ই-

তসগোপির্পক স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি অপৈক ফেপেও ই-তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। 

িোাংলোপেপেও ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 
ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি 

অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আিও উৎসোতহি কিপি। 

অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 
ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে 

ক্ষতিকি এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-

কেোপিি সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  যে তিক্িয় কিো ফর্পক তিিি 

র্োতক। এেোেো, আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ 

কিো হপি িপল তিতৈ জোৈোৈ। 
ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপশ্বি ৪১টি ফেে ইপিোমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ 

কিপে। অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। িোাংলোপেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। 

জৈস্বোপযেি কর্ো তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 
 
https://www.globalbangla.tv/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87

%E0%A6%A8%E0%A7%87-

%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0

%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D/ 

https://www.globalbangla.tv/
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https://www.globalbangla.tv/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D/
https://www.globalbangla.tv/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D/
https://www.globalbangla.tv/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D/
https://www.globalbangla.tv/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D/
https://www.globalbangla.tv/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D/


 

 

 
প্রকোে :  ২০২১-০২-০৪ ১৯:৩৮:২৮ 

অনলাইনন তামাকপনযের বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনের আহ্বান 

 

 

 

বনজস্ব প্রবতনিেক : 

অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযেি তিজ্ঞো ৈ ও তি যৈ িপে আহিোৈ জোতৈপয়পে ই-কমোসথ অেোপসোতসপয়েৈ অি িোাংলোপেে (ই-

কেোি)। 

িৃহস্পতিিোি (৪ ফেব্রুয়োতি) তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও 

িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ উপেেোক্তোপেি কিযীয়’ েীর্থক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহ্বোৈ জোৈোপৈো হয়। 

রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি তেপলৈ তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল 

প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, ই-কেোি’িসহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ’ি স্বোযে ও ওয়োস 

ফসক্টি’ি  তিেোলক ইকিোল মোসুে, ই-কেোি’ি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো 

তমেপৈি স্বোযে ফসক্টি’ি সহকোিী  তিেোলক ফমো. ফমোখপলেুি িহমোৈ। 



ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে সাংযো তসগোপির্ ফেপে ফেওয়োি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক 

স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি অপৈক ফেপেও ই-তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। িোাংলোপেপেও ই-

তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 

ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি 

অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আিও উৎসোতহি কিপি। 

অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 

ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে ক্ষতিকি 

এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-কেোপিি 

সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। এেোেো, 

আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি িপল 

তিতৈ জোৈোৈ। 

ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপশ্বি ৪১টি ফেে ইপিোমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিপে। 

অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। িোাংলোপেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। জৈস্বোপযেি কর্ো 

তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 

 

https://thedailyshangu.com/archives/55890 

https://thedailyshangu.com/archives/55890


 
 

অনলাইনন ই-বিগানরট িহ তামাকজাত পনযের  

বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনে ই-কোনির আহিান 

 

 
 

অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  পযেি তিজ্ঞো ৈ ও তি যৈ িপে আহিোৈ জোতৈপয়পে ই-কমোসথ এপসোতসপয়েৈ অি িোাংলোপেে (ই-

কেোি)। ৪ ফেব্রুয়োতি তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ অৈুতিি এক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহিোৈ জোৈোপৈো 

হয়। ফসতমৈোপিি আপলোেে তির্য় তেল- ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ 

উপেেোক্তোপেি কিযীয়’। 

রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি তেপলৈ- ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, 

ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি, তিশ্ব স্বোযে সাংযো, সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, সহ-সভো তি, ই-কেোি, ইকিোল মোসুে,  তিেোলক, স্বোযে ও ওয়োস 

ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ, ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ফেয়োিমেোৈ, ই-কেোি ই- ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটি এিাং ফমোোঃ ফমোখপলেুি িহমোৈ, 

সহকোিী  তিেোলক, স্বোযে ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ। 

ফসতমৈোপি তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে 

তসগোপির্ ফেপে ফেিোি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি আপিো অপৈক ফেপেও ই-

তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। 

আমোপেি ফেপেও ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টপিি  তিেোলক ইকিোল মোসুে 

িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি অপৈকোাংপেই 



তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আপিো উৎসোতহি কিপি। অৈলোইপৈ ই-

তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 

ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে ক্ষতিকি 

এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-কেোপিি 

সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। এেোেো 

আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি িপল 

তিতৈ জোৈোৈ। 

ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপে^ও ৪১টি ফেপে ইতিমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ 

কিপে। অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। আমোপেি ফেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। 

জৈস্বোপযেি কর্ো তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 

প্রসঙ্গি, প্রোয় ফেে হোজোি সেসে তৈপয় ই-কমোসথ ইডোতিপি ই-কেোি েক্ত অিযোপৈ িপয়পে। আি ১০ িেপিিও ফিতে সময় ধপি ঢোকো 

আহ্েোতৈয়ো তমেৈ িোমোক তৈয়ন্ত্রপয কোজ কপি  োপে। িোমোক তৈয়ন্ত্রপয এিোি উভয় প্রতিিোপৈি একপে কোজ কিোি অঙ্গীকোি ২০৪০ সোপল 

ফেেপক িোমোক মুক্ত কিো জৈে মোৈৈীয় প্রধোৈমন্ত্রী ফেখ হোতসৈোি ফ োর্যোপক আপিো ফিগিোৈ কিপি িপল সাংতিষ্টিো মপৈ কিপেৈ। 
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অনলাইনন তামাকপনযের বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনের আহ্বান 

 

 প্রকোতেি : ৪ ফেব্রুয়োতি ২০২১ 

 

 

ফিানরর েপসয ফেস্ক: 

অনলাইনন ই-বিগানরটিহ তামাকজাত পনযের বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনে আহিান জাবননয়নে ই-কমািস অোনিাবিনয়শন অি 

িাাংলানেশ (ই-কোি)। 

িৃহস্পতিিোি (৪ ফেব্রুয়োতি) তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও 

িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ উপেেোক্তোপেি কিযীয়’ েীর্থক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহ্বোৈ জোৈোপৈো হয়। 

রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি তেপলৈ তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল 

প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, ই-কেোি’িসহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ’ি স্বোযে ও ওয়োস 

ফসক্টি’ি  তিেোলক ইকিোল মোসুে, ই-কেোি’ি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো 

তমেপৈি স্বোযে ফসক্টি’ি সহকোিী  তিেোলক ফমো. ফমোখপলেুি িহমোৈ। 

ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে সাংযো তসগোপির্ ফেপে ফেওয়োি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক 

স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি অপৈক ফেপেও ই-তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। িোাংলোপেপেও ই-

তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 

ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি 

অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আিও উৎসোতহি কিপি। 

অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 

ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে ক্ষতিকি 

এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-কেোপিি 



সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। এেোেো, 

আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি িপল 

তিতৈ জোৈোৈ। 

ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপশ্বি ৪১টি ফেে ইপিোমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিপে। 

অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। িোাংলোপেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। জৈস্বোপযেি কর্ো 

তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 

 

https://www.bhorerdarpan.com/bangladesh/economy/details/29932/%E0%A6%85%E0%A6%A

8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-

%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0

%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D/ 

 

https://www.bhorerdarpan.com/bangladesh/economy/details/29932/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D/
https://www.bhorerdarpan.com/bangladesh/economy/details/29932/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D/
https://www.bhorerdarpan.com/bangladesh/economy/details/29932/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D/
https://www.bhorerdarpan.com/bangladesh/economy/details/29932/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D/
https://www.bhorerdarpan.com/bangladesh/economy/details/29932/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D/


 

অনলাইনন ই-বিগানরট িহ তামাকজাত পনযের  

বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনে ই-কোনির আহিান 
বনজস্ব প্রবতনিেক 

৫ ফেব্রুয়োতি ২০২১, 

 

 
 

অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  পযেি তিজ্ঞো ৈ ও তি যৈ িপে আহিোৈ জোতৈপয়পে ই-কমোসথ এপসোতসপয়েৈ অি িোাংলোপেে 

(ই-কেোি)। ৪ ফেব্রুয়োতি তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ অৈুতিি এক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহিোৈ 

জোৈোপৈো হয়। ফসতমৈোপিি আপলোেে তির্য় তেল- ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি 

িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ উপেেোক্তোপেি কিযীয়’। রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি 

আপলোেক তহপসপি তেপলৈ- ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি, তিশ্ব স্বোযে সাংযো, সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, সহ-

সভো তি, ই-কেোি, ইকিোল মোসুে,  তিেোলক, স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ, ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, 

ফেয়োিমেোৈ, ই-কেোি ই- ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটি এিাং ফমোোঃ ফমোখপলেুি িহমোৈ, সহকোিী  তিেোলক, স্বোযে ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো 

তমেৈ। 
ফসতমৈোপি তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব 

স্বোযে তসগোপির্ ফেপে ফেিোি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি আপিো অপৈক 

ফেপেও ই-তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। আমোপেি ফেপেও ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 

https://www.ekattoreralo.com/author/ekattoreralo/
https://i1.wp.com/www.ekattoreralo.com/wp-content/uploads/2021/02/E-Cab-DAM-webinar.png?fit=1364%2C702&ssl=1


ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টপিি  তিেোলক ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও 

আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি 

সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আপিো উৎসোতহি কিপি। অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-

কেোি এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 
ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে 

ক্ষতিকি এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। 

ই-কেোপিি সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক 

তিিি র্োতক। এেোেো আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে 

উত্থো ৈ কিো হপি িপল তিতৈ জোৈোৈ। 
ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপে^ও ৪১টি ফেপে ইতিমপধে ই-তসগোপির্ 

তৈতর্দ্ধ কিপে। অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। আমোপেি ফেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ 

ফৈই। জৈস্বোপযেি কর্ো তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 
প্রসঙ্গি, প্রোয় ফেে হোজোি সেসে তৈপয় ই-কমোসথ ইডোতিপি ই-কেোি েক্ত অিযোপৈ িপয়পে। আি ১০ িেপিিও ফিতে সময় ধপি ঢোকো 

আহ্েোতৈয়ো তমেৈ িোমোক তৈয়ন্ত্রপয কোজ কপি  োপে। িোমোক তৈয়ন্ত্রপয এিোি উভয় প্রতিিোপৈি একপে কোজ কিোি অঙ্গীকোি ২০৪০ 

সোপল ফেেপক িোমোক মুক্ত কিো জৈে মোৈৈীয় প্রধোৈমন্ত্রী ফেখ হোতসৈোি ফ োর্যোপক আপিো ফিগিোৈ কিপি িপল সাংতিষ্টিো মপৈ 

কিপেৈ।# 

 
https://www.ekattoreralo.com/highlights/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6

%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%B9-

%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE/ 

https://www.ekattoreralo.com/highlights/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE/
https://www.ekattoreralo.com/highlights/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE/
https://www.ekattoreralo.com/highlights/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE/
https://www.ekattoreralo.com/highlights/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE/
https://www.ekattoreralo.com/highlights/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%B9-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE/
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ফিজোউি িহমোৈ তিজভী, হ-িোাংলো তৈউজ : অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  পযেি তিজ্ঞো ৈ ও তি যৈ িপে আহিোৈ জোতৈপয়পে ই-

কমোসথ এপসোতসপয়েৈ অি িোাংলোপেে (ই-কেোি)। ৪ ফেব্রুয়োতি তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ অৈুতিি এক 

অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহিোৈ জোৈোপৈো হয়। ফসতমৈোপিি আপলোচ্  তির্য় তেল- ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও িোমোক 

তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ উপেেোক্তোপেি কিযীয়’। রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি 

সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি তেপলৈ- ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি, তিশ্ব স্বোযে সাংযো, সোহোি উদ্দীৈ 

তে ৈ, সহ-সভো তি, ই-কেোি, ইকিোল মোসুে,  তিেোলক, স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ, ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, 

ফেয়োিমেোৈ, ই-কেোি ই- ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটি এিাং ফমোোঃ ফমোখপলেুি িহমোৈ, সহকোিী  তিেোলক, স্বোযে ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ। 

ফসতমৈোপি তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে 

তসগোপির্ ফেপে ফেিোি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি আপিো অপৈক ফেপেও ই-

তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। আমোপেি ফেপেও ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 

ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টপিি  তিেোলক ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও 

আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি 



সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আপিো উৎসোতহি কিপি। অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি 

এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 

ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে ক্ষতিকি 

এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-কেোপিি 

সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। এেোেো 

আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি িপল 

তিতৈ জোৈোৈ। 

ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপে^ও ৪১টি ফেপে ইতিমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ 

কিপে। অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। আমোপেি ফেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। 

জৈস্বোপযেি কর্ো তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 

প্রসঙ্গি, প্রোয় ফেে হোজোি সেসে তৈপয় ই-কমোসথ ইডোতিপি ই-কেোি েক্ত অিযোপৈ িপয়পে। আি ১০ িেপিিও ফিতে সময় ধপি ঢোকো 

আহ্েোতৈয়ো তমেৈ িোমোক তৈয়ন্ত্রপয কোজ কপি  োপে। িোমোক তৈয়ন্ত্রপয এিোি উভয় প্রতিিোপৈি একপে কোজ কিোি অঙ্গীকোি ২০৪০ সোপল 

ফেেপক িোমোক মুক্ত কিো জৈে মোৈৈীয় প্রধোৈমন্ত্রী ফেখ হোতসৈোি ফ োর্যোপক আপিো ফিগিোৈ কিপি িপল সাংতিষ্টিো মপৈ কিপেৈ। 
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অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  পযেি তিজ্ঞো ৈ ও তি যৈ িপে আহিোৈ জোতৈপয়পে ই-কমোসথ এপসোতসপয়েৈ অি িোাংলোপেে (ই-

কেোি)। ৪ ফেব্রুয়োতি তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ অৈুতিি এক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহিোৈ জোৈোপৈো 

হয়। ফসতমৈোপিি আপলোেে তির্য় তেল- ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ 

উপেেোক্তোপেি কিযীয়’। রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি তেপলৈ- 

ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি, তিশ্ব স্বোযে সাংযো, সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, সহ-সভো তি, ই-কেোি, ইকিোল মোসুে, 

 তিেোলক, স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ, ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ফেয়োিমেোৈ, ই-কেোি ই- ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটি এিাং 

ফমোোঃ ফমোখপলেুি িহমোৈ, সহকোিী  তিেোলক, স্বোযে ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ। 

ফসতমৈোপি তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে 

তসগোপির্ ফেপে ফেিোি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি আপিো অপৈক ফেপেও ই-

তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। আমোপেি ফেপেও ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 

ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টপিি  তিেোলক ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও 



আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি 

সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আপিো উৎসোতহি কিপি। অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি 

এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 

ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে ক্ষতিকি 

এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-কেোপিি 

সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। এেোেো 

আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি িপল 

তিতৈ জোৈোৈ। 

ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপে^ও ৪১টি ফেপে ইতিমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ 

কিপে। অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। আমোপেি ফেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। 

জৈস্বোপযেি কর্ো তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 

প্রসঙ্গি, প্রোয় ফেে হোজোি সেসে তৈপয় ই-কমোসথ ইডোতিপি ই-কেোি েক্ত অিযোপৈ িপয়পে। আি ১০ িেপিিও ফিতে সময় ধপি ঢোকো 

আহ্েোতৈয়ো তমেৈ িোমোক তৈয়ন্ত্রপয কোজ কপি  োপে। িোমোক তৈয়ন্ত্রপয এিোি উভয় প্রতিিোপৈি একফে কোজ কিোি অঙ্গীকোি ২০৪০ সোপল 

ফেেপক িোমোক মুক্ত কিো জৈে মোৈৈীয় প্রধোৈমন্ত্রী ফেখ হোতসৈোি ফ োর্যোপক আপিো ফিগিোৈ কিপি িপল সাংতিষ্টিো মপৈ কিপেৈ। 
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অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্ সহ 

িোমোকজোি  পযেি তিজ্ঞো ৈ ও 

তি যৈ িপে আহিোৈ জোতৈপয়পে 

ই-কমোসথ এপসোতসপয়েৈ অি 

িোাংলোপেে (ই-কেোি)। ৪ 

ফেব্রুয়োতি তিপকপল ই-কেোি ও 

ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ 

উপেেোপগ অৈুতিি এক অৈলোইৈ 

ফসতমৈোপি এ আহিোৈ জোৈোপৈো 

হয়। ফসতমৈোপিি আপলোেে তির্য় 

তেল- ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে 

কির্ো ক্ষতিকি ও িোমোক 

তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ 

অৈলোইৈ উপেেোক্তোপেি 

কিযীয়’। রুিোল ই-কমোসথ 

স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ 

ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় 

ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি 

তেপলৈ- ডো. সসয়ে মোহেুজুল 

হক, ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল 

অতেসোি, তিশ্ব স্বোযে সাংযো, 

সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, সহ-

সভো তি, ই-কেোি, ইকিোল 

মোসুে,  তিেোলক, স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ, ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ফেয়োিমেোৈ, ই-কেোি ই- ফহলর্ স্ট্েোতডাং 

কতমটি এিাং ফমোোঃ ফমোখপলেুি িহমোৈ, সহকোিী  তিেোলক, স্বোযে ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ। 

ফসতমৈোপি তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে 

তসগোপির্ ফেপে ফেিোি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি আপিো অপৈক ফেপেও ই-

তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। আমোপেি ফেপেও ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 



ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টপিি  তিেোলক ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও 

আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি 

সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আপিো উৎসোতহি কিপি। অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি 

এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 

ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে ক্ষতিকি 

এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-কেোপিি 

সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। এেোেো 

আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি িপল 

তিতৈ জোৈোৈ। 

ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপে^ও ৪১টি ফেপে ইতিমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ 

কিপে। অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। আমোপেি ফেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। 

জৈস্বোপযেি কর্ো তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 

প্রসঙ্গি, প্রোয় ফেে হোজোি সেসে তৈপয় ই-কমোসথ ইডোতিপি ই-কেোি েক্ত অিযোপৈ িপয়পে। আি ১০ িেপিিও ফিতে সময় ধপি ঢোকো 

আহ্েোতৈয়ো তমেৈ িোমোক তৈয়ন্ত্রপয কোজ কপি  োপে। িোমোক তৈয়ন্ত্রপয এিোি উভয় প্রতিিোপৈি একপে কোজ কিোি অঙ্গীকোি ২০৪০ সোপল 

ফেেপক িোমোক মুক্ত কিো জৈে মোৈৈীয় প্রধোৈমন্ত্রী ফেখ হোতসৈোি ফ োর্যোপক আপিো ফিগিোৈ কিপি িপল সাংতিষ্টিো মপৈ কিপেৈ। 
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“অনলাইনন ই-বিগানরটিহ তামাকজাত পনযের বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনের আহিান 

ই-কোনির ফিবমনানর’। 
 শুক্রিোি, ৫ ফেব্রুয়োিী ২০২১, ১০:৫১ 

 FacebookMessengerWhatsAppViberTwitterMore2 

 

 

অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  পযেি তিজ্ঞো ৈ ও তি যৈ িপে আহিোৈ জোতৈপয়পে ই-কমোসথ এপসোতসপয়েৈ অি িোাংলোপেে (ই-

কেোি)। ৪ ফেব্রæয়োতি তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ অৈুতিি এক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহিোৈ জোৈোপৈো 

হয়। ফসতমৈোপিি আপলোেে তির্য় তেল- ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ 

উপেেোক্তোপেি কিযীয়’। রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি তেপলৈ- 

ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি, তিশ্ব স্বোযে সাংযো, সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, সহ-সভো তি, ই-কেোি, ইকিোল মোসুে, 

 তিেোলক, স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ, ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ফেয়োিমেোৈ, ই-কেোি ই- ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটি এিাং 

ফমোোঃ ফমোখপলেুি িহমোৈ, সহকোিী  তিেোলক, স্বোযে ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ। 

ফসতমৈোপি তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিে^ স্¦াোযে 

সাংযো তসগোপির্ ফেপে ফেিোি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি আপিো অপৈক ফেপেও ই-

তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। আমোপেি ফেপেও ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 

ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টপিি  তিেোলক ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও 



আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি 

সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আপিো উৎসোতহি কিপি। অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি 

এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 

ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে ক্ষতিকি 

এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-কেোপিি 

সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। এেোেো 

আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি িপল 

তিতৈ জোৈোৈ। 

ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপে^ি ৪১টি ফেপে ইতিমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ 

কিপে। অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। আমোপেি ফেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। 

জৈস্বোপযেি কর্ো তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রæি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 

অৈুিোপৈ শুপভেো িক্তিে িোপখৈ ই-কেোপিি ফজৈোপিল মেোপৈজোি জোহোঙ্গীি আলম ফেোভৈ। প্রসঙ্গি, প্রোয় ফেে হোজোি সেসে তৈপয় ই-কমোসথ 

ইডোতিপি ই-কেোি েক্ত অিযোপৈ িপয়পে। আি ১০ িেপিিও ফিতে সময় ধপি ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ িোমোক তৈয়ন্ত্রপয কোজ কপি  োপে। 

িোমোক তৈয়ন্ত্রপয এিোি উভয় প্রতিিোপৈি একপে কোজ কিোি অঙ্গীকোি ২০৪০ সোপল ফেেপক িোমোক মুক্ত কিো জৈে মোৈৈীয় প্রধোৈমন্ত্রী ফেখ 

হোতসৈোি ফ োর্যোপক আপিো ফিগিোৈ কিপি িপল সাংতিষ্টিো মপৈ কিপেৈ। 

 

https://www.entrepreneurbangladesh.com/2391 
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‘অনলাইনন ই-বিগানরট িহ তামাকজাত পনযের বিজ্ঞাপন ও বিপযন িনে ই-কোনির 
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অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  পযেি তিজ্ঞো ৈ ও তি যৈ িপে আহিোৈ জোতৈপয়পে ই-কমোসথ এপসোতসপয়েৈ অি িোাংলোপেে (ই-

কেোি)। ৪ ফেব্রুয়োতি তিপকপল ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ অৈুতিি এক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহিোৈ জোৈোপৈো 

হয়। ফসতমৈোপিি আপলোেে তির্য় তেল- ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ 

উপেেোক্তোপেি কিযীয়’। রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি তেপলৈ- 

ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি, তিশ্ব স্বোযে সাংযো, সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, সহ-সভো তি, ই-কেোি, ইকিোল মোসুে, 

 তিেোলক, স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ, ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ফেয়োিমেোৈ, ই-কেোি ই- ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটি এিাং 

ফমোোঃ ফমোখপলেুি িহমোৈ, সহকোিী  তিেোলক, স্বোযে ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ। 

ফসতমৈোপি তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে 

তসগোপির্ ফেপে ফেিোি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি আপিো অপৈক ফেপেও ই-

তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। আমোপেি ফেপেও ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 

ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি স্বোয্  ও ওয়োস ফসক্টপিি  তিেোলক ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও 
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আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  পযেি 

সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আপিো উৎসোতহি কিপি। অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি 

এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 

ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে ক্ষতিকি 

এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-কেোপিি 

সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। এেোেো 

আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি িপল 

তিতৈ জোৈোৈ। 

ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপে^ও ৪১টি ফেপে ইতিমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ 

কিপে। অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। আমোপেি ফেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। 

জৈস্বোপযেি কর্ো তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 

প্রসঙ্গি, প্রোয় ফেে হোজোি সেসে তৈপয় ই-কমোসথ ইডোতিপি ই-কেোি েক্ত অিযোপৈ িপয়পে। আি ১০ িেপিিও ফিতে সময় ধপি ঢোকো 

আহ্েোতৈয়ো তমেৈ িোমোক তৈয়ন্ত্রপয কোজ কপি  োপে। িোমোক তৈয়ন্ত্রপয এিোি উভয় প্রতিিোপৈি একপে কোজ কিোি অঙ্গীকোি ২০৪০ সোপল 

ফেেপক িোমোক মুক্ত কিো জৈে মোৈৈীয় প্রধোৈমন্ত্রী ফেখ হোতসৈোি ফ োর্যোপক আপিো ফিগিোৈ কিপি িপল সাংতিষ্টিো মপৈ কিপেৈ।# 

 

‘E-Cab calls for ban on online advertising and marketing of tobacco products including e-

cigarettes’ 
The E-Commerce Association of Bangladesh (E-CAB) has called for an end to online 

advertising and marketing of tobacco products, including e-cigarettes. The call was made at an 

online seminar jointly organized by E-Cab and Dhaka Ahsania Mission on the afternoon of 4 

February, 2021. The topic of the seminar was ‘How harmful e-cigarettes are to health and what 

online entrepreneurs should do to enforce the Tobacco Control Act’. Ibrahim Khalil, Chairman, 

Rural E-Commerce Standing Committee, was the speaker at the seminar. Syed Mahfuzul Haque, 

National Professional Officer, World Health Organization, Sahab Uddin Shipon, Vice President, 

E-Cab, Iqbal Masud, Director, Health and WASH Sector, Dhaka Ahsania Mission, Dr. Saleh 

Mahmud Tushar, Chairman, e-Cab e-Health Standing Committee and Md. Mukhlesur Rahman, 

Assistant Director, Health Sector, Dhaka Ahsania Mission was present the seminar. 

Syed Mahfuzul Haque, National Professional Officer of World Health Organization, said, 

tobacco is harmful in all respects. The World Health Organization has not recognized e-

cigarettes as a way to quit smoking. It is completely banned in India. E-cigarettes have also been 

banned in many other countries around the world as harmful. It is time to ban e-cigarettes in our 

country too. 

Iqbal Masud, Director, Health and WASH Sector of Dhaka Ahsania Mission said, e-cigarettes 

are a symbol of style and nobility for the youth generation as well. And since young people are 

largely dependent on online, the availability of tobacco products online will encourage them to 

use e-cigarettes. E-Cab can play a big role in stopping the sale of tobacco products including e-

cigarettes online. 

Sahab Uddin Shipon, vice-president of e-Cab, said that as part of social responsibility, traders 

should not sell anything that is harmful to society and the state. Traders should not sell tobacco 

products, at least considering the ethical aspects. I would like to request the members of e-Cab to 

refrain from selling tobacco products including e-cigarettes. “In the future, we will raise these 

issues in the revision of digital commerce policy, ICT policy and integrity policy,” he said. 

E-Cab e-Health Standing Committee Chairman. Saleh Mahmud Tushar said e-cigarettes are 

already banned in the world and 41 countries. Other countries also have specific policies in this 



regard. There is no law to ban e-cigarettes in our country till now. Considering the public health, 

those concerned should take immediate steps in this regard. 

Incidentally, e-Cab is currently strong in the e-commerce industry with about one and a half 

thousand members. And Dhaka Ahsania Mission has been working on tobacco control for more 

than 10 years. Stakeholders believe that the commitment of both the organizations to work 

together in tobacco control this time will further accelerate the announcement of Hon’ble Prime 

Minister Sheikh Hasina to make the country tobacco free in 2040. 
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ঢাকাঃ অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  পযেি তিজ্ঞো ৈ ও তি যৈ িপে আহিোৈ জোতৈপয়পে ই-কমোসথ এপসোতসপয়েৈ অি িোাংলোপেে 

(ই-কেোি)। 

ই-কেোি ও ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি ফ ৌর্ উপেেোপগ অৈুতিি এক অৈলোইৈ ফসতমৈোপি এ আহিোৈ জোৈোপৈো হয়। 

ফসতমৈোপিি আপলোেে তির্য় তেল- ‘ই-তসগোপির্ স্বোপযেি জৈে কির্ো ক্ষতিকি ও িোমোক তৈয়ন্ত্রয আইৈ ও িোি িোস্তিোয়পৈ অৈলোইৈ 

উপেেোক্তোপেি কিযীয়’। 

রুিোল ই-কমোসথ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ইিিোতহম খতলপলি সঞ্চোলৈোয় ফসতমৈোপি আপলোেক তহপসপি তেপলৈ- ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক, 

ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি, তিশ্ব স্বোযে সাংযো, সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ, সহ-সভো তি, ই-কেোি, ইকিোল মোসুে,  তিেোলক, স্বোযে ও ওয়োস 

ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ, ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি, ফেয়োিমেোৈ, ই-কেোি ই- ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটি এিাং ফমোোঃ ফমোখপলেুি িহমোৈ, 

সহকোিী  তিেোলক, স্বোযে ফসক্টি, ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেৈ। 

ফসতমৈোপি তিশ্ব স্বোযে সাংযোি ৈেোেৈোল প্রপেেৈোল অতেসোি ডো. সসয়ে মোহেুজুল হক িপলৈ, িোমোক সিতেক তেপয়ই ক্ষতিকি। তিশ্ব স্বোযে 

তসগোপির্ ফেপে ফেিোি উ োয় তহপসপি ই-তসগোপির্পক স্বীকৃতি ফেয়তৈ। ভোিপি এটি  ুপিো ুতি তৈতর্দ্ধ।  ৃতর্িীি আপিো অপৈক ফেপেও ই-

তসগোপির্ ক্ষতিকি িপলই তৈতর্দ্ধ কিো হপয়পে। আমোপেি ফেপেও ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ কিো এখৈ সমপয়ি েোতি। 

ঢোকো আহ্েোতৈয়ো তমেপৈি স্বোযে ও ওয়োস ফসক্টপিি  তিেোলক ইকিোল মোসুে িপলৈ, ই-তসগোপির্ িিথ মোৈ প্রজপেি কোপে স্ট্োইল ও 

আতভজোপিেি প্রিীক। আি  ুি সমোজ ফ পহিু অৈলোইপৈি উ ি অপৈকোাংপেই তৈভথ িেীল, সুিিোাং অৈলোইপৈ িোমোকজোি  ফযেি 

সহজলভেিো িোপেিপক ই-তসগোপিপর্ি প্রতি আপিো উৎসোতহি কিপি। অৈলোইপৈ ই-তসগোপির্সহ িোমোকজোি  পযে তিক্রয় িপে ই-কেোি 

এপক্ষপে িে ভূতমকো িোখপি  োপি। 

ই-কেোপিি সহ-সভো তি সোহোি উদ্দীৈ তে ৈ িপলৈ, সোমোতজক েোয়িদ্ধিোি অাংে তহপসপি িেিসোয়ীপেি উতেি সমোজ ও িোপেি জৈে ক্ষতিকি 

এমৈ তকেু তিক্রয় ৈো কিো। অন্তি সৈতিক তেক তিপিেৈো কপি হপলও িেিসোয়ীপেি উতেি িোমোকজোি  পযে তিক্রয় ৈো কিো। ই-কেোপিি 

সেসেপেি কোপে আমোি এ িেো োপি অৈুপিোধ র্োকপি  োপি আমিো ই-তসগোপির্ সহ িোমোকজোি  যে তিক্রয় কিো ফর্পক তিিি র্োতক। এেোেো 

আগোমীপি তডতজর্োল কমোসথ ৈীতিমোলো, আইতসটি ৈীতিমোলো ও শুদ্ধোেোি ৈীতিমোলো সাংপেোধপৈ এই তির্পয় সু োতিে উত্থো ৈ কিো হপি িপল 

তিতৈ জোৈোৈ। 

ই-কেোপিি ই-ফহলর্ স্ট্েোতডাং কতমটিি ফেয়োিমেোৈ ডো. সোপলহ মোহমুে িুর্োি িপলৈ, তিপে^ও ৪১টি ফেপে ইতিমপধে ই-তসগোপির্ তৈতর্দ্ধ 

কিপে। অৈে ফেেগুপলোপিও এ িেো োপি সুতৈতেথ ষ্ট ৈীতিমোলো িপয়পে। আমোপেি ফেপে এখৈ   থন্ত ই-তসগোপির্ িপে ফকোৈ আইৈ ফৈই। 

জৈস্বোপযেি কর্ো তিপিেৈো কপি সাংতিষ্টপেি উতেি এ িেো োপি দ্রুি  েপক্ষ  গ্রহয কিো। 



প্রসঙ্গি, প্রোয় ফেে হোজোি সেসে তৈপয় ই-কমোসথ ইডোতিপি ই-কেোি েক্ত অিযোপৈ িফয়পে। আি ১০ িেপিিও ফিতে সময় ধপি ঢোকো 

আহ্েোতৈয়ো তমেৈ িোমোক তৈয়ন্ত্রপয কোজ কপি  োপে। িোমোক তৈয়ন্ত্রপয এিোি উভয় প্রতিিোপৈি একপে কোজ কিোি অঙ্গীকোি ২০৪০ সোপল 

ফেেপক িোমোক মুক্ত কিো জৈে মোৈৈীয় প্রধোৈমন্ত্রী ফেখ হোতসৈোি ফ োর্যোপক আপিো ফিগিোৈ কিপি িপল সাংতিষ্টিো মপৈ কিপেৈ। 
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'E-Cab calls for ban on online advertising and marketing of 

tobacco products including e-cigarettes' 
 by আিিো খোৈ 

 05 February, 2021 6 days ago 

  

 

The E-Commerce Association of Bangladesh (E-CAB) has called for an end to online 

advertising and marketing of tobacco products, including e-cigarettes. The call was made at an 

online seminar jointly organized by E-Cab and Dhaka Ahsania Mission on the afternoon of 4 

February, 2021. The topic of the seminar was 'How harmful e-cigarettes are to health and what 

online entrepreneurs should do to enforce the Tobacco Control Act'. Ibrahim Khalil, Chairman, 

Rural E-Commerce Standing Committee, was the speaker at the seminar. Syed Mahfuzul Haque, 

National Professional Officer, World Health Organization, Sahab Uddin Shipon, Vice President, 

E-Cab, Iqbal Masud, Director, Health and WASH Sector, Dhaka Ahsania Mission, Dr. Saleh 

Mahmud Tushar, Chairman, e-Cab e-Health Standing Committee and Md. Mukhlesur Rahman, 

Assistant Director, Health Sector, Dhaka Ahsania Mission was present the seminar. 

Syed Mahfuzul Haque, National Professional Officer of World Health Organization, said, 

tobacco is harmful in all respects. The World Health Organization has not recognized e-
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cigarettes as a way to quit smoking. It is completely banned in India. E-cigarettes have also been 

banned in many other countries around the world as harmful. It is time to ban e-cigarettes in our 

country too. 

Iqbal Masud, Director, Health and WASH Sector of Dhaka Ahsania Mission said, e-cigarettes 

are a symbol of style and nobility for the youth generation as well. And since young people are 

largely dependent on online, the availability of tobacco products online will encourage them to 

use e-cigarettes. E-Cab can play a big role in stopping the sale of tobacco products including e-

cigarettes online. 

Sahab Uddin Shipon, vice-president of e-Cab, said that as part of social responsibility, traders 

should not sell anything that is harmful to society and the state. Traders should not sell tobacco 

products, at least considering the ethical aspects. I would like to request the members of e-Cab to 

refrain from selling tobacco products including e-cigarettes. "In the future, we will raise these 

issues in the revision of digital commerce policy, ICT policy and integrity policy," he said. 

E-Cab e-Health Standing Committee Chairman. Saleh Mahmud Tushar said e-cigarettes are 

already banned in the world and 41 countries. Other countries also have specific policies in this 

regard. There is no law to ban e-cigarettes in our country till now. Considering the public health, 

those concerned should take immediate steps in this regard. 

Incidentally, e-Cab is currently strong in the e-commerce industry with about one and a half 

thousand members. And Dhaka Ahsania Mission has been working on tobacco control for more 

than 10 years. Stakeholders believe that the commitment of both the organizations to work 

together in tobacco control this time will further accelerate the announcement of Hon'ble Prime 

Minister Sheikh Hasina to make the country tobacco free in 2040. 
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