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ূফবড়িভ পেস্ক 

 

ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ড়নয়ন্ত্রণ) অআন (ংদাড়ধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ‘পাজীড়ফ গাড়িচারকদদয পাগত 

দযতা ও দচতনতা ফৃড়িভূরক প্রড়যণ’ নড়ুিত দয়দে। ভঙ্গরফায (২৫ পপব্রুয়াড়য) ফাংরাদদ পযাে ট্রান্সদার্ব থড়যড়র্ (ড়ফঅযড়র্এ) এয 

উদদযাদগ ও ঢাকা অহ্োড়নয়া ড়ভদনয দমাড়গতায় যাজধানী ঢাকায পজায়াযাাযা ফা ড়েদা ড়িরদযদতয প্রড়যণ কদয এআ ওড়যদয়দেন 

নড়ুিত য়। 

প্রড়যদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যড়ত ড়ফলয়ক তথয ড়চত্র উস্থ্ান কদযন ঢাকা অহ্োড়নয়া 

ড়ভদনয স্বাস্থ্য পক্টদযয পপ্রাগ্রাভ ড়পায দতূ যভান আভন। প্রায় তাড়ধক পাদায গাড়ি চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন ফাস্তফায়ন ও 

স্বাস্থ্যযড়ত ড়ফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 
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তাড়ধক পাদায গাড়িচারকদক তাভাক ড়নয়ন্ত্রদণ ওড়যদয়দেন 

পজযি প্রড়তদফদক : যাআড়জংড়ফড়ে ের্ কভ 

প্রকা: ২০২০-০২-২৫ ২:৫১:২২ ড়এভ     ||     অদের্: ২০২০-০২-২৫ ২:৫১:২২ ড়এভ 
 

ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ড়নয়ন্ত্রণ) অআন (ংদাড়ধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয পাজীফী গাড়িচারকদদয পাগত 

দযতা ও দচতনতা ফৃড়িভূরক প্রড়যণ নড়ুিত দয়দে। 

ভঙ্গরফায ফাংরাদদ পযাে ট্রান্সদার্ব থড়যড়র্ (ড়ফঅযড়র্এ) এয উদদযাদগ ও ঢাকা অহ্োড়নয়া ড়ভদনয দমাড়গতায় যাজধানী ঢাকায 

পজায়াযাাযা ফা ড়েদা ড়িরদযদতয প্রড়যণ কদয এআ প্রড়যণ নড়ুিত য়। 

প্রড়যদণ পাদায গাড়ি চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যড়ত ড়ফলয়ক তথযড়চত্র উস্থ্ান কদযন ঢাকা অহ্োড়নয়া 

ড়ভদনয স্বাস্থ্য পক্টদযয পপ্রাগ্রাভ ড়পায দতূ যভান আভন। 

এদত তাড়ধক পাদায গাড়িচারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযড়ত ড়ফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। উদেিয, গযার্-

২০১৭ ভীযায পরাপদর পদিা মায় গণড়যফদণ দযায ধভূাদনয ড়কায য় ৪৪% । এয নযতভ কাযণ দে অআন ম্পদকব দচতনতা 

কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযণা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং ফবড়য অআদনয ড়িক ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনআ। 
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ভঙ্গরফায, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ড়নয়ন্ত্রণ) অআন (ংদাড়ধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ফাংরাদদ পযাে ট্রান্সদার্ব 

থড়যড়র্ (ড়ফঅযড়র্এ) এয উদদযাদগ  ও ঢাকা অহ্োড়নয়া ড়ভদনয দমাড়গতায় যাজধানী ঢাকায পজায়াযাাযা ফা ড়েদা ড়িরদযদতয প্রড়যণ কদয 

‚পাজীড়ফ গাড়িচারকদদয পাগত দযতা ও দচতনতা ফৃড়িভূরক প্রড়যণ‛ নড়ুিত য়। উক্ত প্রড়যদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদে তাভাক 

ড়নয়ন্ত্রণ অআন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যড়ত ড়ফলয়ক তথয ড়চত্র উস্থ্ান কদযন ঢাকা অহ্োড়নয়া ড়ভদনয স্বাস্থ্য পক্টদযয পপ্রাগ্রাভ ড়পায দতূ যভান 

আভন। প্রায় তাড়ধক পাদায গাড়ি চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযড়ত ড়ফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। উদেিয, গযার্-

২০১৭ ভীযায পরাপদর পদিা মায় গণড়যফদন দযায ধভূাদনয ড়কায য় ৪৪%(২ পকাড়র্ ৫০ রয) (ুরুল ৪৮%, নাযী ৩৮.২%)। এয নযতভ 

কাযণ দে অআন ম্পদকব দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং ফবড়য অআদনয ড়িক ও মথামথ 

ফাস্তফায়ন পনআ। তাভাক ফযফাদযয পদর স্বাস্থ্য িাদত অড়থবক ফযয় হ্রাকযণ ও পর্কআ উন্নয়ন রযয (এড়েড়জ) জবদন প্রড়তফন্ধকতা দযূীকযদনয রদযয 

২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় নড়ুিত দড়যণ এীয় স্পীকায বীলক দেরদনয ভানী নিুাদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফবআ 

ফাংরাদদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায ড়নভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদেন। ূত্র: ংফাদ ড়ফজ্ঞড়ি 
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http://www.natun-barta.com/52816/151/%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8
http://www.natun-barta.com/52816/151/%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8
http://www.natun-barta.com/52816/151/%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%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%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8
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গণড়যফদন দযায ধভূাদনয ড়কায ২ পকাড়র্ ৫০ রাি ভানলু 

২৫ পপব্রুমাড়য, ২০২০, ৩:৩৭ যাহ্ণড়ফদল িফয  ড়প্রে করুন 

 

ড়নজস্ব প্রড়তদফদক: 

গযার্-২০১৭ ভীযায পরাপদর পদিা মায় গণড়যফদন দযায ধভূাদনয ড়কায য় ৪৪%(২ পকাড়র্ ৫০ রয) (ুরুল ৪৮%, নাযী ৩৮.২%)। 

এয নযতভ কাযণ দে অআন ম্পদকব দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং ফবড়য অআদনয ড়িক 

ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনআ ফদর জাড়নদয়দে ফাংরাদদ পযাে ট্রান্সদার্ব থড়যড়র্ (ড়ফঅযড়র্এ) । 

ভজ্ঞরফায ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ড়নয়ন্ত্রণ) অআন (ংদাড়ধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ফাংরাদদ পযাে ট্রান্সদার্ব 

থড়যড়র্ (ড়ফঅযড়র্এ) এয উদদযাদগ ও ঢাকা অহ্োড়নয়া ড়ভদনয দমাড়গতায় যাজধানী ঢাকায পজায়াযাাযা ফা ড়েদা ড়িরদযদতয প্রড়যণ 

কদয ‚পাজীড়ফ গাড়িচারকদদয পাগত দযতা ও দচতনতা ফৃড়িভূরক প্রড়যণ‛ নড়ুিত য়। 

উক্ত প্রড়যদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যড়ত ড়ফলয়ক তথয ড়চত্র উস্থ্ান কদযন ঢাকা 

অহ্োড়নয়া ড়ভদনয স্বাস্থ্য পক্টদযয পপ্রাগ্রাভ ড়পায দতূ যভান আভন। প্রায় তাড়ধক পাদায গাড়ি চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন 

ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযড়ত ড়ফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 

উদেিয, তাভাক ফযফাদযয পদর স্বাস্থ্য িাদত অড়থবক ফযয় হ্রাকযণ ও পর্কআ উন্নয়ন রযয (এড়েড়জ) জবদন প্রড়তফন্ধকতা দযূীকযদনয রদযয 

২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় নড়ুিত দড়যণ এীয় স্পীকায বীলক দেরদনয ভানী নিুাদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফবআ 

ফাংরাপদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায ড়নভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদেন। 

 

https://universal24news.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6

%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-

%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87/ 

https://universal24news.com/%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87/
https://universal24news.com/%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87/
https://universal24news.com/%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87/print/
https://universal24news.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87/
https://universal24news.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87/
https://universal24news.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87/
https://universal24news.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87/
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পাদায গাড়ি চারকদদয তাভাকড়নয়ন্ত্রণ ড়ফলয়ক ওড়যদয়দেন 

অদের্ র্াআভ : ভঙ্গরফায, ২৫ পপব্রুমাযী, ২০২০ 

  
ভঙ্গরফায, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ড়নয়ন্ত্রণ) অআন 

(ংদাড়ধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ফাংরাদদ 

পযাে ট্রান্সদার্ব থড়যড়র্ (ড়ফঅযড়র্এ) এয উদদযা পগ  ও ঢাকা 

অহ্োড়নয়া ড়ভদনয দমাড়গতায় যাজধানী ঢাকায 

পজায়াযাাযা ফা ড়েদা ড়িরদযদতয প্রড়যণ কদয 

‚পাজীড়ফ গাড়িচারকদদয পাগত দযতা ও দচতনতা 

ফৃড়িভূরক প্রড়যণ‛ নড়ুিত য়। 

উক্ত প্রড়যদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ 

অআন ফাস্তফায়ন ও স্বা স্থ্য যড়ত ড়ফলয়ক তথয ড়চত্র উস্থ্ান 

কদযন ঢাকা অহ্োড়নয়া ড়ভদনয স্বাস্থ্য পক্টদযয পপ্রাগ্রাভ 

ড়পায দতূ যভান আভন। প্রায় তাড়ধক পাদায গাড়ি চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযড়ত ড়ফলয়ক ধাযণা প্রদান 

কযা য়। 

উদেিয, গযার্-২০১৭ ভীযায পরাপদর পদিা মায় গণড়যফদন দযায ধভূাদনয ড়কায য় ৪৪%(২ পকাড়র্ ৫০ রয) (ুরুল ৪৮%, নাযী 

৩৮.২%)। এয নযতভ কাযণ দে অআন ম্পদকব দচতনতা কভ , তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং ফবড়য 

অআদনয ড়িক ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনআ। তাভাক ফযফাদযয পদর স্বাস্থ্য িাদত অড়থবক ফযয় হ্রাকযণ ও পর্কআ উন্নয়ন রযয (এড়েড়জ) জবদন 

প্রড়তফন্ধকতা দযূীকযদনয রদযয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় নড়ুিত দড়যণ এীয় স্পীকায বীলক দেরদনয ভানী নিুাদন ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফবআ ফাংরাপদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায ড়নভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদেন। 

 

http://mkprotidin.com/archives/9074 

http://mkprotidin.com/archives/9074
http://mkprotidin.com/archives/9074
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ড়নউজগাদেবন পেস্ক, ২৫ পপব্রুয়াযী ২০২০ আংদযজী, ভঙ্গরফায: ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ড়নয়ন্ত্রণ) অআন (ংদাড়ধত-২০১৩) এয 

মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ফাংরাদদ পযাে ট্রান্সদার্ব থড়যড়র্ (ড়ফঅযড়র্এ) এয উদদযাদগ  ও ঢাকা অহ্োড়নয়া ড়ভদনয দমাড়গতায় যাজধানী 

ঢাকায পজায়াযাাযা ফা ড়েদা ড়িরদযদতয প্রড়যণ কদয ‚পাজীড়ফ গাড়িচারকদদয পাগত দযতা ও দচতনতা ফৃড়িভূরক প্রড়যণ‛ 

নড়ুিত য়। 

উক্ত প্রড়যদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যড়ত ড়ফলয়ক তথয ড়চত্র উস্থ্ান কদযন ঢাকা 

অহ্োড়নয়া ড়ভদনয স্বাস্থ্য পক্টদযয পপ্রাগ্রাভ ড়পায দতূ যভান আভন। প্রায় তাড়ধক পাদায গাড়ি চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন 

 

ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযড়ত ড়ফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 

উদেিয, গযার্-২০১৭ ভীযায পরাপদর পদিা মায় গণড়যফদন দযায ধভূাদনয ড়কায য় ৪৪%(২ পকাড়র্ ৫০ রয) (ুরুল ৪৮%, নাযী 

৩৮.২%)। এয নযতভ কাযণ দে অআন ম্পদকব দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং ফবড়য 

অআদনয ড়িক ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনআ। তাভাক ফযফাদযয পদর স্বাস্থ্য িাদত অড়থবক ফযয় হ্রাকযণ ও পর্কআ উন্নয়ন রযয (এড়েড়জ) জবদন 

প্রড়তফন্ধকতা দযূীকযদনয রদযয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় নড়ুিত দড়যণ এীয় স্পীকায বীলক দেরদনয ভানী নিুাদন ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফবআ ফাংরাদদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায ড়নভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদেন। 
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পাদায গাড়ি চারকদদয তাভাকড়নয়ন্ত্রণ ড়ফলয়ক ওড়যদয়দেন 

 প্রকাড়তঃ ৪:০৮ যাহ্ণ, পপব্রুমাড়য ২৫, ২০২০ 

 

ংফাদ ড়ফজ্ঞড়ি : ভঙ্গরফায, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ড়নয়ন্ত্রণ) অআন (ংদাড়ধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ফাংরাদদ 

পযাে ট্রান্সদার্ব থড়যড়র্ (ড়ফঅযড়র্এ) এয উদদযাদগ ও ঢাকা অহ্োড়নয়া ড়ভদনয দমাড়গতায় যাজধানী ঢাকায পজায়াযাাযা ফা ড়েদা 

ড়িরদযদতয প্রড়যণ কদয ‚পাজীড়ফ গাড়িচারকদদয পাগত দযতা ও দচতনতা ফৃড়িভূরক প্রড়যণ‛ নড়ুিত য়। 

উক্ত প্রড়যদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যড়ত ড়ফলয়ক তথয ড়চত্র উস্থ্ান কদযন ঢাকা 

অহ্োড়নয়া ড়ভদনয স্বাস্থ্য পক্টদযয পপ্রাগ্রাভ ড়পায দতূ যভান আভন। প্রায় তাড়ধক পাদায গাড়ি চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন 

ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযড়ত ড়ফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 

উদেখ্ম, গযার্-২০১৭ ভীযায পরাপদর পদিা মায় গণড়যফদন দযায ধভূাদনয ড়কায য় ৪৪%(২ পকাড়র্ ৫০ রয) (ুরুল ৪৮%, নাযী 

৩৮.২%)। এয নযতভ কাযণ দে অআন ম্পদকব দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং ফবড়য 

অআদনয ড়িক ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনআ। তাভাক ফযফাদযয পদর স্বাস্থ্য িাদত অড়থবক ফযয় হ্রাকযণ ও পর্কআ উন্নয়ন রযয (এড়েড়জ) জবদন 

প্রড়তফন্ধকতা দযূীকযদনয রদযয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় নড়ুিত দড়যণ এীয় স্পীকায বীলক দেরদনয ভানী নিুাদন ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াপরয ূদফবআ ফাংরাদদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায ড়নভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদেন। 

 

https://teknaftoday.com/2020/02/25/%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%a6%

e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf-

%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-

%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae-2/ 

https://teknaftoday.com/2020/02/25/%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf-%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae-2/
https://teknaftoday.com/2020/02/25/%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf-%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae-2/
https://teknaftoday.com/2020/02/25/%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf-%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae-2/
https://teknaftoday.com/2020/02/25/%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf-%e0%a6%9a%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%95%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae-2/


 

Feb-25 

পাদায গাড়ি চারকদদয তাভাকড়নয়ন্ত্রণ ড়ফলয়ক ওড়যদয়দেন 

 

ভঙ্গরফায, ২৫ পপব্রুমাযী ২০২০, ১৮:২০ 

 
অভাদদয আউড়র্উফ চযাদনর াফস্ক্রাআফ কযদত এিাদন ড়িক করুন: 

 

 
ভঙ্গরফায, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ড়নয়ন্ত্রণ) অআন (ংদাড়ধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ফাংরাদদ পযাে ট্রান্সদার্ব 

থড়যড়র্ (ড়ফঅযড়র্এ) এয উদদযাদগ ও ঢাকা অহ্োড়নয়া ড়ভদনয দমাড়গতায় যাজধানী ঢাকায পজায়াযাাযা ফা ড়েদা ড়িরদযদতয প্রড়যণ 

কদয ‚পাজীড়ফ গাড়িচারকদদয পাগত দযতা ও দচতনতা ফৃড়িভূরক প্রড়যণ‛ নড়ুিত য়। 

উক্ত প্রড়যদণ পাদায গািী চারকদদয ভাপে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যড়ত ড়ফলয়ক তথয ড়চত্র উস্থ্ান কদযন ঢাকা 

অহ্োড়নয়া ড়ভদনয স্বাস্থ্য পক্টদযয পপ্রাগ্রাভ ড়পায দতূ যভান আভন। প্রায় তাড়ধক পাদায গাড়ি চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন 

ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযড়ত ড়ফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 

উদেিয, গযার্-২০১৭ ভীযায পরাপদর পদিা মায় গণড়যফদন দযায ধভূাদনয ড়কায য় ৪৪%(২ পকাড়র্ ৫০ রয) (ুরুল ৪৮%, নাযী 

৩৮.২%)। এয নযতভ কাযণ দে অআন ম্পদকব দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং ফবড়য 

অআদনয ড়িক ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনআ। তাভাক ফযফাদযয পদর স্বাস্থ্য িাদত অড়থবক ফযয় হ্রাকযণ ও পর্কআ উন্নয়ন রযয (এড়েড়জ) জবদন 

প্রড়তফন্ধকতা দযূীকযদনয রদযয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় নড়ুিত দড়যণ এীয় স্পীকায বীলক দেরদনয ভানী নিুাদন ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফবআ ফাংরাদদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায ড়নভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদেন। 

 

https://www.jubokantho.com/63460 

https://www.jubokantho.com/63460
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পাদায গাড়ি চারকদদয তাভাকড়নয়ন্ত্রণ ড়ফলয়ক ওড়যদয়দেন নড়ুিত 

প্রকাড়তঃ পপব্রুমাড়য ২৫, ২০২০, ৬:৩১ যাহ্ণ 

 

 

ড়নউজ পেস্ক: 

ভঙ্গরফায, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ড়নয়ন্ত্রণ) অআন (ংদাড়ধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ফাংরাদদ পযাে ট্রান্সদার্ব 

থড়যড়র্ (ড়ফঅযড়র্এ) এয উদদযাদগ  ও ঢাকা অহ্োড়নয়া ড়ভদনয দমাড়গতায় যাজধানী ঢাকায পজায়াযাাযা ফা ড়েদা ড়িরপযদতয প্রড়যণ 

কদয ‚পাজীড়ফ গাড়িচারকদদয পাগত দযতা ও দচতনতা ফৃড়িভূরক প্রড়যণ‛ নড়ুিত য়। 

উক্ত প্রড়যদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যড়ত ড়ফলয়ক তথয ড়চত্র উস্থ্ান কদযন ঢাকা 

অহ্োড়নয়া ড়ভদনয স্বাস্থ্্ম পক্টদযয পপ্রাগ্রাভ ড়পায দতূ যভান আভন। প্রায় তাড়ধক পাদায গাড়ি চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন 

ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযড়ত ড়ফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 

উদেিয, গযার্-২০১৭ ভীযায পরাপদর পদিা মায় গণড়যফদন দযায ধভূাদনয ড়কায য় ৪৪%(২ পকাড়র্ ৫০ রক্ল) (ুরুল ৪৮%, নাযী 

৩৮.২%)। এয নযতভ কাযণ দে অআন ম্পদকব দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং ফবড়য 

অআদনয ড়িক ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনআ। তাভাক ফযফাদযয পদর স্বাস্থ্য িাদত অড়থবক ফযয় হ্রাকযণ ও পর্কআ উন্নয়ন রযয (এড়েড়জ) জবদন 

প্রড়তফন্ধকতা দযূীকযদনয রদযয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় নড়ুিত দড়যণ এীয় স্পীকায বীলক দেরদনয ভানী নিুাদন ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফবআ ফাংরাদদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায ড়নভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদেন। 

 

https://www.khoborprotidin24.com/archives/161215 

https://www.khoborprotidin24.com/archives/161215
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পাদায গাড়ি চারকদদয তাভাকড়নয়ন্ত্রণ ড়ফলয়ক ওড়যদয়দেন 

অদের্: পপব্রুমাড়য ২৫, ২০২০ 

 

ভঙ্গরফায, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ড়নয়ন্ত্রণ) অআন (ংদাড়ধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ফাংরাদদ পযাে ট্রান্সদার্ব 

থড়যড়র্ (ড়ফঅযড়র্এ) এয উদদযাদগ ও ঢাকা অহ্োড়নয়া ড়ভদনয দমাড়গতায় যাজধানী ঢাকায পজায়াযাাযা ফা ড়েদা ড়িরদযদতয প্রড়যণ 

কদয ‚পাজীড়ফ গাড়িচারকদদয পাগত দযতা ও দচতনতা ফৃড়িভূরক প্রড়যণ‛ নড়ুিত য়। 

উক্ত প্রড়যদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যড়ত ড়ফলয়ক তথয ড়চত্র উস্থ্ান কদযন ঢাকা 

অহ্োড়নয়া ড়ভদনয স্বাস্থ্য পক্টদযয পপ্রাগ্রাভ ড়পায দতূ যভান আভন। প্রায় তাড়ধক পাদায গাড়ি চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন 

ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযড়ত ড়ফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 

উদেিয, গযার্-২০১৭ ভীযায পরাপদর পদিা মায় গণড়যফদন দযায ধভূাদনয ড়কায য় ৪৪%(২ পকাড়র্ ৫০ রয) (ুরুল ৪৮%, নাযী 

৩৮.২%)। এয নযতভ কাযণ দে অআন ম্পদকব দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং ফবড়য 

অআদনয ড়িক ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনআ। তাভাক ফযফাদযয পদর স্বাস্থ্য িাদত অড়থবক ফযয় হ্রাকযণ ও পর্কআ উন্নয়ন রযয (এড়েড়জ) জবদন 

প্রড়তফন্ধকতা দযূীকযদনয রদযয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় নড়ুিত দড়যণ এীয় স্পীকায বীলক দেরদনয ভানী নিুাদন ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফবআ ফাংরাদদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায ড়নভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কপযদেন।(ংফাদ ড়ফজ্ঞড়ি) 

 

https://peoplesnews24.com/ban/archives/15892 

https://peoplesnews24.com/ban/archives/15892
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পাদায গাড়ি চারকদদয তাভাকড়নয়ন্ত্রণ ড়ফলয়ক ওড়যদয়দেন 

অদের্: পপব্রুমাড়য ২৫, ২০২০ 

 

ভঙ্গরফায, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ড়নয়ন্ত্রণ) অআন (ংদাড়ধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ফাংরাদদ পযাে ট্রান্সদার্ব 

থড়যড়র্ (ড়ফঅযড়র্এ) এয উদদযাদগ ও ঢাকা অহ্োড়নয়া ড়ভদনয দমাড়গতায় যাজধানী ঢাকায পজায়াযাাযা ফা ড়েদা ড়িরদযদতয প্রড়যণ 

কদয ‚পাজীড়ফ গাড়িচারকদদয পাগত দযতা ও দচতনতা ফৃড়িভূরক প্রড়যণ‛ নড়ুিত য়। 

উক্ত প্রড়যদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যড়ত ড়ফলয়ক তথয ড়চত্র উস্থ্ান কদযন ঢাকা 

অহ্োড়নয়া ড়ভদনয স্বাস্থ্য পক্টদযয পপ্রাগ্রাভ ড়পায দতূ যভান আভন। প্রায় তাড়ধক পাদায গাড়ি চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন 

ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযড়ত ড়ফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 

উদেিয, গযার্-২০১৭ ভীযায পরাপদর পদিা মায় গণড়যফদন দযায ধভূাদনয ড়কায য় ৪৪%(২ পকাড়র্ ৫০ রয) (ুরুল ৪৮%, নাযী 

৩৮.২%)। এয নযতভ কাযণ দে অআন ম্পদকব দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং ফবড়য 

অআদনয ড়িক ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনআ। তাভাক ফযফাদযয পদর স্বাস্থ্য িাদত অড়থবক ফযয় হ্রাকযণ ও পর্কআ উন্নয়ন রযয (এড়েড়জ) জবদন 

প্রড়তফন্ধকতা দযূীকযদনয রদযয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় নড়ুিত দড়যণ এীয় স্পীকায বীলক দেরদনয ভানী নিুাদন ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফবআ ফাংরাদদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায ড়নভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কপযদেন। 

 

https://www.bojrokontho.com/29807 
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পাদায গাড়ি চারকদদয তাভাকড়নয়ন্ত্রণ ড়ফলয়ক ওড়যদয়দেন 

যাজধানী /  

২০২০-০২-২৫ ১৪:৫৪:৩১ 

 

ভঙ্গরফায (২৫ পপব্রুয়াযী) ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ড়নয়ন্ত্রণ) অআন (ংদাড়ধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ফাংরাদদ 

পযাে ট্রান্সদার্ব থড়যড়র্ (ড়ফঅযড়র্এ) এয উদদযাদগ   ও ঢাকা অহ্োড়নয়া ড়ভদনয দমাড়গতায় যাজধানী ঢাকায পজায়াযাাযা ফা ড়েদা 

ড়িরদযদতয প্রড়যণ কদয ‚পাজীড়ফ গাড়িচারকদদয পাগত দযতা ও দচতনতা ফৃড়িভূরক প্রড়যণ‛ নড়ুিত দয়দে।  

উক্ত প্রড়যদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যড়ত ড়ফলয়ক তথয ড়চত্র উস্থ্ান কদযন ঢাকা  

অহ্োড়নয়া ড়ভদনয স্বাস্থ্য পক্ট পযয পপ্রাগ্রাভ ড়পায দতূ যভান আভন। প্রায় তাড়ধক পাদায গাড়ি চারকদদয ভাদে তাভাক ড়নয়ন্ত্রণ অআন 

ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযড়ত ড়ফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়।  

উদেিয, গযার্-২০১৭ ভীযায পরাপদর পদিা মায় গণড়যফদন দযায ধভূাদনয ড়কায য় ৪৪%(২ পকাড়র্ ৫০ রয) (ুরুল ৪৮%, নাযী 

৩৮.২%)। এয নযতভ কাযণ দে অআন ম্পদকব দচতনতা কভ , তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং ফবড়য 

অআদনয ড়িক ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনআ। তাভাক ফযফাদযয পদর স্বাস্থ্য িাদত অড়থবক ফযয় হ্রাকযণ ও পর্কআ উন্নয়ন রযয (এড়েড়জ) জবদন 

প্রড়তফন্ধকতা দযূীকযদনয রদযয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় নড়ুিত দড়যণ এীয় স্পীকায বীলক দেরদনয ভানী নিুাদন ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফবআ ফাংরাদদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায ড়নভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদেন। 
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