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ায় আড়াই কািট মানুষ গণপিরবহেন পেরা ধূমপােনর
িশকার হে ন- এমন তথ পাওয়ার পর াম মাণ আদালত
পিরচালনার িস া িনেয়েছ বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃপ
(িবআরিটএ)।
সামবার বনানীেত িবআরিটএ কাযালেয়র সে লন কে ঢাকা
আ ছািনয়া িমশেনর সে এক যৗথ সভায় এ িস া হয়।
ওই সভায় াবাল অ াডা টাব ােকা সােভর ( গ স)
িতেবদেনর িভি েত গণপিরবহেন ধূমপােনর একিট িচ তুেল
ধরা হয়। পের িবআরিটএ-এর চয়ারম ান মা. মিশয়ার রহমান
তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন গণপিরবহেন াম মাণ আদালত
পিরচালনার িস া জানান। ২০১৭ সােল কািশত গে সর ওই
িতেবদেন বলা হয়, বাংলােদেশ ‘পাবিলক েস’ ধূমপান িনিষ
হওয়ার পরও িতবছর গণপিরবহেন যাতায়ােতর সময় ায়
আড়াই কািট মানুষ পেরা ধূমপােনর িশকার হে ন।বতমান
আইন অনুযায়ী, ‘পাবিলক েস’ ও ‘পাবিলক পিরবহেন’
ধূমপােনর জিরমানা ৩০০ টাকা। পাবিলক স ও পিরবহন
ধূমপানমু রাখেত না পারেল মািলক বা ব ব াপকেদর জিরমানা
হেব ৫০০ টাকা। আর ‘পাবিলক স’ বা ‘পাবিলক পিরবহেন’
ধূমপানমু এলাকার সাইন বা সতকবাতা দওয়া না থাকেল
জিরমানা হেব এক হাজার টাকা।িবআরিটএ চয়ারম ান বেলন,
অিভযান র আেগ সেচতনতার অংশ িহসােব ধূমপােনর িতকর িদক তুেল ধের আগামী ই মােসর মেধ পিরবহেন সতকবাতা
দখােনার ব ব া করা হেব। িবআরিটএ-এর পিরচালক ( িশ ণ) মা. িসরাজুল ইসলােমর সভাপিতে এই যৗথসভায় া ও
পিরবার কল াণ ম ণালেয়র সােবক অিতির সিচব মাহা দ ল কু ুস, ক াে ইন ফর টাব ােকা ি িক স-এর া স
ম ােনজার আ ুস সালাম িমঞাঁ, ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া স েরর ধান ইকবাল মাসুদসহ িবিভ িত ােনর িতিনিধরা
উপি ত িছেলন।।ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান
সভায় মূল ব উপ াপন কেরন।
https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1606024.bdnews
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তামাক িনয় েণ সড়ক পিরবহেন িনয়িমত অিভযােনর ঘাষণা
হাসান মাহামুদ : রাইিজংিবিড ডট কম
কাশ: ২০১৯-০৩-২৫ ৮:১৬:২০ িপএম

||

আপেডট: ২০১৯-০৩-২৬ ৮:২১:৩৫ এএম

িনজ িতেবদক : তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন িনয়িমতভােব
সড়ক পিরবহেন াম মাণ আদালত পিরচালনার ঘাষণা িদেয়েছন
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃপে র (িবআরিটএ) চয়ারম ান
(অিতির সিচব) মা. মিশয়ার রহমান।িতিন বেলন, এর আেগ আগামী
ই মােসর মেধ সকল সড়ক পিরবহেন ধূমপানমু সাইেনজ
দশেনর িনেদশ দান করা হেব।পাবিলক পিরবহেন ধূমপান ও
তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইেনর যথাযথ বা বায়েনর লে
িবআরিটএ এবং ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর যৗথ উেদ ােগ সামবার
িবআরিটএর সদর কাযালেয়র সে লন কে সভা অনুি ত হয়। সভার
ধান অিতিথর ব েব সং ািটর চয়ারম ান এসব কথা বেলন।সভায়
সভাপিত কেরন পিরচালক ( িশ ণ) মা. িসরাজুল ইসলাম। এ
সময় আেরা উপি ত িছেলন া ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র সােবক অিতির সিচব মাহা দ ল কু ুস, ক াে ইন ফর
টাব ােকা ি িক স-এর া ’স ম ােনজার আ ুস সালাম িমঞাঁ এবং ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া স েরর ধান ইকবাল
মাসুদ।সভায় মূল ব উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র সম য়কারী মা.
মাখেলছুর রহমান।সারা িবে সমি তভােব তামাক িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয় আনার লে ২০০৩ সােল এফিসিটিস
চুি অনুেমািদত হয়। বাংলােদশ এই চুি র া রকারী দশ এবং এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ ২০০৫ সােল ধূমপান ও
তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইন ণয়ন কের ও ২০১৩ সােল উ আইেনর িবিভ দূবল িদক িবেবচনায় িনেয় তা সংেশাধন
কের। সংেশািধত আইেন পাবিলক েস ও পিরবহেন ধূমপােনর জিরমানা ৫০ টাকা থেক বািড়েয় ৩০০ টাকা করা হেয়েছ। এমনিক
পাবিলক স ও পিরবহেনর মািলক বা ম ােনজাররা তােদর পাবিলক স ও পিরবহনেক ধূমপানমু রাখেত না পারেল তার জন
৫০০ টাকা জিরমানার এবং ধূমপানমু সাইেনজ না থাকেল এক হাজার টাকা জিরমানার িবধান রাখা হেয়েছ।আইন অনুযায়ী
পাবিলক পিরবহেন ধূমপান িনিষ হওয়া সে ও বাংলােদশ সরকার কতৃক পিরচািলত িজএিটএস ২০১৭ অনুসাের ২ কািট ৫০ রাখ
বা ৪৪ শতাংশ া বয় মানুষ গণপিরবহেন যাতায়ােতর সময় পেরা ধূমপােনর িশকার হন। যা অত উে গজনক। এর অন তম
কারণ হে আইন স েক সেচতনতা কম, তামাকজাত প েণ র ব াপক চার, তামাকজাত েব র সহজলভ তা এবং সেবাপির
আইেনর সিঠক ও যথাযথ বা বায়ন তুলনামূলক
।উে খ , ধানম ী শখ হািসনা এরই মেধ ঘাষণা িদেয়েছন আগামী ২০৪০
সােলর মেধ বাংলােদশেক ধূমপানমু দশ িহেসেব গেড় তুলেবন।
http://www.risingbd.com/national-news/292915
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তামাক িনয় েণ িনয়িমত াম মান আদালত পিরচািলত হেব
অমৃতবাজার িরেপাট
কািশত: ০৭:১৫ িপএম, ২৫ মাচ ২০১৯, সামবার

পাবিলক পিরবহেন ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইন এর যথাযথ বা বায়েনর লে বাংলােদশ সড়ক পিরবহন
কতৃ প ( িবআরিটএ) ও ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর যৗথ উে ােগ আজ ২৫ মাচ ২০১৯, সামবার বলা ১১.৩০িমিনট িবআরিটএর
সদর কাযালেয়র সে লন কে এক সভা অনু ি ত হয়।
সভার ধান অিতিথ িহসােব উপি ত িছেলন িবআরিটএ’র চয়ারম ান (অিতির সিচব) মাঃ মিশয়ার রহমান বেলন, তামাক িনয় ণ
আইন বা বায়েন সড়ক পিরবহেন িনয়িমত াম মান আদালত পিরচািলত হেব। িতিন আেরা বেলন এর আেগ আগামী ’মােসর মেধ
সকল সড়ক পিরবহেন ধূমপান মু সাইেনজ দশেনর িনেদশ দান করা হেব। সভায় সভাপিত কেরন পিরচালক ( িশ ণ) মা:
িসরাজুল ইসলাম, আেরাও উপি ত িছেলন া ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র সােবক অিতির সিচব মাহা দ ল কু ুস,
ক াে ইন ফর টাব ােকা ি িক স-এর া ’স ম ােনজার আ ুস সালাম িমঞাঁ এবং ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া স েরর
ধান ইকবাল মাসুদ। মূল ব উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র
সম য়কারী মা: মাখেলছুর রহমান। সারা িবে সমি তভােব তামাক িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয় আনার লে ২০০৩
সােল Framework convention on Tobacco control(FCTC) চুি অনুেমািদত হয়। বাংলােদশ এই চুি র া রকারী
দশ এবং এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ ২০০৫ সােল ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইন ণয়ন কের ও ২০১৩
সােল উ আইেনর িবিভ দূবল িদক িবেবচনায় িনেয় তা সংেশাধন কের। সংেশািধত আইেন পাবিলক েস ও পিরবহেন ধূমপােনর
জিরমানা ৫০ টাকা থেক বািড়েয় ৩০০/- টাকা করা হেয়েছ। এমনিক পাবিলক স ও পিরবহেনর মািলক/ ম ােনজারগণ তােদর
পাবিলক স ও পিরবহনেক ধূমপানমু রাখেত না পারেল তার জন ৫০০/- টাকা জিরমানার এবং ধূমপানমু সাইেনজ না
থাকেল ১০০০/- টাকা জিরমানার িবধান রাখা হেয়েছ। আইন অনুযায়ী পাবিলক পিরবহেন ধূমপান িনিষ হওয়া সে ¡ও বাংলােদশ
সরকার কতৃক পিরচািলত Global adult Tobacco Survey(GATS) 2017 অনুসাের ২ কািট ৫০ ল (৪৪%) া বয়
মানুষ গণপিরবহেন যাতায়ােতর সময় পেরা ধূমপােনর িশকার হন, যা অত উে গজনক। এর অন তম কারণ হে আইন স েক
সেচতনতা কম, তামাকজাত প েণ র ব াপক চারনা, তামাকজাত েব র সহজলভ তা এবং সবপির আইেনর সিঠক ও যথাযথ
বা বায়ন তুলনামূলক
। উে খ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ঘাষনা কেরন আগািম ২০৪০
সােলর মেধ বাংলােদশেক ধূমপানমু দশ িহেসেব গেড় তুলেবন।
http://www.amritabazar.com/bangladesh/news/68004/তামাক-িনয় েণ-িনয়িমত- াম মান-আদালতপিরচািলত-হেব
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‘তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন িনয়িমত াম মান আদালত পিরচািলত হেব সড়ক পিরবহেন’
আজেকর বাজার | মাচ ২৬, ২০১৯ ১০:৪৮
পাবিলক পিরবহেন ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ)
আইন এর যথাযথ বা¯Íবায়েনর লে বাংলােদশ সড়ক পিরবহন
কতৃপ ( িবআরিটএ) ও ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর যৗথ
উে ােগ আজ ২৫ মাচ ২০১৯, সামবার বলা ১১.৩০িমিনট
িবআরিটএর সদর কাযালেয়র সে লন কে এক সভা অনুি ত
হয়। সভার ধান অিতিথ িহসােব উপি ত িছেলন িবআরিটএ’র
চয়ারম ান (অিতির সিচব) মাঃ মিশয়ার রহমান, িতিন বেলন,
তামাক িনয় ণ আইন বা াতবায়েন িনয়িমত াম মান আদালত
পিরচািলত হেব সড়ক পিরবহেন । িতিন আেরা বেলন এর আেগ
আগামী ’মােসর মেধ সকল সড়ক পিরবহেন ধূমপান মু
সাইেনজ দশেনর িনেদশ দান করা হেব। সভায় সভাপিত কেরন পিরচালক ( িশ ণ) মা: িসরাজুল ইসলাম, আেরাও উপি ত
িছেলন া ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র সােবক অিতির সিচব মাহা দ ল কু ুস, ক াে ইন ফর টাব ােকা ি িক স-এর
া ’স ম ােনজার আ ুস সালাম িমঞাঁ এবং ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া স েরর ধান ইকবাল মাসুদ। মূল ব উপ াপন
কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র সম য়কারী মা: মাখেলছুর রহমান। সারা িবে
সমি তভােব তামাক িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয় আনার লে ২০০৩ সােল Framework convention on
Tobacco control(FCTC) চুি অনুেমািদত হয়। বাংলােদশ এই চুি র সা রকারী দশ এবং এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ
২০০৫ সােল ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইন ণয়ন কের ও ২০১৩ সােল উ আইেনর িবিভ দূবল িদক
িবেবচনায় িনেয় তা সংেশাধন কের। সংেশািধত আইেন পাবিলক েস ও পিরবহেন ধূমপােনর জিরমানা ৫০ টাকা থেক বািড়েয়
৩০০/- টাকা করা হেয়েছ। এমনিক পাবিলক স ও পিরবহেনর মািলক/ ম ােনজারগণ তােদর পাবিলক স ও পিরবহনেক
ধূমপানমু রাখেত না পারেল তার জন ৫০০/- টাকা জিরমানার এবং ধূমপানমু সাইেনজ না থাকেল ১০০০/- টাকা জিরমানার
িবধান রাখা হেয়েছ। আইন অনুযায়ী পাবিলক পিরবহেন ধূমপান িনিষ হওয়া সে ¡ও বাংলােদশ সরকার কতৃক পিরচািলত Global
adult Tobacco Survey(GATS) 2017 অনুসাের ২ কািট ৫০ লাখ (৪৪%) া বয় মানুষ গণপিরবহেন যাতায়ােতর
সময় পেরা ধূমপােনর িশকার হন, যা অত উে গজনক। এর অন তম কারণ হে আইন স েক সেচতনতা কম, তামাকজাত
প েণ র ব াপক চারনা, তামাকজাত েব র সহজলভ তা এবং সবপির আইেনর সিঠক ও যথাযথ বা বায়ন তুলনামূলক
।
উেলøখ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ঘাষনা কেরন আগািম ২০৪০ সােলর মেধ বাংলােদশেক
ধূমপানমু দশ িহেসেব গেড় তুলেবন।
https://www.ajkerbazzar.com/তামাক-িনয় ণ-আইন-বা /98944

March-26

তামাক িনয় েণ সড়ক পিরবহেন িনয়িমত াম মাণ আদালত পিরচািলত হেব
বলেলন িবআরিটএ চয়ারম ান
ম লবার, মাচ ২৬, ২০১৯ ১২:০০:০০ AM,

পাবিলক পিরবহেন ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইেনর
যথাযথ বা বায়েনর লে বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃপ (িবআরিটএ)
ও ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর যৗথ উেদ ােগ সামবার বলা সােড় ১১টায়
িবআরিটএ’র সদর কাযালেয়র সে লন কে এক সভা অনুি ত হয়। সভায়
ধান অিতিথ িবআরিটএ’র চয়ারম ান (অিতির সিচব) মা. মিশয়ার
রহমান বেলন, তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন িনয়িমত াম মাণ
আদালত পিরচািলত হেব সড়ক পিরবহেন। িতিন বেলন, এর আেগ আগামী
ই মােসর মেধ সব সড়ক পিরবহেন ধূমপানমু সাইেনজ দশেনর
িনেদশ দওয়া হেব। পিরচালক ( িশ ণ) মা. িসরাজুল ইসলােমর
সভাপিতে সভায় আরও উপি ত িছেলন া ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র সােবক অিতির সিচব মাহা দ ল কু ুস,
ক াে ইন ফর টাব ােকা ি িক স-এর া ’স ম ােনজার আ ুস সালাম িমঞা এবং ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া স েরর
ধান ইকবাল মাসুদ। মূল ব উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র
সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান। সারা িবে সমি তভােব তামাক িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয় আনার লে ২০০৩
সােল মওয়াক কনেভনশন অন টাবােকা কে াল (এফিসিটিস) চুি অনুেমািদত হয়। বাংলােদশ এ চুি র া রকারী দশ এবং
এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ ২০০৫ সােল ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইন ণয়ন কের ও ২০১৩ সােল ওই
আইেনর িবিভ বল িদক িবেবচনায় িনেয় তা সংেশাধন কের। সংেশািধত আইেন পাবিলক েস ও পিরবহেন ধূমপােনর জিরমানা
৫০ টাকা থেক বািড়েয় ৩০০ টাকা করা হেয়েছ। এমনিক পিরবহেনর মািলক বা ম ােনজাররা তােদর পাবিলক স ও পিরবহনেক
ধূমপানমু রাখেত না পারেল তার জন ৫০০ টাকা জিরমানা এবং ধূমপানমু সাইেনজ না থাকেল এক হাজার টাকা জিরমানার
িবধান রাখা হেয়েছ। আইন অনুযায়ী পাবিলক পিরবহেন ধূমপান িনিষ হওয়া সে ও বাংলােদশ সরকার কতৃক পিরচািলত াবাল
এডা টাবােকা সােভ (িজএিটএস) ২০১৭ অনুসাের আড়াই কািট (৪৪ শতাংশ) া বয় মানুষ গণপিরবহেন যাতায়ােতর সময়
পেরা ধূমপােনর িশকার হন, যা অত উে গজনক। এর অন তম কারণ হে আইন স েক সেচতনতা কম, তামাকজাত প েণ র
ব াপক চারণা, তামাকজাত েব র সহজলভ তা এবং সেবাপির আইেনর সিঠক ও যথাযথ বা বায়ন তুলনামূলক
। স ত,
ধানম ী শখ হািসনা ঘাষণা িদেয়েছন ২০৪০ সােলর মেধ বাংলােদশেক ধূমপানমু দশ িহেসেব গেড় তুলেবন।
http://www.alokitobangladesh.com/todays/details/292766/2019/03/26
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ধূমপান বে গণপিরবহেন অিভযান চালােব াম মাণ আদালত
গণপিরবহেন পেরা ধূমপােনর িশকার হে ন কািট কািট মানুষ- এমন তথ পাওয়ার পর াম মাণ আদালত পিরচালনার িস া িনেয়েছ
বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃপ (িবআরিটএ)।

আিমনু ল ইসলাম মি ক
িনজ

িতেবদক

কািশত: ২৫ মাচ ২০১৯, ২২:০১ আপেডট: ২৫
মাচ ২০১৯, ২২:০৩

গণপিরবহেন ধুমপান বে র িবষেয় িবআরিটএর কমকতােদর সংবাদ সে লন। ছিব: সংগৃহীত
(ি য়.কম) গণপিরবহেন পেরা ধূমপােনর িশকার হে ন কেয়ক কািট মানুষ- এমন তথ পাওয়ার পর াম মাণ আদালত পিরচালনার িস া
িনেয়েছ বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃপ (িবআরিটএ)। ২৫ মাচ, সামবার বনানীেত িবআরিটএ কাযালেয়র সে লন কে ঢাকা আ ছািনয়া
িমশেনর সে এক যৗথ সভায় এ িস া হয়।ওই সভায় াবাল অ াডা টাব ােকা সােভর ( গ স) িতেবদেনর িভি েত গণপিরবহেন
ধূমপােনর একিট িচ তুেল ধরা হয়। পের িবআরিটএ-এর চয়ারম ান মা. মিশয়ার রহমান তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন গণপিরবহেন
াম মাণ আদালত পিরচালনার িস া জানান। ২০১৭ সােল কািশত গটেসর ওই িতেবদেন বলা হয়, বাংলােদেশ ‘পাবিলক েস’ ধূমপান
িনিষ হওয়ার পরও িতবছর গণপিরবহেন যাতায়ােতর সময় ায় আড়াই কািট মানুষ পেরা ধূমপােনর িশকার হে ন।বতমান আইন
অনুযায়ী, ‘পাবিলক েস’ ও ‘পাবিলক পিরবহেন’ ধূমপােনর জিরমানা ৩০০ টাকা। পাবিলক স ও পিরবহন ধূমপানমু রাখেত না পারেল
মািলক বা ব ব াপকেদর জিরমানা হেব ৫০০ টাকা। আর ‘পাবিলক স’ বা ‘পাবিলক পিরবহেন’ ধূমপানমু এলাকার সাইন বা সতকবাতা
দওয়া না থাকেল জিরমানা হেব ১ হাজার টাকা।িবআরিটএ চয়ারম ান বেলন, ‘অিভযান র আেগ সেচতনতার অংশ িহসােব ধূমপােনর
িতকর িদক তুেল ধের আগামী ই মােসর মেধ পিরবহেন সতকবাতা দখােনার ব ব া করা হেব।’ িবআরিটএ-এর পিরচালক ( িশ ণ) মা.
িসরাজুল ইসলােমর সভাপিতে এই যৗথসভায় া ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র সােবক অিতির সিচব মাহা দ ল কু সু , ক াে ইন
ফর টাব ােকা ি িক স-এর া স ম ােনজার আ ুস সালাম িমঞাঁ, ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া স েরর ধান ইকবাল মাসুদসহ িবিভ
িত ােনর িতিনিধরা উপি ত িছেলন।।
ি য় সংবাদ/কাম ল

https://www.priyo.com/articles/20190325352258
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তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন িনয়িমত াম মান আদালত পিরচািলত হেব সড়ক পিরবহেন-িবআরিটএ

পাবিলক পিরবহেন ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার
(িনয় ণ) আইন এর যথাযথ বা বায়েনর লে বাংলােদশ
সড়ক পিরবহন কতৃপ ( িবআরিটএ) ও ঢাকা আ ছািনয়া
িমশন এর যৗথ উে ােগ আজ ২৫ মাচ ২০১৯, সামবার বলা
১১.৩০িমিনট িবআরিটএর সদর কাযালেয়র সে লন কে এক
সভা অনুি ত হয়। সভার ধান অিতিথ িহসােব উপি ত িছেলন
িবআরিটএ’র চয়ারম ান (অিতির সিচব) মাঃ মিশয়ার
রহমান। িতিন বেলন, তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন িনয়িমত
াম মান আদালত পিরচািলত হেব সড়ক পিরবহেন । িতিন
আেরা বেলন এর আেগ আগামী ’মােসর মেধ সকল সড়ক
পিরবহেন ধূমপান মু সাইেনজ দশেনর িনেদশ দান করা
হেব। সভায় সভাপিত কেরন পিরচালক ( িশ ণ) মা:
িসরাজুল ইসলাম, আেরাও উপি ত িছেলন া ও পিরবার
কল াণ ম ণালেয়র সােবক অিতির সিচব মাহা দ ল কু ুস, ক াে ইন ফর টাব ােকা ি িক স-এর া ’স ম ােনজার আ ুস সালাম
িমঞাঁ এবং ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া স েরর ধান ইকবাল মাসুদ। মূল ব উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী
পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র সম য়কারী মা: মাখেলছুর রহমান।
সারা িবে সমি তভােব তামাক িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয় আনার লে ২০০৩ সােলF r a me w o r k
c o n v e n t i o n o n T o b a c c o c o n t ()চুি অনুেমািদত হয়। বাংলােদশ এই চুি র া রকারী দশ এবং এরই
ধারাবািহকতায় বাংলােদশ ২০০৫ সােল ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইন ণয়ন কের ও ২০১৩ সােল উ আইেনর িবিভ
দূবল িদক িবেবচনায় িনেয় তা সংেশাধন কের। সংেশািধত আইেন পাবিলক েস ও পিরবহেন ধূমপােনর জিরমানা ৫০ টাকা থেক বািড়েয়
৩০০/- টাকা করা হেয়েছ। এমনিক পাবিলক স ও পিরবহেনর মািলক/ ম ােনজারগণ তােদর পাবিলক স ও পিরবহনেক ধূমপানমু রাখেত
না পারেল তার জন ৫০০/- টাকা জিরমানার এবং ধূমপানমু সাইেনজ না থাকেল ১০০০/- টাকা জিরমানার িবধান রাখা হেয়েছ। আইন
অনুযায়ী পাবিলক পিরবহেন ধূমপান িনিষ হওয়া সে ও বাংলােদশ সরকার কতৃক পিরচািলত Global adult tobacco survey(GATS)
2017 অনুসাের ২ কািট ৫০ ল (৪৪%) া বয় মানুষ গণপিরবহেন যাতায়ােতর সময় পেরা ধূমপােনর িশকার হন, যা অত
উে গজনক। এর অন তম কারণ হে আইন স েক সেচতনতা কম, তামাকজাত প েণ র ব াপক চারনা, তামাকজাত েব র সহজলভ তা এবং
সবপির আইেনর সিঠক ও যথাযথ বা বায়ন তুলনামূলক
। উে খ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ঘাষনা
কেরন আগািম ২০৪০ সােলর মেধ বাংলােদশেক ধূমপানমু দশ িহেসেব গেড় তুলেবন।
https://aparadhbichitra.com/news/2019/03/27/তামাক-িনয় ণ-আইন-বা -2/

March-25

িনয়িমত াম মান আদালত পিরচািলত হেব সড়ক পিরবহেন-িবআরিটএ
মাচ ২৫, ২০১৯ ১২:৫৬ অপরা ·0 commentsViews: 6 ·

পাবিলক পিরবহেন ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইন এর যথাযথ বা বায়েনর লে বাংলােদশ সড়ক পিরবহন
কতৃপ ( িবআরিটএ) ও ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর যৗথ উে ােগ আজ ২৫ মাচ ২০১৯, সামবার বলা ১১.৩০িমিনট িবআরিটএর
সদর কাযালেয়র সে লন কে এক সভা অনুি ত হয়। সভার ধান অিতিথ িহসােব উপি ত িছেলন িবআরিটএ’র চয়ারম ান
(অিতির সিচব) মাঃ মিশয়ার রহমান, িতিন বেলন, তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন িনয়িমত াম মান আদালত পিরচািলত হেব
সড়ক পিরবহেন । িতিন আেরা বেলন এর আেগ আগামী ’মােসর মেধ সকল সড়ক পিরবহেন ধূমপান মু সাইেনজ দশেনর
িনেদশ দান করা হেব। সভায় সভাপিত কেরন পিরচালক ( িশ ণ) মা: িসরাজুল ইসলাম, আেরাও উপি ত িছেলন া ও
পিরবার কল াণ ম ণালেয়র সােবক অিতির সিচব মাহা দ ল কু ুস, ক াে ইন ফর টাব ােকা ি িক স-এর া ’স
ম ােনজার আ ুস সালাম িমঞাঁ এবং ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া স েরর ধান ইকবাল মাসুদ। মূল ব উপ াপন কেরন
ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র সম য়কারী মা: মাখেলছুর রহমান। সারা িবে
সমি তভােব তামাক িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয় আনার লে ২০০৩ সােল Framework convention on
Tobacco control(FCTC) চুি অনুেমািদত হয়। বাংলােদশ এই চুি র াÿরকারী দশ এবং এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ
২০০৫ সােল ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইন ণয়ন কের ও ২০১৩ সােল উ আইেনর িবিভ দূবল িদক
িবেবচনায় িনেয় তা সংেশাধন কের। সংেশািধত আইেন পাবিলক েস ও পিরবহেন ধূমপােনর জিরমানা ৫০ টাকা থেক বািড়েয়
৩০০/- টাকা করা হেয়েছ। এমনিক পাবিলক স ও পিরবহেনর মািলক/ ম ােনজারগণ তােদর পাবিলক স ও পিরবহনেক
ধূমপানমু রাখেত না পারেল তার জন ৫০০/- টাকা জিরমানার এবং ধূমপানমু সাইেনজ না থাকেল ১০০০/- টাকা জিরমানার
িবধান রাখা হেয়েছ। আইন অনুযায়ী পাবিলক পিরবহেন ধূমপান িনিষ হওয়া সে ¡ও বাংলােদশ সরকার কতৃক পিরচািলত Global
adult Tobacco Survey(GATS) 2017 অনুসাের ২ কািট ৫০ লÿ (৪৪%) া বয় মানুষ গণপিরবহেন যাতায়ােতর
সময় পেরা ধূমপােনর িশকার হন, যা অত উে গজনক। এর অন তম কারণ হে আইন স েক সেচতনতা কম, তামাকজাত
প েণ র ব াপক চারনা, তামাকজাত েব র সহজলভ তা এবং সবপির আইেনর সিঠক ও যথাযথ বা বায়ন তুলনামূলক
।
উে খ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ঘাষনা কেরন আগািম ২০৪০ সােলর মেধ বাংলােদশেক
ধূমপানমু দশ িহেসেব গেড় তুলেবন।
http://www.jagobahe24.com/?p=94320
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িনয়িমত াম মান আদালত পিরচািলত হেব সড়ক পিরবহেন-িবআরিটএ
২৫ মাচ ২০১৯ | ১৯:৫৫ | িনজ িতেবদক
াইম িতেবদকঃ পাবিলক পিরবহেন ধূমপান ও তামাকজাত ব
ব বহার (িনয় ণ) আইন এর যথাযথ বা বায়েনর লে বাংলােদশ
সড়ক পিরবহন কতৃপ ( িবআরিটএ) ও ঢাকা আ ছািনয়া িমশন
এর যৗথ উে ােগ আজ ২৫ মাচ সামবার বলা ১১.৩০িমিনট
িবআরিটএর সদর কাযালেয়র সে লন কে এক সভা অনুি ত
হয়।
সভার ধান অিতিথ িহসােব উপি ত িছেলন িবআরিটএ’র
চয়ারম ান (অিতির সিচব) মাঃ মিশয়ার রহমান।
িতিন বেলন, তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন িনয়িমত াম মান
আদালত পিরচািলত হেব সড়ক পিরবহেন ।
িতিন আেরা বেলন, এর আেগ আগামী ’মােসর মেধ সকল
সড়ক পিরবহেন ধূমপান মু সাইেনজ দশেনর িনেদশ দান করা হেব। সভায় সভাপিত কেরন পিরচালক ( িশ ণ) মা:
িসরাজুল ইসলাম, আেরাও উপি ত িছেলন া ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র সােবক অিতির সিচব মাহা দ ল কু ুস,
ক াে ইন ফর টাব ােকা ি িক স-এর া ’স ম ােনজার আ ুস সালাম িমঞাঁ এবং ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া স েরর
ধান ইকবাল মাসুদ। মূল ব উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র
সম য়কারী মা: মাখেলছুর রহমান। সারা িবে সমি তভােব তামাক িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয় আনার লে ২০০৩
সােল Framework convention on Tobacco control(FCTC) চুি অনুেমািদত হয়। বাংলােদশ এই চুি র া রকারী
দশ এবং এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ ২০০৫ সােল ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইন ণয়ন কের ও ২০১৩
সােল উ আইেনর িবিভ দূবল িদক িবেবচনায় িনেয় তা সংেশাধন কের। সংেশািধত আইেন পাবিলক েস ও পিরবহেন ধূমপােনর
জিরমানা ৫০ টাকা থেক বািড়েয় ৩০০/- টাকা করা হেয়েছ। এমনিক পাবিলক স ও পিরবহেনর মািলক/ ম ােনজারগণ তােদর
পাবিলক স ও পিরবহনেক ধূমপানমু রাখেত না পারেল তার জন ৫শ টাকা জিরমানার এবং ধূমপানমু সাইেনজ না থাকেল
১হাজার টাকা জিরমানার িবধান রাখা হেয়েছ। আইন অনুযায়ী পাবিলক পিরবহেন ধূমপান িনিষ হওয়া সে ও বাংলােদশ সরকার
কতৃক পিরচািলত Global adult tobacco survey(GATS) ২০১৭ অনুসাের ২ কািট ৫০ ল
া বয় মানুষ
গণপিরবহেন যাতায়ােতর সময় পেরা ধূমপােনর িশকার হন, যা অত উে গজনক।এর অন তম কারণ হে আইন স েক
সেচতনতা কম, তামাকজাত প েণ র ব াপক চারনা, তামাকজাত েব র সহজলভ তা এবং সবপির আইেনর সিঠক ও যথাযথ
বা বায়ন তুলনামূলক
। উে খ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ঘাষনা কেরন আগািম ২০৪০
সােলর মেধ বাংলােদশেক ধূমপানমু দশ িহেসেব গেড় তুলেবন।
http://www.thecrimebd.com/news/69199.detail
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তামাক নিয় ণ আইন বা বায়েন িনয়িমত াম মান আদালত পিরচািলত হেব সড়ক পিরবহেন-িবআরিটএ
সংবাদ িব ি // পাবলিক পরিবহেন ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (নিয় ণ) আইন এর যথাযথ বা বায়নের লে বাংলাদেশ
সড়ক পরিবহন কতৃপ ( বিআরটিএ) ও ঢাকা আ ছানিয়া মিশন এর যৗথ উে ােগ আজ ২৫ মাচ ২০১৯, সামবার বেলা
১১.৩০মিনিট বিআরটিএর সদর কাযালয়ের স েলন কে এক সভা অনু িত হয়। সভার ধান অতিথি◌ হিসােব উপ িত ছিলেন
বিআরটিএ’র চেয়ারম ান (অতিরি সচিব) মাঃ মশিয়ার রহমান তিনি◌ বলেন, তামাক নিয় ণ আইন বা বায়েন নিয়মিত াম মান
আদালত পরিচালিত হেব সড়ক পরিবহেন । তিনি◌ আেরা বলেন এর আেগ আগামী ’মাসের মেধ সকল সড়ক পরিবহেন ধূমপান
মু সাইনেজ দশনের নিদেশ দান করা হেব।সভায় সভাপতি করেন পরিচালক ( শি ণ) মা: সিরাজুল ইসলাম, আেরাও
উপ িত ছিলেন া ও পরিবার কল াণ ম ণালয়ের সাবেক অতিরি সচিব মাহা দ ল কু ুস, ক া েইন ফর টাব ােকা ি
কি স-এর া ’স ম ানেজার আ ুস সালাম মিঞাঁ এবং ঢাকা আ ছানিয়া মিশনের া সে রের ধান ইকবাল মাসুদ। মূল ব
উপ াপন করেন ঢাকা আ ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয় ণ ক ের সম য়কারী মা: মাখলেছুর রহমান।
সারা িবে সমি তভােব তামাক িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয় আনার লে ২০০৩ সােল F r a m e w o r k
c o n v e n t i o n o n T o b a () চুি অনুেমািদত হয়। বাংলােদশ এই চুি র াÿরকারী দশ এবং এরই
ধারাবািহকতায় বাংলােদশ ২০০৫ সােল ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইন ণয়ন কের ও ২০১৩ সােল উ
আইেনর িবিভ দূবল িদক িবেবচনায় িনেয় তা সংেশাধন কের। সংেশািধত আইেন পাবিলক েস ও পিরবহেন ধূমপােনর জিরমানা
৫০ টাকা থেক বািড়েয় ৩০০/- টাকা করা হেয়েছ। এমনিক পাবিলক স ও পিরবহেনর মািলক/ ম ােনজারগণ তােদর পাবিলক
স ও পিরবহনেক ধূমপানমু রাখেত না পারেল তার জন ৫০০/- টাকা জিরমানার এবং ধূমপানমু সাইেনজ না থাকেল
১০০০/- টাকা জিরমানার িবধান রাখা হেয়েছ। আইন অনুযায়ী পাবিলক পিরবহেন ধূমপান িনিষ হওয়া সে ¡ও বাংলােদশ সরকার
কতৃক পিরচািলত Global adult tobacco survey(GATS) 2017 অনুসাের ২ কািট ৫০ লÿ (৪৪%) া বয় মানুষ
গণপিরবহেন যাতায়ােতর সময় পেরাÿ ধূমপােনর িশকার হন, যা অত উে গজনক। এর অন তম কারণ হে আইন স েক
সেচতনতা কম, তামাকজাত প েণ র ব াপক চারনা, তামাকজাত েব র সহজলভ তা এবং সবপির আইেনর সিঠক ও যথাযথ
বা¯Íবায়ন তুলনামূলক
। উেলøখ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ঘাষনা কেরন আগািম
২০৪০ সােলর মেধ বাংলােদশেক ধূমপানমু দশ িহেসেব গেড় তুলেবন।
https://www.barisalreport.com/তামাক-নিয় ণ-আইন-বা /
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তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন িবআরিটএ’র িবেশষ উেদ াগ
মাচ ২৫, ২০১৯ নারদ বাতা ০ C o m m e n t s
সংবাদ িব ি ঃ
পাবিলক পিরবহেন ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার
(িনয় ণ) আইন এর যথাযথ বা বায়েনর লে বাংলােদশ
সড়ক পিরবহন কতৃপ (িবআরিটএ) ও ঢাকা আ ছািনয়া িমশন
এর যৗথ উে ােগ আজ ২৫ মাচ ২০১৯, সামবার বলা
১১.৩০িমিনট িবআরিটএর সদর কাযালেয়র সে লন কে এক
সভা অনুি ত হয়। সভার ধান অিতিথ িহসােব উপি ত িছেলন
িবআরিটএ’র চয়ারম ান (অিতির সিচব) মাঃ মিশয়ার
রহমান। িতিন বেলন, তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন
িনয়িমত াম মান আদালত পিরচািলত হেব সড়ক পিরবহেন।
িতিন আেরা বেলন এর আেগ আগামী ’মােসর মেধ সকল সড়ক পিরবহেন ধূমপান মু সাইেনজ দশেনর িনেদশ দান করা
হেব। সভায় সভাপিত কেরন পিরচালক ( িশ ণ) মা: িসরাজুল ইসলাম, আরও উপি ত িছেলন া ও পিরবার কল াণ
ম ণালেয়র সােবক অিতির সিচব মাহা দ ল কু ুস, ক াে ইন ফর টাব ােকা ি িক স-এর া ’স ম ােনজার আ ুস
সালাম িমঞাঁ এবং ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া স েরর ধান ইকবাল মাসুদ। মূল ব উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া
িমশেনর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র সম য়কারী মা: মাখেলছুর রহমান।সারা িবে সমি তভােব তামাক
িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয় আনার লে ২০০৩ সােল () চুি অনুেমািদত হয়। বাংলােদশ এই চুি র রকারী দশ
এবং এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ ২০০৫ সােল ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইন ণয়ন কের ও ২০১৩ সােল
উ আইেনর িবিভ দূবল িদক িবেবচনায় িনেয় তা সংেশাধন কের। সংেশািধত আইেন পাবিলক েস ও পিরবহেন ধূমপােনর
জিরমানা ৫০ টাকা থেক বািড়েয় ৩০০/- টাকা করা হেয়েছ। এমনিক পাবিলক স ও পিরবহেনর মািলক/ ম ােনজারগণ তােদর
পাবিলক স ও পিরবহনেক ধূমপানমু রাখেত না পারেল তার জন ৫০০/- টাকা জিরমানার এবং ধূমপানমু সাইেনজ না থাকেল
১০০০/- টাকা জিরমানার িবধান রাখা হেয়েছ। আইন অনুযায়ী পাবিলক পিরবহেন ধূমপান িনিষ হওয়া সে ও বাংলােদশ সরকার
কতৃক পিরচািলত G l o b a l a () অনুসাের ২ কািট ৫০ ল (৪৪%) া বয় মানুষ গণপিরবহেন যাতায়ােতর সময়
পেরা ধূমপােনর িশকার হন, যা অত উে গজনক। এর অন তম কারণ হে আইন স েক সেচতনতা কম, তামাকজাত প েণ র
ব াপক চারনা, তামাকজাত েব র সহজলভ তা এবং সেবাপির আইেনর সিঠক ও যথাযথ বা বায়ন তুলনামূলক
। উে খ
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ঘাষণা কেরন আগািম ২০৪০ সােলর মেধ বাংলােদশেক
ধূমপানমু দশ িহেসেব গেড় তুলেবন।
http://naradbarta.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0
%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D/
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তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন: িনয়িমত াম মান আদালত পিরচািলত হেব সড়ক পিরবহেন
২৫ মাচ ২০১৯, ০৬:২৮ িপএম | আপেডট: ২৭ মাচ ২০১৯, ০৯:০৯ এএম

পাবিলক পিরবহেন ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইন এর যথাযথ বা বায়েনর লে বাংলােদশ সড়ক পিরবহন
কতৃপ ( িবআরিটএ) ও ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর যৗথ উে ােগ আজ ২৫ মাচ সামবার বলা ১১.৩০িমিনট িবআরিটএর সদর
কাযালেয়র সে লন কে এক সভা অনুি ত হয়। সভার ধান অিতিথ িহসােব উপি ত িছেলন িবআরিটএ’র চয়ারম ান (অিতির
সিচব) মাঃ মিশয়ার রহমান, িতিন বেলন, তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন িনয়িমত াম মান আদালত পিরচািলত হেব সড়ক
পিরবহেন । িতিন আেরা বেলন এর আেগ আগামী ’মােসর মেধ সকল সড়ক পিরবহেন ধূমপান মু সাইেনজ দশেনর িনেদশ
দান করা হেব। সভায় সভাপিত কেরন পিরচালক ( িশ ণ) মা: িসরাজুল ইসলাম, আেরাও উপি ত িছেলন া ও পিরবার
কল াণ ম ণালেয়র সােবক অিতির সিচব মাহা দ ল কু ুস, ক াে ইন ফর টাব ােকা ি িক স-এর া ’স ম ােনজার
আ ুস সালাম িমঞাঁ এবং ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া স েরর ধান ইকবাল মাসুদ। মূল ব উপ াপন কেরন ঢাকা
আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র সম য়কারী মা: মাখেলছুর রহমান। সারা িবে সমি তভােব
তামাক িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয় আনার লে ২০০৩ সােল Framework convention on Tobacco
control(FCTC) চুি অনুেমািদত হয়। বাংলােদশ এই চুি র া রকারী দশ এবং এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ ২০০৫
সােল ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইন ণয়ন কের ও ২০১৩ সােল উ আইেনর িবিভ দূবল িদক িবেবচনায়
িনেয় তা সংেশাধন কের। সংেশািধত আইেন পাবিলক েস ও পিরবহেন ধূমপােনর জিরমানা ৫০ টাকা থেক বািড়েয় ৩০০/- টাকা
করা হেয়েছ। এমনিক পাবিলক স ও পিরবহেনর মািলক/ ম ােনজারগণ তােদর পাবিলক স ও পিরবহনেক ধূমপানমু রাখেত
না পারেল তার জন ৫০০/- টাকা জিরমানার এবং ধূমপানমু সাইেনজ না থাকেল ১০০০/- টাকা জিরমানার িবধান রাখা হেয়েছ।
আইন অনুযায়ী পাবিলক পিরবহেন ধূমপান িনিষ হওয়া সে ও বাংলােদশ সরকার কতৃক পিরচািলত Global adult Tobacco
Survey(GATS) 2017 অনুসাের ২ কািট ৫০ লÿ (৪৪%) া বয় মানুষ গণপিরবহেন যাতায়ােতর সময় পেরা ধূমপােনর
িশকার হন, যা অত উে গজনক। এর অন তম কারণ হে আইন স েক সেচতনতা কম, তামাকজাত প েণ র ব াপক চারনা,
তামাকজাত েব র সহজলভ তা এবং সবপির আইেনর সিঠক ও যথাযথ বা বায়ন তুলনামূলক
। উে খ , গণ জাত ী
বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ঘাষনা কেরন আগািম ২০৪০ সােলর মেধ বাংলােদশেক ধূমপানমু দশ
িহেসেব গেড় তুলেবন।সংবাদ িব ি
https://www.narsingditimes.com/lifestyle/health-talk/3793
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তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন সড়ক পিরবহেন িনয়িমত াম মান আদালত পিরচািলত হেবিবআর এ
কািশতঃ ৭:৩৫

অপরা , মাচ ২৫, ২০১৯

বাতা পিরেবশক : পাবিলক পিরবহেন ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইন এর যথাযথ
বা বায়েনর লে বাংলােদশ সড়ক পিরবহন কতৃপ ( িবআরিটএ) ও ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর যৗথ
উেদ ােগ আজ ২৫ মাচ ২০১৯, সামবার বলা ১১.৩০িমিনট িবআরিটএর সদর কাযালেয়র সে লন কে
এক সভা অনুি ত হয়। সভার ধান অিতিথ িহসােব উপি ত িছেলন িবআরিটএ’র চয়ারম ান (অিতির সিচব) মাঃ মিশয়ার
রহমান, িতিন বেলন, তামাক িনয় ণ আইন বা¯Íবায়েন িনয়িমত াম মান আদালত পিরচািলত হেব সড়ক পিরবহেন । িতিন আেরা
বেলন এর আেগ আগামী ’মােসর মেধ সকল সড়ক পিরবহেন ধূমপান মু সাইেনজ দশেনর িনেদশ দান করা হেব। সভায়
সভাপিত কেরন পিরচালক ( িশ ণ) মা: িসরাজুল ইসলাম, আেরাও উপি ত িছেলন া ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র সােবক
অিতির সিচব মাহা দ ল কু ুস, ক াে ইন ফর টাব ােকা ি িক স-এর া ’স ম ােনজার আ ুস সালাম িমঞাঁ এবং ঢাকা
আ ছািনয়া িমশেনর া স েরর ধান ইকবাল মাসুদ। মূল ব উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও
তামাক িনয় ণ কে র সম য়কারী মা: মাখেলছুর রহমান। সারা িবে সমি তভােব তামাক িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয়
আনার লে ২০০৩ সােল Framework convention on Tobacco control(FCTC) চুি অনুেমািদত হয়। বাংলােদশ
এই চুি র াÿরকারী দশ এবং এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ ২০০৫ সােল ধূমপান ও তামাকজাত ব ব বহার (িনয় ণ) আইন
ণয়ন কের ও ২০১৩ সােল উ আইেনর িবিভ দূবল িদক িবেবচনায় িনেয় তা সংেশাধন কের। সংেশািধত আইেন পাবিলক েস
ও পিরবহেন ধূমপােনর জিরমানা ৫০ টাকা থেক বািড়েয় ৩০০/- টাকা করা হেয়েছ। এমনিক পাবিলক স ও পিরবহেনর মািলক/
ম ােনজারগণ তােদর পাবিলক স ও পিরবহনেক ধূমপানমু রাখেত না পারেল তার জন ৫০০/- টাকা জিরমানার এবং
ধূমপানমু সাইেনজ না থাকেল ১০০০/- টাকা জিরমানার িবধান রাখা হেয়েছ। আইন অনুযায়ী পাবিলক পিরবহেন ধূমপান িনিষ
হওয়া সে ¡ও বাংলােদশ সরকার কতৃক পিরচািলত Global adult Tobacco Survey(GATS) 2017 অনুসাের ২ কািট
৫০ লÿ (৪৪%) া বয় মানুষ গণপিরবহেন যাতায়ােতর সময় পেরাÿ ধূমপােনর িশকার হন, যা অত উে গজনক। এর অন তম
কারণ হে আইন স েক সেচতনতা কম, তামাকজাত প েণ র ব াপক চারনা, তামাকজাত েব র সহজলভ তা এবং সবপির
আইেনর সিঠক ও যথাযথ বা¯Íবায়ন তুলনামূলক
। উেলøখ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর ধানম ী শখ হািসনা ঘাষনা
কেরন আগািম ২০৪০ সােলর মেধ বাংলােদশেক ধূমপানমু দশ িহেসেব গেড় তুলেবন।
আপনার ম ব িলখুন...
https://teknaftoday.com/2019/03/25/তামাক-িনয় ণ-আইন-বা /
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গণপিরবহেন াম মাণ আদালত পিরচালনার িস া
এনিব িনউজ : গণপিরবহেন াম মাণ আদালত
পিরচালনার িস া িনেয়েছ বাংলােদশ সড়ক পিরবহন
কতৃপ (িবআরিটএ)। সামবার বনানীেত িবআরিটএ
কাযালেয়র সে লন কে ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সে
এক যৗথ সভার আলাচনায় িত বছর ায় আড়াই কািট
মানুষ গণপিরবহেন পেরা ধূমপােনর িশকার হে নএমন তথ পাওয়ার পর এ িস া নয়া হয়। ওই সভায়
াবাল অ াডা টাব ােকা সােভর ( গ স) িতেবদেনর
িভি েত গণপিরবহেন ধূমপােনর একিট িচ তুেল ধরা
হয়। পের িবআরিটএ-এর চয়ারম ান মা. মিশয়ার
রহমান তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন গণপিরবহেন
াম মাণ আদালত পিরচালনার িস া জানান। ২০১৭
সােল কািশত গে সর ওই িতেবদেন বলা হয়, বাংলােদেশ ‘পাবিলক েস’ ধূমপান িনিষ হওয়ার পরও িতবছর গণপিরবহেন
যাতায়ােতর সময় ায় আড়াই কািট মানুষ পেরা ধূমপােনর িশকার হে ন। বতমান আইন অনুযায়ী, ‘পাবিলক েস’ ও ‘পাবিলক
পিরবহেন’ ধূমপােনর জিরমানা ৩০০ টাকা। পাবিলক স ও পিরবহন ধূমপানমু রাখেত না পারেল মািলক বা ব ব াপকেদর
জিরমানা হেব ৫০০ টাকা। আর ‘পাবিলক স’ বা ‘পাবিলক পিরবহেন’ ধূমপানমু এলাকার সাইন বা সতকবাতা দওয়া না
থাকেল জিরমানা হেব এক হাজার টাকা। িবআরিটএ চয়ারম ান বেলন, অিভযান র আেগ সেচতনতার অংশ িহসােব ধূমপােনর
িতকর িদক তুেল ধের আগামী ই মােসর মেধ পিরবহেন সতকবাতা দখােনার ব ব া করা হেব। িবআরিটএ-এর পিরচালক
( িশ ণ) মা. িসরাজুল ইসলােমর সভাপিতে এই যৗথসভায় া ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র সােবক অিতির সিচব
মাহা দ ল কু ুস, ক াে ইন ফর টাব ােকা ি িক স-এর া স ম ােনজার আ ুস সালাম িমঞাঁ, ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর
া স েরর ধান ইকবাল মাসুদসহ িবিভ িত ােনর িতিনিধরা উপি ত িছেলন।। ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী
পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান সভায় মূল ব উপ াপন কেরন।
২৫ মাচ সামবার ২০১৯
https://newsbengali24.com/গণপিরবহেন- াম মাণ-আদ/

