
1 
 

ALL MEDIA COVERAGES OF BANGLADESH ROAD TRANSPORT 

AUTHORITY ORGANISED MEETING ON DISSEMINATION OF DHAKA 

AHSANIA MISSION HEALTH SECTOR CONDUCTED BASELINE 

SURVEY FINDINGS ON COMPLIANCE OF TOBACCO CONTROL LAW 

AT PUBLIC TRANSPORT (BUS) IN DHAKA CITY:  
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৩. পাবলিক পলিবহন তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছে না 

 

পাবলিক পলিবহন তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছে না 
স্টাফ রিপ ার্টাি | প্রকাপেি সময় : ৮ সসপেম্বি, ২০২০, ৬:৪২ র এম 

4Shares 

 3 

 

 1 

 

 

 

https://www.dailyinqilab.com/allnews/author/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AB%20%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0


2 
 

 

িাজধানীি শতভাগ পাবলিক পলিবহন তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছে না। মঙ্গিবাি (৮ 

সেছেম্বি) বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন কতত পৃক্ষ আছয়াজজত ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন ও কযাছেই 

ফি স াবযাছকা লি লকডে (লেট এফছক) এি েহছ ালগতায় লবআিট এ েেি কা ৃািয় েছেিন 

কছক্ষ ‘পাবলিক পলিবহছন তামাকজাত দ্রছবযি বযবহাি োংক্রান্ত সবেিাইন োছভিৃ প্রলতছবেন 

প্রকাশ ও কিণীয়’ শীর্কৃ েভা অনুটিত হয়। িাজধানীি শতভাগ পাবলিক পলিবহন (বাে) তামাক 

লনয়ন্ত্রণ আইন মানছে না আছিাচ্য েভাি গছবর্না প্রলতছবেন উপস্থাপনকাছি উছে আছে এ তথ্য 

লচ্ত্র। গত ২০১৯ োছিি অছটাবি মাছে িাজধানীি ২২ট  রুছ  এবাং ৪১৭ট  ননএলে বাছে 

ক্রেছেকছশানাি জলড়প কা ৃট  পলিচ্ালিত হয়। জলড়প পলিচ্ািনা কছে েতশযমান হয় স  ৯১ 

েশলমক ৩ শতাাংশ চ্ািক ও সহিপািগণ েিােলি বাছে ধূমপান কছি থ্াছক। ১০০ শতাাংশ 

পাবলিক পলিবহন (বাে) এ তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন অনুোছি ধূমপানমুক্ত োইছনজ পাওয়া  ায়লন। 

েবছৃপালি ১০ট  বাছেি মছধয প্রায় ৯ট  বাছেই ধূমপাছনি লনেশণৃ পাওয়া  ায়। এ জলড়প ফিাফি 

সথ্ছক প্রলতয়মান হয়, ঢাকা শহছিি ১০০ শতাাংশ পাবলিক পলিবহন (বাে) এ তামাক লনয়ন্ত্রণ 

আইছনি েটেক বাস্তবায়ন হছে না।  লেও তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন অনুোছি েকি পাবলিক 

পলিবহন ১০০ শতাাংশ ধূমপানমুক্ত িাখছত হছব। পাবলিক পলিবহন জলড়প ফিাফি সথ্ছক 

উছেছ াগয েুপালিশমািা হছে আইন ভঙ্গ কিছি সমাবাইি সকাছ ৃি মাধযছম শাজস্ত লনজিত কিা 

ও রু  পািলম  এবাং ড্রাইলভাং িাইছেন্স বালতি কিছনি বযবস্থা গ্রহন কিা। একই েছঙ্গ পাবলিক 

পলিবহছন শতভাগ ধূমপানমুক্ত পলিছবশ িাখাি পাশাপালশ পলিবহন চ্ািক ও শ্রলমকছেি েছচ্তন 

কিছত নানামূখী উছেযাগ গ্রহন কিা। 

েভাি প্রধান অলতলথ্ লহছেছব উপলস্থত লেছিন লবআিট এ সচ্য়ািমযান ও অলতলিক্ত েলচ্ব নুি 

সমাহােে মজমুোি। লবছশর্ অলতলথ্ লেছিন লবআিট এ েলচ্ব খন্দকাি অলিউি িহমান, 

িীডকনোিছ ন্ট কযাছেইন ফি স াবযাছকা লি লকডে(লেট এফছক) বাাংিাছেশ ড. শলিফুি 

ইেিাম, ঢাকা আহে্ালনয়া লমশছনি পলিচ্ািক সহি্থ্ ও ওয়াে সেটি ইকবাি মােুে, এবাং 

অনুিাছনি েভাপলতত্ব কছিন লেিাজিু ইেিাম, পলিচ্ািক (প্রলশক্ষণ),লবআিট এ। অনুিান 

েঞ্চািয় লেছিন শািলমন িহমান, সপ্রাগ্রাম অলফোি, তামাক লনয়ন্ত্রন প্রকে, সহি্থ্ সেটি, ঢাকা 

আহে্ালনয়া লমশন। 

স্বগত বক্তছবয ইকবাি মােুে বছিন, ধূমপাছন শুধু লনছজি নয় বিাং পছিাক্ষ স্বাস্থয ক্ষলতও 

উছেছ াগয কািণ। লতলন বছিন, ১৯৯০ োি সথ্ছক ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন তামাক লনয়ন্ত্রছণ 

উছেখছ াগয ভূলমকা পািন কছি চ্ছিছে। 
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বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন মালিক েলমলত, েহ-েভাপলত এযাছভাছক  মাহবুবুি িহমান বছিন, 

 লে সকান পাবলিক পলিবহছন আইন অনু ায়ী ধূমপানমুক্ত োইছনজ স্থাপন না কছি থ্াছক 

তাহছি লবআিট এ কতত পৃক্ষ  াছত পলিবহছনি লফ ছনে ও ড্রাইলভাং িাইছেন্স প্রোন না 

কছিন।তাহছি অবশযই েকি পলিবহন মালিক কতত পৃক্ষ আইন মানছত বাধয হছবন। 

োয়োবাে বাে মালিক েলমলত েভাপলত আবেুি কািাম বছিন,  লে চ্ািক ও সহিপািিা লনছজিা 

পলিবহছন ধূমপান সথ্ছক লবিত থ্াছকন তাহছি  াত্রীছেিছকও ধূমপান হছত লবিত থ্াকছত 

পিামশ ৃ লেছত পািছবন। একই েছঙ্গ তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন েটেকভাছব বাস্তবায়ন কিছত হছি 

েকি বাে কাউন্টাছি ধূমপানমুক্ত োইছনজ স্থাপন কিছত হছব। 

লেট এফছক িীডকোিছ ন্ট ড. শলিফুি ইেিাম বছিন, বাে মালিক েলমলত ও শ্রলমক 

োংগেনগুছিা বাে চ্ািক ও শ্রলমকছেি তামাক লনয়ন্ত্রন আইন মানছত লবলভন্ন উপাছয় েছচ্তন ও 

উৎোলহত কিছত পাছিন। তাহছি পাবলিক পলিবহছন েকছিি জনস্বাস্থয লনজিত কিা েম্ভব 

হছব। লতলন বছিন, লবআিট এ কতত পৃক্ষছক ড্রাইলভাং িাইছেন্স ও লফ ছনে প্রোছন ধূমপানমুক্ত 

িাখাি শতাৃছিাপ কিছত হছব। 

লবআিট এ সচ্য়ািমযান নূি সমাহােে মজমুোি বছিন, েকি পলিবহছণ ধূমপানমুক্ত লচ্লিত 

োইছনজ স্থায়ীভাছব স্থাপছনি বযবস্থা গ্রহন কিছত হছব। এোড়া লতলন আছিা বছিন লবলভন্ন 

েছচ্তনতামূিক কা কৃ্রম পলিচ্ািনাি মাধযছম ৯০ শতাাংশ চ্ািক ও সহিপািছেি েছচ্তন কিা 

েম্ভব। এবাং বালক ১০ শতাাংশ  ািা েছচ্তন কিাি পছিও আইন মানছত নািাজ তাছেি আইছনি 

আওতায় লনছয় আো হছব।  লে েকি পলিবহন শ্রলমক, সপশাোি চ্ািক ও সহিপািগণ আইন 

প্রলতপািছন েছচ্তন হয় তাহছি প্রধানমন্ত্রীি স ার্ণা অনুোছি আগালম ২০৪০ োছিি মছধয 

একট  তামাকমুক্ত সেশ গেন কিা েম্ভব হছব। 

আছিাচ্য েভায় অনযানযছেি মছধয উপলস্থত লেছিন শিফউজিন আহছমে সচ্ৌধুিী, লনবাহী 

কমকৃতাৃ, োভাি সপৌিেভা, োভাি, েহকািী পুলিশ কলমশনাি, ট্রলফক, গুিশান লবভাগ, লনউ ন 

োে, লেট এফছক বাাংিাছেশ এি গ্রান্টে মযাছনজাি, আবেুে োিাম লময়া ও সপ্রাগ্রাম 

অলফোি(এযাডছকেী এন্ড লিোচৃ্), আতাউি িহমান মােুে এবাং লবআিট এি পলিচ্ািক, লনব ৃাহী 

মযাজজছে  ও এনজজও প্রলতলণলধিা। 

েভায় েকি অাংশগ্রহণকািীিা একমত সপার্ণ কছিন, জনস্বাস্থয িক্ষায় েকি পাবলিক পলিবহন 

ধূমপানমুক্ত িাখছত হছব। এোড়াও েভায় ঢাকা আহে্ালনয়া লমশনেহ অনযানয 

অাংশগ্রহনকািীছেি েুপালিশ লেি স  লবআিট এ কতত পৃক্ষ স ন লনয়লমত পাবলিক পলিবহছন 

তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন োংক্রান্ত সমাবাইি সকা ৃ পলিচ্ািনা কছি এবাং এি পাশাপলশ 

লবআিট এ আইছন ধূমপাছনি লবর্য়ট  অনৃ্তভুক্ত কিাি উছেযাগ গ্রহন কিা হয়। 
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https://www.dailyinqilab.com/article/320097/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE?fbclid=IwAR1-xnldDZksLpiLloX2s75nUizlv_icxpqdCEf2LQ1W5yXpE94P8mDbPJ4
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https://www.dailyinqilab.com/article/320097/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE?fbclid=IwAR1-xnldDZksLpiLloX2s75nUizlv_icxpqdCEf2LQ1W5yXpE94P8mDbPJ4
https://www.dailyinqilab.com/article/320097/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE?fbclid=IwAR1-xnldDZksLpiLloX2s75nUizlv_icxpqdCEf2LQ1W5yXpE94P8mDbPJ4
https://www.dailyinqilab.com/article/320097/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE?fbclid=IwAR1-xnldDZksLpiLloX2s75nUizlv_icxpqdCEf2LQ1W5yXpE94P8mDbPJ4
https://www.dailyinqilab.com/article/320097/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE?fbclid=IwAR1-xnldDZksLpiLloX2s75nUizlv_icxpqdCEf2LQ1W5yXpE94P8mDbPJ4
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2)  

 

 
লফচ্াি  

িাজধানীি শতভাগ বাে তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন 

মানছে না 
 September 8, 2020 bdmetronews 

রিরিপমপরারিউজ সিস্ক ॥ সোমবাি (৭ সেছেম্বি) েকাি ১১  ায় বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন 

কতত পৃক্ষ কতত কৃ আছয়াজজত ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন ও কযাছেই ফি স াবযাছকা লি লকডে 

(লেট এফছক) এি েহছ ালগতায় লবআিট এ েেি কা ৃািয় েছেিন কছক্ষ “পাবলিক পলিবহছন 

তামাকজাত দ্রছবযি বযবহাি োংক্রান্ত সবেিাইন োছভিৃ প্রলতছবেন প্রকাশ ও কিণীয়” শীর্কৃ েভা 

অনুটিত হয়। 

িাজধানীি শতভাগ পাবলিক পলিবহন (বাে) তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছে না আছিাচ্য েভাি গছবর্ণা 

প্রলতছবেন উপস্থাপনকাছি উছে আছে এ তথ্য লচ্ত্র। গত ২০১৯ োছিি অছটাবি মাছে িাজধানীি ২২ট  

রুছ  এবাং ৪১৭ট  ননএলে বাছে ক্রেছেকছশানাি জলিপ কা ৃট  পলিচ্ালিত হয়। 

জলিপ পলিচ্ািনা কছে েতশযমান হয় স  ৯১.৩% চ্ািক ও সহিপািগণ েিােলি বাছে ধূমপান কছি 

থ্াছক।এবাং ১০০% পাবলিক পলিবহন (বাে) এ তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন অনুোছি ধূমপানমুক্ত োইছনজ 

পাওয়া  ায়লন। েবছৃপালি ১০ট  বাছেি মছধয প্রায় ৯ট  বাছেই ধূমপাছনি লনেশণৃ পাওয়া  ায়।  

http://bdmetronews24.com/archives/category/feature
http://bdmetronews24.com/archives/68340
http://bdmetronews24.com/archives/author/bdmetronews
https://bdmetronews24.com/wp-content/uploads/2020/09/ahsania.jpg
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এ জলিপ ফিাফি সথ্ছক প্রলতয়মান হয় স  ঢাকা শহছিি ১০০% পাবলিক পলিবহন (বাে) এ তামাক 

লনয়ন্ত্রণ আইছনি েটেক বাস্তবায়ন হছে না।  লেও তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন অনুোছি েকি পাবলিক 

পলিবহন ১০০% ধূমপানমুক্ত িাখছত হছব। 

পাবলিক পলিবহন জলিপ ফিাফি সথ্ছক উছেছ াগয েুপালিশমািা হছে- আইন ভঙ্গ কিছি সমাবাইি 

সকাছ ৃি মাধযছম শাজস্ত লনজিত কিণ ও রু  পািলম  এবাং ড্রাইলভাং িাইছেন্স বালতি কিছনি বযবস্থা গ্রহণ 

কিা এবাং পাবলিক পলিবহছন শতভাগ ধূমপানমুক্ত পলিছবশ িাখাি পাশাপালশ পলিবহন চ্ািক ও 

শ্রলমকছেি েছচ্তন কিছত নানামুখী উছেযাগ গ্রহণ কিা। 

উক্ত েভাি প্রধান অলতলথ্ লহছেছব উপলস্থত লেছিন নুি সমাহােে মজমুোি, সচ্য়ািমযান ও অলতলিক্ত 

েলচ্ব লবআিট এ। লবছশর্ অলতলথ্ লহছেছব উপলস্থত লেছিন খন্দকাি অলিউি িহমান েলচ্ব- লবআিট এ, 

ড. শলিফুি ইেিাম, লিড কোিছ ন্ট কযাছেইন ফি স াবযাছকা লি লকডে (লেট এফছক), ইকবাি 

মােুে পলিচ্ািক সহি্থ্ ও ওয়াে সেটি- ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন। 

েভাপলতত্ব কছিন লেিাজিু ইেিাম,পলিচ্ািক (প্রলশক্ষণ), লবআিট এ। অনুিান েঞ্চািনায় লেছিন 

শািলমন িহমান, সপ্রাগ্রাম অলফোি, তামাক লনয়ন্ত্রণ প্রকে, সহি্থ্ সেটি, ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন। 

স্বাগত বক্তবয প্রোনকাছি ইকবাি মােুে বছিন, ধূমপাছন শূধু লনছজি নয় বিাং পছিাক্ষ স্বাস্থয ক্ষলতও 

উছেছ াগয কািণ। লতলন আিও বছিন, ১৯৯০ োি সথ্ছক ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন তামাক লনয়ন্ত্রছণ 

উছেখছ াগয ভূলমকা পািন কছি চ্ছিছে। 

বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন মালিক েলমলতি েহ-েভাপলত, এযাডছভাছক  মাহবুবুি িহমান বছিন,  লে 

সকান পাবলিক পলিবহছন আইন অনু ায়ী ধূমপানমুক্ত োইছনজ স্থাপন না কছি থ্াছক তাহছি 

লবআিট এ কতত পৃক্ষ  াছত পলিবহছনি লফ ছনে ও ড্রাইলভাং িাইছেন্স প্রোন না কছিন। তাহছি অবশযই 

েকি পলিবহন মালিক কতত পৃক্ষ আইন মানছত বাধয হছবন। 

োয়োবাে বাে মালিক েলমলতি েভাপলত আবেিু কািাম বছিন,  লে চ্ািক ও সহিপািগণ লনছজিা 

পলিবহছন ধূমপান সথ্ছক লবিত থ্াছকন তাহছি  াত্রীছেিছকও ধূমপান হছত লবিত থ্াকছত পিামশ ৃ লেছত 

পািছবন। তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন েটেকভাছব বাস্তবায়ন কিছত হছি েকি বাে কাউন্টাছি ধূমপানমুক্ত 

োইছনজ স্থাপন কিছত হছব। 

কযাছেইন ফি স াবযাছকা লি লকডে (লেট এফছক) এি ড.শলিফুি ইেিাম বছিন, বাে মালিক েলমলত 

ও শ্রলমক োংগেনগুছিা বাে চ্ািক ও শ্রলমকছেি তামাক লনয়ন্ত্রন আইন মানছত লবলভন্ন উপাছয় েছচ্তন 

ও উৎোলহত কিছত পাছিন। তাহছি পাবলিক পলিবহছন েকছিি জনস্বাস্থয লনজিত কিা েম্ভব হছব। 

লতলন আছিা বছিন, লবআিট এ কতত পৃক্ষছক ড্রাইলভাং িাইছেন্স ও লফ ছনে প্রোছন ধূমপানমুক্ত িাখাি 

শতাৃছিাপ কিছত হছব। 

প্রধান অলতলথ্ নুি সমাহােে মজমুোি বছিন, েকি পলিবহছন ধূমপানমুক্ত লচ্লিত োইছনজ স্থায়ীভাছব 

স্থাপছনি বযবস্থা গ্রহণ কিছত হছব। এোড়া লবলভন্ন েছচ্তনতামূিক কা কৃ্রম পলিচ্ািনাি মাধযছম ৯০% 

চ্ািক ও সহিপািছেি েছচ্তন কিা েম্ভব। বালক ১০%  ািা েছচ্তন কিাি পছিও আইন মানছত নািাজ 

তাছেি আইছনি আওতায় লনছয় আো হছব।  লে েকি পলিবহন শ্রলমক, সপশাোি চ্ািক ও সহিপািগণ 

আইন প্রলতপািছন েছচ্তন হয় তাহছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি স ার্ণা অনুোছি আগালম ২০৪০ োছিি 

মছধয একট  তামাকমুক্ত সেশ গেন কিা েম্ভব হছব। 
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আছিাচ্য েভায় অনযানযছেি মছধয উপলস্থত লেছিন োভাি সপৌিেভাি লনবাহী কমকৃতাৃ শিফউজিন 

আহছমে সচ্ৌধুিী, েহকািী পুলিশ কলমশনাি, ট্রালফক (গুিশান লবভাগ) লনউ ন োে, লেট এফছক 

বাাংিাছেশ এি গ্রান্টে মযাছনজাি আবেুে োিাম লময়া ও সপ্রাগ্রাম অলফোি (এযাডছভাছকেী এন্ড লিোচৃ্) 

আতাউি িহমান মােুে এবাং লবআিট এি পলিচ্ািক, লনব ৃাহী মযাজজছে  ও এনজজও প্রলতলনলধগণ। 

তথ্যেূত্র: সমাহােে রুবাছয়ত- লমলডয়া মযাছনজাি, ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন স্বাস্থয সেটি| 

 

http://bdmetronews24.com/archives/68340  
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3) Barta 24 

িাজধানীি শতভাগ বাছে মানা হছে না তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন 

 
ছরি সংগৃহীত। 

িাজধানীি শতভাগ পাবলিক পলিবহছন (বাে) মানা হছে না তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন। 

সোমবাি (৭ সেছেম্বি) পাবলিক পলিবহছন তামাকজাত দ্রছবযি বযবহাি োংক্রান্ত সবেিাইন োছভিৃ প্রলতছবেন প্রকাশ 

ও কিণীয় শীর্কৃ েভায় এ তথ্য জানাছনা হয়। 

বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন কতত পৃক্ষ কতত কৃ আছয়াজজত ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন ও কযাছেইন ফি স াবযাছকা লি 

লকডছেি ( লেট এফছক) েহছ ালগতায় লবআিট এ েেি কা ৃািয় েছেিন কছক্ষ এ েভা অনটুিত হয়। 

২০১৯ োছিি অছটাবি মাছে িাজধানীি ২২ট  রুছ  এবাং ৪১৭ট  ননএলে বাছে ক্রেছেকছশানাি জলিপ কিা হয়। 

জলিপ পলিচ্ািনাি েময় েতশযমান হয় স  ৯১.৩ শতাাংশ চ্ািক ও সহিপাি েিােলি বাছে ধমূপান কছি থ্াছক। ১০০ 

শতাাংশ পাবলিক পলিবহছন (বাে) তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন অনুোছি ধমূপানমুক্ত োইছনজ পাওয়া  ায়লন। েছব ৃাপলি 

১০ট  বাছেি মছধয প্রায় ৯ট  বাছেই ধমূপাছনি লনেশনৃ পাওয়া  ায়। এ জলিপ ফিাফি সথ্ছক প্রলতয়মান হয় স  ঢাকা 

শহছিি ১০০ শতাাংশ পাবলিক পলিবহছন (বাে) তামাক লনয়ন্ত্রণ আইছনি েটেক বাস্তবায়ন হছে না। 

 লেও তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন অনেুাছি েব পাবলিক পলিবহন ১০০ শতাাংশ ধমূপানমুক্ত িাখছত হছব। পাবলিক 

পলিবহন জলিপ ফিাফি সথ্ছক উছেখছ াগয েপুালিশমািা হছে- আইন ভঙ্গ কিছি সমাবাইি সকাছ ৃি মাধযছম শাজস্ত 

লনজিত কিণ ও রু  পািলম  এবাং ড্রাইলভাং িাইছেন্স বালতি কিছণি বযবস্থা গ্রহণ কিা। পাবলিক পলিবহছন শতভাগ 

ধূমপানমুক্ত পলিছবশ িাখাি পাশাপালশ পলিবহন চ্ািক ও শ্রলমকছেি েছচ্তন কিছত নানামুখী উছেযাগ গ্রহণ কিা। 

উক্ত েভাি প্রধান অলতলথ্ লহছেছব উপলস্থত লেছিন নুি সমাহােে মজমুোি, সচ্য়ািমযান ও অলতলিক্ত েলচ্ব লবআিট এ, 

লবছশর্ অলতলথ্ লহছেছব উপলস্থত লেছিন খন্দকাি অলিউি িহমান, েলচ্ব-লবআিট এ ড. শলিফুি ইেিাম প্রমুখ। 

অনুিাছনি েভাপলতত্ব কছিন লেিাজিু ইেিাম, পলিচ্ািক (প্রলশক্ষণ) লবআিট এ। 
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বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন মালিক েলমলতি েহ-েভাপলত, অযাডছভাছক  মাহবুবিু িহমান বছিন,  লে সকাছনা 

পাবলিক পলিবহছন আইন অন ুায়ী ধমূপানমুক্ত োইছনজ স্থাপন না কছি থ্াছক, তাহছি লবআিট এ কতত পৃক্ষ স ন 

পলিবহছনি লফ ছনে ও ড্রাইলভাং িাইছেন্স প্রোন না কছিন। তাহছি অবশযই েকি পলিবহন মালিক কতত পৃক্ষ আইন 

মানছত বাধয হছবন। 

োয়োবাে বাে মালিক েলমলতি েভাপলত আবেুি কািাম বছিন,  লে চ্ািক ও সহিপািিা লনছজিা পলিবহছন ধূমপান 

সথ্ছক লবিত থ্াছকন, তাহছি  াত্রীছেিছকও ধূমপান হছত লবিত থ্াকছত পিামশ ৃ লেছত পািছবন। তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন 

েটেকভাছব বাস্তবায়ন কিছত হছি েব বাে কাউন্টাছি ধমূপানমুক্ত োইছনজ স্থাপন কিছত হছব। 

কযাছেইন ফি স াবযাছকা লি লকডে ( লেট এফছক), বাাংিাছেশ, লিডকনোিছ ন্ট ড. শলিফুি ইেিাম বছিন, বাে 

মালিক েলমলত ও শ্রলমক োংগেনগুছিা বাে চ্ািক ও শ্রলমকছেি তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছত লবলভন্ন উপাছয় েছচ্তন 

ও উৎোলহত কিছত পাছিন। তাহছি পাবলিক পলিবহছন েকছিি জনস্বাস্থয লনজিত কিা েম্ভব হছব। 

লতলন আিও বছিন, লবআিট এ কতত পৃক্ষছক ড্রাইলভাং িাইছেন্স ও লফ ছনে প্রোছন ধমূপানমুক্ত িাখাি শতাৃছিাপ কিছত 

হছব। 

 

https://barta24.com/details/national/102828/tobacco-control-law  
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4)  

 

 

িাজধানীি শত ভাগ পাবলিক পলিবহন (বাে) তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছে না 

 
ট লবট  

লনউজ সডস্ক 

 প্রকালশত: ৭:৫০ অপিাহ্ণ, সেছেম্বি ৮, ২০২০ |  আপছড : ৭:৫০:অপিাহ্ণ, সেছেম্বি ৮, ২০২০ 

 

েকাি ১১.০০  ায় বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন কতত পৃক্ষ কততকৃ আছয়াজজত ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন ও কযাছেই ফি 

স াবযাছকা লি লকডে(লেট এফছক) এি েহছ ালগতায় লবআিট এ েেি কা ৃািয় েছেিন কছক্ষ “পাবলিক পলিবহছন 

তামাকজাত দ্রছবযি বযবহাি োংক্রান্ত সবেিাইন োছভিৃ প্রলতছবেন প্রকাশ ও কিণীয়” শীর্কৃ েভা অনটুিত হয়। 

িাজধানীি শতভাগ পাবলিক পলিবহন (বাে) তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছে না আছিাচ্য েভাি গছবর্না প্রলতছবেন 

উপস্থাপনকাছি উছে আছে এ তথ্য লচ্ত্র।  

গত ২০১৯ োছিি অছটাবি মাছে িাজধানীি ২২ট  রুছ  এবাং ৪১৭ট  ননএলে বাছে ক্রেছেকছশানাি জলড়প কা ৃট  

পলিচ্ালিত হয়। জলড়প পলিচ্ািনা কছে েতশযমান হয় স  ৯১.৩% চ্ািক ও সহিপািগণ েিােলি বাছে ধূমপান কছি 

https://www.bangladeshtoday.net/author/shekhor/
https://www.bangladeshtoday.net/author/shekhor/
https://www.bangladeshtoday.net/author/shekhor/
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থ্াছক।এবাং ১০০% পাবলিক পলিবহন (বাে) এ তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন অনেুাছি ধমূপানমুক্ত োইছনজ পাওয়া 

 ায়লন। েবছৃপালি ১০ট  বাছেি মছধয প্রায় ৯ট  বাছেই ধমূপাছনি লনেশণৃ পাওয়া  ায়।এ জলড়প ফিাফি সথ্ছক 

প্রলতয়মান হয় স  ঢাকা শহছিি ১০০% পাবলিক পলিবহন (বাে) এ তামাক লনয়ন্ত্রণ আইছনি েটেক বাস্তবায়ন হছে 

না। লেও তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন অনেুাছি েকি পাবলিক পলিবহন ১০০% ধমূপানমুক্ত িাখছত হছব। পাবলিক 

পলিবহন জলড়প ফিাফি সথ্ছক উছেছ াগয েুপালিশমািা হছে আইন ভঙ্গ কিছি সমাবাইি সকাছ ৃি মাধযছম শাজস্ত 

লনজিত কিন ও রু  পািলম  এবাং ড্রাইলভাং িাইছেন্স বালতি কিছনি বযবস্থা গ্রহন কিা।এবাং পাবলিক পলিবহছন 

শতভাগ ধমূপানমুক্ত পলিছবশ িাখাি পাশাপালশ পলিবহন চ্ািক ও শ্রলমকছেি েছচ্তন কিছত নানামূখী উছেযাগ 

গ্রহন কিা। 

উক্ত েভাি প্রধান অলতলথ্ লহছেছব উপলস্থত লেছিন জনাব নিু সমাহােে মজমুোি, সচ্য়ািমযান ও অলতলিক্ত েলচ্ব 

লবআিট এ, লবছশর্ অলতলথ্ লহছেছব উপলস্থত লেছিন জনাব খন্দকাি অলিউি িহমান,েলচ্ব,লবআিট এ, জনাব ড. 

শলিফুি ইেিাম, িীডকোিছ ন্ট,কযাছেইন ফি স াবযাছকা লি লকডে(লেট এফছক),বাাংিাছেশ, জনাব ইকবাি 

মােুে,পলিচ্ািক, সহি্থ্ ও ওয়াে সেটি, ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন, এবাং অনুিাছনি েভাপলতত্ব কছিন জনাব 

লেিাজিু ইেিাম,পলিচ্ািক(প্রলশক্ষণ),লবআিট এ।অনিুান েঞ্চািয় লেছিন শািলমন িহমান,ছপ্রাগ্রাম 

অলফোি,তামাক লনয়ন্ত্রন প্রকে, সহি্থ্ সেটি, ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন। 

স্বগত বক্তবয প্রোনকাছি সহি্থ্ ও ওয়াে সেটি, পলিচ্ািক, ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন, জনাব ইকবাি মােুে, বছিন 

ধূমপাছন শধূু লনছজি নয় বিাং পছিাক্ষ স্বাস্থয ক্ষলতও উছেছ াগয কািণ। লতলন আিও বছিন ১৯৯০ োি সথ্ছক ঢাকা 

আহে্ালনয়া লমশন তামাক লনয়ন্ত্রছণ উছেখছ াগয ভূলমকা পািন কছি চ্ছিছে। 

বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন মালিক েলমলত, েহ-েভাপলত, জনাব এযাছভাছক  মাহবুবিু িহমান বছিন,  লে সকান 

পাবলিক পলিবহছন আইন অনু ায়ী ধমূপানমুক্ত োইছনজ স্থাপন না কছি থ্াছক তাহছি লবআিট এ কতত পৃক্ষ  াছত 

পলিবহছনি লফ ছনে ও ড্রাইলভাং িাইছেন্স প্রোন না কছিন।তাহছি অবশযই েকি পলিবহন মালিক কতত পৃক্ষ আইন 

মানছত বাধয হছবন। 

োয়োবাে বাে মালিক েলমলত, েভাপলত,জনাব আবেুি কািাম বছিন,  লে চ্ািক ও সহিপািগণ লনছজিা 

পলিবহছন ধমূপান সথ্ছক লবিত থ্াছকন তাহছি  াত্রীছেিছকও ধমূপান হছত লবিত থ্াকছত পিামশ ৃ লেছত 

পািছবন।এবাং তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন েটেকভাছব বাস্তবায়ন কিছত হছি েকি বাে কাউন্টাছি ধমূপানমুক্ত োইছনজ 

স্থাপন কিছত হছব। 

কযাছেইন ফি স াবযাছকা লি লকডে(লেট এফছক),বাাংিাছেশ, িীডকোিছ ন্ট, জনাব ড.শলিফুি ইেিাম বছিন, 

বাে মালিক েলমলত ও শ্রলমক োংগেনগুছিা বাে চ্ািক ও শ্রলমকছেি তামাক লনয়ন্ত্রন আইন মানছত লবলভন্ন উপাছয় 
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েছচ্তন ও উৎোলহত কিছত পাছিন। তাহছি পাবলিক পলিবহছন েকছিি জনস্বাস্থয লনজিত কিা েম্ভব হছব।লতলন 

আছিা বছিন লবআিট এ কতত পৃক্ষছক ড্রাইলভাং িাইছেন্স ও লফ ছনে প্রোছন ধমূপানমুক্ত িাখাি শতাৃছিাপ কিছত 

হছব। 

েভাি প্রধান অলতলথ্ লহছেছব বক্তবয প্রোনকাছি, সচ্য়ািমযান ও অলতলিক্ত েলচ্ব, লবআিট এ, জনাব নিু সমাহােে 

মজমুোি বছিন েকি পলিবহছণ ধমূপানমুক্ত লচ্লিত োইছনজ স্থায়ীভাছব স্থাপছনি বযবস্থা গ্রহন কিছত হছব।এোড়া 

লতলন আছিা বছিন লবলভন্ন েছচ্তনতামূিক কা কৃ্রম পলিচ্ািনাি মাধযছম ৯০% চ্ািক ও সহিপািছেি েছচ্তন কিা 

েম্ভব। এবাং বালক ১০%  ািা েছচ্তন কিাি পছিও আইন মানছত নািাজ তাছেি আইছনি আওতায় লনছয় আো হছব। 

 লে েকি পলিবহন শ্রলমক, সপশাোি চ্ািক ও সহিপািগণ আইন প্রলতপািছন েছচ্তন হয় তাহছি মাছনানীয় 

প্রধানমন্ত্রীি স ার্ণা অনেুাছি আগালম ২০৪০ োছিি মছধয একট  তামাকমকু্ত সেশ গেন কিা েম্ভব হছব। 

আছিাচ্য েভায় অনযানযছেি মছধয উপলস্থত লেছিন জনাব শিফউজিন আহছমে সচ্ৌধিুী, লনবাহী কমকৃতাৃ, োভাি 

সপৌিেভা, োভাি, েহকািী পলুিশ কলমশনাি, ট্রলফক, গুিশান লবভাগ, জনাব লনউ ন োে, লেট এফছক বাাংিাছেশ 

এি গ্রান্টে মযাছনজাি, জনাব আবেেু োিাম লময়া ও সপ্রাগ্রাম অলফোি(এযাডছকেী এন্ড লিোচৃ্), জনাব আতাউি 

িহমান মােুে এবাং লবআিট এি পলিচ্ািক, লনব ৃাহী মযাজজছে  ও এনজজও প্রলতলণলধগণ। 

েভায় েকি অাংশগ্রহণকািীগন একমত সপার্ণ কছিন স  জনস্বাস্থয িক্ষায় েকি পাবলিক পলিবহন ধূমপানমকু্ত 

িাখছত হছব। এোড়াও েভায় ঢাকা আহে্ালনয়া লমশনেহ অনযানয অাংশগ্রহনকািীছেি েুপালিশ লেি স  লবআিট এ 

কতত পৃক্ষ স ন লনয়লমত পাবলিক পলিবহছন তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন োংক্রান্ত সমাবাইি সকা ৃ পলিচ্ািনা 

কছি এবাং এি পাশাপলশ লবআিট এ আইছন ধমূপাছনি লবর্য়ট  অন্তৃভুক্ত কিাি উছেযাগ গ্রহন কিা হয়। 

 

https://www.bangladeshtoday.net/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a

6%a8%e0%a7%80%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a6%a4-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%97-

%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/  

 

 

 

 

 

 

https://www.bangladeshtoday.net/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a6%a4-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%97-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/
https://www.bangladeshtoday.net/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a6%a4-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%97-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/
https://www.bangladeshtoday.net/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%9c%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%80%e0%a6%b0-%e0%a6%b6%e0%a6%a4-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%97-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/


13 
 

5)  

 

1.  

আজছকি পজত্রকা 

2. নগি-মহানগি 

 

‘ঢাকাি েতভাগ িাস তামাক রিয়ন্ত্রণ আইি মািপছ 

িা’ 
লপ্রন্ট োংস্কিণ 

০০:০০, ০৯ সেছেম্বি, ২০২০ 

    

 

জলিছপ সেখা সগছে, ৯১.৩ শতাাংশ চ্ািক ও সহিপাি েিােলি বাছে ধূমপান কছি থ্াছক এবাং ১০০ 

শতাাংশ পাবলিক পলিবহছন (বাে) তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন অনুোছি ধূমপানমুক্ত োইছনজ পাওয়া 

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition
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 ায়লন। েছব ৃাপলি ১০ট  বাছেি মছধয প্রায় ৯ট  বাছেই ধূমপাছনি লনেশনৃ পাওয়া  ায়। ২০১৯ োছিি 

অছটাবি মাছে িাজধানীি ২২ট  রুছ  এবাং ৪১৭ট  ননএলে বাছে ক্রেছেকছশানাি জলিপ কা ৃট  

পলিচ্ালিত হয়। এ জলিপ ফিাফি সথ্ছক প্রতীয়মান হয়, ঢাকা শহছিি ১০০ শতাাংশ পাবলিক 

পলিবহছন (বাে) তামাক লনয়ন্ত্রণ আইছনি েটেক বাস্তবায়ন হছে না।  লেও তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন 

অনুোছি েব পাবলিক পলিবহন ১০০ শতাাংশ ধূমপানমুক্ত িাখছত হছব। পাবলিক পলিবহন জলিপ 

ফিাফি সথ্ছক উছেছ াগয েুপালিশমািা হছে আইন ভঙ্গ কিছি সমাবাইি সকাছ ৃি মাধযছম শাজস্ত 

লনজিতকিণ ও রু  পািলম  এবাং ড্রাইলভাং িাইছেন্স বালতিকিছণি বযবস্থা গ্রহণ কিা এবাং পাবলিক 

পলিবহছন শতভাগ ধূমপানমুক্ত পলিছবশ িাখাি পাশাপালশ পলিবহন চ্ািক ও শ্রলমকছেি েছচ্তন 

কিছত নানামুখী উছেযাগ গ্রহণ কিা। বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন কতত পৃক্ষ কতত কৃ আছয়াজজত ঢাকা 

আহে্ালনয়া লমশন ও কযাছেইন ফি স াবযাছকা লি লকডে (লেট এফছক)-এি েহছ ালগতায় 

লবআিট এ েেি কা ৃািয় েছেিন কছক্ষ ‘পাবলিক পলিবহছন তামাকজাত দ্রছবযি বযবহাি োংক্রান্ত 

সবেিাইন োছভিৃ প্রলতছবেন প্রকাশ ও কিণীয়’ শীর্কৃ েভা অনুটিত হয় গত সোমবাি সবিা ১১ ায়। 

িাজধানীি শতভাগ পাবলিক পলিবহন (বাে) তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছে না আছিাচ্য েভাি 

গছবর্ণা প্রলতছবেন উপস্থাপনকাছি উছে আছে এ তথ্য লচ্ত্র। 

েভায় প্রধান অলতলথ্ লেছিন নুি সমাহােে মজমুোি, সচ্য়ািমযান ও অলতলিক্ত েলচ্ব লবআিট এ, 

লবছশর্ অলতলথ্ লেছিন খন্দকাি অলিউি িহমান, েলচ্ব, লবআিট এ, ড. শলিফুি ইেিাম, 

লিডকনোিছ ন্ট, কযাছেইন ফি স াবযাছকা লি লকডে (লেট এফছক), বাাংিাছেশ, ইকবাি মােুে, 

পলিচ্ািক, সহিথ্ ও ওয়াে সেটি, ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন এবাং অনুিাছনি েভাপলতত্ব কছিন 

লেিাজিু ইেিাম, পলিচ্ািক (প্রলশক্ষণ), লবআিট এ। অনুিান েঞ্চািনায় লেছিন শািলমন িহমান, 

সপ্রাগ্রাম অলফোি, তামাক লনয়ন্ত্রণ প্রকে, সহিথ্ সেটি, ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন। স্বগত বক্তবয 

প্রোনকাছি সহিথ্ ও ওয়াে সেটি, পলিচ্ািক, ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন, ইকবাি মােুে বছিন, 

ধূমপাছন শুধু লনছজি নয় বিাং পছিাক্ষ স্বাস্থয ক্ষলতও উছেছ াগয কািণ। লতলন আিও বছিন, ১৯৯০ 

োি সথ্ছক ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন তামাক লনয়ন্ত্রছণ উছেখছ াগয ভূলমকা পািন কছি চ্ছিছে। 

বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন মালিক েলমলত, েহ-েভাপলত অযাডছভাছক  মাহবুবুি িহমান বছিন, 

 লে সকাছনা পাবলিক পলিবহছন আইন অনু ায়ী ধূমপানমুক্ত োইছনজ স্থাপন না কছি থ্াছক তাহছি 

লবআিট এ কতত পৃক্ষ  াছত পলিবহছনি লফ ছনে ও ড্রাইলভাং িাইছেন্স প্রোন না কছিন তাহছি 

অবশযই েব পলিবহন মালিক কতত পৃক্ষ আইন মানছত বাধয হছবন। 

আছিাচ্য েভায় অনযছেি মছধয উপলস্থত লেছিন শিফউজিন আহছমে সচ্ৌধুিী, লনব ৃাহী কমকৃতাৃ, 

োভাি সপৌিেভা, োভাি, েহকািী পুলিশ কলমশনাি, ট্রালফক, গুিশান লবভাগ, লনউ ন োে, 

লেট এফছক বাাংিাছেছশি গ্রান্টে মযাছনজাি, আবেুে োিাম লময়া ও সপ্রাগ্রাম অলফোি 

(অযাডছভাছকলে অযান্ড লিোচৃ্), আতাউি িহমান মােুে এবাং লবআিট এি পলিচ্ািক, লনব ৃাহী 

মযাজজছে  ও এনজজও প্রলতলনলধিা।  
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https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-

mohanagar/11807/%E2%80%98%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B

E%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8-

%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-

%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E2%80%99   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/11807/%E2%80%98%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E2%80%99
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/11807/%E2%80%98%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E2%80%99
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/11807/%E2%80%98%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E2%80%99
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/11807/%E2%80%98%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E2%80%99
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/11807/%E2%80%98%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E2%80%99
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/11807/%E2%80%98%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E2%80%99
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/11807/%E2%80%98%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E2%80%99
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/11807/%E2%80%98%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E2%80%99
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/11807/%E2%80%98%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%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%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E2%80%99
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6)  

 

 প্রেে/জাতীয়/তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছে না িাজধানীি শতভাগ পাবলিক পলিবহন 

তামাক রিয়ন্ত্রণ আইি মািপছ িা 

িাজধািীি েতভাগ  ািরিক 

 রিিহি 
September 8, 2020 

 17 2 লমলন  পছড়ছেন 

 

https://womeneye24.com/
https://womeneye24.com/
https://womeneye24.com/category/national
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ওপমিআই সিস্ক : ৯১ েশলমক ৩ শতাাংশ চ্ািক ও সহিপাি েিােলি বাছেি মছধয 

ধূমপান কছি। এবাং ১০০ শতাাংশ পাবলিক পলিবহছন (বাে) তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন 

অনুোছি ধূমপানমুক্ত োইছনজ পাওয়া  ায়লন। েবছৃপালি ১০ট  বাছেি মছধয প্রায় ৯ট  

বাছেই ধূমপাছনি লনেশনৃ পাওয়া  ায়। 

‘িাজধানীি শতভাগ পাবলিক পলিবহন (বাে) তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছে না’ শীর্কৃ 

প্রলতছবেছন  উছে আছে এমন লচ্ত্র। 

গত বেছিি অছটাবি মাছে িাজধানীি ২২ট  রুছ  এবাং ৪১৭ট  ননএলে বাছে 

ক্রেছেকছশানাি জলিপ কাজ পলিচ্ালিত হয়। 

ঢাকা আহ্োলনয়া লমশন ও কযাছেইন ফি স াবযাছকা লি লকডে (লেট এফছক) এি 

েহছ ালগতায় ‘পাবলিক পলিবহছন তামাকজাত দ্রছবযি বযবহাি োংক্রান্ত সবেিাইন 

োছভিৃ প্রলতছবেন প্রকাশ ও কিণীয়’ শীর্কৃ এক েভা অনুটিত হছয়ছে মঙ্গিবাি সবিা 

১১ ায়। বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন (লবআিট এ) আছয়াজজত এ েভা প্রলতিানট ি প্রধান 

কা ৃািছয়ি েছেিন কছক্ষ অনুটিত হয়। 

জলিপ ফিাফছি সেখা  ায় স , ঢাকা শহছিি ১০০ শতাাংশ পাবলিক পলিবহছন (বাে) 

তামাক লনয়ন্ত্রণ আইছনি েটেক বাস্তবায়ন হছে না।  লেও তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন 

অনুোছি েকি পাবলিক পলিবহন ১০০ শতাাংশ ধূমপানমুক্ত িাখছত হছব। 

পাবলিক পলিবহন জলিপ ফিাফি সথ্ছক উছেছ াগয েুপালিশমািা হছে, আইন ভঙ্গ 

কিছি সমাবাইি সকাছ ৃি মাধযছম শাজস্ত লনজিতকিণ ও রু  পািলম  এবাং ড্রাইলভাং 

িাইছেন্স বালতি কিছনি বযবস্থা গ্রহণ কিা এবাং পাবলিক পলিবহছন শতভাগ 

ধূমপানমুক্ত পলিছবশ িাখাি পাশাপালশ পলিবহন চ্ািক ও শ্রলমকছেি েছচ্তন কিছত 

নানামুখী উছেযাগ গ্রহণ কিছত হছব। 

েভাি প্রধান অলতলথ্ লহছেছব উপলস্থত লেছিন- লবআিট এ’ি সচ্য়ািমযান ও অলতলিক্ত 

েলচ্ব নুি সমাহােে মজমুোি। লবছশর্ অলতলথ্ লেছিন লবআিট এ’ি েলচ্ব খন্দকাি 

অলিউি িহমান, কযাছেইন ফি স াবযাছকা লি লকডে (লেট এফছক) এি লিড 

কোিছ ন্ট ড. শলিফুি ইেিাম, ঢাকা আহে্ালনয়া লমশছনি সহি্থ্ ও ওয়াে সেটছিি 

পলিচ্ািক ইকবাি মােুে।অনুিাছন েভাপলতত্ব কছিন লেলবআিট এ’ি পলিচ্ািক 

(প্রলশক্ষণ) লেিাজুি ইেিাম। অনুিান েঞ্চািনায় লেছিন ঢাকা আহে্ালনয়া লমশছনি 

তামাক লনয়ন্ত্রণ প্রকছেি সপ্রাগ্রাম অলফোি শািলমন িহমান। 
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স্বাগত বক্তছবয ইকবাি মােুে বছিন, ধূমপাছন শুধু লনছজি নয় বিাং পছিাক্ষভাছবও স্বাস্থয 

ক্ষলতি উছেখছ াগয কািণ। ১৯৯০ োি সথ্ছক ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন তামাক লনয়ন্ত্রছণ 

উছেখছ াগয ভূলমকা পািন কছি আেছে বছি এ েময় জানান লতলন। 

বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন মালিক েলমলতি েহ-েভাপলত অযাডছভাছক  মাহবুবুি 

িহমান বছিন,  লে সকাছনা পাবলিক পলিবহছন আইন অনু ায়ী ধূমপানমুক্ত োইছনজ 

স্থাপন না কছি থ্াছক তাহছি লবআিট এ কতত পৃক্ষ  াছত পলিবহছনি লফ ছনে ও 

ড্রাইলভাং িাইছেন্স প্রোন না কছিন। তাহছি অবশযই েকি পলিবহন মালিক কতত পৃক্ষ 

আইন মানছত বাধয হছবন। 

োয়োবাে বাে মালিক েলমলতি েভাপলত আবেুি কািাম বছিন,  লে চ্ািক ও 

সহিপািিা লনছজিা পলিবহছন ধূমপান সথ্ছক লবিত থ্াছকন তাহছি  াত্রীছেিছকও 

ধূমপান হছত লবিত থ্াকছত পিামশ ৃ লেছত পািছবন। এবাং তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন 

েটেকভাছব বাস্তবায়ন কিছত হছি েকি বাে কাউন্টাছি ধূমপানমুক্ত োইছনজ স্থাপন 

কিছত হছব। 

কযাছেইন ফি স াবযাছকা লি লকডে (লেট এফছক), বাাংিাছেশ এি লিড কোিছ ন্ট ড. 

শলিফুি ইেিাম বছিন, বাে মালিক েলমলত ও শ্রলমক োংগেনগুছিা বাে চ্ািক ও 

শ্রলমকছেি তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছত লবলভন্ন উপাছয় েছচ্তন ও উৎোলহত কিছত 

পাছিন। তাহছি পাবলিক পলিবহছন েকছিি জনস্বাস্থয লনজিত কিা েম্ভব হছব। 

লতলন আিও বছিন, লবআিট এ কতত পৃক্ষছক ড্রাইলভাং িাইছেন্স ও লফ ছনে প্রোছন 

ধূমপানমুক্ত িাখাি শতাৃছিাপ কিছত হছব। 

েভাি প্রধান অলতলথ্ লহছেছব বক্তবয প্রোনকাছি, লবআিট এ’ি সচ্য়ািমযান ও অলতলিক্ত 

েলচ্ব নুি সমাহােে মজমুোি বছিন, েকি পলিবহছন ধূমপানমুক্ত লচ্লিত োইছনজ 

স্থায়ীভাছব স্থাপছনি বযবস্থা গ্রহণ কিছত হছব। 

লতলন আিও বছিন, লবলভন্ন েছচ্তনতামূিক কা কৃ্রম পলিচ্ািনাি মাধযছম ৯০ শতাাংশ 

চ্ািক ও সহিপািছেি েছচ্তন কিা েম্ভব। এবাং বালক ১০ শতাাংশ  ািা েছচ্তন কিাি 

পছিও আইন মানছত নািাজ তাছেি আইছনি আওতায় লনছয় আো হছব।  লে েকি 

পলিবহন শ্রলমক, সপশাোি চ্ািক ও সহিপািিা আইন প্রলতপািছন েছচ্তন হয় তাহছি 
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প্রধানমন্ত্রীি স ার্ণা অনুোছি আগামী ২০৪০ োছিি মছধয একট  তামাকমুক্ত সেশ 

গেন কিা েম্ভব হছব। 

আছিাচ্না েভায় অনযানযছেি মছধয উপলস্থত লেছিন- োভাি সপৌিেভাি লনব ৃাহী 

কমকৃতাৃ শিফউজিন আহছমে সচ্ৌধুিী, গুিশান ট্রলফক লবভাছগি েহকািী পুলিশ 

কলমশনাি লনউ ন োে, লেট এফছক বাাংিাছেশ এি গ্রান্টে মযাছনজাি আবেুে োিাম 

লময়া ও সপ্রাগ্রাম অলফোি (অযাডছভাছকলে অযান্ড লিোচৃ্) আতাউি িহমান মােুে এবাং 

লবআিট এ’ি পলিচ্ািক, লনব ৃাহী মযাজজছে  ও এনজজও প্রলতলনলধগণ। 

েভায় েকি অাংশগ্রহণকািী একমত সপার্ণ কছিন স , জনস্বাস্থয িক্ষায় েকি 

পাবলিক পলিবহন ধূমপানমুক্ত িাখছত হছব। এোড়াও েভায় ঢাকা আহে্ালনয়া 

লমশনেহ অনযানয অাংশগ্রহণকািীছেি েুপালিশ লেি স , লবআিট এ কতত পৃক্ষ স ন 

লনয়লমত পাবলিক পলিবহছন তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন োংক্রান্ত সমাবাইি সকা ৃ 

পলিচ্ািনা কছি এবাং এি পাশাপলশ লবআিট এ আইছন ধূমপাছনি লবর্য়ট  অন্তভুৃক্ত 

কিাি উছেযাগ গ্রহণ কিা হয়। 

https://womeneye24.com/110301  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://womeneye24.com/110301
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7)  

 

• আমাি োংবাে  

• আজছকি পজত্রকা  

• সশর্ পতিা 

অথ্নৃনলতক প্রলতছবেক 

লপ্রন্ট োংস্কিণ 

 সেছেম্বি ০৯,২০২০, ০২:৫৩ 

সেছেম্বি ০৯,২০২০, ০২:৫৩ 

•  
  

•  

পলিবহছন উছপলক্ষত তামাক আইন 

 

িাজধানীি শতভাগ পাবলিক পলিবহছন (বাে) তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছে না। ‘পাবলিক পলিবহছন 

তামাকজাত দ্রছবযি বযবহাি োংক্রান্ত সবেিাইন োছভিৃ প্রলতছবেন প্রকাশ ও কিণীয়’ শীর্কৃ েভায় 

প্রলতছবেছন এেব তথ্য তুছি ধিা হয়। 

 

বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন কতত পৃক্ষ আছয়াজজত ঢাকা আহ্োলনয়া লমশন ও কযাছেইন ফি 

স াবযাছকা লি লকডছেি (লেট এফছক) েহছ ালগতায় গতকাি লবআিট এ েেি কা ৃািছয়ি েছেিন 

কছক্ষ এ েভা অনুটিত হয়। 

 

https://www.dailyamarsangbad.com/
https://www.dailyamarsangbad.com/newspaper
https://www.dailyamarsangbad.com/last-page
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েভায় প্রধান অলতলথ্ লেছিন লবআিট এ সচ্য়ািমযান ও অলতলিক্ত েলচ্ব নুি সমাহােে মজুমোি। 

লবছশর্ অলতলথ্ লেছিন লবআিট এ েলচ্ব খন্দকাি অলিউি িহমান। 

 

অনুিাছন েভাপলতত্ব কছিন লবআিট এ পলিচ্ািক (প্রলশক্ষণ) লেিাজুি ইেিাম। অনুিান েঞ্চািনায় 

লেছিন ঢাকা আহ্োলনয়া লমশছনি তামাক লনয়ন্ত্রণ প্রকছেি সপ্রাগ্রাম অলফোি শািলমন িহমান। 

 

উপলস্থত লেছিন কযাছেইন  ফি স াবযাছকা লি লকডে (লেট এফছক) লিড কোিছ ন্ট ড. শলিফুি 

ইেিাম, বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন মালিক েলমলতি েহ-েভাপলত অযাছভাছক  মাহবুবুি িহমানেহ 

অনযিা।   

 

েভায় জানাছনা হয়, গত ২০১৯ োছিি অছটাবি মাছে িাজধানীি ২২ট  রুছ  এবাং ৪১৭ট  নন-এলে 

বাছে ক্রেছেকছশানাি জলিপ কা ৃট  পলিচ্ালিত হয়। জলিপ পলিচ্ািনাকছে েতশযমান হয় স ,  ৯১.৩ 

ভাগ চ্ািক ও সহিপাি েিােলি বাছে ধূমপান কছি থ্াছক। ১০০ ভাগ পাবলিক পলিবহছন (বাে) 

তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন অনুোছি ধূমপানমুক্ত োইছনজ পাওয়া  ায়লন। 

 

েছব ৃাপলি ১০ট  বাছেি মছধয প্রায় ৯ট  বাছেই ধূমপাছনি লনেশনৃ পাওয়া  ায়। এ জলিপ ফিাফি 

সথ্ছক প্রতীয়মান হয় স , ঢাকা শহছিি ১০০ ভাগ পাবলিক পলিবহছন (বাে) তামাক লনয়ন্ত্রণ আইছনি 

েটেক বাস্তবায়ন হছে না।   

 

অযাছভাছক  মাহবুবুি িহমান বছিন,  লে সকাছনা পাবলিক পলিবহছন আইন অনু ায়ী ধূমপানমুক্ত 

োইছনজ স্থাপন না কছি থ্াছক তাহছি লবআিট এ কতত পৃক্ষ  াছত পলিবহছনি লফ ছনে ও ড্রাইলভাং 

িাইছেন্স প্রোন না কছিন। তাহছি অবশযই েকি পলিবহন মালিক কতত পৃক্ষ আইন মানছত বাধয 

হছবন। 

 

োয়োবাে বাে মালিক েলমলতি েভাপলত আবেুি কািাম বছিন,  লে চ্ািক ও সহিপািিা পলিবহছন 

ধূমপান সথ্ছক  লবিত থ্াছকন তাহছি  াত্রীছেিও  ধূমপান হছত লবিত থ্াকছত পিামশ ৃ লেছত পািছবন। 

তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন েটেকভাছব বাস্তবায়ন কিছত হছি েকি বাে কাউন্টাছি ধূমপানমুক্ত োইছনজ 

স্থাপন কিছত হছব। 

 

ড. শলিফুি ইেিাম বছিন, বাে মালিক েলমলত ও  শ্রলমক োংগেনগুছিা বােচ্ািক ও শ্রলমকছেি 

তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছত  লবলভন্ন উপাছয় েছচ্তন ও উৎোলহত কিছত পাছিন। তাহছি পাবলিক 

পলিবহছন েবাি জনস্বাস্থয লনজিত কিা েম্ভব হছব। 

 

লতলন আিও বছিন, লবআিট এ কতত পৃক্ষছক  ড্রাইলভাং িাইছেন্স ও লফ ছনে প্রোছন ধূমপানমুক্ত িাখাি 

শতাৃছিাপ কিছত হছব। 

 

প্রধান অলতলথ্ নুি সমাহােে মজুমোি বছিন, েকি পলিবহছন ধূমপানমুক্ত লচ্লিত োইছনজ 

স্থায়ীভাছব স্থাপছনি বযবস্থা গ্রহণ কিছত হছব। লবলভন্ন েছচ্তনতামূিক কা কৃ্রম পলিচ্ািনাি 

মাধযছম      ৯০ ভাগ  চ্ািক ও সহিপািছেি েছচ্তন কিা েম্ভব। 

 

বালক ১০ ভাগ  ািা েছচ্তন কিাি পিও আইন মানছত নািাজ তাছেি আইছনি আওতায় লনছয় আো 

হছব।  লে েকি পলিবহন শ্রলমক, সপশাোি চ্ািক ও সহিপাি আইন প্রলতপািছন েছচ্তন হয় তাহছি 
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প্রধানমন্ত্রীি স ার্ণা অনুোছি আগামী ২০৪০ োছিি মছধয একট  তামাকমুক্ত সেশ গেন কিা েম্ভব 

হছব। 

 

আমািসংিাদ/এসটর্ 

 

https://www.dailyamarsangbad.com/newspaper/241816/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0

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

%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A

6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-

%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dailyamarsangbad.com/newspaper/241816/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8
https://www.dailyamarsangbad.com/newspaper/241816/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8
https://www.dailyamarsangbad.com/newspaper/241816/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8
https://www.dailyamarsangbad.com/newspaper/241816/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8
https://www.dailyamarsangbad.com/newspaper/241816/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8
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8)  

 

িাজধানীি শত ভাগ পাবলিক পলিবহন 

তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছে না 
৮ সেছেম্বি ২০২০ | ১৯:০০ |    লনজস্ব প্রলতছবেক 

•  

  

ঢাকা : বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন কতত পৃক্ষ কততকৃ আছয়াজজত ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন ও কযাছেই ফি 

স াবযাছকা লি লকডে(লেট এফছক) এি েহছ ালগতায় লবআিট এ েেি কা ৃািয় েছেিন কছক্ষ “পাবলিক 

পলিবহছন তামাকজাত দ্রছবযি বযবহাি োংক্রান্ত সবেিাইন োছভিৃ প্রলতছবেন প্রকাশ ও কিণীয়” শীর্কৃ েভা 

অনুটিত হয়। 

িাজধানীি শতভাগ পাবলিক পলিবহন (বাে) তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছে না আছিাচ্য েভাি গছবর্না 

প্রলতছবেন উপস্থাপনকাছি উছে আছে এ তথ্য লচ্ত্র। গত ২০১৯ োছিি অছটাবি মাছে িাজধানীি ২২ট  

রুছ   এবাং ৪১৭ট  ননএলে বাছে ক্রেছেকছশানাি জলড়প কা ৃট  পলিচ্ালিত হয়। 

জলড়প পলিচ্ািনা কছে েতশযমান হয় স ,  ৯১.৩% চ্ািক ও সহিপািগণ েিােলি বাছে ধূমপান কছি 

থ্াছক।এবাং ১০০% পাবলিক পলিবহন (বাে) এ তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন অনুোছি ধূমপানমুক্ত োইছনজ পাওয়া 

 ায়লন। েবছৃপালি ১০ট  বাছেি মছধয প্রায় ৯ট  বাছেই ধূমপাছনি লনেশণৃ পাওয়া  ায়।এ জলড়প ফিাফি সথ্ছক 

প্রলতয়মান হয় স  ঢাকা শহছিি ১০০% পাবলিক পলিবহন (বাে) এ তামাক লনয়ন্ত্রণ আইছনি েটেক বাস্তবায়ন 

হছে না। লেও তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন অনুোছি েকি পাবলিক পলিবহন ১০০% ধূমপানমুক্ত িাখছত হছব। 

পাবলিক পলিবহন জলড়প ফিাফি সথ্ছক উছেছ াগয েুপালিশমািা হছে আইন ভঙ্গ কিছি সমাবাইি সকাছ ৃি 

মাধযছম শাজস্ত লনজিত কিন ও রু  পািলম   এবাং ড্রাইলভাং িাইছেন্স বালতি কিছনি বযবস্থা গ্রহন কিা।এবাং 

পাবলিক পলিবহছন শতভাগ ধূমপানমুক্ত পলিছবশ িাখাি পাশাপালশ পলিবহন চ্ািক ও শ্রলমকছেি  েছচ্তন 

কিছত নানামূখী উছেযাগ গ্রহন কিা। 
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উক্ত েভাি প্রধান অলতলথ্ লহছেছব উপলস্থত লেছিন  নুি সমাহােে মজমুোি, সচ্য়ািমযান ও অলতলিক্ত েলচ্ব 

লবআিট এ, লবছশর্ অলতলথ্ লহছেছব উপলস্থত লেছিন খন্দকাি অলিউি িহমান,েলচ্ব,লবআিট এ, ড. শলিফুি 

ইেিাম, িীডকোিছ ন্ট,কযাছেইন  ফি স াবযাছকা লি লকডে(লেট এফছক),বাাংিাছেশ, জনাব ইকবাি 

মােুে,পলিচ্ািক, সহি্থ্ ও ওয়াে সেটি, ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন, এবাং অনুিাছনি েভাপলতত্ব কছিন 

লেিাজিু ইেিাম,পলিচ্ািক(প্রলশক্ষণ),লবআিট এ। 

অনুিান েঞ্চািয় লেছিন শািলমন িহমান,সপ্রাগ্রাম অলফোি,তামাক লনয়ন্ত্রন প্রকে, সহি্থ্ সেটি, ঢাকা 

আহে্ালনয়া লমশন। 

স্বগত বক্তবয প্রোনকাছি সহি্থ্ ও ওয়াে সেটি, পলিচ্ািক, ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন, জনাব ইকবাি মােুে, 

বছিন ধূমপাছন শূধু লনছজি নয় বিাং পছিাক্ষ স্বাস্থয ক্ষলতও উছেছ াগয কািণ। লতলন আিও বছিন ১৯৯০ োি 

সথ্ছক ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন তামাক লনয়ন্ত্রছণ উছেখছ াগয ভূলমকা পািন কছি চ্ছিছে। 

এযাছভাছক  মাহববুুি িহমান বছিন,  লে সকান পাবলিক পলিবহছন আইন অনু ায়ী ধূমপানমুক্ত োইছনজ 

স্থাপন না কছি থ্াছক তাহছি লবআিট এ কতত পৃক্ষ  াছত পলিবহছনি লফ ছনে ও ড্রাইলভাং িাইছেন্স প্রোন না 

কছিন।তাহছি অবশযই েকি পলিবহন মালিক কতত পৃক্ষ আইন মানছত বাধয হছবন। 

আবেুি কািাম বছিন,  লে চ্ািক ও সহিপািগণ লনছজিা পলিবহছন ধূমপান সথ্ছক  লবিত থ্াছকন তাহছি 

 াত্রীছেিছকও  ধূমপান হছত লবিত থ্াকছত পিামশ ৃলেছত পািছবন।এবাং তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন েটেকভাছব 

বাস্তবায়ন কিছত হছি েকি বাে কাউন্টাছি ধূমপানমুক্ত োইছনজ স্থাপন কিছত হছব। 

কযাছেইন ফি  স াবযাছকা লি লকডে(লেট এফছক),বাাংিাছেশ, িীডকোিছ ন্ট  ড.শলিফুি ইেিাম বছিন, 

বাে মালিক েলমলত ও  শ্রলমক োংগেনগুছিা বাে চ্ািক ও শ্রলমকছেি তামাক লনয়ন্ত্রন আইন মানছত লবলভন্ন 

উপাছয় েছচ্তন ও উৎোলহত কিছত পাছিন। তাহছি পাবলিক পলিবহছন  েকছিি জনস্বাস্থয লনজিত কিা 

েম্ভব হছব।লতলন আছিা বছিন লবআিট এ কতত পৃক্ষছক  ড্রাইলভাং িাইছেন্স ও লফ ছনে প্রোছন ধূমপানমুক্ত 

িাখাি শতাৃছিাপ কিছত হছব। 

েভাি প্রধান অলতলথ্ লহছেছব বক্তবয প্রোনকাছি, সচ্য়ািমযান ও অলতলিক্ত েলচ্ব, লবআিট এ নুি সমাহােে 

মজমুোি বছিন, েকি পলিবহছণ ধূমপানমুক্ত লচ্লিত োইছনজ স্থায়ীভাছব স্থাপছনি বযবস্থা গ্রহন কিছত 

হছব।লবলভন্ন েছচ্তনতামূিক কা কৃ্রম পলিচ্ািনাি মাধযছম  ৯০%  চ্ািক ও সহিপািছেি েছচ্তন কিা েম্ভব। 

এবাং বালক ১০%  ািা েছচ্তন কিাি পছিও আইন মানছত নািাজ তাছেি আইছনি আওতায় লনছয় আো হছব। 

 লে েকি পলিবহন শ্রলমক, সপশাোি চ্ািক ও সহিপািগণ আইন প্রলতপািছন েছচ্তন হয় তাহছি মাছনানীয় 

প্রধানমন্ত্রীি স ার্ণা অনুোছি আগালম ২০৪০ োছিি মছধয একট  তামাকমুক্ত সেশ গেন কিা েম্ভব হছব। 

আছিাচ্য েভায়  অনযানযছেি মছধয উপলস্থত লেছিন  শিফউজিন আহছমে সচ্ৌধিুী, লনবাহী কমকৃতাৃ, োভাি 

সপৌিেভা, োভাি, েহকািী পুলিশ কলমশনাি, ট্রলফক, গুিশান লবভাগ লনউ ন োে, লেট এফছক বাাংিাছেশ 

এি গ্রান্টে মযাছনজাি আবেুে োিাম লময়া ও  সপ্রাগ্রাম অলফোি(এযাডছকেী এন্ড লিোচৃ্), আতাউি িহমান 

মােুে এবাং লবআিট এি পলিচ্ািক, লনব ৃাহী মযাজজছে  ও এনজজও প্রলতলণলধগণ। 

েভায় েকি অাংশগ্রহণকািীগন একমত সপার্ণ কছিন স  জনস্বাস্থয িক্ষায় েকি পাবলিক পলিবহন 

ধূমপানমুক্ত  িাখছত হছব। এোড়াও েভায় ঢাকা আহে্ালনয়া লমশনেহ অনযানয অাংশগ্রহনকািীছেি েুপালিশ 

লেি স  লবআিট এ কতত পৃক্ষ স ন লনয়লমত পাবলিক পলিবহছন তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন োংক্রান্ত 

সমাবাইি সকা ৃ পলিচ্ািনা কছি এবাং এি পাশাপলশ লবআিট এ আইছন ধূমপাছনি লবর্য়ট  অনৃ্তভুক্ত কিাি 

উছেযাগ গ্রহন কিা হয়।  
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9)  

 

 

িাজধানীি শত ভাগ পাবলিক পলিবহন তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছে 

না 

 

বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন কতত পৃক্ষ কতত কৃ আছয়াজজত ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন ও 

কযাছেই ফি স াবযাছকা লি লকডে(লেট এফছক) এি েহছ ালগতায় লবআিট এ েেি 

কা ৃািয় েছেিন কছক্ষ “পাবলিক পলিবহছন তামাকজাত দ্রছবযি বযবহাি োংক্রান্ত 

সবেিাইন োছভিৃ প্রলতছবেন প্রকাশ ও কিণীয়” শীর্কৃ েভা অনুটিত হয়। 

িাজধানীি শতভাগ পাবলিক পলিবহন (বাে) তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন মানছে না আছিাচ্য 

েভাি গছবর্না প্রলতছবেন উপস্থাপনকাছি উছে আছে এ তথ্য লচ্ত্র। গত ২০১৯ োছিি 

অছটাবি মাছে িাজধানীি ২২ট  রুছ  এবাং ৪১৭ট  ননএলে বাছে ক্রেছেকছশানাি 

জলড়প কা ৃট  পলিচ্ালিত হয়। 
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জলড়প পলিচ্ািনা কছে েতশযমান হয় স  ৯১.৩% চ্ািক ও সহিপািগণ েিােলি বাছে 

ধূমপান কছি থ্াছক।এবাং ১০০% পাবলিক পলিবহন (বাে) এ তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন 

অনুোছি ধূমপানমুক্ত োইছনজ পাওয়া  ায়লন। 

েবছৃপালি ১০ট  বাছেি মছধয প্রায় ৯ট  বাছেই ধূমপাছনি লনেশণৃ পাওয়া  ায়।এ জলড়প 

ফিাফি সথ্ছক প্রলতয়মান হয় স  ঢাকা শহছিি ১০০% পাবলিক পলিবহন (বাে) এ 

তামাক লনয়ন্ত্রণ আইছনি েটেক বাস্তবায়ন হছে না। 

 লেও তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন অনুোছি েকি পাবলিক পলিবহন ১০০% ধূমপানমুক্ত 

িাখছত হছব। পাবলিক পলিবহন জলড়প ফিাফি সথ্ছক উছেছ াগয েুপালিশমািা হছে 

আইন ভঙ্গ কিছি সমাবাইি সকাছ ৃি মাধযছম শাজস্ত লনজিত কিন ও রু  পািলম  এবাং 

ড্রাইলভাং িাইছেন্স বালতি কিছনি বযবস্থা গ্রহন কিা।এবাং পাবলিক পলিবহছন শতভাগ 

ধূমপানমুক্ত পলিছবশ িাখাি পাশাপালশ পলিবহন চ্ািক ও শ্রলমকছেি েছচ্তন কিছত 

নানামূখী উছেযাগ গ্রহন কিা। 

উক্ত েভাি প্রধান অলতলথ্ লহছেছব উপলস্থত লেছিন জনাব নুি সমাহােে মজমুোি, 

সচ্য়ািমযান ও অলতলিক্ত েলচ্ব লবআিট এ, লবছশর্ অলতলথ্ লহছেছব উপলস্থত লেছিন জনাব 

খন্দকাি অলিউি িহমান,েলচ্ব,লবআিট এ, জনাব ড. শলিফুি ইেিাম, 

িীডকোিছ ন্ট,কযাছেইন ফি স াবযাছকা লি লকডে(লেট এফছক),বাাংিাছেশ, জনাব 

ইকবাি মােুে,পলিচ্ািক, সহি্থ্ ও ওয়াে সেটি, ঢাকা আহ্োলনয়া লমশন, এবাং 

অনুিাছনি েভাপলতত্ব কছিন জনাব লেিাজুি 

ইেিাম,পলিচ্ািক(প্রলশক্ষণ),লবআিট এ।অনুিান েঞ্চািয় লেছিন শািলমন 

িহমান,সপ্রাগ্রাম অলফোি,তামাক লনয়ন্ত্রন প্রকে, সহি্থ্ সেটি, ঢাকা আহে্ালনয়া 

লমশন। 

স্বগত বক্তবয প্রোনকাছি সহি্থ্ ও ওয়াে সেটি, পলিচ্ািক, ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন, 

জনাব ইকবাি মােুে, বছিন ধূমপাছন শূধু লনছজি নয় বিাং পছিাক্ষ স্বাস্থয ক্ষলতও 

উছেছ াগয কািণ। লতলন আিও বছিন ১৯৯০ োি সথ্ছক ঢাকা আহে্ালনয়া লমশন তামাক 

লনয়ন্ত্রছণ উছেখছ াগয ভূলমকা পািন কছি চ্ছিছে। 

বাাংিাছেশ েড়ক পলিবহন মালিক েলমলত, েহ-েভাপলত, জনাব এযাছভাছক  মাহবুবুি 

িহমান বছিন,  লে সকান পাবলিক পলিবহছন আইন অনু ায়ী ধূমপানমুক্ত োইছনজ 

স্থাপন না কছি থ্াছক তাহছি লবআিট এ কতত পৃক্ষ  াছত পলিবহছনি লফ ছনে ও ড্রাইলভাং 

িাইছেন্স প্রোন না কছিন।তাহছি অবশযই েকি পলিবহন মালিক কতত পৃক্ষ আইন 

মানছত বাধয হছবন। 
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োয়োবাে বাে মালিক েলমলত, েভাপলত,জনাব আবেুি কািাম বছিন,  লে চ্ািক ও 

সহিপািগণ লনছজিা পলিবহছন ধূমপান সথ্ছক লবিত থ্াছকন তাহছি  াত্রীছেিছকও 

ধূমপান হছত লবিত থ্াকছত পিামশ ৃ লেছত পািছবন।এবাং তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন 

েটেকভাছব বাস্তবায়ন কিছত হছি েকি বাে কাউন্টাছি ধূমপানমুক্ত োইছনজ স্থাপন 

কিছত হছব। 

কযাছেইন ফি স াবযাছকা লি লকডে(লেট এফছক),বাাংিাছেশ, িীডকোিছ ন্ট, জনাব 

ড.শলিফুি ইেিাম বছিন, বাে মালিক েলমলত ও শ্রলমক োংগেনগুছিা বাে চ্ািক ও 

শ্রলমকছেি তামাক লনয়ন্ত্রন আইন মানছত লবলভন্ন উপাছয় েছচ্তন ও উৎোলহত কিছত 

পাছিন। 

তাহছি পাবলিক পলিবহছন েকছিি জনস্বাস্থয লনজিত কিা েম্ভব হছব। 

লতলন আছিা বছিন লবআিট এ কতত পৃক্ষছক ড্রাইলভাং িাইছেন্স ও লফ ছনে প্রোছন 

ধূমপানমুক্ত িাখাি শতাৃছিাপ কিছত হছব। 

েভাি প্রধান অলতলথ্ লহছেছব বক্তবয প্রোনকাছি, সচ্য়ািমযান ও অলতলিক্ত েলচ্ব, 

লবআিট এ, জনাব নুি সমাহােে মজমুোি বছিন েকি পলিবহছণ ধূমপানমুক্ত লচ্লিত 

োইছনজ স্থায়ীভাছব স্থাপছনি বযবস্থা গ্রহন কিছত হছব। 

এোড়া লতলন আছিা বছিন লবলভন্ন েছচ্তনতামূিক কা কৃ্রম পলিচ্ািনাি মাধযছম ৯০% 

চ্ািক ও সহিপািছেি েছচ্তন কিা েম্ভব। এবাং বালক ১০%  ািা েছচ্তন কিাি পছিও 

আইন মানছত নািাজ তাছেি আইছনি আওতায় লনছয় আো হছব। 

 লে েকি পলিবহন শ্রলমক, সপশাোি চ্ািক ও সহিপািগণ আইন প্রলতপািছন েছচ্তন 

হয় তাহছি মাছনানীয় প্রধানমন্ত্রীি স ার্ণা অনুোছি আগালম ২০৪০ োছিি মছধয একট  

তামাকমুক্ত সেশ গেন কিা েম্ভব হছব। 

আছিাচ্য েভায় অনযানযছেি মছধয উপলস্থত লেছিন জনাব শিফউজিন আহছমে সচ্ৌধুিী, 

লনবাহী কমকৃতাৃ, োভাি সপৌিেভা, োভাি, েহকািী পুলিশ কলমশনাি, ট্রলফক, গুিশান 

লবভাগ, জনাব লনউ ন োে, লেট এফছক বাাংিাছেশ এি গ্রান্টে মযাছনজাি, জনাব 

আবেুে োিাম লময়া ও সপ্রাগ্রাম অলফোি(এযাডছকেী এন্ড লিোচৃ্), জনাব আতাউি 

িহমান মােুে এবাং লবআিট এি পলিচ্ািক, লনব ৃাহী মযাজজছে  ও এনজজও প্রলতলণলধগণ। 

েভায় েকি অাংশগ্রহণকািীগন একমত সপার্ণ কছিন স  জনস্বাস্থয িক্ষায় েকি 

পাবলিক পলিবহন ধূমপানমুক্ত িাখছত হছব। এোড়াও েভায় ঢাকা আহে্ালনয়া লমশনেহ 

অনযানয অাংশগ্রহনকািীছেি েুপালিশ লেি স  লবআিট এ কতত পৃক্ষ স ন লনয়লমত 

পাবলিক পলিবহছন তামাক লনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন োংক্রান্ত সমাবাইি সকা ৃ পলিচ্ািনা 
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কছি এবাং এি পাশাপলশ লবআিট এ আইছন ধূমপাছনি লবর্য়ট  অন্তভুৃক্ত কিাি উছেযাগ 

গ্রহন কিা হয়। 
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