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২৫ জানুয়ারি স ামবাি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহাি (রনয়ন্ত্রণ) আইন ( ংশ ারধত-২০১৩) এি 

যথাযথ বাস্তবায়শনি লশযয বাংলাশে  সিাড ট্রান্সশপার্ত  অথরিটি (রবআিটিএ) এি উশেযাশে ও ঢাকা 

আহ্ছারনয়া রম ন স্বাস্থ্য স ক্টশিি  হশযারেতায় িাজধানী ঢাকাি সজায়াি াহািা বা  রডশপা রিলশযশতি 

প্রর যণ কশয “সপ াজীরব োরি চালকশেি সপ ােত েযতা ও  শচতনতা বৃরিমূলক প্রর যণ” অনুরিত 

হয়। 

প্রর যশণ সপ াোি োিী চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য যরত রবষয়ক 

তথযরচত্র উপস্থ্াপন কশিন ঢাকা আহ্ছারনয়া রম শনি স্বাস্থ্য স ক্টশিি প্রকল্প কমতকতত া অরি াি অদুত 

িহমান ইমন। 

প্রর যশণ অং গ্রহণকািী চালক িরিক বশলন, “আরম ধূমপান করিনা এবং আমাি বাশ  যাত্রীশেি ধূমপান 

কিশত সেই না। এমনরক আমাি সহলপািশকও ধূমপান কিশত রনশষধ করি”। 

আশিকজন োরি চালক ই মাইল বশলন, এর্া অব যই িুবই ভাশলা একটি উশেযাে। আরম পাবরলক 

পরিবহশন ধূমপানমুক্ত  াইশনজ লাোশনা ও এি জরিমানাি রবষয়টি আজশক এ প্রর যণ সথশক জানশত 

পািলাম এবং আইনটি সমশন চলশবা। 

প্রর যশন  প্রায় ১৩০ জন সপ াোি োরি চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্যযরত 

রবষয়ক ধািণা প্রোন কিা হয়। 

প্র ঙ্গত, পাবরলক পরিবহণ  তভাে তামাক মুক্ত িািাি সযশত্র ঢাকা আহছারনয়া রম ন ও রবআিটিএ এি 

সযৌথ প্রয়া  রহশ শব প্রর যণটি অনুরিত হয়। 
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A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%B8%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%

A6%A4%E0%A6%BE-

%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%

A6%BF-

%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%80 
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পাবলিক পলিবহনে তামাক লেয়ন্ত্রণ আইে বাস্তবায়নে চািকনেি সনচতেতা বৃলি জরুিী 

জানুয়ারি ২৫, ২০২১ 

 

 
 

 

রিজাউি িহমাে লিজভী, হ-বাাংিা লেউজ : ২৫ জানুয়ারি স ামবাি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহাি 

(রনয়ন্ত্রণ) আইন ( ংশ ারধত-২০১৩) এি যথাযথ বাস্তবায়শনি লশযয বাংলাশে  সিাড ট্রান্সশপার্ত  অথরিটি 

(রবআিটিএ) এি উশেযাশে ও ঢাকা আহ্ছারনয়া রম ন স্বাস্থ্য স ক্টশিি  হশযারেতায় িাজধানী ঢাকাি 

সজায়াি াহািা বা  রডশপা রিলশযশতি প্রর যণ কশয “সপ াজীরব োরি চালকশেি সপ ােত েযতা ও 

 শচতনতা বৃরিমূলক প্রর যণ” অনুরিত হয়। 

প্রর যশণ সপ াোি োিী চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য যরত রবষয়ক তথযরচত্র 

উপস্থ্াপন কশিন ঢাকা আহ্ছারনয়া রম শনি স্বাস্থ্য স ক্টশিি প্রকল্প কমতকতত া অরি াি অদুত িহমান ইমন। 

https://hollywoodbanglanews.com/2021/01/25/%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%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f/


প্রর যশণ অং গ্রহণকািী চালক িরিক বশলন, “আরম ধূমপান করিনা এবং আমাি বাশ  যাত্রীশেি ধূমপান 

কিশত সেই না। এমনরক আমাি সহলপািশকও ধূমপান কিশত রনশষধ করি”। 

 

আশিকজন োরি চালক ই মাইল বশলন, এর্া অব যই িুবই ভাশলা একটি উশেযাে। আরম পাবরলক 

পরিবহশন ধূমপানমুক্ত  াইশনজ লাোশনা ও এি জরিমানাি রবষয়টি আজশক এ প্রর যণ সথশক জানশত 

পািলাম এবং আইনটি সমশন চলশবা। 

প্রর যশন  প্রায় ১৩০ জন সপ াোি োরি চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্যযরত 

রবষয়ক ধািণা প্রোন কিা হয়। 

প্র ঙ্গত, পাবরলক পরিবহণ  তভাে তামাক মুক্ত িািাি সযশত্র ঢাকা আহছারনয়া রম ন ও রবআিটিএ এি 

সযৌথ প্রয়া  রহশ শব প্রর যণটি অনুরিত হয়। 
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%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%

A6%A8%E0%A7%87-

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

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F/ 
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https://hollywoodbanglanews.com/2021/01/25/%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%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F/


 
 
পাবলিক পলিবহনে তামাক লেয়ন্ত্রণ আইে বাস্তবায়নে চািকনেি সনচতেতা বৃলি জরুিী 

২৫ জানুয়ািী, ২০২১ 

 
 

২৫ জানুয়ারি স ামবাি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহাি (রনয়ন্ত্রণ) আইন ( ংশ ারধত-২০১৩) এি 

যথাযথ বাস্তবায়শনি লশযয বাংলাশে  সিাড ট্রান্সশপার্ত  অথরিটি (রবআিটিএ) এি উশেযাশে ও ঢাকা 

আহ্ছারনয়া রম ন স্বাস্থ্য স ক্টশিি  হশযারেতায় িাজধানী ঢাকাি সজায়াি াহািা বা  রডশপা রিলশযশতি 

প্রর যণ কশয “সপ াজীরব োরি চালকশেি সপ ােত েযতা ও  শচতনতা বৃরিমূলক প্রর যণ” অনুরিত 

হয়। 

প্রর যশণ সপ াোি োিী চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য যরত রবষয়ক তথযরচত্র 

উপস্থ্াপন কশিন ঢাকা আহ্ছারনয়া রম শনি স্বাস্থ্য স ক্টশিি প্রকল্প কমতকতত া অরি াি অদুত িহমান ইমন। 

প্রর যশণ অং গ্রহণকািী চালক িরিক বশলন, “আরম ধূমপান করিনা এবং আমাি বাশ  যাত্রীশেি ধূমপান 

কিশত সেই না। এমনরক আমাি সহলপািশকও ধূমপান কিশত রনশষধ করি”। 

https://deshersangbad.com/%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%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f/


আশিকজন োরি চালক ই মাইল বশলন, এর্া অব যই িুবই ভাশলা একটি উশেযাে। আরম পাবরলক 

পরিবহশন ধূমপানমুক্ত  াইশনজ লাোশনা ও এি জরিমানাি রবষয়টি আজশক এ প্রর যণ সথশক জানশত 

পািলাম এবং আইনটি সমশন চলশবা। 

প্রর যশন  প্রায় ১৩০ জন সপ াোি োরি চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্যযরত 

রবষয়ক ধািণা প্রোন কিা হয়। 

প্র ঙ্গত, পাবরলক পরিবহণ  তভাে তামাক মুক্ত িািাি সযশত্র ঢাকা আহছারনয়া রম ন ও রবআিটিএ এি 

সযৌথ প্রয়া  রহশ শব প্রর যণটি অনুরিত হয়। 
 
https://deshersangbad.com/%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%a7%87-

%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-

%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f/ 
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https://deshersangbad.com/%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%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f/
https://deshersangbad.com/%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%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f/
https://deshersangbad.com/%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%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f/
https://deshersangbad.com/%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%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f/
https://deshersangbad.com/%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%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f/


 
পলিবহনে ধূমপাে ো কিনত চািকনেি সনচতেতা বৃলি জরুিী 

জােুয়ািী ২৫, ২০২১  

 

 
 
আইন আোলতঃ 

২৫ জানুয়ারি স ামবাি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহাি (রনয়ন্ত্রণ) আইন ( ংশ ারধত-২০১৩) এি 

https://www.bangladaily24.com/%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%9a%e0%a6%be/


যথাযথ বাস্তবায়শনি লশযয বাংলাশে  সিাড ট্রান্সশপার্ত  অথরিটি (রবআিটিএ) এি উশেযাশে ও ঢাকা 

আহ্ছারনয়া রম ন স্বাস্থ্য স ক্টশিি  হশযারেতায় অনুরিত হয়। 

এটি “সপ াজীরব োরি চালকশেি সপ ােত েযতা ও  শচতনতা বৃরিমূলক প্রর যণ” । 

প্রর যশণ সপ াোি োিী চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য যরত রবষয়ক তথযরচত্র 

উপস্থ্াপন কশিন ঢাকা আহ্ছারনয়া রম শনি স্বাস্থ্য স ক্টশিি প্রকল্প কমতকতত া অরি াি অদুত িহমান ইমন। 

প্রর যশণ অং গ্রহণকািী চালক িরিক বশলন, “আরম ধূমপান করিনা এবং আমাি বাশ  যাত্রীশেি ধূমপান 

কিশত সেই না। এমনরক আমাি সহলপািশকও ধূমপান কিশত রনশষধ করি”। 

আশিকজন োরি চালক ই মাইল বশলন, এর্া অব যই িুবই ভাশলা একটি উশেযাে। 

আরম পাবরলক পরিবহশন ধূমপানমুক্ত  াইশনজ লাোশনা ও এি জরিমানাি রবষয়টি আজশক এ প্রর যণ 

সথশক জানশত পািলাম এবং আইনটি সমশন চলশবা। 

প্রর যশন প্রায় ১৩০ জন সপ াোি োরি চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্যযরত 

রবষয়ক ধািণা প্রোন কিা হয়। 

প্র ঙ্গত, পাবরলক পরিবহণ  তভাে তামাক মুক্ত িািাি সযশত্র ঢাকা আহছারনয়া রম ন ও রবআিটিএ এি 

সযৌথ প্রয়া  রহশ শব প্রর যণটি অনুরিত হয়। 

 

https://www.bangladaily24.com/%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf

%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-

%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6
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%e0%a6%9a%e0%a6%be/?fbclid=IwAR29cWh294DLSm3Zua0pK0sqVZ

QX4d8hoo-Mgb8b7QiFmNsORzgsRgle8u0 
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https://www.bangladaily24.com/%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%9a%e0%a6%be/?fbclid=IwAR29cWh294DLSm3Zua0pK0sqVZQX4d8hoo-Mgb8b7QiFmNsORzgsRgle8u0
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পাবলিক পলিবহনে তামাক লেয়ন্ত্রণ আইে বাস্তবায়নে চািকনেি সনচতেতা বৃলি জরুিী 

 

 
 

স ামবাি, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহাি (রনয়ন্ত্রণ) আইন ( ংশ ারধত-২০১৩) এি যথাযথ 

বাস্তবায়শনি লশযয বাংলাশে  সিাড ট্রান্সশপার্ত  অথরিটি (রবআিটিএ) এি উশেযাশে ও ঢাকা আহ্ছারনয়া 

রম ন স্বাস্থ্য স ক্টশিি  হশযারেতায় িাজধানী ঢাকাি সজায়াি াহািা বা  রডশপা রিলশযশতি প্রর যণ কশয 

“সপ াজীরব োরি চালকশেি সপ ােত েযতা ও  শচতনতা বৃরিমূলক প্রর যণ” অনুরিত হয়। 

উক্ত প্রর যশণ সপ াোি োিী চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য যরত রবষয়ক 

তথয রচত্র উপস্থ্াপন কশিন ঢাকা আহ্ছারনয়া রম শনি স্বাস্থ্য স ক্টশিি প্রকল্প কমতকতত া অরি াি অদুত 

িহমান ইমন। প্রর যশণ অং  গ্রহনকািী চালকশেি মশধয একজন বশলন “আরম ধূমপান করিনা এবং 

আমাি বাশ  যাত্রীশেি ধূমপান কিশত সেই না এমনরক আমাি সহলপািশকও রনশষধ করি” প্রায় সেি 



 তারধক সপ াোি োরি চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্যযরত রবষয়ক ধািণা 

প্রোন কিা হয়। 

 

http://timetouchnews.com/news/news-

details/65098?fbclid=IwAR1EmfDx-

vnf88s6c_9qkUzfyAA_mRqlPiGDEoCndFzJe8wUDYBPkOClpC4 

http://timetouchnews.com/news/news-details/65098?fbclid=IwAR1EmfDx-vnf88s6c_9qkUzfyAA_mRqlPiGDEoCndFzJe8wUDYBPkOClpC4
http://timetouchnews.com/news/news-details/65098?fbclid=IwAR1EmfDx-vnf88s6c_9qkUzfyAA_mRqlPiGDEoCndFzJe8wUDYBPkOClpC4
http://timetouchnews.com/news/news-details/65098?fbclid=IwAR1EmfDx-vnf88s6c_9qkUzfyAA_mRqlPiGDEoCndFzJe8wUDYBPkOClpC4
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পাবলিক পলিবহনে তামাক লেয়ন্ত্রণ আইে বাস্তবায়নে চািকনেি সনচতেতা বৃলি জরুিী 

 

 
 

লাস্টরনউজরবরড, ২৫ জানুয়ারি: আজ স ামবাি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহাি (রনয়ন্ত্রণ) আইন 

( ংশ ারধত-২০১৩) এি যথাযথ বাস্তবায়শনি লশযয বাংলাশে  সিাড ট্রান্সশপার্ত  অথরিটি (রবআিটিএ) এি 

উশেযাশে ও ঢাকা আহ্ছারনয়া রম ন স্বাস্থ্য স ক্টশিি  হশযারেতায় িাজধানী ঢাকাি সজায়াি াহািা বা  

রডশপা রিলশযশতি প্রর যণ কশয “সপ াজীরব োরি চালকশেি সপ ােত েযতা ও  শচতনতা বৃরিমূলক 

প্রর যণ” অনুরিত হয়। 

প্রর যশণ সপ াোি োিী চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য যরত রবষয়ক তথযরচত্র 

উপস্থ্াপন কশিন ঢাকা আহ্ছারনয়া রম শনি স্বাস্থ্য স ক্টশিি প্রকল্প কমতকতত া অরি াি অদুত িহমান ইমন। 

প্রর যশণ অং গ্রহণকািী চালক িরিক বশলন, “আরম ধূমপান করিনা এবং আমাি বাশ  যাত্রীশেি ধূমপান 

কিশত সেই না। এমনরক আমাি সহলপািশকও ধূমপান কিশত রনশষধ করি”। 



আশিকজন োরি চালক ই মাইল বশলন, এর্া অব যই িুবই ভাশলা একটি উশেযাে। আরম পাবরলক 

পরিবহশন ধূমপানমুক্ত  াইশনজ লাোশনা ও এি জরিমানাি রবষয়টি আজশক এ প্রর যণ সথশক জানশত 

পািলাম এবং আইনটি সমশন চলশবা। 

প্রর যশন প্রায় ১৩০ জন সপ াোি োরি চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্যযরত 

রবষয়ক ধািণা প্রোন কিা হয়। 

প্র ঙ্গত, পাবরলক পরিবহণ  তভাে তামাক মুক্ত িািাি সযশত্র ঢাকা আহছারনয়া রম ন ও রবআিটিএ এি 

সযৌথ প্রয়া  রহশ শব প্রর যণটি অনুরিত হয়। 

 

https://www.lastnewsbd.com/news/338928?fbclid=IwAR0z4NQcTgC7b

08g06ZfG3d5u0JfHeCf7BOb7RkdIQLDZUQ03vsM5EW9qKo 

https://www.lastnewsbd.com/news/338928?fbclid=IwAR0z4NQcTgC7b08g06ZfG3d5u0JfHeCf7BOb7RkdIQLDZUQ03vsM5EW9qKo
https://www.lastnewsbd.com/news/338928?fbclid=IwAR0z4NQcTgC7b08g06ZfG3d5u0JfHeCf7BOb7RkdIQLDZUQ03vsM5EW9qKo


 
 

পাবলিক পলিবহনে তামাক লেয়ন্ত্রণ আইে বাস্তবায়নে চািকনেি সনচতেতা বৃলি জরুিী 

 

 
 

২৫ জানুয়ারি স ামবাি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহাি (রনয়ন্ত্রণ) আইন ( ংশ ারধত-২০১৩) এি 

যথাযথ বাস্তবায়শনি লশযয বাংলাশে  সিাড ট্রান্সশপার্ত  অথরিটি (রবআিটিএ) এি উশেযাশে ও ঢাকা 

আহ্ছারনয়া রম ন স্বাস্থ্য স ক্টশিি  হশযারেতায় িাজধানী ঢাকাি সজায়াি াহািা বা  রডশপা রিলশযশতি 

প্রর যণ কশয “সপ াজীরব োরি চালকশেি সপ ােত েযতা ও  সচতনতা বৃরিমূলক প্রর যণ” অনুরিত 

হয়। 



প্রর যশণ সপ াোি োিী চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য যরত রবষয়ক তথযরচত্র 

উপস্থ্াপন কশিন ঢাকা আহ্ছারনয়া রম শনি স্বাস্থ্য স ক্টশিি প্রকল্প কমতকতত া অরি াি অদুত িহমান ইমন। 

প্রর যশণ অং গ্রহণকািী চালক িরিক বশলন, “আরম ধূমপান করিনা এবং আমাি বাশ  যাত্রীশেি ধূমপান 

কিশত সেই না। এমনরক আমাি সহলপািশকও ধূমপান কিশত রনশষধ করি”। 

আশিকজন োরি চালক ই মাইল বশলন, এর্া অব যই িুবই ভাশলা একটি উশেযাে। আরম পাবরলক 

পরিবহশন ধূমপানমুক্ত  াইশনজ লাোশনা ও এি জরিমানাি রবষয়টি আজশক এ প্রর যণ সথশক জানশত 

পািলাম এবং আইনটি সমশন চলশবা। 

প্রর যশন  প্রায় ১৩০ জন সপ াোি োরি চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্যযরত 

রবষয়ক ধািণা প্রোন কিা হয়। 

প্র ঙ্গত, পাবরলক পরিবহণ  তভাে তামাক মুক্ত িািাি সযশত্র ঢাকা আহছারনয়া রম ন ও রবআিটিএ এি 

সযৌথ প্রয়া  রহশ শব প্রর যণটি অনুরিত হয়। 

 

 

https://bdtype.com/artical/important-to-increase-the-awareness-of-

drivers?fbclid=IwAR3_NGoZYUYwpLzkSDuRqAHu-

BGIrRTNER4mFelB1K9rL9wtuDK9qd_vtG4 

https://bdtype.com/artical/important-to-increase-the-awareness-of-drivers?fbclid=IwAR3_NGoZYUYwpLzkSDuRqAHu-BGIrRTNER4mFelB1K9rL9wtuDK9qd_vtG4
https://bdtype.com/artical/important-to-increase-the-awareness-of-drivers?fbclid=IwAR3_NGoZYUYwpLzkSDuRqAHu-BGIrRTNER4mFelB1K9rL9wtuDK9qd_vtG4
https://bdtype.com/artical/important-to-increase-the-awareness-of-drivers?fbclid=IwAR3_NGoZYUYwpLzkSDuRqAHu-BGIrRTNER4mFelB1K9rL9wtuDK9qd_vtG4


 
 

পাবলিক পলিবহনে তামাক লেয়ন্ত্রণ আইে বাস্তবায়নে চািকনেি সনচতেতা বৃলি জরুিী 

রনজস্ব প্ররতশবেক, ৭১  ংবাে ডর্ কম : 

 

 
পাবরলক পরিবহশন তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়শন চালকশেি  শচতনতা বৃরি জরুিী 

 

২৫ জানুয়ারি স ামবাি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহাি (রনয়ন্ত্রণ) আইন ( ংশ ারধত-২০১৩) এি 

যথাযথ বাস্তবায়শনি লশযয বাংলাশে  সিাড ট্রান্সশপার্ত  অথরিটি (রবআিটিএ) এি উশেযাশে ও ঢাকা 

আহ্ছারনয়া রম ন স্বাস্থ্য স ক্টশিি  হশযারেতায় িাজধানী ঢাকাি সজায়াি াহািা বা  রডশপা রিলশযশতি 

প্রর যণ কশয “সপ াজীরব োরি চালকশেি সপ ােত েযতা ও  শচতনতা বৃরিমূলক প্রর যণ” 

অনুরিত হয়। 

 

 



প্রর যশণ সপ াোি োিী চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য যরত রবষয়ক তথযরচত্র 

উপস্থ্াপন কশিন ঢাকা আহ্ছারনয়া রম শনি স্বাস্থ্য স ক্টশিি প্রকল্প কমতকতত া অরি াি অদুত িহমান 

ইমন।প্রর যশণ অং গ্রহণকািী চালক িরিক বশলন, “আরম ধূমপান করিনা এবং আমাি বাশ  যাত্রীশেি 

ধূমপান কিশত সেই না। এমনরক আমাি সহলপািশকও ধূমপান কিশত রনশষধ করি”। 

 

 

আশিকজন োরি চালক ই মাইল বশলন, এর্া অব যই িুবই ভাশলা একটি উশেযাে। আরম পাবরলক 

পরিবহশন ধূমপানমুক্ত  াইশনজ লাোশনা ও এি জরিমানাি রবষয়টি আজশক এ প্রর যণ সথশক জানশত 

পািলাম এবং আইনটি সমশন চলশবা।প্রর যশন  প্রায় ১৩০ জন সপ াোি োরি চালকশেি মাশে তামাক 

রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্যযরত রবষয়ক ধািণা প্রোন কিা হয়।প্র ঙ্গত, পাবরলক পরিবহণ  তভাে 

তামাক মুক্ত িািাি সযশত্র ঢাকা আহছারনয়া রম ন ও রবআিটিএ এি সযৌথ প্রয়া  রহশ শব প্রর যণটি 

অনুরিত হয়। 
 
https://www.71sangbad.com/details.php?id=109537 

https://www.71sangbad.com/details.php?id=109537


 
 

পাবলিক পলিবহনে তামাক লেয়ন্ত্রণ আইে বাস্তবায়নে চািকনেি 

সনচতেতা বৃলি জরুিী 
 

 
 

রনউজ সডস্ক : 

২৫ জানুয়ারি স ামবাি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহাি (রনয়ন্ত্রণ) আইন ( ংশ ারধত-২০১৩) এি 

যথাযথ বাস্তবায়শনি লশযয বাংলাশে  সিাড ট্রান্সশপার্ত  অথরিটি (রবআিটিএ) এি উশেযাশে ও ঢাকা 

আহ্ছারনয়া রম ন স্বাস্থ্য স ক্টশিি  হশযারেতায় িাজধানী ঢাকাি সজায়াি াহািা বা  রডশপা রিলশযশতি 



প্রর যণ কশয “সপ াজীরব োরি চালকশেি সপ ােত েযতা ও  শচতনতা বৃরিমূলক প্রর যণ” 

অনুরিত হয়। 

প্রর যশণ সপ াোি োিী চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য যরত রবষয়ক তথযরচত্র 

উপস্থ্াপন কশিন ঢাকা আহ্ছারনয়া রম শনি স্বাস্থ্য স ক্টশিি প্রকল্প কমতকতত া অরি াি অদুত িহমান ইমন। 

প্রর যশণ অং গ্রহণকািী চালক িরিক বশলন, “আরম ধূমপান করিনা এবং আমাি বাশ  যাত্রীশেি ধূমপান 

কিশত সেই না। এমনরক আমাি সহলপািশকও ধূমপান কিশত রনশষধ করি”। 

আশিকজন োরি চালক ই মাইল বশলন, এর্া অব যই িুবই ভাশলা একটি উশেযাে। আরম পাবরলক 

পরিবহশন ধূমপানমুক্ত  াইশনজ লাোশনা ও এি জরিমানাি রবষয়টি আজশক এ প্রর যণ সথশক জানশত 

পািলাম এবং আইনটি সমশন চলশবা। 

প্রর যশন  প্রায় ১৩০ জন সপ াোি োরি চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্যযরত 

রবষয়ক ধািণা প্রোন কিা হয়। 

প্র ঙ্গত, পাবরলক পরিবহণ  তভাে তামাক মুক্ত িািাি সযশত্র ঢাকা আহছারনয়া রম ন ও রবআিটিএ এি 

সযৌথ প্রয়া  রহশ শব প্রর যণটি অনুরিত হয়। 
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পাবরলক পরিবহশন তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়শন চালকশেি  শচতনতা বৃরি জরুিী  

 



অনলাইন সডস্ক-  ২৫ জানুয়ারি স ামবাি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহাি (রনয়ন্ত্রণ) আইন ( ংশ ারধত-

২০১৩) এি যথাযথ বাস্তবায়শনি লশযয বাংলাশে  সিাড ট্রান্সশপার্ত  অথরিটি (রবআিটিএ) এি উশেযাশে ও 

ঢাকা আহ্ছারনয়া রম ন স্বাস্থ্য স ক্টশিি  হশযারেতায় িাজধানী ঢাকাি সজায়াি াহািা বা  রডশপা 

রিলশযশতি প্রর যণ কশয “সপ াজীরব োরি চালকশেি সপ ােত েযতা ও  শচতনতা বৃরিমূলক 

প্রর যণ” অনুরিত হয়।  

প্রর যশণ সপ াোি োিী চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য যরত রবষয়ক তথযরচত্র 

উপস্থ্াপন কশিন ঢাকা আহ্ছারনয়া রম শনি স্বাস্থ্য স ক্টশিি প্রকল্প কমতকতত া অরি াি অদুত িহমান ইমন। 

প্রর যশণ অং গ্রহণকািী চালক িরিক বশলন, “আরম ধূমপান করিনা এবং আমাি বাশ  যাত্রীশেি ধূমপান 

কিশত সেই না। এমনরক আমাি সহলপািশকও ধূমপান কিশত রনশষধ করি”। 

আশিকজন োরি চালক ই মাইল বশলন, এর্া অব যই িুবই ভাশলা একটি উশেযাে। আরম পাবরলক 

পরিবহশন ধূমপানমুক্ত  াইশনজ লাোশনা ও এি জরিমানাি রবষয়টি আজশক এ প্রর যণ সথশক জানশত 

পািলাম এবং আইনটি সমশন চলশবা। 

প্রর যশন  প্রায় ১৩০ জন সপ াোি োরি চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্যযরত 

রবষয়ক ধািণা প্রোন কিা হয়। 

প্র ঙ্গত, পাবরলক পরিবহণ  তভাে তামাক মুক্ত িািাি সযশত্র ঢাকা আহছারনয়া রম ন ও রবআিটিএ এি 

সযৌথ প্রয়া  রহশ শব প্রর যণটি অনুরিত হয়। 
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রবশ ষ প্ররতরনরধ: ২৫ জানুয়ারি স ামবাি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবয বযবহাি (রনয়ন্ত্রণ) আইন ( ংশ ারধত-

২০১৩) এি যথাযথ বাস্তবায়শনি লশযয বাংলাশে  সিাড ট্রান্সশপার্ত  অথরিটি (রবআিটিএ) এি উশেযাশে ও 

ঢাকা আহ্ছারনয়া রম ন স্বাস্থ্য স ক্টশিি  হশযারেতায় িাজধানী ঢাকাি সজায়াি াহািা বা  রডশপা 

রিলশযশতি প্রর যণ কশয “সপ াজীরব োরি চালকশেি সপ ােত েযতা ও  শচতনতা বৃরিমূলক 

প্রর যণ” অনুরিত হয়। 



প্রর যশণ সপ াোি োিী চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্য যরত রবষয়ক তথযরচত্র 

উপস্থ্াপন কশিন ঢাকা আহ্ছারনয়া রম শনি স্বাস্থ্য স ক্টশিি প্রকল্প কমতকতত া অরি াি অদুত িহমান ইমন। 

প্রর যশণ অং গ্রহণকািী চালক িরিক বশলন, “আরম ধূমপান করিনা এবং আমাি বাশ  যাত্রীশেি ধূমপান 

কিশত সেই না। এমনরক আমাি সহলপািশকও ধূমপান কিশত রনশষধ করি”। 

আশিকজন োরি চালক ই মাইল বশলন, এর্া অব যই িুবই ভাশলা একটি উশেযাে। আরম পাবরলক 

পরিবহশন ধূমপানমুক্ত  াইশনজ লাোশনা ও এি জরিমানাি রবষয়টি আজশক এ প্রর যণ সথশক জানশত 

পািলাম এবং আইনটি সমশন চলশবা। 

প্রর যশন  প্রায় ১৩০ জন সপ াোি োরি চালকশেি মাশে তামাক রনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও স্বাস্থ্যযরত 

রবষয়ক ধািণা প্রোন কিা হয়। 

প্র ঙ্গত, পাবরলক পরিবহণ  তভাে তামাক মুক্ত িািাি সযশত্র ঢাকা আহছারনয়া রম ন ও রবআিটিএ এি 

সযৌথ প্রয়া  রহশ শব প্রর যণটি অনুরিত হয়। 
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