
Dhaka Ahsania Mission 
Health Sector 

House: 152 Block: Ka, PC Culture Housing Society, Shyamoli, Dhaka-1207. 

 

Project Title: “Strengthening advocacy for a comprehensive amendment of Tobacco 

Control Law and increase tobacco tax”. 

 

  
[Media Coverage] 

BRTA Driver Training (December-2022) 

Number of Media Coverage - 11 

  



 

ডিসেম্বর ২৯, ২০২২  

৭০০ গণপডরবহণ চালকসক ডবআরটিএ ও িাসের উস্যাসগ প্রডিক্ষণ প্র্ান 

ধূেপান ও তাোকজাত দ্রবয বযবহার (ডনয়ন্ত্রণ) 

আইন (েংসিাডধত-২০১৩) এর যথাযথ 

বাস্তবায়সনর লসক্ষয বাংলাস্ি ররাি ট্রান্সসপার্ট  

অসথাডরটি-ডবআরটিএ’র উস্যাগ ও ঢাকা 

আহ্ছাডনয়া ডেিন স্বাস্থ্য রেক্টসরর েহসযাডগতায় 

রাজধানীর রজায়ার োহারা ডবআরটিডে বাে 

ডিসপাসত ডিসেম্বর’২২-এর ৭, ১৪, ২১ ও ২৮ 

তাডরখ চার ধাসপ রোর্ ৭০০ জন গণ-পডরবহন 

চালকসক প্রডিক্ষণ র্য়া হসয়সছ। 

‘রপিাজীডব গাডি চালকস্র রপিাগত ্ক্ষতা ও 

েসচতনতা বৃডিেূলক প্রডিক্ষণ’ ডিসরানাসে আসয়াডজত প্রডিক্ষসণ রপিা্ার গািী চালকস্র োসে তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন 

ও স্বাস্থ্য ক্ষডত ডবষয়ক তথযডচত্র উপস্থ্াপন কসরন ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিসনর স্বাস্থ্য রেক্টসরর তাোক ডনয়ন্ত্রণ প্রকসের রপ্রাগ্রাে অডিোর 

অদুত রহোন ইেন। 

প্রডিক্ষসণ প্রতযক্ষ ও পসরাক্ষ ধুেপাসনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ ডক, তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন েম্পসকট  গণপডরবহন চালকস্র (বাে,ডেএনডজ, 

রলগুনা, রর্মু্প) অবডহত করা হয়। চালক ও চালসকর েহকারীস্র ধূেপাসনর িসল গণপডরবহসন পসরাক্ষভাসব ধূেপাসনর ডিকার হন 

যাত্রীরা, ডবসিষ কসর নারী ও ডিশুরা। িসল ধূেপান না কসরও একই রকে ক্ষডতর ডিকার হসেন তারা। 

এ েেয় ডভডিও ডচসত্রর োধযসে অংিযগ্রহণকারী চালকস্র গণপডরবহসন ধূেপাসনর অপকাডরতা ডবষসয় েু-স্পষ্ট ধারণা ও আইসনর 

বাধযবাধকতা েম্পসকট  বাে চালকস্র োেসন ডবস্তাডরত উপস্থ্াপন করা হয়। 

পাবডলক রেে রযেন বাে র্াডেটনাল, ডবোন বন্দর, ররলসষ্টিন, রনৌ-বন্দর, েরকারী ডবডভন্ন অডিেেহ গণ-জোসয়ত স্থ্সল ধূেপান 

আইনত ্ণ্ডনীয় অপরাধ। রযেব স্থ্াসন প্রতযক্ষ ধূেপানকাডরস্র কারসণ পসরাক্ষ ধূেপাসনর ডিকার হসেন অসনক োনুষ। 

গণ-পডরবহন িতভাগ তাোকেুক্ত রাখা ও আইসনর বাস্তবায়ন করার লসক্ষয ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিন ও ডবআরটিএ-র রযৌথ উস্যাসগ 

প্রডত েপ্তাসহই ডনয়ডেতভাসব এই প্রডিক্ষণ কাযটক্রে পডরচালনা কসর আেসছ। 

https://m.dailyinqilab.com/article/544476/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%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%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%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 



 

 

 

৭০০ গণপডরবহণ চালকসক ডবআরটিএ ও িাসের উস্যাসগ প্রডিক্ষণ প্র্ান           ডিসেম্বর ২৯, ২০২২  

ধূেপান ও তাোকজাত দ্রবয বযবহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন (েংসিাডধত-২০১৩) এর যথাযথ বাস্তবায়সনর লসক্ষয বাংলাস্ি ররাি ট্রান্সসপার্ট  অসথাডরটি-

ডবআরটিএ’র উস্যাগ ও ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিন স্বাস্থ্য রেক্টসরর েহসযাডগতায় রাজধানীর রজায়ার োহারা ডবআরটিডে বাে ডিসপাসত নসভম্বর’২২-এর ২, 

১৬ ও ২৩ তাডরখ ডতন ধাসপ রোর্ ৫৭০ জন গণ-

পডরবহন চালকসক প্রডিক্ষণ র্য়া হসয়সছ। 

‘রপিাজীডব গাডি চালকস্র রপিাগত ্ক্ষতা ও 

েসচতনতা বৃডিেূলক প্রডিক্ষণ’ ডিসরানাসে 

আসয়াডজত প্রডিক্ষসণ রপিা্ার গািী চালকস্র 

োসে তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য 

ক্ষডত ডবষয়ক তথযডচত্র উপস্থ্াপন কসরন ঢাকা 

আহ্ছাডনয়া ডেিসনর স্বাস্থ্য রেক্টসরর তাোক ডনয়ন্ত্রণ 

প্রকসের রপ্রাগ্রাে অডিোর অদুত রহোন ইেন। 

প্রডিক্ষসণ প্রতযক্ষ ও পসরাক্ষ ধুেপাসনর কুিল, 

স্বাস্থ্য েুুঁ ডক, তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন েম্পসকট  গণপডরবহন চালকস্র (বাে,ডেএনডজ, রলগুনা, রর্মু্প) অবডহত করা হয়। চালক ও চালসকর 

েহকারীস্র ধূেপাসনর িসল গণপডরবহসন পসরাক্ষভাসব ধূেপাসনর ডিকার হন যাত্রীরা, ডবসিষ কসর নারী ও ডিশুরা। িসল ধূেপান না 

কসরও একই রকে ক্ষডতর ডিকার হসেন তারা। 

এ েেয় ডভডিও ডচসত্রর োধযসে অংিযগ্রহণকারী চালকস্র গণপডরবহসন ধূেপাসনর অপকাডরতা ডবষসয় েু-স্পষ্ট ধারণা ও আইসনর 

বাধযবাধকতা েম্পসকট বাে চালকস্র োেসন ডবস্তাডরত উপস্থ্াপন করা হয়। পাবডলক রেে রযেন বাে র্াডেটনাল, ডবোন বন্দর, ররলসষ্টিন, 

রনৌ-বন্দর, েরকারী ডবডভন্ন অডিে েহ গণ-জোসয়ত স্থ্সল ধূেপান আইনত ্ণ্ডনীয় অপরাধ। রযেব স্থ্াসন প্রতযক্ষ ধুেপানকাডরস্র কারসণ 

পসরাক্ষ ধূেপাসনর ডিকার হসেন অসনক োনুষ। গণ-পডরবহন িতভাগ তাোকেুক্ত রাখা ও আইসনর বাস্তবায়ন করার লসক্ষয ঢাকা 

আহ্ছাডনয়া ডেিন ও ডবআরটিএ-র রযৌথ উস্যাসগ প্রডত েপ্তাসহই ডনয়ডেতভাসব এই প্রডিক্ষণ কাযটক্রে পডরচালনা কসর আেসছ। 

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/153506/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%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%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%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.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/153506/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%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%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%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.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/153506/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%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%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%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.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/153506/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%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%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%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.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/153506/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%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%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%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.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/153506/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%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%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%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--
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https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/153506/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%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%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%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.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/153506/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%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%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%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--


 

 



ডিসেম্বর ২৯, ২০২২  
৭০০ গণপডরবহণ চালকসক ডবআরটিএ ও িাসের উস্যাসগ প্রডিক্ষণ প্র্ান 

ধূেপান ও তাোকজাত দ্রবয বযবহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন (েংসিাডধত-২০১৩) এর যথাযথ বাস্তবায়সনর লসক্ষয বাংলাস্ি ররাি ট্রান্সসপার্ট  

অসথাডরটি-ডবআরটিএ’র উস্যাগ ও ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিন স্বাস্থ্য রেক্টসরর েহসযাডগতায় রাজধানীর রজায়ার োহারা ডবআরটিডে বাে 

ডিসপাসত ডিসেম্বর’২২-এর ৭, ১৪, ২১ ও ২৮ তাডরখ চার ধাসপ রোর্ ৭০০ জন গণ-পডরবহন চালকসক প্রডিক্ষণ র্য়া হসয়সছ। 

‘রপিাজীডব গাডি চালকস্র রপিাগত ্ক্ষতা ও 

েসচতনতা বৃডিেূলক প্রডিক্ষণ’ ডিসরানাসে 

আসয়াডজত প্রডিক্ষসণ রপিা্ার গািী চালকস্র 

োসে তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য 

ক্ষডত ডবষয়ক তথযডচত্র উপস্থ্াপন কসরন ঢাকা 

আহ্ছাডনয়া ডেিসনর স্বাস্থ্য রেক্টসরর তাোক ডনয়ন্ত্রণ 

প্রকসের রপ্রাগ্রাে অডিোর অদুত রহোন ইেন। 

প্রডিক্ষসণ প্রতযক্ষ ও পসরাক্ষ ধুেপাসনর কুিল, 

স্বাস্থ্য েুুঁ ডক, তাোক ডনয়ন্্তরণ আইন েম্পসকট  

গণপডরবহন চালকস্র (বাে,ডেএনডজ, রলগুনা, 

রর্মু্প) অবডহত করা হয়। চালক ও চালসকর েহকারীস্র ধূেপাসনর িসল গণপডরবহসন পসরাক্ষভাসব ধূেপাসনর ডিকার হন যাত্রীরা, 

ডবসিষ কসর নারী ও ডিশুরা। িসল ধূেপান না কসরও একই রকে ক্ষডতর ডিকার হসেন তারা। 

এ েেয় ডভডিও ডচসত্রর োধযসে অংিযগ্রহণকারী চালকস্র গণপডরবহসন ধূেপাসনর অপকাডরতা ডবষসয় েু-স্পষ্ট ধারণা ও আইসনর 

বাধযবাধকতা েম্পসকট  বাে চালকস্র োেসন ডবস্তাডরত উপস্থ্াপন করা হয়। 

পাবডলক রেে রযেন বাে র্াডেটনাল, ডবোন বন্দর, ররলসষ্টিন, রনৌ-বন্দর, েরকারী ডবডভন্ন অডিেেহ গণ-জোসয়ত স্থ্সল ধূেপান 

আইনত ্ণ্ডনীয় অপরাধ। রযেব স্থ্াসন প্রতযক্ষ ধূেপানকাডরস্র কারসণ পসরাক্ষ ধূেপাসনর ডিকার হসেন অসনক োনুষ। 

গণ-পডরবহন িতভাগ তাোকেুক্ত রাখা ও আইসনর বাস্তবায়ন করার লসক্ষয ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিন ও ডবআরটিএ-র রযৌথ উস্যাসগ 

প্রডত েপ্তাসহই ডনয়ডেতভাসব এই প্রডিক্ষণ কাযটক্রে পডরচালনা কসর আেসছ। 

http://71times.com/2022/12/29/1431/?i=1  
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ডিসেম্বর ২৯, ২০২২  
 

৭০০ গণপডরবহণ চালকসক ডবআরটিএ ও িাসের উস্যাসগ প্রডিক্ষণ প্র্ান 

করপটাসরর্ েংবা্ রিস্ক: ধূেপান ও তাোকজাত 

দ্রবয বযবহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন (েংসিাডধত-

২০১৩) এর যথাযথ বাস্তবায়সনর লসক্ষয 

বাংলাস্ি ররাি ট্রান্সসপার্ট  অসথাডরটি-

ডবআরটিএ’র উস্যাগ ও ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিন 

স্বাস্থ্য রেক্টসরর েহসযাডগতায় রাজধানীর রজায়ার 

োহারা ডবআরটিডে বাে ডিসপাসত ডিসেম্বর 

২০২২-এর ৭, ১৪, ২১ ও ২৮ তাডরখ চার ধাসপ 

রোর্ ৭০০ জন গণ-পডরবহন চালকসক প্রডিক্ষণ 

র্য়া হসয়সছ। 

‘রপিাজীডব গাডি চালকস্র রপিাগত ্ক্ষতা ও েসচতনতা বৃডিেূলক প্রডিক্ষণ’ ডিসরানাসে আসয়াডজত প্রডিক্ষসণ রপিা্ার 

গািী চালকস্র োসে তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য ক্ষডত ডবষয়ক তথযডচত্র উপস্থ্াপন কসরন ঢাকা আহ্ছাডনয়া 

ডেিসনর স্বাস্থ্য রেক্টসরর তাোক ডনয়ন্ত্রণ প্রকসের রপ্রাগ্রাে অডিোর অদুত রহোন ইেন। 

প্রডিক্ষসণ প্রতযক্ষ ও পসরাক্ষ ধুেপাসনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ ডক, তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন েম্পসকট  গণপডরবহন চালকস্র 

(বাে,ডেএনডজ, রলগুনা, রর্মু্প) অবডহত করা হয়। চালক ও চালসকর েহকারীস্র ধূেপাসনর িসল গণপডরবহসন পসরাক্ষভাসব 

ধূেপাসনর ডিকার হন যাত্রীরা, ডবসিষ কসর নারী ও ডিশুরা। িসল ধূেপান না কসরও একই রকে ক্ষডতর ডিকার হসেন তারা। 

এ েেয় ডভডিও ডচসত্রর োধযসে অংিযগ্রহণকারী চালকস্র গণপডরবহসন ধূেপাসনর অপকাডরতা ডবষসয় েু-স্পষ্ট ধারণা ও আইসনর 

বাধযবাধকতা েম্পসকট  বাে চালকস্র োেসন ডবস্তাডরত উপস্থ্াপন করা হয়। 

পাবডলক রেে রযেন বাে র্াডেটনাল, ডবোন বন্দর, ররলসষ্টিন, রনৌ-বন্দর, েরকারী ডবডভন্ন অডিেেহ গণ-জোসয়ত স্থ্সল ধূেপান 

আইনত ্ণ্ডনীয় অপরাধ। রযেব স্থ্াসন প্রতযক্ষ ধূেপানকাডরস্র কারসণ পসরাক্ষ ধূেপাসনর ডিকার হসেন অসনক োনুষ। 

গণ-পডরবহন িতভাগ তাোকেুক্ত রাখা ও আইসনর বাস্তবায়ন করার লসক্ষয ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিন ও ডবআরটিএ-র রযৌথ 

উস্যাসগ প্রডত েপ্তাসহই ডনয়ডেতভাসব এই প্রডিক্ষণ কাযটক্রে পডরচালনা কসর আেসছ। 

https://corporatesangbad.com/1642/  
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December, 29 2022 

৭০০ গণপডরবহণ চালকসক ডবআরটিএ ও িাসের উস্যাসগ প্রডিক্ষণ প্র্ান 

ধূেপান ও তাোকজাত দ্রবয বযবহার (ডনয়ন্ত্রণ) 

আইন (েংসিাডধত-২০১৩) এর যথাযথ 

বাস্তবায়সনর লসক্ষয বাংলাস্ি ররাি ট্রান্সসপার্ট  

অসথাডরটি-ডবআরটিএ’র উস্যাগ ও ঢাকা 

আহ্ছাডনয়া ডেিন স্বাস্থ্য রেক্টসরর েহসযাডগতায় 

রাজধানীর রজায়ার োহারা ডবআরটিডে বাে ডিসপাসত 

ডিসেম্বর ২০২২-এর ৭, ১৪, ২১ ও ২৮ তাডরখ চার 

ধাসপ রোর্ ৭০০ জন গণ-পডরবহন চালকসক 

প্রডিক্ষণ র্য়া হসয়সছ। 

‘রপিাজীডব গাডি চালকস্র রপিাগত ্ক্ষতা ও েসচতনতা বৃডিেূলক প্রডিক্ষণ’ ডিসরানাসে আসয়াডজত প্রডিক্ষসণ রপিা্ার 

গািী চালকস্র োসে তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য ক্ষডত ডবষয়ক তথযডচত্র উপস্থ্াপন কসরন ঢাকা আহ্ছাডনয়া 

ডেিসনর স্বাস্থ্য রেক্টসরর তাোক ডনয়ন্ত্রণ প্রকসের রপ্রাগ্রাে অডিোর অদুত রহোন ইেন। 

প্রডিক্ষসণ প্রতযক্ষ ও পসরাক্ষ ধুেপাসনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ ডক, তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন েম্পসকট  গণপডরবহন চালকস্র 

(বাে,ডেএনডজ, রলগুনা, রর্মু্প) অবডহত করা হয়। চালক ও চালসকর েহকারীস্র ধূেপাসনর িসল গণপডরবহসন পসরাক্ষভাসব 

ধূেপাসনর ডিকার হন যাত্রীরা, ডবসিষ কসর নারী ও ডিশুরা। িসল ধূেপান না কসরও একই রকে ক্ষডতর ডিকার হসেন তারা। 

এ েেয় ডভডিও ডচসত্রর োধযসে অংিযগ্রহণকারী চালকস্র গণপডরবহসন ধূেপাসনর অপকাডরতা ডবষসয় েু-স্পষ্ট ধারণা ও আইসনর 

বাধযবাধকতা েম্পসকট  বাে চালকস্র োেসন ডবস্তাডরত উপস্থ্াপন করা হয়। 

পাবডলক রেে রযেন বাে র্াডেটনাল, ডবোন বন্দর, ররলসষ্টিন, রনৌ-বন্দর, েরকারী ডবডভন্ন অডিেেহ গণ-জোসয়ত স্থ্সল ধূেপান 

আইনত ্ণ্ডনীয় অপরাধ। রযেব স্থ্াসন প্রতযক্ষ ধূেপানকাডরস্র কারসণ পসরাক্ষ ধূেপাসনর ডিকার হসেন অসনক োনুষ। 

গণ-পডরবহন িতভাগ তাোকেুক্ত রাখা ও আইসনর বাস্তবায়ন করার লসক্ষয ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিন ও ডবআরটিএ-র রযৌথ 

উস্যাসগ প্রডত েপ্তাসহই ডনয়ডেতভাসব এই প্রডিক্ষণ কাযটক্রে পডরচালনা কসর আেসছ। 

https://metronews24.com/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%E0%A7%A6-
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%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-
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%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/  
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ডিসেম্বর ২৯, ২০২২ 

৭০০ গণপডরবহণ চালকসক ডবআরটিএ ও িাসের উস্যাসগ প্রডিক্ষণ প্র্ান 

ধূেপান ও তাোকজাত দ্রবয বযবহার (ডনয়ন্ত্রণ) 

আইন (েংসিাডধত-২০১৩) এর যথাযথ 

বাস্তবায়সনর লসক্ষয বাংলাস্ি ররাি ট্রান্সসপার্ট  

অসথাডরটি-ডবআরটিএ’র উস্যাগ ও ঢাকা 

আহ্ছাডনয়া ডেিন স্বাস্থ্য রেক্টসরর েহসযাডগতায় 

রাজধানীর রজায়ার োহারা ডবআরটিডে বাে 

ডিসপাসত ডিসেম্বর ২০২২-এর ৭, ১৪, ২১ ও ২৮ 

তাডরখ চার ধাসপ রোর্ ৭০০ জন গণ-পডরবহন 

চালকসক প্রডিক্ষণ র্য়া হসয়সছ। 

‘রপিাজীডব গাডি চালকস্র রপিাগত ্ক্ষতা ও েসচতনতা বৃডিেূলক প্রডিক্ষণ’ ডিসরানাসে আসয়াডজত প্রডিক্ষসণ রপিা্ার 

গািী চালকস্র োসে তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য ক্ষডত ডবষয়ক তথযডচত্র উপস্থ্াপন কসরন ঢাকা আহ্ছাডনয়া 

ডেিসনর স্বাস্থ্য রেক্টসরর তাোক ডনয়ন্ত্রণ প্রকসের রপ্রাগ্রাে অডিোর অদুত রহোন ইেন। 

প্রডিক্ষসণ প্রতযক্ষ ও পসরাক্ষ ধুেপাসনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ ডক, তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন েম্পসকট  গণপডরবহন চালকস্র 

(বাে,ডেএনডজ, রলগুনা, রর্মু্প) অবডহত করা হয়। চালক ও চালসকর েহকারীস্র ধূেপাসনর িসল গণপডরবহসন পসরাক্ষভাসব 

ধূেপাসনর ডিকার হন যাত্রীরা, ডবসিষ কসর নারী ও ডিশুরা। িসল ধূেপান না কসরও একই রকে ক্ষডতর ডিকার হসেন তারা। 

এ েেয় ডভডিও ডচসত্রর োধযসে অংিযগ্রহণকারী চালকস্র গণপডরবহসন ধূেপাসনর অপকাডরতা ডবষসয় েু-স্পষ্ট ধারণা ও আইসনর 

বাধযবাধকতা েম্পসকট  বাে চালকস্র োেসন ডবস্তাডরত উপস্থ্াপন করা হয়। 

পাবডলক রেে রযেন বাে র্াডেটনাল, ডবোন বন্দর, ররলসষ্টিন, রনৌ-বন্দর, েরকারী ডবডভন্ন অডিেেহ গণ-জোসয়ত স্থ্সল ধূেপান 

আইনত ্ণ্ডনীয় অপরাধ। রযেব স্থ্াসন প্রতযক্ষ ধূেপানকাডরস্র কারসণ পসরাক্ষ ধূেপাসনর ডিকার হসেন অসনক োনুষ। 

গণ-পডরবহন িতভাগ তাোকেুক্ত রাখা ও আইসনর বাস্তবায়ন করার লসক্ষয ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিন ও ডবআরটিএ-র রযৌথ 

উস্যাসগ প্রডত েপ্তাসহই ডনয়ডেতভাসব এই প্রডিক্ষণ কাযটক্রে পডরচালনা কসর আেসছ। 

https://peoplesnews24.com/archives/223792  
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গািী চালকস্র োসে তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য ক্ষডত ডবষয়ক তথযডচত্র উপস্থ্াপন কসরন ঢাকা আহ্ছাডনয়া 

ডেিসনর স্বাস্থ্য রেক্টসরর তাোক ডনয়ন্ত্রণ প্রকসের রপ্রাগ্রাে অডিোর অদুত রহোন ইেন। 

প্রডিক্ষসণ প্রতযক্ষ ও পসরাক্ষ ধুেপাসনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ ডক, তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন েম্পসকট  গণপডরবহন চালকস্র 

(বাে,ডেএনডজ, রলগুনা, রর্মু্প) অবডহত করা হয়। চালক ও চালসকর েহকারীস্র ধূেপাসনর িসল গণপডরবহসন পসরাক্ষভাসব 

ধূেপাসনর ডিকার হন যাত্রীরা, ডবসিষ কসর নারী ও ডিশুরা। িসল ধূেপান না কসরও একই রকে ক্ষডতর ডিকার হসেন তারা। 

এ েেয় ডভডিও ডচসত্রর োধযসে অংিযগ্রহণকারী চালকস্র গণপডরবহসন ধূেপাসনর অপকাডরতা ডবষসয় েু-স্পষ্ট ধারণা ও আইসনর 

বাধযবাধকতা েম্পসকট  বাে চালকস্র োেসন ডবস্তাডরত উপস্থ্াপন করা হয়। 

পাবডলক রেে রযেন বাে র্াডেটনাল, ডবোন বন্দর, ররলসষ্টিন, রনৌ-বন্দর, েরকারী ডবডভন্ন অডিেেহ গণ-জোসয়ত স্থ্সল ধূেপান 

আইনত ্ণ্ডনীয় অপরাধ। রযেব স্থ্াসন প্রতযক্ষ ধূেপানকাডরস্র কারসণ পসরাক্ষ ধূেপাসনর ডিকার হসেন অসনক োনুষ। 

গণ-পডরবহন িতভাগ তাোকেুক্ত রাখা ও আইসনর বাস্তবায়ন করার লসক্ষয ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিন ও ডবআরটিএ-র রযৌথ 

উস্যাসগ প্রডত েপ্তাসহই ডনয়ডেতভাসব এই প্রডিক্ষণ কাযটক্রে পডরচালনা কসর আেসছ। 

https://bangladeshtoday.net/article/55167  

 

https://bangladeshtoday.net/article/55167


 

 

৭০০ গণপডরবহণ চালকসক ডবআরটিএ ও িাসের উস্যাসগ প্রডিক্ষণ প্র্ান 
 

ধূেপান ও তাোকজাত দ্রবয বযবহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন (েংসিাডধত-

২০১৩) এর যথাযথ বাস্তবায়সনর লসক্ষয বাংলাস্ি ররাি ট্রান্সসপার্ট  

অসথাডরটি-ডবআরটিএ’র উস্যাগ ও ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিন স্বাস্থ্য 

রেক্টসরর েহসযাডগতায় রাজধানীর রজায়ার োহারা ডবআরটিডে বাে 

ডিসপাসত ডিসেম্বর’২২-এর ৭, ১৪, ২১ ও ২৮ তাডরখ চার ধাসপ 

রোর্ ৭০০ জন গণ-পডরবহন চালকসক প্রডিক্ষণ র্য়া হসয়সছ। 

‘রপিাজীডব গাডি চালকস্র রপিাগত ্ক্ষতা ও েসচতনতা 

বৃডিেূলক প্রডিক্ষণ’ ডিসরানাসে আসয়াডজত প্রডিক্ষসণ রপিা্ার গািী 

চালকস্র োসে তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য ক্ষডত 

ডবষয়ক তথযডচত্র উপস্থ্াপন কসরন ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিসনর স্বাস্থ্য রেক্টসরর তাোক ডনয়ন্ত্রণ প্রকসের রপ্রাগ্রাে অডিোর অদুত রহোন ইেন। 

প্রডিক্ষসণ প্রতযক্ষ ও পসরাক্ষ ধুেপাসনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ ডক, তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন েম্পসকট  গণপডরবহন চালকস্র (বাে,ডেএনডজ, রলগুনা, রর্মু্প) 

অবডহত করা হয়। চালক ও চালসকর েহকারীস্র ধূেপাসনর িসল গণপডরবহসন পসরাক্ষভাসব ধূেপাসনর ডিকার হন যাত্রীরা, ডবসিষ কসর নারী ও 

ডিশুরা। িসল ধূেপান না কসরও একই রকে ক্ষডতর ডিকার হসেন তারা। 

এ েেয় ডভডিও ডচসত্রর োধযসে অংিযগ্রহণকারী চালকস্র গণপডরবহসন ধূেপাসনর অপকাডরতা ডবষসয় েু-স্পষ্ট ধারণা ও আইসনর বাধযবাধকতা 

েম্পসকট  বাে চালকস্র োেসন ডবস্তাডরত উপস্থ্াপন করা হয়। 

পাবডলক রেে রযেন বাে র্াডেটনাল, ডবোন বন্দর, ররলসষ্টিন, রনৌ-বন্দর, েরকারী ডবডভন্ন অডিেেহ গণ-জোসয়ত স্থ্সল ধূেপান আইনত ্ণ্ডনীয় 

অপরাধ। রযেব স্থ্াসন প্রতযক্ষ ধূেপানকাডরস্র কারসণ পসরাক্ষ ধূেপাসনর ডিকার হসেন অসনক োনুষ। 

গণ-পডরবহন িতভাগ তাোকেুক্ত রাখা ও আইসনর বাস্তবায়ন করার লসক্ষয ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিন ও ডবআরটিএ-র রযৌথ উস্যাসগ প্রডত েপ্তাসহই 

ডনয়ডেতভাসব এই প্রডিক্ষণ কাযটক্রে পডরচালনা কসর আেসছ। 

https://ajkerbazzar.com/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%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%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0/218667  

 

 

 

https://ajkerbazzar.com/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%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%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0/218667
https://ajkerbazzar.com/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%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%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0/218667
https://ajkerbazzar.com/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%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%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0/218667
https://ajkerbazzar.com/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%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%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0/218667


 

31th December, 2022, 02:21 pm, 

৭০০ গণপডরবহণ চালকসক ডবআরটিএ ও িাসের উস্যাসগ প্রডিক্ষণ প্র্ান 
লাস্টডনউজডবডি, ২৬ নসভম্বর: ধূেপান ও তাোকজাত দ্রবয 

বযবহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন (েংসিাডধত-২০১৩) এর যথাযথ 

বাস্তবায়সনর লসক্ষয বাংলাস্ি ররাি ট্রান্সসপার্ট  অসথাডরটি-

ডবআরটিএ’র উস্যাগ ও ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিন স্বাস্থ্য 

রেক্টসরর েহসযাডগতায় রাজধানীর রজায়ার োহারা ডবআরটিডে 

বাে ডিসপাসত নসভম্বর’২২-এর ২, ১৬ ও ২৩ তাডরখ ডতন 

ধাসপ রোর্ ৫৭০ জন গণ-পডরবহন চালকসক প্রডিক্ষণ র্য়া 

হসয়সছ। 

‘রপিাজীডব গাডি চালকস্র রপিাগত ্ক্ষতা ও েসচতনতা 

বৃডিেূলক প্রডিক্ষণ’ ডিসরানাসে আসয়াডজত প্রডিক্ষসণ 

রপিা্ার গািী চালকস্র োসে তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য ক্ষডত ডবষয়ক তথযডচত্র উপস্থ্াপন কসরন ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিসনর 

স্বাস্থ্য রেক্টসরর তাোক ডনয়ন্ত্রণ প্রকসের রপ্রাগ্রাে অডিোর অদুত রহোন ইেন। 

প্রডিক্ষসণ প্রতযক্ষ ও পসরাক্ষ ধুেপাসনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ ডক, তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন েম্পসকট  গণপডরবহন চালকস্র (বাে,ডেএনডজ, রলগুনা, 

রর্মু্প) অবডহত করা হয়। চালক ও চালসকর েহকারীস্র ধূেপাসনর িসল গণপডরবহসন পসরাক্ষভাসব ধূেপাসনর ডিকার হন যাত্রীরা, ডবসিষ 

কসর নারী ও ডিশুরা। িসল ধূেপান না কসরও একই রকে ক্ষডতর ডিকার হসেন তারা। 

এ েেয় ডভডিও ডচসত্রর োধযসে অংিযগ্রহণকারী চালকস্র গণপডরবহসন ধূেপাসনর অপকাডরতা ডবষসয় েু-স্পষ্ট ধারণা ও আইসনর বাধযবাধকতা 

েম্পসকট বাে চালকস্র োেসন ডবস্তাডরত উপস্থ্াপন করা হয়। পাবডলক রেে রযেন বাে র্াডেটনাল, ডবোন বন্দর, ররলসষ্টিন, রনৌ-বন্দর, েরকারী 

ডবডভন্ন অডিে েহ গণ-জোসয়ত স্থ্সল ধূেপান আইনত ্ণ্ডনীয় অপরাধ। রযেব স্থ্াসন প্রতযক্ষ ধুেপানকাডরস্র কারসণ পসরাক্ষ ধূেপাসনর ডিকার 

হসেন অসনক োনুষ। 

গণ-পডরবহন িতভাগ তাোকেুক্ত রাখা ও আইসনর বাস্তবায়ন করার লসক্ষয ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিন ও ডবআরটিএ-র রযৌথ উস্যাসগ প্রডত 

েপ্তাসহই ডনয়ডেতভাসব এই প্রডিক্ষণ কাযটক্রে পডরচালনা কসর আেসছ। 

https://www.lastnewsbd.com/news/498015  
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31th December, 2022, 02:21 pm,  

৭০০ গণপডরবহণ চালকসক ডবআরটিএ ও িাসের উস্যাসগ প্রডিক্ষণ প্র্ান 
ধূেপান ও তাোকজাত দ্রবয বযবহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন 

(েংসিাডধত-২০১৩) এর যথাযথ বাস্তবায়সনর লসক্ষয 

বাংলাস্ি ররাি ট্রান্সসপার্ট  অসথাডরটি-ডবআরটিএ’র 

উস্যাগ ও ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিন স্বাস্থ্য রেক্টসরর 

েহসযাডগতায় রাজধানীর রজায়ার োহারা ডবআরটিডে বাে 

ডিসপাসত নসভম্বর’২২-এর ২, ১৬ ও ২৩ তাডরখ ডতন 

ধাসপ রোর্ ৫৭০ জন গণ-পডরবহন চালকসক প্রডিক্ষণ 

র্য়া হসয়সছ। 

‘রপিাজীডব গাডি চালকস্র রপিাগত ্ক্ষতা ও 

েসচতনতা বৃডিেূলক প্রডিক্ষণ’ ডিসরানাসে আসয়াডজত 

প্রডিক্ষসণ রপিা্ার গািী চালকস্র োসে তাোক ডনয়ন্ত্রণ 

আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য ক্ষডত ডবষয়ক তথযডচত্র উপস্থ্াপন কসরন ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিসনর স্বাস্থ্য রেক্টসরর তাোক ডনয়ন্ত্রণ প্রকসের রপ্রাগ্রাে 

অডিোর অদুত রহোন ইেন। 

প্রডিক্ষসণ প্রতযক্ষ ও পসরাক্ষ ধুেপাসনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ ডক, তাোক ডনয়ন্ত্রণ আইন েম্পসকট  গণপডরবহন চালকস্র (বাে,ডেএনডজ, রলগুনা, 

রর্মু্প) অবডহত করা হয়। চালক ও চালসকর েহকারীস্র ধূেপাসনর িসল গণপডরবহসন পসরাক্ষভাসব ধূেপাসনর ডিকার হন যাত্রীরা, ডবসিষ 

কসর নারী ও ডিশুরা। িসল ধূেপান না কসরও একই রকে ক্ষডতর ডিকার হসেন তারা। 

এ েেয় ডভডিও ডচসত্রর োধযসে অংিযগ্রহণকারী চালকস্র গণপডরবহসন ধূেপাসনর অপকাডরতা ডবষসয় েু-স্পষ্ট ধারণা ও আইসনর বাধযবাধকতা 

েম্পসকট বাে চালকস্র োেসন ডবস্তাডরত উপস্থ্াপন করা হয়। পাবডলক রেে রযেন বাে র্াডেটনাল, ডবোন বন্দর, ররলসষ্টিন, রনৌ-বন্দর, েরকারী 

ডবডভন্ন অডিে েহ গণ-জোসয়ত স্থ্সল ধূেপান আইনত ্ণ্ডনীয় অপরাধ। রযেব স্থ্াসন প্রতযক্ষ ধুেপানকাডরস্র কারসণ পসরাক্ষ ধূেপাসনর ডিকার 

হসেন অসনক োনুষ। 

গণ-পডরবহন িতভাগ তাোকেুক্ত রাখা ও আইসনর বাস্তবায়ন করার লসক্ষয ঢাকা আহ্ছাডনয়া ডেিন ও ডবআরটিএ-র রযৌথ উস্যাসগ প্রডত 

েপ্তাসহই ডনয়ডেতভাসব এই প্রডিক্ষণ কাযটক্রে পডরচালনা কসর আেসছ। 
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