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নভেম্বর ২৬, ২০২২ 

বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৫৭০ েণপবরিহণ চালকমক প্রবিক্ষণ 

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার (ননয়ন্ত্রণ) আইন (সংভ ানধত-

২০১৩) এর যথাযথ ব্াস্তব্ায়ভনর লভযয ব্াংলাভে  ররাড 

ট্রান্সভপার্ট  অভথানরটি-নব্আরটিএ’র উভেযাগ ও ঢাকা আহ্ছাননয়া 

নম ন স্বাস্থ্য রসক্টভরর সহভযানগতায় রাজধানীর রজায়ার সাহারা 

নব্আরটিনস ব্াস নডভপাভত নভেম্বর’২২-এর ২, ১৬ ও ২৩ তানরখ 

নতন ধাভপ রমার্ ৫৭০ জন গণ-পনরব্হন চালকভক প্রন যণ রেয়া 

হভয়ভছ। 

‘রপ াজীনব্ গানি চালকভের রপ াগত েযতা ও সভচতনতা 

বৃ্নিমূলক প্রন যণ’ ন ভরানাভম আভয়ানজত প্রন যভণ রপ াোর 

গািী চালকভের মাভে তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন ব্াস্তব্ায়ন ও স্বাস্থ্য 

যনত নব্ষয়ক তথযনচত্র উপস্থ্াপন কভরন ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ভনর স্বাস্থ্য রসক্টভরর তামাক ননয়ন্ত্রণ প্রকভের রপ্রাগ্রাম অনিসার অদুত রহমান 

ইমন। 

প্রন যভণ প্রতযয ও পভরায ধুমপাভনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ নক, তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন সম্পভকট  গণপনরব্হন চালকভের (ব্াস,নসএননজ, রলগুনা, 

রর্মু্প) অব্নহত করা হয়। চালক ও চালভকর সহকারীভের ধূমপাভনর িভল গণপনরব্হভন পভরাযোভব্ ধূমপাভনর ন কার হন যাত্রীরা, নব্ভ ষ 

কভর নারী ও ন শুরা। িভল ধূমপান না কভরও একই রকম যনতর ন কার হভেন তারা। 

এ সময় নেনডও নচভত্রর মাধযভম অং যগ্রহণকারী চালকভের গণপনরব্হভন ধূমপাভনর অপকানরতা নব্ষভয় সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইভনর ব্াধযব্াধকতা 

সম্পভকট ব্াস চালকভের সামভন নব্স্তানরত উপস্থ্াপন করা হয়। পাব্নলক রেস রযমন ব্াস র্ানমটনাল, নব্মান ব্ন্দর, ররলভষ্ট ন, রনৌ-ব্ন্দর, সরকারী 

নব্নেন্ন অনিস সহ গণ-জমাভয়ত স্থ্ভল ধূমপান আইনত েণ্ডনীয় অপরাধ। রযসব্ স্থ্াভন প্রতযয ধুমপানকানরভের কারভণ পভরায ধূমপাভনর 

ন কার হভেন অভনক মানুষ। 

গণ-পনরব্হন  তোগ তামাকমুক্ত রাখা ও আইভনর ব্াস্তব্ায়ন করার লভযয ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন ও নব্আরটিএ-র রযৌথ উভেযাভগ প্রনত 

সপ্তাভহই ননয়নমতোভব্ এই প্রন যণ কাযটক্রম পনরচালনা কভর আসভছ। 

https://sangbad.net.bd/news/national/81614/  
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বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৫৭০ েণপবরিহণ চালকমক প্রবিক্ষণ 

প্রকা  : ২৬ নভেম্বর ২০২২, ০৪:২৮ নপ এম 

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার (ননয়ন্ত্রণ) আইন (সংভ ানধত-২০১৩) 

এর যথাযথ ব্াস্তব্ায়ভনর লভযয ব্াংলাভে  ররাড ট্রান্সভপার্ট  অভথানরটি-

নব্আরটিএ’র উভেযাগ ও ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন স্বাস্থ্য রসক্টভরর সহভযানগতায় 

রাজধানীর রজায়ার সাহারা নব্আরটিনস ব্াস নডভপাভত নভেম্বর’২২-এর ২, ১৬ 

ও ২৩ তানরখ নতন ধাভপ রমার্ ৫৭০ জন গণ-পনরব্হন চালকভক প্রন যণ 

রেয়া হভয়ভছ।   

‘রপ াজীনব্ গানি চালকভের রপ াগত েযতা ও সভচতনতা বৃ্নিমূলক 

প্রন যণ’ ন ভরানাভম আভয়ানজত প্রন যভণ রপ াোর গািী চালকভের মাভে 

তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন ব্াস্তব্ায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নব্ষয়ক তথযনচত্র উপস্থ্াপন 

কভরন ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ভনর স্বাস্থ্য রসক্টভরর তামাক ননয়ন্ত্রণ প্রকভের রপ্রাগ্রাম অনিসার অদুত রহমান ইমন। 

প্রন যভণ প্রতযয ও পভরায ধুমপাভনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ নক, তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন সম্পভকট  গণপনরব্হন চালকভের (ব্াস,নসএননজ, রলগুনা, 

রর্মু্প) অব্নহত করা হয়। চালক ও চালভকর সহকারীভের ধূমপাভনর িভল গণপনরব্হভন পভরাযোভব্ ধূমপাভনর ন কার হন যাত্রীরা, নব্ভ ষ 

কভর নারী ও ন শুরা। িভল ধূমপান না কভরও একই রকম যনতর ন কার হভেন তারা।  

এ সময় নেনডও নচভত্রর মাধযভম অং যগ্রহণকারী চালকভের গণপনরব্হভন ধূমপাভনর অপকানরতা নব্ষভয় সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইভনর ব্াধযব্াধকতা 

সম্পভকট ব্াস চালকভের সামভন নব্স্তানরত উপস্থ্াপন করা হয়। পাব্নলক রেস রযমন ব্াস র্ানমটনাল, নব্মান ব্ন্দর, ররলভষ্ট ন, রনৌ-ব্ন্দর, সরকারী 

নব্নেন্ন অনিসসহ গণ-জমাভয়ত স্থ্ভল ধূমপান আইনত েণ্ডনীয় অপরাধ। রযসব্ স্থ্াভন প্রতযয ধুমপানকানরভের কারভণ পভরায ধূমপাভনর ন কার 

হভেন অভনক মানুষ।  

গণ-পনরব্হন  তোগ তামাকমুক্ত রাখা ও আইভনর ব্াস্তব্ায়ন করার লভযয ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন ও নব্আরটিএ-র রযৌথ উভেযাভগ প্রনত 

সপ্তাভহই ননয়নমতোভব্ এই প্রন যণ কাযটক্রম পনরচালনা কভর আসভছ।  

https://bangladeshtoday.net/article/51897 
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নব্আরটিএ ও ডাভমর উভেযাভগ ৫৭০ গণপনরব্হণ চালকভক প্রন যণ 

নভেম্বর ২৬, ২০২২ by ননউজ রডস্ক 

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার (ননয়ন্ত্রণ) আইন 

(সংভ ানধত-২০১৩) এর যথাযথ ব্াস্তব্ায়ভনর লভযয 

ব্াংলাভে  ররাড ট্রান্সভপার্ট  অভথানরটি-নব্আরটিএ’র উভেযাগ 

ও ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন স্বাস্থ্য রসক্টভরর সহভযানগতায় 

রাজধানীর রজায়ার সাহারা নব্আরটিনস ব্াস নডভপাভত 

নভেম্বর’২২-এর ২, ১৬ ও ২৩ তানরখ নতন ধাভপ রমার্ 

৫৭০ জন গণ-পনরব্হন চালকভক প্রন যণ রেয়া হভয়ভছ। 

‘রপ াজীনব্ গানি চালকভের রপ াগত েযতা ও 

সভচতনতা বৃ্নিমূলক প্রন যণ’ ন ভরানাভম আভয়ানজত 

প্রন যভণ রপ াোর গািী চালকভের মাভে তামাক 

ননয়ন্ত্রণ আইন ব্াস্তব্ায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নব্ষয়ক তথযনচত্র উপস্থ্াপন কভরন ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ভনর স্বাস্থ্য রসক্টভরর তামাক ননয়ন্ত্রণ প্রকভের 

রপ্রাগ্রাম অনিসার অদুত রহমান ইমন। 

প্রন যভণ প্রতযয ও পভরায ধুমপাভনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ নক, তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন সম্পভকট  গণপনরব্হন চালকভের (ব্াস,নসএননজ, রলগুনা, 

রর্মু্প) অব্নহত করা হয়। চালক ও চালভকর সহকারীভের ধূমপাভনর িভল গণপনরব্হভন পভরাযোভব্ ধূমপাভনর ন কার হন যাত্রীরা, নব্ভ ষ 

কভর নারী ও ন শুরা। িভল ধূমপান না কভরও একই রকম যনতর ন কার হভেন তারা। 

এ সময় নেনডও নচভত্রর মাধযভম অং যগ্রহণকারী চালকভের গণপনরব্হভন ধূমপাভনর অপকানরতা নব্ষভয় সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইভনর 

ব্াধযব্াধকতা সম্পভকট ব্াস চালকভের সামভন নব্স্তানরত উপস্থ্াপন করা হয়। পাব্নলক রেস রযমন ব্াস র্ানমটনাল, নব্মান ব্ন্দর, ররলভষ্ট ন, 

রনৌ-ব্ন্দর, সরকারী নব্নেন্ন অনিস সহ গণ-জমাভয়ত স্থ্ভল ধূমপান আইনত েণ্ডনীয় অপরাধ। রযসব্ স্থ্াভন প্রতযয ধুমপানকানরভের কারভণ 

পভরায ধূমপাভনর ন কার হভেন অভনক মানুষ। 

গণ-পনরব্হন  তোগ তামাকমুক্ত রাখা ও আইভনর ব্াস্তব্ায়ন করার লভযয ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন ও নব্আরটিএ-র রযৌথ উভেযাভগ প্রনত 

সপ্তাভহই ননয়নমতোভব্ এই প্রন যণ কাযটক্রম পনরচালনা কভর আসভছ। 

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-

mohanagar/148919/%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-

%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3

-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7

%E0%A6%A3---  

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/148919/%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3---
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/148919/%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3---
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/148919/%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3---
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/148919/%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3---
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/148919/%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3---
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/148919/%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3---


 

 

 

নব্আরটিএ ও ডাভমর উভেযাভগ ৫৭০ গণপনরব্হণ চালকভক প্রন যণ 

২০২২-১১-২৬ ১৫:৪০:৫৯ 

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার (ননয়ন্ত্রণ) 

আইন (সংভ ানধত-২০১৩) এর যথাযথ 

ব্াস্তব্ায়ভনর লভযয ব্াংলাভে  ররাড ট্রান্সভপার্ট  

অভথানরটি-নব্আরটিএ’র  উভেযাগ ও ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নম ন স্বাস্থ্য রসক্টভরর সহভযানগতায় 

রাজধানীর রজায়ারসাহারা নব্আরটিনস 

ব্াসনডভপাভত নভেম্বর’২২-এর ২, ১৬ ও ২৩ 

তানরখ নতনধাভপ রমার্ ৫৭০ জন গণ-পনরব্হন 

চালকভক প্রন যণ রেয়া হভয়ভছ। 

   
‘রপ াজীনব্ গানি চালকভের রপ াগত েযতাও 

সভচতনতা বৃ্নিমূলক প্রন যণ’ ন ভরানাভম 

আভয়ানজত প্রন যভণ রপ াোর গািী চালকভের মাভে তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন ব্াস্তব্ায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নব্ষয়ক তথযনচত্র উপস্থ্াপন কভরন 

ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ভনর স্বাস্থ্য রসক্টভরর তামাক ননয়ন্ত্রণ প্রকভের রপ্রাগ্রাম অনিসার অদুত রহমান ইমন। 

প্রন যভণ প্রতযয ও পভরায ধুমপাভনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ নক, তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন সম্পভকট  গণপনরব্হন চালকভের (ব্াস, নসএননজ, 

রলগুনা, রর্মু্প) অব্নহত করা হয়। চালক ও চালভকর সহকারীভেও ধূমপাভনর িভল গণপনরব্হভন পভরাযোভব্ ধূমপাভনর ন কার হন 

যাত্রীরা, নব্ভ ষ কভও নারী ও ন শুরা। িভল ধূমপান না কভরও একই রকম যনতর ন কার হভেন তারা। 

  
এ সময় নেনডও নচভত্রর মাধযভম অং যগ্রহণকারী চালকভের গণপনরব্হভন ধূমপাভনর অপকানরতা নব্ষভয় সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইভনর 

ব্াধযব্াধকতা সম্পভকট  ব্াস চালকভের সামভন নব্স্তানরত উপস্থ্াপন করা হয়। 

পাব্নলক রেস রযমন ব্াস র্ানমটনাল, নব্মান ব্ন্দর, ররলভষ্ট ন, রনৌ-ব্ন্দর, সরকারী নব্নেন্ন অনিসহ গণ-জমাভয়ত স্থ্ভল ধূমপান আইনত 

েন্ডনীয় অপরাধ। রযসব্ স্থ্াভন প্রতযয ধূমপানকানরভের কারভণ পভরায ধূমপাভনর ন কার হভেন অভনক মানুষ।  

গণ-পনরব্হন  তোগ তামাকমুক্ত রাখা ও আইভনর ব্াস্তব্ায়ন করার লভযয ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন ও নব্আরটিএ-র রযৌথ উভেযাভগ প্রনত 

সপ্তাভহই ননয়নমতোভব্ এই প্রন যণ কাযটক্রম পনরচালনা কভর আসভছ।   

ht t ps: / / desher sangbad. com/ %e0%a6%ac%e0%a6%bf %e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%9f %e0%a6%b
f %e0%a6%8f - %e0%a6%93- %e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-
%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af %e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87- %e0%a7%ab/  

https://deshersangbad.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f-%e0%a6%93-%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a7%ab/
https://deshersangbad.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f-%e0%a6%93-%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a7%ab/
https://deshersangbad.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f-%e0%a6%93-%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a7%ab/


 

November 26, 2022 

বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৫৭০ েণপবরিহণ চালকমক প্রবিক্ষণ 

কমপপামরট সংিা্ ডডস্ক:  ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার ( ননয়ন্ত্রণ)  আইন ( সংভ ানধত- ২০১৩)  এর যথাযথ 
ব্াস্তব্ায়ভনর লভযয ব্াংলাভে  ররাড ট্রান্সভপার্ট  অভথানরটি- নব্আরটিএ’ র উভেযাগ ও ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন স্বাস্থ্য রসক্টভরর 
সহভযানগতায় রাজধানীর রজায়ার সাহারা নব্আরটিনস ব্াস নডভপাভত নভেম্বর’ ২২- এর ২,  ১৬ ও ২৩ তানরখ নতন ধাভপ রমার্ 

৫৭০ জন গণ- পনরব্হন চালকভক প্রন যণ রেয়া হভয়ভছ। 

‘ রপ াজীনব্ গানি চালকভের রপ াগত েযতা ও সভচতনতা 
বৃ্নিমূলক প্রন যণ’ ন ভরানাভম আভয়ানজত প্রন যভণ রপ াোর 
গািী চালকভের মাভে তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন ব্াস্তব্ায়ন ও স্বাস্থ্য 
যনত নব্ষয়ক তথযনচত্র উপস্থ্াপন কভরন ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ভনর 
স্বাস্থ্য রসক্টভরর তামাক ননয়ন্ত্রণ প্রকভের রপ্রাগ্রাম অনিসার অদুত 

রহমান ইমন। 

প্রন যভণ প্রতযয ও পভরায ধুমপাভনর কুিল,  স্বাস্থ্য েুুঁ নক,  
তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন সম্পভকট  গণপনরব্হন চালকভের 
( ব্াস, নসএননজ,  রলগুনা,  রর্মু্প)  অব্নহত করা হয়। চালক ও চালভকর সহকারীভের ধূমপাভনর িভল গণপনরব্হভন 
পভরাযোভব্ ধূমপাভনর ন কার হন যাত্রীরা,  নব্ভ ষ কভর নারী ও ন শুরা। িভল ধূমপান না কভরও একই রকম যনতর 

ন কার হভেন তারা। 

এ সময় নেনডও নচভত্রর মাধযভম অং যগ্রহণকারী চালকভের গণপনরব্হভন ধূমপাভনর অপকানরতা নব্ষভয় সু- স্পষ্ট ধারণা ও 
আইভনর ব্াধযব্াধকতা সম্পভকট ব্াস চালকভের সামভন নব্স্তানরত উপস্থ্াপন করা হয়। পাব্নলক রেস রযমন ব্াস র্ানমটনাল,  নব্মান 
ব্ন্দর,  ররলভষ্ট ন,  রনৌ- ব্ন্দর,  সরকারী নব্নেন্ন অনিস সহ গণ- জমাভয়ত স্থ্ভল ধূমপান আইনত েণ্ডনীয় অপরাধ। রযসব্ 

স্থ্াভন প্রতযয ধুমপানকানরভের কারভণ পভরায ধূমপাভনর ন কার হভেন অভনক মানুষ। 

গণ- পনরব্হন  তোগ তামাকমুক্ত রাখা ও আইভনর ব্াস্তব্ায়ন করার লভযয ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন ও নব্আরটিএ- র রযৌথ 

উভেযাভগ প্রনত সপ্তাভহই ননয়নমতোভব্ এই প্রন যণ কাযটক্রম পনরচালনা কভর আসভছ। 

ht t ps: / / cor por at esangbad. com/ 465731/  

https://corporatesangbad.com/465731/
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বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৫৭০ েণপবরিহণ চালকমক প্রবিক্ষণ 

লাস্টবিউজবিবড, ২৬ িমেম্বর: ধূমপান ও 
তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার ( ননয়ন্ত্রণ)  আইন 
( সংভ ানধত- ২০১৩)  এর যথাযথ ব্াস্তব্ায়ভনর 
লভযয ব্াংলাভে  ররাড ট্রান্সভপার্ট  অভথানরটি-
নব্আরটিএ’ র উভেযাগ ও ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন 
স্বাস্থ্য রসক্টভরর সহভযানগতায় রাজধানীর রজায়ার 
সাহারা নব্আরটিনস ব্াস নডভপাভত নভেম্বর’ ২২-
এর ২,  ১৬ ও ২৩ তানরখ নতন ধাভপ রমার্ 
৫৭০ জন গণ- পনরব্হন চালকভক প্রন যণ রেয়া 

হভয়ভছ। 

‘ রপ াজীনব্ গানি চালকভের রপ াগত েযতা ও সভচতনতা বৃ্নিমূলক প্রন যণ’ ন ভরানাভম আভয়ানজত প্রন যভণ রপ াোর 
গািী চালকভের মাভে তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন ব্াস্তব্ায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নব্ষয়ক তথযনচত্র উপস্থ্াপন কভরন ঢাকা আহ্ছাননয়া 

নম ভনর স্বাস্থ্য রসক্টভরর তামাক ননয়ন্ত্রণ প্রকভের রপ্রাগ্রাম অনিসার অদুত রহমান ইমন। 

প্রন যভণ প্রতযয ও পভরায ধুমপাভনর কুিল,  স্বাস্থ্য েুুঁ নক,  তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন সম্পভকট  গণপনরব্হন চালকভের 
( ব্াস, নসএননজ,  রলগুনা,  রর্মু্প)  অব্নহত করা হয়। চালক ও চালভকর সহকারীভের ধূমপাভনর িভল গণপনরব্হভন 
পভরাযোভব্ ধূমপাভনর ন কার হন যাত্রীরা,  নব্ভ ষ কভর নারী ও ন শুরা। িভল ধূমপান না কভরও একই রকম যনতর 

ন কার হভেন তারা। 

এ সময় নেনডও নচভত্রর মাধযভম অং যগ্রহণকারী চালকভের গণপনরব্হভন ধূমপাভনর অপকানরতা নব্ষভয় সু- স্পষ্ট ধারণা ও 
আইভনর ব্াধযব্াধকতা সম্পভকট ব্াস চালকভের সামভন নব্স্তানরত উপস্থ্াপন করা হয়। পাব্নলক রেস রযমন ব্াস র্ানমটনাল,  নব্মান 
ব্ন্দর,  ররলভষ্ট ন,  রনৌ- ব্ন্দর,  সরকারী নব্নেন্ন অনিস সহ গণ- জমাভয়ত স্থ্ভল ধূমপান আইনত েণ্ডনীয় অপরাধ। রযসব্ 

স্থ্াভন প্রতযয ধুমপানকানরভের কারভণ পভরায ধূমপাভনর ন কার হভেন অভনক মানুষ। 

গণ- পনরব্হন  তোগ তামাকমুক্ত রাখা ও আইভনর ব্াস্তব্ায়ন করার লভযয ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন ও নব্আরটিএ- র রযৌথ 

উভেযাভগ প্রনত সপ্তাভহই ননয়নমতোভব্ এই প্রন যণ কাযটক্রম পনরচালনা কভর আসভছ। 

https://www.lastnewsbd.com/news/490960  

https://www.lastnewsbd.com/news/490960


 

বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৫৭০ জি েণপবরিহণ চালকমক প্রবিক্ষণ প্র্াি 

স্টাফ বরমপাটপ ার: ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য 

ব্যব্হার (ননয়ন্ত্রণ) আইন (সংভ ানধত-২০১৩) এর 

যথাযথ ব্াস্তব্ায়ভনর লভযয ব্াংলাভে  ররাড 

ট্রান্সভপার্ট  অভথানরটি-নব্আরটিএ’র উভেযাগ ও 

ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন স্বাস্থ্য রসক্টভরর 

সহভযানগতায় রাজধানীর রজায়ার সাহারা 

নব্আরটিনস ব্াস নডভপাভত নভেম্বর’২২-এর ২, 

১৬ ও ২৩ তানরখ নতন ধাভপ রমার্ ৫৭০ জন গণ-

পনরব্হন চালকভক প্রন যণ রেয়া হভয়ভছ। 

রপ াজীনব্ গানি চালকভের রপ াগত েযতা ও সভচতনতা বৃ্নিমূলক প্রন যণ’ ন ভরানাভম আভয়ানজত প্রন যভণ রপ াোর 

গািী চালকভের মাভে তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন ব্াস্তব্ায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নব্ষয়ক তথযনচত্র উপস্থ্াপন কভরন ঢাকা আহ্ছাননয়া 

নম ভনর স্বাস্থ্য রসক্টভরর তামাক ননয়ন্ত্রণ প্রকভের রপ্রাগ্রাম অনিসার অদুত রহমান ইমন। 

প্রন যভণ প্রতযয ও পভরায ধুমপাভনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ নক, তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন সম্পভকট  গণপনরব্হন চালকভের 

(ব্াস,নসএননজ, রলগুনা, রর্মু্প) অব্নহত করা হয়। চালক ও চালভকর সহকারীভের ধূমপাভনর িভল গণপনরব্হভন পভরাযোভব্ 

ধূমপাভনর ন কার হন যাত্রীরা, নব্ভ ষ কভর নারী ও ন শুরা। িভল ধূমপান না কভরও একই রকম যনতর ন কার হভেন তারা।  

https://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6

%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-

%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-

%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-

%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8  

 

https://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://www.currentnews.com.bd/news/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8


 

বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৫৭০ েণপবরিহণ চালকমক প্রবিক্ষণ 

 ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার (ননয়ন্ত্রণ) আইন 

(সংভ ানধত-২০১৩) এর যথাযথ ব্াস্তব্ায়ভনর লভযয 

ব্াংলাভে  ররাড ট্রান্সভপার্ট  অভথানরটি-নব্আরটিএ’র 

উভেযাগ ও ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন স্বাস্থ্য রসক্টভরর 

সহভযানগতায় রাজধানীর রজায়ার সাহারা নব্আরটিনস 

ব্াস নডভপাভত নভেম্বর’২২-এর ২, ১৬ ও ২৩ তানরখ 

নতন ধাভপ রমার্ ৫৭০ জন গণ-পনরব্হন চালকভক 

প্রন যণ রেয়া হভয়ভছ।   

‘রপ াজীনব্ গানি চালকভের রপ াগত েযতা ও 

সভচতনতা বৃ্নিমূলক প্রন যণ’ ন ভরানাভম আভয়ানজত প্রন যভণ রপ াোর গািী চালকভের মাভে তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন ব্াস্তব্ায়ন ও স্বাস্থ্য 

যনত নব্ষয়ক তথযনচত্র উপস্থ্াপন কভরন ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ভনর স্বাস্থ্য রসক্টভরর তামাক ননয়ন্ত্রণ প্রকভের রপ্রাগ্রাম অনিসার অদুত রহমান 

ইমন। 

প্রন যভণ প্রতযয ও পভরায ধুমপাভনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ নক, তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন সম্পভকট  গণপনরব্হন চালকভের (ব্াস,নসএননজ, রলগুনা, 

রর্মু্প) অব্নহত করা হয়। চালক ও চালভকর সহকারীভের ধূমপাভনর িভল গণপনরব্হভন পভরাযোভব্ ধূমপাভনর ন কার হন যাত্রীরা, নব্ভ ষ 

কভর নারী ও ন শুরা। িভল ধূমপান না কভরও একই রকম যনতর ন কার হভেন তারা।  

এ সময় নেনডও নচভত্রর মাধযভম অং যগ্রহণকারী চালকভের গণপনরব্হভন ধূমপাভনর অপকানরতা নব্ষভয় সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইভনর 

ব্াধযব্াধকতা সম্পভকট ব্াস চালকভের সামভন নব্স্তানরত উপস্থ্াপন করা হয়। পাব্নলক রেস রযমন ব্াস র্ানমটনাল, নব্মান ব্ন্দর, ররলভষ্ট ন, 

রনৌ-ব্ন্দর, সরকারী নব্নেন্ন অনিস সহ গণ-জমাভয়ত স্থ্ভল ধূমপান আইনত েণ্ডনীয় অপরাধ। রযসব্ স্থ্াভন প্রতযয ধুমপানকানরভের কারভণ 

পভরায ধূমপাভনর ন কার হভেন অভনক মানুষ।  

গণ-পনরব্হন  তোগ তামাকমুক্ত রাখা ও আইভনর ব্াস্তব্ায়ন করার লভযয ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন ও নব্আরটিএ-র রযৌথ উভেযাভগ প্রনত 

সপ্তাভহই ননয়নমতোভব্ এই প্রন যণ কাযটক্রম পনরচালনা কভর আসভছ।  

https://metronews24.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%
A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-
%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-
%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-
%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0
%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-
%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0
%A6%B7%E0%A6%A3/  
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https://metronews24.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3/
https://metronews24.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3/
https://metronews24.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3/
https://metronews24.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3/
https://metronews24.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AB%E0%A7%AD%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3/


 

বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৫৭০ েণপবরিহণ চালকমক প্রবিক্ষণ 

 ননব্ার, ২৬ নভেম্বর, ২০২২, ৬:৩৪ অপরাহ্ন\ 

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার (ননয়ন্ত্রণ) আইন 

(সংভ ানধত-২০১৩) এর যথাযথ ব্াস্তব্ায়ভনর লভযয 

ব্াংলাভে  ররাড ট্রান্সভপার্ট  অভথানরটি-নব্আরটিএ’র 

উভেযাগ ও ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন স্বাস্থ্য রসক্টভরর 

সহভযানগতায় রাজধানীর রজায়ার সাহারা নব্আরটিনস 

ব্াস নডভপাভত নভেম্বর’২২-এর ২, ১৬ ও ২৩ তানরখ 

নতন ধাভপ রমার্ ৫৭০ জন গণ-পনরব্হন চালকভক 

প্রন যণ রেয়া হভয়ভছ। 

‘রপ াজীনব্ গানি চালকভের রপ াগত েযতা ও সভচতনতা বৃ্নিমূলক প্রন যণ’ ন ভরানাভম আভয়ানজত প্রন যভণ রপ াোর গািী চালকভের 

মাভে তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন ব্াস্তব্ায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নব্ষয়ক তথযনচত্র উপস্থ্াপন কভরন ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ভনর স্বাস্থ্য রসক্টভরর তামাক 

ননয়ন্ত্রণ প্রকভের রপ্রাগ্রাম অনিসার অদুত রহমান ইমন। 

প্রন যভণ প্রতযয ও পভরায ধুমপাভনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ নক, তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন সম্পভকট  গণপনরব্হন চালকভের (ব্াস,নসএননজ, রলগুনা, 

রর্মু্প) অব্নহত করা হয়। চালক ও চালভকর সহকারীভের ধূমপাভনর িভল গণপনরব্হভন পভরাযোভব্ ধূমপাভনর ন কার হন যাত্রীরা, নব্ভ ষ 

কভর নারী ও ন শুরা। িভল ধূমপান না কভরও একই রকম যনতর ন কার হভেন তারা। 

এ সময় নেনডও নচভত্রর মাধযভম অং যগ্রহণকারী চালকভের গণপনরব্হভন ধূমপাভনর অপকানরতা নব্ষভয় সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইভনর ব্াধযব্াধকতা 

সম্পভকট ব্াস চালকভের সামভন নব্স্তানরত উপস্থ্াপন করা হয়। পাব্নলক রেস রযমন ব্াস র্ানমটনাল, নব্মান ব্ন্দর, ররলভষ্ট ন, রনৌ-ব্ন্দর, সরকারী 

নব্নেন্ন অনিস সহ গণ-জমাভয়ত স্থ্ভল ধূমপান আইনত েণ্ডনীয় অপরাধ। রযসব্ স্থ্াভন প্রতযয ধুমপানকানরভের কারভণ পভরায ধূমপাভনর ন কার 

হভেন অভনক মানুষ। 

গণ-পনরব্হন  তোগ তামাকমুক্ত রাখা ও আইভনর ব্াস্তব্ায়ন করার লভযয ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন ও নব্আরটিএ-র রযৌথ উভেযাভগ প্রনত 

সপ্তাভহই ননয়নমতোভব্ এই প্রন যণ কাযটক্রম পনরচালনা কভর আসভছ। 

https://onnodristy.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f-

%e0%a6%93-%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0-

%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%8b%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a7%ab/  
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২৭ নভেম্বর,  ২০২২ 

বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৫৭০ েণপবরিহণ 

চালকমক প্রবিক্ষণ 

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার ( ননয়ন্ত্রণ)  আইভনর 

( সংভ ানধত- ২০১৩)  যথাযথ ব্াস্তব্ায়ভনর লভযয ব্াংলাভে  ররাড 

ট্রান্সভপার্ট  অথনরটির ( নব্আরটিএ)  উভেযাগ ও ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন 

স্বাস্থ্য রসক্টভরর সহভযানগতায় রাজধানীর রজায়ার সাহারা নব্আরটিনস 

ব্াস নডভপাভত নভেম্বর’ ২২- এর ২,  ১৬ ও ২৩ তানরখ নতন ধাভপ 

রমার্ ৫৭০ জন গণপনরব্হন চালকভক প্রন যণ রেয়া হয়। ‘ রপ াজীব্ী গানি চালকভের রপ াগত েযতা ও সভচতনতা বৃ্নিমূলক 

প্রন যণ’  ন ভরানাভম আভয়ানজত প্রন যভণ রপ াোর গানি চালকভের মাভে তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন ব্াস্তব্ায়ন ও স্বাস্থ্য যনতনব্ষয়ক 

তথযনচত্র উপস্থ্াপন কভরন ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ভনর স্বাস্থ্য রসক্টভরর তামাক ননয়ন্ত্রণ প্রকভের রপ্রাগ্রাম অনিসার অদুত রহমান ইমন। 

প্রন যভণ প্রতযয ও পভরায ধূমপাভনর কুিল,  স্বাস্থ্য েুুঁ নক,  তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন সম্পভকট  গণপনরব্হন চালকভের ( ব্াস,  নসএননজ,  

রলগুনা,  রর্মু্প)  অব্নহত করা হয়। চালক ও তার সহকারীভের ধূমপাভনর িভল গণপনরব্হভণ পভরাযোভব্ ধূমপাভনর ন কার হন 

যাত্রীরা,  নব্ভ ষ কভর নারী- ন শুরা। িভল ধূমপান না কভরও একই রকম যনতর ন কার হভেন তারা। এ সময় নেনডও নচভত্রর মাধযভম 

অং গ্রহণকারী চালকভের গণপনরব্হভণ ধূমপাভনর অপকানরতা নব্ষভয় সুস্পষ্ট ধারণা ও আইভনর ব্াধযব্াধকতা সম্পভকট  ব্াস চালকভের সামভন 

নব্স্তানরত উপস্থ্াপন করা হয়। পাব্নলক রেস রযমন-  ব্াস র্ানমটনাল,  নব্মানব্ন্দর,  ররলভে ন,  রনৌ- ব্ন্দর,  সরকানর নব্নেন্ন অনিসসহ 

গণজমাভয়ত স্থ্ভল ধূমপান আইনত েণ্ডনীয় অপরাধ। রযসব্ স্থ্াভন প্রতযয ধূমপানকারীভের কারভণ পভরায ধূমপাভনর ন কার হভেন 

অভনক মানুষ। গণপনরব্হণ  তোগ তামাকমুক্ত রাখা ও আইভনর ব্াস্তব্ায়ন করার লভযয ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন ও নব্আরটিএ রযৌথ 

উভেযাভগ প্রনত সপ্তাভহই ননয়নমতোভব্ এই প্রন যণ কাযটক্রম পনরচালনা কভর আসভছ। 

https://bn.thestatement24.com/archives/3728  
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নব্আরটিএ ও ডাভমর উভেযাভগ ৫৭০ গণপনরব্হণ চালকভক প্রন যণ 
বিজস্ব িার্প া পবরমিিক:  ননব্ার, ২৬ নভেম্বর ২০২২ 

 

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার (ননয়ন্ত্রণ) আইন (সংভ ানধত-

২০১৩) এর যথাযথ ব্াস্তব্ায়ভনর লভযয ব্াংলাভে  ররাড ট্রান্সভপার্ট  

অভথানরটি-নব্আরটিএ’র উভেযাগ ও ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন স্বাস্থ্য 

রসক্টভরর সহভযানগতায় রাজধানীর রজায়ার সাহারা নব্আরটিনস ব্াস 

নডভপাভত নভেম্বর’২২-এর ২, ১৬ ও ২৩ তানরখ নতন ধাভপ রমার্ 

৫৭০ জন গণ-পনরব্হন চালকভক প্রন যণ রেয়া হভয়ভছ। 

‘রপ াজীনব্ গানি চালকভের রপ াগত েযতা ও সভচতনতা 

বৃ্নিমূলক প্রন যণ’ ন ভরানাভম আভয়ানজত প্রন যভণ রপ াোর গািী চালকভের মাভে তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন ব্াস্তব্ায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নব্ষয়ক 

তথযনচত্র উপস্থ্াপন কভরন ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ভনর স্বাস্থ্য রসক্টভরর তামাক ননয়ন্ত্রণ প্রকভের রপ্রাগ্রাম অনিসার অদুত রহমান ইমন। 

প্রন যভণ প্রতযয ও পভরায ধুমপাভনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ নক, তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন সম্পভকট  গণপনরব্হন চালকভের (ব্াস, নসএননজ, রলগুনা, 

রর্মু্প) অব্নহত করা হয়। চালক ও চালভকর সহকারীভের ধূমপাভনর িভল গণপনরব্হভন পভরাযোভব্ ধূমপাভনর ন কার হন যাত্রীরা, নব্ভ ষ 

কভর নারী ও ন শুরা। িভল ধূমপান না কভরও একই রকম যনতর ন কার হভেন তারা। 

এ সময় নেনডও নচভত্রর মাধযভম অং যগ্রহণকারী চালকভের গণপনরব্হভন ধূমপাভনর অপকানরতা নব্ষভয় সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইভনর ব্াধযব্াধকতা 

সম্পভকট ব্াস চালকভের সামভন নব্স্তানরত উপস্থ্াপন করা হয়। পাব্নলক রেস রযমন ব্াস র্ানমটনাল, নব্মান ব্ন্দর, ররলভষ্ট ন, রনৌ-ব্ন্দর, সরকারী 

নব্নেন্ন অনিস সহ গণ-জমাভয়ত স্থ্ভল ধূমপান আইনত েণ্ডনীয় অপরাধ। রযসব্ স্থ্াভন প্রতযয ধুমপানকানরভের কারভণ পভরায ধূমপাভনর ন কার 

হভেন অভনক মানুষ।গণ-পনরব্হন  তোগ তামাকমুক্ত রাখা ও আইভনর ব্াস্তব্ায়ন করার লভযয ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন ও নব্আরটিএ-র রযৌথ 

উভেযাভগ প্রনত সপ্তাভহই ননয়নমতোভব্ এই প্রন যণ কাযটক্রম পনরচালনা কভর আসভছ।  

https://peoplesnews24.com/archives/221778  
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বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৫৭০ েণপবরিহণ চালকমক প্রবিক্ষণ 

নভেম্বর ২০২২ 

স্টাফ বরমপাটপ ার:  ধূমপান ও 
তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার 
( ননয়ন্ত্রণ)  আইন ( সংভ ানধত-
২০১৩)  এর যথাযথ ব্াস্তব্ায়ভনর 
লভযয ব্াংলাভে  ররাড ট্রান্সভপার্ট  
অভথানরটি- নব্আরটিএ’র উভেযাগ ও 
ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন স্বাস্থ্য 
রসক্টভরর সহভযানগতায় রাজধানীর 
রজায়ার সাহারা নব্আরটিনস ব্াস 
নডভপাভত নভেম্বর’২২- এর ২,  ১৬ 
ও ২৩ তানরখ নতন ধাভপ রমার্ 

৫৭০ জন গণ- পনরব্হন চালকভক প্রন যণ রেয়া হভয়ভছ। 

রপ াজীনব্ গানি চালকভের রপ াগত েযতা ও সভচতনতা বৃ্নিমূলক প্রন যণ’ ন ভরানাভম আভয়ানজত প্রন যভণ রপ াোর 
গািী চালকভের মাভে তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন ব্াস্তব্ায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নব্ষয়ক তথযনচত্র উপস্থ্াপন কভরন ঢাকা আহ্ছাননয়া 

নম ভনর স্বাস্থ্য রসক্টভরর তামাক ননয়ন্ত্রণ প্রকভের রপ্রাগ্রাম অনিসার অদুত রহমান ইমন। প্রন যভণ প্রতযয ও পভরায 
ধুমপাভনর কুিল,  স্বাস্থ্য েুুঁ নক,  তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন সম্পভকট  গণপনরব্হন চালকভের ( ব্াস, নসএননজ,  রলগুনা,  রর্মু্প)  
অব্নহত করা হয়। চালক ও চালভকর সহকারীভের ধূমপাভনর িভল গণপনরব্হভন পভরাযোভব্ ধূমপাভনর ন কার হন যাত্রীরা,  
নব্ভ ষ কভর নারী ও ন শুরা। িভল ধূমপান না কভরও একই রকম যনতর ন কার হভেন তারা।  

এ সময় নেনডও নচভত্রর মাধযভম অং যগ্রহণকারী চালকভের গণপনরব্হভন ধূমপাভনর অপকানরতা নব্ষভয় সু- স্পষ্ট ধারণা ও 
আইভনর ব্াধযব্াধকতা সম্পভকট ব্াস চালকভের সামভন নব্স্তানরত উপস্থ্াপন করা হয়। পাব্নলক রেস রযমন ব্াস র্ানমটনাল,  নব্মান 
ব্ন্দর,  ররলভষ্ট ন,  রনৌ- ব্ন্দর,  সরকারী নব্নেন্ন অনিস সহ গণ- জমাভয়ত স্থ্ভল ধূমপান আইনত েণ্ডনীয় অপরাধ। রযসব্ 
স্থ্াভন প্রতযয ধুমপানকানরভের কারভণ পভরায ধূমপাভনর ন কার হভেন অভনক মানুষ।  গণ- পনরব্হন  তোগ তামাকমুক্ত 
রাখা ও আইভনর ব্াস্তব্ায়ন করার লভযয ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন ও নব্আরটিএ- র রযৌথ উভেযাভগ প্রনত সপ্তাভহই ননয়নমতোভব্ 

এই প্রন যণ কাযটক্রম পনরচালনা কভর আসভছ। 
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িমেম্বর ২৭,  ২০২২ ১২: ৪১ পূিপাহ্ণ 

বিজস্ব প্রবর্মি্ক,  িাঙলা প্রবর্ব্ি 
:  ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার 
( ননয়ন্ত্রণ)  আইন ( সংভ ানধত- ২০১৩)  
এর যথাযথ ব্াস্তব্ায়ভনর লভযয ব্াংলাভে  
ররাড ট্রান্সভপার্ট  অভথানরটি- নব্আরটিএ’ র 
উভেযাগ ও ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন স্বাস্থ্য 
রসক্টভরর সহভযানগতায় রাজধানীর রজায়ার 
সাহারা নব্আরটিনস ব্াস নডভপাভত 
নভেম্বর’ ২২- এর ২,  ১৬ ও ২৩ 
তানরখ নতন ধাভপ রমার্ ৫৭০ জন গণ-

পনরব্হন চালকভক প্রন যণ রেয়া হভয়ভছ। 

‘ রপ াজীনব্ গানি চালকভের রপ াগত েযতা ও সভচতনতা বৃ্নিমূলক প্রন যণ’ ন ভরানাভম আভয়ানজত প্রন যভণ রপ াোর 
গািী চালকভের মাভে তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন ব্াস্তব্ায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নব্ষয়ক তথযনচত্র উপস্থ্াপন কভরন ঢাকা আহ্ছাননয়া 

নম ভনর স্বাস্থ্য রসক্টভরর তামাক ননয়ন্ত্রণ প্রকভের রপ্রাগ্রাম অনিসার অদুত রহমান ইমন। 

প্রন যভণ প্রতযয ও পভরায ধুমপাভনর কুিল,  স্বাস্থ্য েুুঁ নক,  তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন সম্পভকট  গণপনরব্হন চালকভের 
( ব্াস, নসএননজ,  রলগুনা,  রর্মু্প)  অব্নহত করা হয়। চালক ও চালভকর সহকারীভের ধূমপাভনর িভল গণপনরব্হভন 
পভরাযোভব্ ধূমপাভনর ন কার হন যাত্রীরা,  নব্ভ ষ কভর নারী ও ন শুরা। িভল ধূমপান না কভরও একই রকম যনতর 

ন কার হভেন তারা। 

এ সময় নেনডও নচভত্রর মাধযভম অং যগ্রহণকারী চালকভের গণপনরব্হভন ধূমপাভনর অপকানরতা নব্ষভয় সু- স্পষ্ট ধারণা ও 
আইভনর ব্াধযব্াধকতা সম্পভকট ব্াস চালকভের সামভন নব্স্তানরত উপস্থ্াপন করা হয়। পাব্নলক রেস রযমন ব্াস র্ানমটনাল,  
নব্মান ব্ন্দর,  ররলভষ্ট ন,  রনৌ- ব্ন্দর,  সরকারী নব্নেন্ন অনিস সহ গণ- জমাভয়ত স্থ্ভল ধূমপান আইনত েণ্ডনীয় অপরাধ। 

রযসব্ স্থ্াভন প্রতযয ধুমপানকানরভের কারভণ পভরায ধূমপাভনর ন কার হভেন অভনক মানুষ। 

গণ- পনরব্হন  তোগ তামাকমুক্ত রাখা ও আইভনর ব্াস্তব্ায়ন করার লভযয ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন ও নব্আরটিএ- র রযৌথ 

উভেযাভগ প্রনত সপ্তাভহই ননয়নমতোভব্ এই প্রন যণ কাযটক্রম পনরচালনা কভর আসভছ। 
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%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-

%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-

%E0%A7%AB/  

 

 

 

 

 

িমেম্বর ২৭,  ২০২২   

বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৫৭০ েণপবরিহণ চালকমক প্রবিক্ষণ 

 

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার ( ননয়ন্ত্রণ)  
আইন ( সংভ ানধত- ২০১৩)  এর যথাযথ 
ব্াস্তব্ায়ভনর লভযয ব্াংলাভে  ররাড ট্রান্সভপার্ট  
অভথানরটি- নব্আরটিএ’ র উভেযাগ ও ঢাকা 
আহ্ছাননয়া নম ন স্বাস্থ্য রসক্টভরর সহভযানগতায় 
রাজধানীর রজায়ার সাহারা নব্আরটিনস ব্াস 
নডভপাভত নভেম্বর’ ২২- এর ২,  ১৬ ও ২৩ 
তানরখ নতন ধাভপ রমার্ ৫৭০ জন গণ-

পনরব্হন চালকভক প্রন যণ রেয়া হভয়ভছ। 

‘ রপ াজীনব্ গানি চালকভের রপ াগত েযতা 
ও সভচতনতা বৃ্নিমূলক প্রন যণ’ ন ভরানাভম আভয়ানজত প্রন যভণ রপ াোর গািী চালকভের মাভে তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন 
ব্াস্তব্ায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নব্ষয়ক তথযনচত্র উপস্থ্াপন কভরন ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ভনর স্বাস্থ্য রসক্টভরর তামাক ননয়ন্ত্রণ 

প্রকভের রপ্রাগ্রাম অনিসার অদুত রহমান ইমন। 

প্রন যভণ প্রতযয ও পভরায ধুমপাভনর কুিল,  স্বাস্থ্য েুুঁ নক,  তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন সম্পভকট  গণপনরব্হন চালকভের 
( ব্াস, নসএননজ,  রলগুনা,  রর্মু্প)  অব্নহত করা হয়। চালক ও চালভকর সহকারীভের ধূমপাভনর িভল গণপনরব্হভন 
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পভরাযোভব্ ধূমপাভনর ন কার হন যাত্রীরা,  নব্ভ ষ কভর নারী ও ন শুরা। িভল ধূমপান না কভরও একই রকম যনতর 

ন কার হভেন তারা। 

এ সময় নেনডও নচভত্রর মাধযভম অং যগ্রহণকারী চালকভের গণপনরব্হভন ধূমপাভনর অপকানরতা নব্ষভয় সু- স্পষ্ট ধারণা ও 
আইভনর ব্াধযব্াধকতা সম্পভকট ব্াস চালকভের সামভন নব্স্তানরত উপস্থ্াপন করা হয়। পাব্নলক রেস রযমন ব্াস র্ানমটনাল,  
নব্মান ব্ন্দর,  ররলভষ্ট ন,  রনৌ- ব্ন্দর,  সরকারী নব্নেন্ন অনিস সহ গণ- জমাভয়ত স্থ্ভল ধূমপান আইনত েণ্ডনীয় অপরাধ। 

রযসব্ স্থ্াভন প্রতযয ধুমপানকানরভের কারভণ পভরায ধূমপাভনর ন কার হভেন অভনক মানুষ। গণ- পনরব্হন  তোগ 
তামাকমুক্ত রাখা ও আইভনর ব্াস্তব্ায়ন করার লভযয ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন ও নব্আরটিএ- র রযৌথ উভেযাভগ প্রনত 

সপ্তাভহই ননয়নমতোভব্ এই প্রন যণ কাযটক্রম পনরচালনা কভর আসভছ। 

http://timetouchnews.com/news/news-details/75857  

 

বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৫৭০ েণপবরিহণ চালকমক প্রবিক্ষণ 

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যব্হার 

( ননয়ন্ত্রণ)  আইন ( সংভ ানধত- ২০১৩)  
এর যথাযথ ব্াস্তব্ায়ভনর লভযয 

ব্াংলাভে  ররাড ট্রান্সভপার্ট  অভথানরটি-

নব্আরটিএ’ র উভেযাগ ও ঢাকা 
আহ্ছাননয়া নম ন স্বাস্থ্য রসক্টভরর 
সহভযানগতায় রাজধানীর রজায়ার সাহারা 

নব্আরটিনস ব্াস নডভপাভত নভেম্বর’ ২২-

এর ২,  ১৬ ও ২৩ তানরখ নতন ধাভপ রমার্ ৫৭০ জন গণ- পনরব্হন চালকভক প্রন যণ রেয়া হভয়ভছ। 

‘ রপ াজীনব্ গানি চালকভের রপ াগত েযতা ও সভচতনতা বৃ্নিমূলক প্রন যণ’ ন ভরানাভম আভয়ানজত 
প্রন যভণ রপ াোর গািী চালকভের মাভে তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন ব্াস্তব্ায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নব্ষয়ক 
তথযনচত্র উপস্থ্াপন কভরন ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ভনর স্বাস্থ্য রসক্টভরর তামাক ননয়ন্ত্রণ প্রকভের রপ্রাগ্রাম 

অনিসার অদুত রহমান ইমন। 

প্রন যভণ প্রতযয ও পভরায ধুমপাভনর কুিল,  স্বাস্থ্য েুুঁ নক,  তামাক ননয়ন্ত্রণ আইন সম্পভকট  গণপনরব্হন 
চালকভের ( ব্াস, নসএননজ,  রলগুনা,  রর্মু্প)  অব্নহত করা হয়। চালক ও চালভকর সহকারীভের 
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ধূমপাভনর িভল গণপনরব্হভন পভরাযোভব্ ধূমপাভনর ন কার হন যাত্রীরা,  নব্ভ ষ কভর নারী ও ন শুরা। 

িভল ধূমপান না কভরও একই রকম যনতর ন কার হভেন তারা। 

এ সময় নেনডও নচভত্রর মাধযভম অং যগ্রহণকারী চালকভের গণপনরব্হভন ধূমপাভনর অপকানরতা নব্ষভয় সু-
স্পষ্ট ধারণা ও আইভনর ব্াধযব্াধকতা সম্পভকট ব্াস চালকভের সামভন নব্স্তানরত উপস্থ্াপন করা হয়। পাব্নলক 
রেস রযমন ব্াস র্ানমটনাল,  নব্মান ব্ন্দর,  ররলভষ্ট ন,  রনৌ- ব্ন্দর,  সরকারী নব্নেন্ন অনিস সহ গণ-
জমাভয়ত স্থ্ভল ধূমপান আইনত েণ্ডনীয় অপরাধ। রযসব্ স্থ্াভন প্রতযয ধুমপানকানরভের কারভণ পভরায 

ধূমপাভনর ন কার হভেন অভনক মানুষ। 

গণ- পনরব্হন  তোগ তামাকমুক্ত রাখা ও আইভনর ব্াস্তব্ায়ন করার লভযয ঢাকা আহ্ছাননয়া নম ন ও 

নব্আরটিএ- র রযৌথ উভেযাভগ প্রনত সপ্তাভহই ননয়নমতোভব্ এই প্রন যণ কাযটক্রম পনরচালনা কভর আসভছ। 
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