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PROGRAM NAME: ALL MEDIA COVERAGES OF BANGLADESH ROAD TRANSPORT AUTHORITY’S 

GIVEN NOTICE ON NOT TO PROVIDE FITNESS CERTIFICATE IF NO SMOKING SIGNAGE IS NOT 

DISPLAYED IN PUBLIC TRANSPORT: 

 

1) Dhaka Tribune 

23 November, 2020.  

1. Home 
2. Bangladesh 
3. Dhaka 

BRTA: No fitness certificate for public transport without no smoking sign 

 Tribune Desk 

•  Published at 08:20 pm November 23rd, 2020 

 
File photo of Bus drivers often have to work exceptionally long hours, resulting in greater chances of acciden ts as they 
tire Mahmud Hossain Opu/Dhaka Tribune  

Survey found over 91% of bus drivers and helpers smoke on the bus  

The Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) have instructed all their circle offices to check that there are “no smoking” 

signs on public transports when examining fitness certificates.  

Strict action will be taken if “no smoking” signs are not found on transports, according to a press release.  

On September 7 this year, the BRTA organized a meeting with the assistance of Health Sector,  Dhaka Ahsania Mission and 

Campaign for Tobacco-Free Kids at the conference room of the BRTA headquarters. The meeting was organized to disseminate 

baseline survey findings on compliance with Tobacco Control Law on public transports in Dhaka city.   

BRTA Chairman and Additional Secretary Noor Mohammad Mazumdar was the chief guest at the meeting.  

The cross-sectional survey was carried out in October 2019 on 22 routes in Dhaka. A total 417 non -air-conditioned public buses 

were observed. 

The survey found 91.3% of bus drivers and helpers smoked on the bus, even though the Tobacco Control Law explicitly states 

that public transports should be kept smoke free. As a result, a major recommendation of the survey was to not provide fitnes s 

certificate for public transports that did not have no smoking signs. 

 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2020/11/23/brta-no-fitness-certificate-for-public-transport-without-no-smoking-sign  

 

 

https://www.dhakatribune.com/
https://www.dhakatribune.com/articles/bangladesh
https://www.dhakatribune.com/articles/bangladesh/dhaka
https://www.dhakatribune.com/author/Tribune%20Desk
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2020/11/23/brta-no-fitness-certificate-for-public-transport-without-no-smoking-sign
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2)  

Levantepide 

23 November, 2020. 

FITNESS 

BRTA: No fitness certificate for public transport without no smoking sign 

November 23, 2020 - by iwano@_84 

 

File photo of Bus drivers often have to work exceptionally long hours, resulting in greater chances of accidents as they tire Mahmud Hossain 

Opu/Dhaka Tribune 

Survey found over 91% of bus drivers and helpers smoke on the bus 

The Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) have instructed all their circle offices to check that there are “no smoking” signs on public 

transports when examining fitness certificates. 

Strict action will be taken if “no smoking” signs are not found on transports, according to a press release. 

On September 7 this year, the BRTA organized a meeting with the assistance of Health Sector, Dhaka Ahsania Mission and Campaign for Tobacco-

Free Kids at the conference room of the BRTA headquarters. The meeting was organized to disseminate baseline survey findings on compliance 

with Tobacco Control Law on public transports in Dhaka city.  

BRTA Chairman and Additional Secretary Noor Mohammad Mazumdar was the chief guest at the meeting. 

The cross-sectional survey was carried out in October 2019 on 22 routes in Dhaka. A total 417 non-air-conditioned public buses were observed. 

The survey found 91.3% of bus drivers and helpers smoked on the bus, even though the Tobacco Control Law explicitly states that public transports 

should be kept smoke free. As a result, a major recommendation of the survey was to not provide fitness certificate for public transports that did 

not have no smoking signs. 

https://levantepide.co.uk/brta-no-fitness-certificate-for-public-transport-without-no-smoking-

sign.html?fbclid=IwAR1KFrchQLtCt6U7I3SeNBne1ZA34N9o0elAYUDJNAmILm_pEgrQDLA-ud8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://levantepide.co.uk/
https://levantepide.co.uk/category/fitness
https://levantepide.co.uk/brta-no-fitness-certificate-for-public-transport-without-no-smoking-sign.html
https://levantepide.co.uk/author/doni-gonzales
https://levantepide.co.uk/brta-no-fitness-certificate-for-public-transport-without-no-smoking-sign.html?fbclid=IwAR1KFrchQLtCt6U7I3SeNBne1ZA34N9o0elAYUDJNAmILm_pEgrQDLA-ud8
https://levantepide.co.uk/brta-no-fitness-certificate-for-public-transport-without-no-smoking-sign.html?fbclid=IwAR1KFrchQLtCt6U7I3SeNBne1ZA34N9o0elAYUDJNAmILm_pEgrQDLA-ud8
https://media-eng.dhakatribune.com/uploads/2018/07/watermarked/351068/1606141246467bus-mahmud-hossain-opu-mg-9623-edited-1533054807045.jpg
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3)  

 

26 November, 2020.  

1. / 

2. আজকের পত্রিো 

3. / 

4. নগর-মহানগর 

ধূমপানমুক্ত সাইননজ ছাড়া গণপরিবহননি রিটননস নয় 

রবআিটটএ’ি রননদেশনা 

প্রিন্ট সংস্করণ 

০০:০০, ২৬ নকেম্বর, ২০২০ 

পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদানোকি ধূমপানমকু্ত সাইকনজ িদপ্রশ িত রাখার প্রবষয়টট প্রনত্রিত েরা প্রনকয় সম্প্রপ্রত প্রবআরটটএ’র আন্তঃদপ্তকর 

এেটট প্রনকদিশনা িদান েকর। প্রনকদিশনায় বিা হয়Ñ যপ্রদ কোকনা পাবপ্রিে পপ্ররবহকন ধূমপানমুক্ত সাইকনজ িদশ িন না েকর তাহকি প্রবআরটটএ 

েতত িপক্ষ তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন অনুসাকর েটিন পদকক্ষপ গ্রহণ েরকব। 

গত ৭ কসকেম্বর ২০২০ বাংিাকদশ সড়ে পপ্ররবহন েতত িপক্ষ েতত িে আকয়াত্রজত ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রমশন ও েযাকেইন ির কটাবযাকো প্রি প্রেডস 

(প্রসটটএিকে) এর সহকযাপ্রগতায় প্রবআরটট-এর সদর দপ্তকরর সকেিন েকক্ষ পাবপ্রিে পপ্ররবহকন তামােজাত দ্রকবযর বযবহার সংক্রান্ত কবইজিাইন 

সাকেির িপ্রতকবদন িোশ ও েরণীয় শীষ িে সো অনুটিত হয়। আকিাচ্য সোয় গকবষণা িপ্রতকবদন উপস্থাপনোকি রাজধানীর শতোগ পাবপ্রিে 

পপ্ররবহন (বাস) তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন মানকছ না এ তথ্য প্রচ্ি উকি আকস। রাজধানীর ২২টট রুকট এবং ৪১৭টট ননএপ্রস বাকস ক্রসকসেকশানাি জপ্ররপ 

োয িটট পপ্ররচ্াপ্রিত হয়। জপ্ররপ পপ্ররচ্ািনার সময় কদখা যায় কয, ৯১.৩% চ্ািে ও কহিপারগণ সরাসপ্রর বাকস ধূমপান েকর। যপ্রদও তামাে প্রনয়ন্ত্রণ 

আইন অনুসাকর সব পাবপ্রিে পপ্ররবহন ১০০% তামাে ও ধূমপানমুক্ত রাখকত হকব। 

উক্ত সোর অনযতম সুপাপ্ররশ প্রছি পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদানোকি ধূমপানমুক্ত সাইকনজ আইন অনুসাকর িদপ্রশ িত না হকি পপ্ররবহকনর 

প্রিটকনস িদান েরা হকব না। সংবাদ প্রবজ্ঞপ্রপ্ত|  

 

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/24797/?fbclid=IwAR1fGeZ8G-

irPjFe9q9pxtbo_Oe4xscBqdajuEKIfXiLhyw4tebRLGLWo4I  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/24797/?fbclid=IwAR1fGeZ8G-irPjFe9q9pxtbo_Oe4xscBqdajuEKIfXiLhyw4tebRLGLWo4I
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/24797/?fbclid=IwAR1fGeZ8G-irPjFe9q9pxtbo_Oe4xscBqdajuEKIfXiLhyw4tebRLGLWo4I
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4) BOJROKONTHO 

24 NOVEMBER, 2020.  

• কহাম 

  

• জাতীয় | ঢাো 

  

• “ধূমপানমুক্ত সাইকনজ না থ্ােকি পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদান প্রনপ্রষদ্ধ” প্রবআরটটএ েতত িপক্ষ 

“ধূমপানমুক্ত সাইকনজ না থ্ােকি পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদান প্রনপ্রষদ্ধ” প্রবআরটটএ েতত িপক্ষ 

• মঙ্গিবার, ২৪ নকেম্বর ২০২০, ১১:১৩ 

  

• ২৩ 

Print 

আমাকদর ইউটটউব চ্যাকনি সাবস্ক্রাইব েরকত এখাকন প্রিে েরুন:  

প্রনজস্ব িপ্রতকবদেঃ 

 

“ধূমপানমুক্ত সাইকনজ না থ্ােকি পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদান প্রনপ্রষদ্ধ” প্রবআরটটএ েতত িপক্ষ 

গণিজাতন্ত্রী বাংিাকদশ সরোর ধূমপান ও তামােজাতা দ্রবয বযবহাকরর ক্ষপ্রতের প্রদে প্রবকবচ্না েকর “ধূমপান ও তামােজাত দ্রবয বযবহার (প্রনয়ন্ত্রণ) 

আইন ২০০৫” িণয়ন েকরকছন।উপ্রিপ্রখত আইকনর ৮ধারা অনুসাকর পাবপ্রিে  পপ্ররবহকণর মাপ্রিে,তত্ত¡াাবধায়ে,প্রনয়ন্ত্রণোরী বযত্রক্ত বা বযবস্থাপে 

সংপ্রিষ্ট যানবাহকন “ধূমপান হইকত প্রবরত থ্ােুন, ইহাশাত্রিকযাগয অপরাধ” সংম্বপ্রিত কনাটটশ বাংিায় এবং ইংকরত্রজ োষায় িদশ িকনর প্রনকদিশনা রকয়কছ। 

২০১৬ সাকির ৩১ জানুয়ারী ঢাোয় অনুটিত দপ্রক্ষণ এশীয় স্পীোর সকেিকনর সমাপনী অনুিাকন মাননীয় িধানমন্ত্রী ২০৪০ সাকির পূকব িই 

বাংিাকদশ কথ্কে তামাে ও তামােজাত দ্রকবযর বযবহার প্রনমূ িকির িতযয় বযক্ত েকরকছন। 

গত ০৭ কসকেম্বর ২০২০ প্ররঃ তাপ্ররকখ বাংিাকদশ সড়ে পপ্ররবহন েতত িপক্ষ েতত িে আকয়াত্রজত ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রমশন ও েযাকেইন ির কটাবযাকো 

প্রি প্রেডস(প্রসটটএিকে) এর সহকযাপ্রগতায় প্রবআরটটএর সদর োয িািয় সকেিন েকক্ষ “পাবপ্রিে পপ্ররবহকন তামােজাত দ্রকবযর বযবহার সংক্রান্ত 

কবইজিাইন সাকেির িপ্রতকবদন িোশ ও েরণীয়” শীষ িে সো অনুটিত হয়।উক্ত সোর িধান অপ্রতপ্রথ্ প্রহকসকব উপপ্রস্থত প্রছকিন প্রবআরটটএ’র 

কচ্য়ারমযান ও গণিজাতন্ত্রী বাংিাকদশ সরোকরর অপ্রতপ্ররক্ত সপ্রচ্ব  জনাব নরু কমাহােদ মজমুদার। রাজধানীর শতোগ পাবপ্রিে পপ্ররবহন (বাস) 

তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন মানকছ না আকিাচ্য সোয় গকবষণা িপ্রতকবদন উপস্থাপনোকি উকি আকস এ তথ্য প্রচ্ি। গত ২০১৯ সাকির অকটাবর মাকস 

রাজধানীর ২২টট রুকট  এবং ৪১৭টট ননএপ্রস বাকস ক্রসকসেকশানাি জপ্ররপ োয িটট পপ্ররচ্াপ্রিত হয়। জপ্ররপ পপ্ররচ্ািনা েকে দতশযমান হয় 

কয  ৯১.৩% চ্ািে ও কহিপারগণ সরাসপ্রর বাকস ধূমপান েকর থ্াকে। যপ্রদও তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন অনুসাকর সেি পাবপ্রিে পপ্ররবহন ১০০% 

তামাে ও ধূমপানমুক্ত রাখকত হকব। উক্ত সোর অনযতম সুপাপ্ররশ প্রছি পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদানোকি ধূমপানমুক্ত সাইকনজ আইন 

অনুসাকর িদিপ্রশত না হকি পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদান  েরা হকব না। 

এরই, ধারাবাপ্রহেতায় উপ্রিপ্রখত সোর সুপাপ্ররশ বিবায়কনর িকক্ষয গত ১৮ নকেম্বর ২০২০ তাপ্ররখ প্রবআরটটএ েতত িপকক্ষর আন্তদপ্তরসমকূহ এেটট 

প্রনকদিশনা িদান েকরন কয পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদানোকি ধূমপানমুক্ত সাইকনজ িদিপ্রশত রাখার প্রবষয়টট প্রনত্রিত েরা হয়।যপ্রদ কোন 

https://www.bojrokontho.com/
https://www.bojrokontho.com/section/%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a6%af%e0%a6%bc
https://www.bojrokontho.com/section/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be
https://www.bojrokontho.com/53484?q=print
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পাবপ্রিে পপ্ররবহকণ ধূমপানমুক্ত সাইকনজ িদিশন না েকর তা হকি প্রবআরটটএ েতত িপক্ষ তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন অনুসাকর েটিন পদকক্ষপ গ্রহণ 

েরকব। 

https://www.bojrokontho.com/53484   
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5)  

 

24 November, 2020. 

 

 

প্রিচ্ার  

ধূমপানমুক্ত সাইকনজ না থ্ােকি পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদান প্রনপ্রষদ্ধ : প্রবআরটটএ 

 November 24, 2020 bdmetronews 

রবরিনমনরারনউজ ডিস্ক ॥ সরোর ধূমপান ও তামােজাতা দ্রবয বযবহাকরর ক্ষপ্রতের প্রদে প্রবকবচ্না েকর “ধূমপান ও তামােজাত দ্রবয বযবহার 

(প্রনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫” িণয়ন েকরকছন। উপ্রিপ্রখত আইকনর ৮ধারা অনুসাকর পাবপ্রিে পপ্ররবহকণর মাপ্রিে,তত্ত্বাবধায়ে, প্রনয়ন্ত্রণোরী বযত্রক্ত বা 

বযবস্থাপে সংপ্রিষ্ট যানবাহকন “ধূমপান হইকত প্রবরত থ্ােুন, ইহা শাত্রিকযাগয অপরাধ” সম্বপ্রিত কনাটটশ বাংিায় এবং ইংকরত্রজ োষায় িদশ িকনর 

প্রনকদিশনা রকয়কছ। 

২০১৬ সাকির ৩১ জানুয়ারী ঢাোয় অনুটিত দপ্রক্ষণ এশীয় স্পীোর সকেিকনর সমাপনী অনুিাকন মাননীয় িধানমন্ত্রী ২০৪০ সাকির পকূব িই বাংিাকদশ 

কথ্কে তামাে ও তামােজাত দ্রকবযর বযবহার প্রনমূ িকির িতযয় বযক্ত েকরকছন। 

গত ৭ কসকেম্বর বাংিাকদশ সড়ে পপ্ররবহন েতত িপক্ষ েতত িে আকয়াত্রজত ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রমশন ও েযাকেইন ির কটাবযাকো প্রি 

প্রেডস(প্রসটটএিকে) এর সহকযাপ্রগতায় প্রবআরটটএর সদর োয িািয় সকেিন েকক্ষ “পাবপ্রিে পপ্ররবহকন তামােজাত দ্রকবযর বযবহার সংক্রান্ত 

কবইজিাইন সাকেির িপ্রতকবদন িোশ ও েরণীয়” শীষ িে সো অনুটিত হয়। 

উক্ত সোর িধান অপ্রতপ্রথ্ প্রহকসকব উপপ্রস্থত প্রছকিন প্রবআরটটএ’র কচ্য়ারমযান ও সরোকরর অপ্রতপ্ররক্ত সপ্রচ্ব নরু কমাহােদ মজমুদার। 

রাজধানীর শতোগ পাবপ্রিে পপ্ররবহন (বাস) তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন মানকছ না আকিাচ্য সোয় গকবষণা িপ্রতকবদন উপস্থাপনোকি উকি আকস এ 

তথ্য প্রচ্ি। গত ২০১৯ সাকির অকটাবর মাকস রাজধানীর ২২টট রুকট  এবং ৪১৭টট ননএপ্রস বাকস ক্রসকসেকশানাি জপ্ররপ োয িটট পপ্ররচ্াপ্রিত হয়। 

জপ্ররপ পপ্ররচ্ািনা েকে দতশযমান হয় কয  ৯১.৩% চ্ািে ও কহিপারগণ সরাসপ্রর বাকস ধূমপান েকর থ্াকে। যপ্রদও তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন অনুসাকর 

সেি পাবপ্রিে পপ্ররবহন ১০০% তামাে ও ধূমপানমুক্ত রাখকত হকব। 

উক্ত সোর অনযতম সুপাপ্ররশ প্রছি পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদানোকি ধূমপানমুক্ত সাইকনজ আইন অনুসাকর িদিপ্রশত না হকি পপ্ররবহকনর 

প্রিটকনস িদান  েরা হকব না। 

এরই ধারাবাপ্রহেতায় উপ্রিপ্রখত সোর সুপাপ্ররশ বিবায়কনর িকক্ষয গত ১৮ নকেম্বর প্রবআরটটএ েতত িপকক্ষর আন্তদপ্তরসমকূহ এেটট প্রনকদিশনা িদান 

েকরন কযন পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদানোকি ধূমপানমুক্ত সাইকনজ িদিপ্রশত রাখার প্রবষয়টট প্রনত্রিত েরা হয়। যপ্রদ কোন পাবপ্রিে 

পপ্ররবহকণ ধূমপানমুক্ত সাইকনজ িদিশন না েকর তা হকি প্রবআরটটএ েতত িপক্ষ তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন অনুসাকর েটিন পদকক্ষপ গ্রহণ েরকব। 

 

http://bdmetronews24.com/archives/70339  
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6)  

 

23 November, 2020. 

ধূমপানমুক্ত সাইকনজ না থ্ােকি পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদান প্রনপ্রষদ্ধ—প্রবআরটটএ 

 

২৩ নকেম্বর ২০২০ | ১৯:৩৯ |    প্রনজস্ব িপ্রতকবদে 

 

 

  

গণিজাতন্ত্রী বাংিাকদশ সরোর ধূমপান ও তামােজাতা দ্রবয বযবহাকরর ক্ষপ্রতের প্রদে প্রবকবচ্না েকর “ধূমপান ও তামােজাত দ্রবয বযবহার 

(প্রনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫” িণয়ন েকরকছন।উপ্রিপ্রখত আইকনর ৮ধারা অনুসাকর পাবপ্রিে  পপ্ররবহকণর মাপ্রিে,তত্তবধায়ে,প্রনয়ন্ত্রণোরী বযত্রক্ত বা 

বযবস্থাপে সংপ্রিষ্ট যানবাহকন “ধূমপান হইকত প্রবরত থ্ােুন, ইহাশাত্রিকযাগয অপরাধ” সংম্বপ্রিত কনাটটশ বাংিায় এবং ইংকরত্রজ োষায় িদশ িকনর 

প্রনকদিশনা রকয়কছ। 

২০১৬ সাকির ৩১ জানুয়ারী ঢাোয় অনুটিত দপ্রক্ষণ এশীয় স্পীোর সকেিকনর সমাপনী অনুিাকন মাননীয় িধানমন্ত্রী ২০৪০ সাকির পূকব িই 

বাংিাকদশ কথ্কে তামাে ও তামােজাত দ্রকবযর বযবহার প্রনমূ িকির িতযয় বযক্ত েকরকছন। 

বাংিাকদশ সড়ে পপ্ররবহন েতত িপক্ষ েতত িে আকয়াত্রজত ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রমশন ও েযাকেইন ির কটাবযাকো প্রি প্রেডস(প্রসটটএিকে) এর 

সহকযাপ্রগতায় প্রবআরটটএর সদর োয িািয় সকেিন েকক্ষ “পাবপ্রিে পপ্ররবহকন তামােজাত দ্রকবযর বযবহার সংক্রান্ত কবইজিাইন সাকেির 

িপ্রতকবদন িোশ ও েরণীয়” শীষ িে সো অনুটিত হয়। 

উক্ত সোর িধান অপ্রতপ্রথ্ প্রহকসকব উপপ্রস্থত প্রছকিন প্রবআরটটএ’র কচ্য়ারমযান ও গণিজাতন্ত্রী বাংিাকদশ সরোকরর অপ্রতপ্ররক্ত সপ্রচ্ব  জনাব নুর 

কমাহােদ মজমুদার। রাজধানীর শতোগ পাবপ্রিে পপ্ররবহন (বাস) তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন মানকছ না আকিাচ্য সোয় গকবষণা িপ্রতকবদন 

উপস্থাপনোকি উকি আকস এ তথ্য প্রচ্ি। 

গত ২০১৯ সাকির অকটাবর মাকস রাজধানীর ২২টট রুকট  এবং ৪১৭টট ননএপ্রস বাকস ক্রসকসেকশানাি জপ্ররপ োয িটট পপ্ররচ্াপ্রিত হয়। জপ্ররপ 

পপ্ররচ্ািনা েকে দতশযমান হয় কয  ৯১.৩% চ্ািে ও কহিপারগণ সরাসপ্রর বাকস ধূমপান েকর থ্াকে। যপ্রদও তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন অনুসাকর সেি 

পাবপ্রিে পপ্ররবহন ১০০% তামাে ও ধূমপানমুক্ত রাখকত হকব। উক্ত সোর অনযতম সপুাপ্ররশ প্রছি পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদানোকি 

ধূমপানমুক্ত সাইকনজ আইন অনুসাকর িদিপ্রশত না হকি পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদান  েরা হকব না। 

এরই, ধারাবাপ্রহেতায় উপ্রিপ্রখত সোর সুপাপ্ররশ বিবায়কনর িকক্ষয গত ১৮ নকেম্বর ২০২০ তাপ্ররখ প্রবআরটটএ েতত িপকক্ষর আন্তদপ্তরসমকূহ এেটট 

প্রনকদিশনা িদান েকরন কয পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদানোকি ধূমপানমুক্ত সাইকনজ িদিপ্রশত রাখার প্রবষয়টট প্রনত্রিত েরা হয়।যপ্রদ কোন 

পাবপ্রিে পপ্ররবহকণ ধূমপানমুক্ত সাইকনজ িদিশন না েকর তা হকি প্রবআরটটএ েতত িপক্ষ তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন অনুসাকর েটিন পদকক্ষপ গ্রহণ 

েরকব।—কিস প্রবজ্ঞপ্রপ্ত 

  
https://www.thecrimebd.com/news/83619.detail  
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23 November, 2020. 

 / টপ প্রনউজ / “ধূমপানমুক্ত সাইকনজ না থ্ােকি পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদান প্রনপ্রষদ্ধ” প্রবআরটটএ েতত িপক্ষ 

 “ধূমপানমুক্ত সাইননজ না থাকনে পাবরেক পরিবহননি রিটননস প্রদান রনরিদ্ধ” রবআিটটএ কর্ত েপক্ষ 

 িোপ্রশতঃ ৭:২৮ অপরাহ্ণ, নকেম্বর ২৩, ২০২০ 

 

সংবাদ প্রবজ্ঞপ্রপ্ত : গণিজাতন্ত্রী বাংিাকদশ সরোর ধূমপান ও তামােজাতা দ্রবয বযবহাকরর ক্ষপ্রতের প্রদে প্রবকবচ্না েকর “ধূমপান ও তামােজাত দ্রবয 

বযবহার (প্রনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫” িণয়ন েকরকছন।উপ্রিপ্রখত আইকনর ৮ধারা অনুসাকর পাবপ্রিে পপ্ররবহকণর মাপ্রিে,তত্ত¡াাবধায়ে,প্রনয়ন্ত্রণোরী 

বযত্রক্ত বা বযবস্থাপে সংপ্রিষ্ট যানবাহকন “ধূমপান হইকত প্রবরত থ্ােুন, ইহাশাত্রিকযাগয অপরাধ” সংম্বপ্রিত কনাটটশ বাংিায় এবং ইংকরত্রজ োষায় 

িদশ িকনর প্রনকদিশনা রকয়কছ। 

২০১৬ সাকির ৩১ জানুয়ারী ঢাোয় অনুটিত দপ্রক্ষণ এশীয় স্পীোর সকেিকনর সমাপনী অনুিাকন মাননীয় িধানমন্ত্রী ২০৪০ সাকির পকূব িই বাংিাকদশ 

কথ্কে তামাে ও তামােজাত দ্রকবযর বযবহার প্রনমূ িকির িতযয় বযক্ত েকরকছন। 

গত ০৭ কসকেম্বর ২০২০ প্ররঃ তাপ্ররকখ বাংিাকদশ সড়ে পপ্ররবহন েতত িপক্ষ েতত িে আকয়াত্রজত ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রমশন ও েযাকেইন ির কটাবযাকো 

প্রি প্রেডস(প্রসটটএিকে) এর সহকযাপ্রগতায় প্রবআরটটএর সদর োয িািয় সকেিন েকক্ষ “পাবপ্রিে পপ্ররবহকন তামােজাত দ্রকবযর বযবহার সংক্রান্ত 

কবইজিাইন সাকেির িপ্রতকবদন িোশ ও েরণীয়” শীষ িে সো অনুটিত হয়।উক্ত সোর িধান অপ্রতপ্রথ্ প্রহকসকব উপপ্রস্থত প্রছকিন প্রবআরটটএ’র 

কচ্য়ারমযান ও গণিজাতন্ত্রী বাংিাকদশ সরোকরর অপ্রতপ্ররক্ত সপ্রচ্ব জনাব নুর কমাহােদ মজমুদার। রাজধানীর শতোগ পাবপ্রিে পপ্ররবহন (বাস) 

তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন মানকছ না আকিাচ্য সোয় গকবষণা িপ্রতকবদন উপস্থাপনোকি উকি আকস এ তথ্য প্রচ্ি। গত ২০১৯ সাকির অকটাবর মাকস 

রাজধানীর ২২টট রুকট এবং ৪১৭টট ননএপ্রস বাকস ক্রসকসেকশানাি জপ্ররপ োয িটট পপ্ররচ্াপ্রিত হয়। জপ্ররপ পপ্ররচ্ািনা েকে দতশযমান হয় কয ৯১.৩% 

চ্ািে ও কহিপারগণ সরাসপ্রর বাকস ধূমপান েকর থ্াকে। যপ্রদও তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন অনুসাকর সেি পাবপ্রিে পপ্ররবহন ১০০% তামাে ও 

ধূমপানমুক্ত রাখকত হকব। উক্ত সোর অনযতম সুপাপ্ররশ প্রছি পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদানোকি ধূমপানমুক্ত সাইকনজ আইন অনুসাকর 

িদিপ্রশত না হকি পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদান েরা হকব না। 

এরই, ধারাবাপ্রহেতায় উপ্রিপ্রখত সোর সুপাপ্ররশ বিবায়কনর িকক্ষয গত ১৮ নকেম্বর ২০২০ তাপ্ররখ প্রবআরটটএ েতত িপকক্ষর আন্তদপ্তরসমূকহ এেটট 

প্রনকদিশনা িদান েকরন কয পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদানোকি ধূমপানমকু্ত সাইকনজ িদিপ্রশত রাখার প্রবষয়টট প্রনত্রিত েরা হয়।যপ্রদ কোন 

পাবপ্রিে পপ্ররবহকণ ধূমপানমকু্ত সাইকনজ িদিশন না েকর তা হকি প্রবআরটটএ েতত িপক্ষ তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন অনুসাকর েটিন পদকক্ষপ গ্রহণ 

েরকব। 

 

https://teknaftoday.com/2020/11/23/%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e

0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%9c-

%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%a5/  

 

 

 

 

 

https://teknaftoday.com/category/%e0%a6%9f%e0%a6%aa-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%89%e0%a6%9c/
https://teknaftoday.com/2020/11/23/%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%9c-%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%a5/
https://teknaftoday.com/2020/11/23/%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%9c-%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%a5/
https://teknaftoday.com/2020/11/23/%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%9c-%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%a5/


9 
 

8)  

 

23 November, 2020. 

“ধূমপানমুক্ত সাইননজ না থাকনে পাবরেক পরিবহননি রিটননস প্রদান রনরিদ্ধ” রবআিটটএ কর্ত েপক্ষ। 

 

23 নকেম্বর 2020 by Admin 

গণিজাতন্ত্রী বাংিাকদশ সরোর ধূমপান ও তামােজাতা দ্রবয বযবহাকরর ক্ষপ্রতের প্রদে প্রবকবচ্না েকর “ধূমপান ও তামােজাত দ্রবয বযবহার 

(প্রনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫” িণয়ন েকরকছন।উপ্রিপ্রখত আইকনর ৮ধারা অনুসাকর পাবপ্রিে পপ্ররবহকণর মাপ্রিে,তত্ত¡াাবধায়ে,প্রনয়ন্ত্রণোরী বযত্রক্ত বা 

বযবস্থাপে সংপ্রিষ্ট যানবাহকন “ধূমপান হইকত প্রবরত থ্ােুন, ইহাশাত্রিকযাগয অপরাধ” সংম্বপ্রিত কনাটটশ বাংিায় এবং ইংকরত্রজ োষায় িদশ িকনর 

প্রনকদিশনা রকয়কছ। 

২০১৬ সাকির ৩১ জানুয়ারী ঢাোয় অনুটিত দপ্রক্ষণ এশীয় স্পীোর সকেিকনর সমাপনী অনুিাকন মাননীয় িধানমন্ত্রী ২০৪০ সাকির পূকব িই 

বাংিাকদশ কথ্কে তামাে ও তামােজাত দ্রকবযর বযবহার প্রনমূ িকির িতযয় বযক্ত েকরকছন। 

গত ০৭ কসকেম্বর ২০২০ প্ররঃ তাপ্ররকখ বাংিাকদশ সড়ে পপ্ররবহন েতত িপক্ষ েতত িে আকয়াত্রজত ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রমশন ও েযাকেইন ির কটাবযাকো 

প্রি প্রেডস(প্রসটটএিকে) এর সহকযাপ্রগতায় প্রবআরটটএর সদর োয িািয় সকেিন েকক্ষ “পাবপ্রিে পপ্ররবহকন তামােজাত দ্রকবযর বযবহার সংক্রান্ত 

কবইজিাইন সাকেির িপ্রতকবদন িোশ ও েরণীয়” শীষ িে সো অনুটিত হয়।উক্ত সোর িধান অপ্রতপ্রথ্ প্রহকসকব উপপ্রস্থত প্রছকিন প্রবআরটটএ’র 

কচ্য়ারমযান ও গণিজাতন্ত্রী বাংিাকদশ সরোকরর অপ্রতপ্ররক্ত সপ্রচ্ব জনাব নরু কমাহােদ মজমুদার। রাজধানীর শতোগ পাবপ্রিে পপ্ররবহন (বাস) 

তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন মানকছ না আকিাচ্য সোয় গকবষণা িপ্রতকবদন উপস্থাপনোকি উকি আকস এ তথ্য প্রচ্ি। গত ২০১৯ সাকির অকটাবর মাকস 

রাজধানীর ২২টট রুকট এবং ৪১৭টট ননএপ্রস বাকস ক্রসকসেকশানাি জপ্ররপ োয িটট পপ্ররচ্াপ্রিত হয়। জপ্ররপ পপ্ররচ্ািনা েকে দতশযমান হয় কয ৯১.৩% 

চ্ািে ও কহিপারগণ সরাসপ্রর বাকস ধূমপান েকর থ্াকে। যপ্রদও তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন অনুসাকর সেি পাবপ্রিে পপ্ররবহন ১০০% তামাে ও 

ধূমপানমুক্ত রাখকত হকব। উক্ত সোর অনযতম সপুাপ্ররশ প্রছি পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদানোকি ধূমপানমকু্ত সাইকনজ আইন অনুসাকর 

িদিপ্রশত না হকি পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদান েরা হকব না। 

এরই, ধারাবাপ্রহেতায় উপ্রিপ্রখত সোর সুপাপ্ররশ বিবায়কনর িকক্ষয গত ১৮ নকেম্বর ২০২০ তাপ্ররখ প্রবআরটটএ েতত িপকক্ষর আন্তদপ্তরসমকূহ এেটট 

প্রনকদিশনা িদান েকরন কয পাবপ্রিে পপ্ররবহকনর প্রিটকনস িদানোকি ধূমপানমুক্ত সাইকনজ িদিপ্রশত রাখার প্রবষয়টট প্রনত্রিত েরা হয়।যপ্রদ কোন 

পাবপ্রিে পপ্ররবহকণ ধূমপানমুক্ত সাইকনজ িদিশন না েকর তা হকি প্রবআরটটএ েতত িপক্ষ তামাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন অনুসাকর েটিন পদকক্ষপ গ্রহণ 

েরকব। 

https://somoyerkontha.com/%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%

95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%9c-%e0%a6%a8%e0%a6%be-

%e0%a6%a5/  

 

 

 

 

https://somoyerkontha.com/%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%9c-%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%a5/
https://somoyerkontha.com/%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%9c-%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%a5/
https://somoyerkontha.com/%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%9c-%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%a5/

