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Project Title: “Strengthening advocacy for a comprehensive amendment of Tobacco 

Control Law and increase tobacco tax”. 

  
[Media Coverage] 

BRTA Driver Training (January 2023) 

Number of Media Coverage – 17 
 

 

Summary:  

During the month of January 2023, four orientation sessions on Tobacco 

Control Law have been provided to the drivers and training was organized by 

BRTA on 04, 14, 18 and 25 January 2023 at BRTA Training Center, bus 

depot, Joyarsahara, Khilkhet, Dhaka. In the four orientation training sessions, 

a total number of 760 participants attended and received the training learning. 

Audut Rahman Imon, Program Officer, Health Sector, Dhaka Ahsania 

Mission ran sessions and presented documentary on the implementation of 

tobacco control law and health hazards among professional drivers during the 

training. One press release was circulated among the media outlets on 28 

January 2023. Total 17 media reports were produced.  

 

  



 

বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৭৬০ েণপবরিহণ চালকমক প্রবিক্ষণ প্র্ান 

ডডস্ক বরমপার্ট ঃ (২৮ জানুযাবর ২০২৩) ধূেপান ও তাোকজাত দ্রিয িযিহার (বনযন্ত্রণ) 

আইন (সংমিাবধত-২০১৩) এর যথাযথ িাস্তিাযমনর লমক্ষয িাংলাম্ি ডরাড 

ট্রান্সমপার্ট  অমথাবরটি-বিআরটিএ’র উড্যাে ও ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন স্বাস্থ্য 

ডসক্টমরর সহমযাবেতায রাজধানীর ডজাযার সাহারা বিআরটিবস িাস বডমপামত 

জানুযাবর’২৩-এর ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তাবরখ যথাক্রমে চার ধামপ ডোর্ ৭৬০ 

জন েণ-পবরিহন চালকমক প্রবিক্ষণ ড্যা হমযমছ। 

‘ডপিাজীবি োবি চালকম্র ডপিােত ্ক্ষতা ও সমচতনতা িৃবিেূলক 

প্রবিক্ষণ’ বিমরানামে আমযাবজত প্রবিক্ষমণ ডপিা্ার োিী চালকম্র োমে তাোক বনযন্ত্রণ আইন িাস্তিাযন ও স্বাস্থ্য ক্ষবত বিষযক তথযবচত্র 

উপস্থ্াপন কমরন ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিমনর স্বাস্থ্য ডসক্টমরর তাোক বনযন্ত্রণ প্রকমের ডপ্রাগ্রাে অবিসার অদুত রহোন ইেন। 

প্রবিক্ষমণ প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ ধুেপামনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ বক, তাোক বনযন্ত্রণ আইন সম্পমকট  েণপবরিহন চালকম্র (িাস,বসএনবজ, ডলগুনা, 

ডর্মু্প) অিবহত করা হয। চালক ও চালমকর সহকারীম্র ধূেপামনর িমল েণপবরিহমন পমরাক্ষভামি ধূেপামনর বিকার হন যাত্রীরা, বিমিষ 

কমর নারী ও বিশুরা। িমল ধূেপান না কমরও একই রকে ক্ষবতর বিকার হমেন তারা। 

এ সেয বভবডও বচমত্রর োধযমে অংিযগ্রহণকারী চালকম্র েণপবরিহমন ধূেপামনর অপকাবরতা বিষময সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইমনর 

িাধযিাধকতা সম্পমকট  িাস চালকম্র সােমন বিস্তাবরত উপস্থ্াপন করা হয। 

পািবলক ডেস ডযেন িাস র্াবেটনাল, বিোন িন্দর, ডরলমষ্টিন, ডনৌ-িন্দর, সরকারী বিবভন্ন অবিসসহ েণ-জোমযত স্থ্মল ধূেপান আইনত 

্ন্ডবনয অপরাধ। ডযসি স্থ্ামন প্রতযক্ষ ধূেপানকাবরম্র কারমণ পমরাক্ষ ধূেপামনর বিকার হমেন অমনক োনুষ। 

েণ-পবরিহন িতভাে তাোকেুক্ত রাখা ও আইমনর িাস্তিাযন করার লমক্ষয ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন ও বিআরটিএ-র ডযৌথ উম্যামে প্রবত 

সপ্তামহই বনযবেতভামি এই প্রবিক্ষণ কাযটক্রে পবরচালনা কমর আসমছ।  

 

https://businessbangladesh.com.bd/article/292650  
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বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৭৬০ েণপবরিহণ চালকমক প্রবিক্ষণ প্র্ান 

ডডস্ক বরমপার্ট ঃ (২৮ জানুযাবর ২০২৩) ধূেপান ও তাোকজাত দ্রিয িযিহার (বনযন্ত্রণ) 

আইন (সংমিাবধত-২০১৩) এর যথাযথ িাস্তিাযমনর লমক্ষয িাংলাম্ি ডরাড 
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ডসক্টমরর সহমযাবেতায রাজধানীর ডজাযার সাহারা বিআরটিবস িাস বডমপামত 

জানুযাবর’২৩-এর ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তাবরখ যথাক্রমে চার ধামপ ডোর্ ৭৬০ 

জন েণ-পবরিহন চালকমক প্রবিক্ষণ ড্যা হমযমছ। 

‘ডপিাজীবি োবি চালকম্র ডপিােত ্ক্ষতা ও সমচতনতা িৃবিেূলক 
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প্রবিক্ষমণ প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ ধুেপামনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ বক, তাোক বনযন্ত্রণ আইন সম্পমকট  েণপবরিহন চালকম্র (িাস,বসএনবজ, ডলগুনা, 

ডর্মু্প) অিবহত করা হয। চালক ও চালমকর সহকারীম্র ধূেপামনর িমল েণপবরিহমন পমরাক্ষভামি ধূেপামনর বিকার হন যাত্রীরা, বিমিষ 

কমর নারী ও বিশুরা। িমল ধূেপান না কমরও একই রকে ক্ষবতর বিকার হমেন তারা। 

এ সেয বভবডও বচমত্রর োধযমে অংিযগ্রহণকারী চালকম্র েণপবরিহমন ধূেপামনর অপকাবরতা বিষময সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইমনর 

িাধযিাধকতা সম্পমকট  িাস চালকম্র সােমন বিস্তাবরত উপস্থ্াপন করা হয। 

পািবলক ডেস ডযেন িাস র্াবেটনাল, বিোন িন্দর, ডরলমষ্টিন, ডনৌ-িন্দর, সরকারী বিবভন্ন অবিসসহ েণ-জোমযত স্থ্মল ধূেপান আইনত 
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সপ্তামহই বনযবেতভামি এই প্রবিক্ষণ কাযটক্রে পবরচালনা কমর আসমছ।  

 

https://www.alokitobangladesh.com/PRINT-EDITOR/NAGAR-MOHANAGAR/157963  

  

https://www.alokitobangladesh.com/PRINT-EDITOR/NAGAR-MOHANAGAR/157963
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প্রবিক্ষণ’ বিমরানামে আমযাবজত প্রবিক্ষমণ ডপিা্ার োিী চালকম্র োমে তাোক বনযন্ত্রণ আইন িাস্তিাযন ও স্বাস্থ্য ক্ষবত বিষযক তথযবচত্র 

উপস্থ্াপন কমরন ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিমনর স্বাস্থ্য ডসক্টমরর তাোক বনযন্ত্রণ প্রকমের ডপ্রাগ্রাে অবিসার অদুত রহোন ইেন। 

প্রবিক্ষমণ প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ ধুেপামনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ বক, তাোক বনযন্ত্রণ আইন সম্পমকট  েণপবরিহন চালকম্র (িাস,বসএনবজ, ডলগুনা, 

ডর্মু্প) অিবহত করা হয। চালক ও চালমকর সহকারীম্র ধূেপামনর িমল েণপবরিহমন পমরাক্ষভামি ধূেপামনর বিকার হন যাত্রীরা, বিমিষ 

কমর নারী ও বিশুরা। িমল ধূেপান না কমরও একই রকে ক্ষবতর বিকার হমেন তারা। 

এ সেয বভবডও বচমত্রর োধযমে অংিযগ্রহণকারী চালকম্র েণপবরিহমন ধূেপামনর অপকাবরতা বিষময সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইমনর 

িাধযিাধকতা সম্পমকট  িাস চালকম্র সােমন বিস্তাবরত উপস্থ্াপন করা হয। 

পািবলক ডেস ডযেন িাস র্াবেটনাল, বিোন িন্দর, ডরলমষ্টিন, ডনৌ-িন্দর, সরকারী বিবভন্ন অবিসসহ েণ-জোমযত স্থ্মল ধূেপান আইনত 

্ন্ডবনয অপরাধ। ডযসি স্থ্ামন প্রতযক্ষ ধূেপানকাবরম্র কারমণ পমরাক্ষ ধূেপামনর বিকার হমেন অমনক োনুষ। 

েণ-পবরিহন িতভাে তাোকেুক্ত রাখা ও আইমনর িাস্তিাযন করার লমক্ষয ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন ও বিআরটিএ-র ডযৌথ উম্যামে প্রবত 

সপ্তামহই বনযবেতভামি এই প্রবিক্ষণ কাযটক্রে পবরচালনা কমর আসমছ।  

 

https://newsnow24.com/capital-

dhaka/10091?fbclid=IwAR3p2YJ0vuUbZC02uDeYiWjvYbCoWkhkPJNC5Ra75QQt46Uu5PjylYBMhOs  

  

 

 

  

 

https://newsnow24.com/capital-dhaka/10091?fbclid=IwAR3p2YJ0vuUbZC02uDeYiWjvYbCoWkhkPJNC5Ra75QQt46Uu5PjylYBMhOs
https://newsnow24.com/capital-dhaka/10091?fbclid=IwAR3p2YJ0vuUbZC02uDeYiWjvYbCoWkhkPJNC5Ra75QQt46Uu5PjylYBMhOs


 

 

 

বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৭৬০ েণপবরিহণ চালকমক প্রবিক্ষণ প্র্ান 

ডডস্ক বরমপার্ট ঃ (২৮ জানুযাবর ২০২৩) ধূেপান ও তাোকজাত দ্রিয িযিহার (বনযন্ত্রণ) 

আইন (সংমিাবধত-২০১৩) এর যথাযথ িাস্তিাযমনর লমক্ষয িাংলাম্ি ডরাড 

ট্রান্সমপার্ট  অমথাবরটি-বিআরটিএ’র উম্যাে ও ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন স্বাস্্থ্য 

ডসক্টমরর সহমযাবেতায রাজধানীর ডজাযার সাহারা বিআরটিবস িাস বডমপামত 

জানুযাবর’২৩-এর ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তাবরখ যথাক্রমে চার ধামপ ডোর্ ৭৬০ 

জন েণ-পবরিহন চালকমক প্রবিক্ষণ ড্যা হমযমছ। 

‘ডপিাজীবি োবি চালকম্র ডপিােত ্ক্ষতা ও সমচতনতা িৃবিেূলক 

প্রবিক্ষণ’ বিমরানামে আমযাবজত প্রবিক্ষমণ ডপিা্ার োিী চালকম্র োমে তাোক বনযন্ত্রণ আইন িাস্তিাযন ও স্বাস্থ্য ক্ষবত বিষযক তথযবচত্র 

উপস্থ্াপন কমরন ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিমনর স্বাস্থ্য ডসক্টমরর তাোক বনযন্ত্রণ প্রকমের ডপ্রাগ্রাে অবিসার অদুত রহোন ইেন। 

প্রবিক্ষমণ প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ ধুেপামনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ বক, তাোক বনযন্ত্রণ আইন সম্পমকট  েণপবরিহন চালকম্র (িাস,বসএনবজ, ডলগুনা, 

ডর্মু্প) অিবহত করা হয। চালক ও চালমকর সহকারীম্র ধূেপামনর িমল েণপবরিহমন পমরাক্ষভামি ধূেপামনর বিকার হন যাত্রীরা, বিমিষ 

কমর নারী ও বিশুরা। িমল ধূেপান না কমরও একই রকে ক্ষবতর বিকার হমেন তারা। 

এ সেয বভবডও বচমত্রর োধযমে অংিযগ্রহণকারী চালকম্র েণপবরিহমন ধূেপামনর অপকাবরতা বিষময সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইমনর 

িাধযিাধকতা সম্পমকট  িাস চালকম্র সােমন বিস্তাবরত উপস্থ্াপন করা হয। 

পািবলক ডেস ডযেন িাস র্াবেটনাল, বিোন িন্দর, ডরলমষ্টিন, ডনৌ-িন্দর, সরকারী বিবভন্ন অবিসসহ েণ-জোমযত স্থ্মল ধূেপান আইনত 

্ন্ডবনয অপরাধ। ডযসি স্থ্ামন প্রতযক্ষ ধূেপানকাবরম্র কারমণ পমরাক্ষ ধূেপামনর বিকার হমেন অমনক োনুষ। 

েণ-পবরিহন িতভাে তাোকেুক্ত রাখা ও আইমনর িাস্তিাযন করার লমক্ষয ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন ও বিআরটিএ-র ডযৌথ উম্যামে প্রবত 

সপ্তামহই বনযবেতভামি এই প্রবিক্ষণ কাযটক্রে পবরচালনা কমর আসমছ।  
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%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%8  
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বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৭৬০ েণপবরিহণ চালকমক প্রবিক্ষণ প্র্ান 

ডডস্ক বরমপার্ট ঃ (২৮ জানুযাবর ২০২৩) ধূেপান ও তাোকজাত দ্রিয িযিহার 

(বনযন্ত্রণ) আইন (সংমিাবধত-২০১৩) এর যথাযথ িাস্তিাযমনর লমক্ষয 

িাংলাম্ি ডরাড ট্রান্সমপার্ট  অমথাবরটি-বিআরটিএ’র উম্যাে ও ঢাকা 

আহ্ছাবনযা বেিন স্বাস্্থ্য ডসক্টমরর সহমযাবেতায রাজধানীর ডজাযার সাহারা 

বিআরটিবস িাস বডমপামত জানুযাবর’২৩-এর ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তাবরখ 

যথাক্রমে চার ধামপ ডোর্ ৭৬০ জন েণ-পবরিহন চালকমক প্রবিক্ষণ ড্যা 

হমযমছ। 

‘ডপিাজীবি োবি চালকম্র ডপিােত ্ক্ষতা ও সমচতনতা িৃবিেূলক 

প্রবিক্ষণ’ বিমরানামে আমযাবজত প্রবিক্ষমণ ডপিা্ার োিী চালকম্র োমে 

তাোক বনযন্ত্রণ আইন িাস্তিাযন ও স্বাস্থ্য ক্ষবত বিষযক তথযবচত্র উপস্থ্াপন কমরন ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিমনর স্বাস্থ্য ডসক্টমরর তাোক বনযন্ত্রণ 

প্রকমের ডপ্রাগ্রাে অবিসার অদুত রহোন ইেন। 

প্রবিক্ষমণ প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ ধুেপামনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ বক, তাোক বনযন্ত্রণ আইন সম্পমকট  েণপবরিহন চালকম্র (িাস,বসএনবজ, ডলগুনা, 

ডর্মু্প) অিবহত করা হয। চালক ও চালমকর সহকারীম্র ধূেপামনর িমল েণপবরিহমন পমরাক্ষভামি ধূেপামনর বিকার হন যাত্রীরা, বিমিষ 

কমর নারী ও বিশুরা। িমল ধূেপান না কমরও একই রকে ক্ষবতর বিকার হমেন তারা। 

এ সেয বভবডও বচমত্রর োধযমে অংিযগ্রহণকারী চালকম্র েণপবরিহমন ধূেপামনর অপকাবরতা বিষময সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইমনর 

িাধযিাধকতা সম্পমকট  িাস চালকম্র সােমন বিস্তাবরত উপস্থ্াপন করা হয। 

পািবলক ডেস ডযেন িাস র্াবেটনাল, বিোন িন্দর, ডরলমষ্টিন, ডনৌ-িন্দর, সরকারী বিবভন্ন অবিসসহ েণ-জোমযত স্থ্মল ধূেপান আইনত 

্ন্ডবনয অপরাধ। ডযসি স্থ্ামন প্রতযক্ষ ধূেপানকাবরম্র কারমণ পমরাক্ষ ধূেপামনর বিকার হমেন অমনক োনুষ। 

েণ-পবরিহন িতভাে তাোকেুক্ত রাখা ও আইমনর িাস্তিাযন করার লমক্ষয ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন ও বিআরটিএ-র ডযৌথ উম্যামে প্রবত 

সপ্তামহই বনযবেতভামি এই প্রবিক্ষণ কাযটক্রে পবরচালনা কমর আসমছ।  

 

https://www.rajshahirsomoy.com/view-post/14989/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-

%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AD%E0%A7%AC%E0%A7%A6-

%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-

%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8 

 

https://www.rajshahirsomoy.com/view-post/14989/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AD%E0%A7%AC%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://www.rajshahirsomoy.com/view-post/14989/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AD%E0%A7%AC%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://www.rajshahirsomoy.com/view-post/14989/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AD%E0%A7%AC%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://www.rajshahirsomoy.com/view-post/14989/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AD%E0%A7%AC%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://www.rajshahirsomoy.com/view-post/14989/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AD%E0%A7%AC%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
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বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৭৬০ েণপবরিহণ চালকমক প্রবিক্ষণ প্র্ান 

ডডস্ক বরমপার্ট ঃ (২৮ জানুযাবর ২০২৩) ধূেপান ও তাোকজাত দ্রিয িযিহার (বনযন্ত্রণ) 

আইন (সংমিাবধত-২০১৩) এর যথাযথ িাস্তিাযমনর লমক্ষয িাংলাম্ি ডরাড 

ট্রান্সমপার্ট  অমথাবরটি-বিআরটিএ’র উম্যাে ও ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন স্বাস্্থ্য 

ডসক্টমরর সহমযাবেতায রাজধানীর ডজাযার সাহারা বিআরটিবস িাস বডমপামত 

জানুযাবর’২৩-এর ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তাবরখ যথাক্রমে চার ধামপ ডোর্ ৭৬০ 

জন েণ-পবরিহন চালকমক প্রবিক্ষণ ড্যা হমযমছ। 

‘ডপিাজীবি োবি চালকম্র ডপিােত ্ক্ষতা ও সমচতনতা িৃবিেূলক 

প্রবিক্ষণ’ বিমরানামে আমযাবজত প্রবিক্ষমণ ডপিা্ার োিী চালকম্র োমে তাোক বনযন্ত্রণ আইন িাস্তিাযন ও স্বাস্থ্য ক্ষবত বিষযক তথযবচত্র 

উপস্থ্াপন কমরন ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিমনর স্বাস্থ্য ডসক্টমরর তাোক বনযন্ত্রণ প্রকমের ডপ্রাগ্রাে অবিসার অদুত রহোন ইেন। 

প্রবিক্ষমণ প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ ধুেপামনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ বক, তাোক বনযন্ত্রণ আইন সম্পমকট  েণপবরিহন চালকম্র (িাস,বসএনবজ, ডলগুনা, 

ডর্মু্প) অিবহত করা হয। চালক ও চালমকর সহকারীম্র ধূেপামনর িমল েণপবরিহমন পমরাক্ষভামি ধূেপামনর বিকার হন যাত্রীরা, বিমিষ 

কমর নারী ও বিশুরা। িমল ধূেপান না কমরও একই রকে ক্ষবতর বিকার হমেন তারা। 

এ সেয বভবডও বচমত্রর োধযমে অংিযগ্রহণকারী চালকম্র েণপবরিহমন ধূেপামনর অপকাবরতা বিষময সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইমনর 

িাধযিাধকতা সম্পমকট  িাস চালকম্র সােমন বিস্তাবরত উপস্থ্াপন করা হয। 

পািবলক ডেস ডযেন িাস র্াবেটনাল, বিোন িন্দর, ডরলমষ্টিন, ডনৌ-িন্দর, সরকারী বিবভন্ন অবিসসহ েণ-জোমযত স্থ্মল ধূেপান আইনত 

্ন্ডবনয অপরাধ। ডযসি স্থ্ামন প্রতযক্ষ ধূেপানকাবরম্র কারমণ পমরাক্ষ ধূেপামনর বিকার হমেন অমনক োনুষ। 

েণ-পবরিহন িতভাে তাোকেুক্ত রাখা ও আইমনর িাস্তিাযন করার লমক্ষয ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন ও বিআরটিএ-র ডযৌথ উম্যামে প্রবত 

সপ্তামহই বনযবেতভামি এই প্রবিক্ষণ কাযটক্রে পবরচালনা কমর আসমছ।  

 

https://www.lastnewsbd.com/news/505398  
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বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৭৬০ েণপবরিহণ চালকমক প্রবিক্ষণ প্র্ান 

ডডস্ক বরমপার্ট ঃ (২৮ জানুযাবর ২০২৩) ধূেপান ও তাোকজাত দ্রিয িযিহার (বনযন্ত্রণ) 

আইন (সংমিাবধত-২০১৩) এর যথাযথ িাস্তিাযমনর লমক্ষয িাংলাম্ি ডরাড 

ট্রান্সমপার্ট  অমথাবরটি-বিআরটিএ’র উম্যাে ও ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন স্বাস্্থ্য 

ডসক্টমরর সহমযাবেতায রাজধানীর ডজাযার সাহারা বিআরটিবস িাস বডমপামত 

জানুযাবর’২৩-এর ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তাবরখ যথাক্রমে চার ধামপ ডোর্ ৭৬০ 

জন েণ-পবরিহন চালকমক প্রবিক্ষণ ড্যা হমযমছ। 

‘ডপিাজীবি োবি চালকম্র ডপিােত ্ক্ষতা ও সমচতনতা িৃবিেূলক 

প্রবিক্ষণ’ বিমরানামে আমযাবজত প্রবিক্ষমণ ডপিা্ার োিী চালকম্র োমে তাোক বনযন্ত্রণ আইন িাস্তিাযন ও স্বাস্থ্য ক্ষবত বিষযক তথযবচত্র 

উপস্থ্াপন কমরন ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিমনর স্বাস্থ্য ডসক্টমরর তাোক বনযন্ত্রণ প্রকমের ডপ্রাগ্রাে অবিসার অদুত রহোন ইেন। 

প্রবিক্ষমণ প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ ধুেপামনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ বক, তাোক বনযন্ত্রণ আইন সম্পমকট  েণপবরিহন চালকম্র (িাস,বসএনবজ, ডলগুনা, 

ডর্মু্প) অিবহত করা হয। চালক ও চালমকর সহকারীম্র ধূেপামনর িমল েণপবরিহমন পমরাক্ষভামি ধূেপামনর বিকার হন যাত্রীরা, বিমিষ 

কমর নারী ও বিশুরা। িমল ধূেপান না কমরও একই রকে ক্ষবতর বিকার হমেন তারা। 

এ সেয বভবডও বচমত্রর োধযমে অংিযগ্রহণকারী চালকম্র েণপবরিহমন ধূেপামনর অপকাবরতা বিষময সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইমনর 

িাধযিাধকতা সম্পমকট  িাস চালকম্র সােমন বিস্তাবরত উপস্থ্াপন করা হয। 

পািবলক ডেস ডযেন িাস র্াবেটনাল, বিোন িন্দর, ডরলমষ্টিন, ডনৌ-িন্দর, সরকারী বিবভন্ন অবিসসহ েণ-জোমযত স্থ্মল ধূেপান আইনত 

্ন্ডবনয অপরাধ। ডযসি স্থ্ামন প্রতযক্ষ ধূেপানকাবরম্র কারমণ পমরাক্ষ ধূেপামনর বিকার হমেন অমনক োনুষ। 

েণ-পবরিহন িতভাে তাোকেুক্ত রাখা ও আইমনর িাস্তিাযন করার লমক্ষয ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন ও বিআরটিএ-র ডযৌথ উম্যামে প্রবত 

সপ্তামহই বনযবেতভামি এই প্রবিক্ষণ কাযটক্রে পবরচালনা কমর আসমছ।   

 

https://metronews24.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-

%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AD%E0%A7%AC%E0%A7%A6-

%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-

%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8/  
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বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৭৬০ চালকমক প্রবিক্ষণ প্র্ান 

ডডস্ক বরমপার্ট ঃ (২৮ জানুযাবর ২০২৩) ধূেপান ও তাোকজাত দ্রিয িযিহার (বনযন্ত্রণ) 

আইন (সংমিাবধত-২০১৩) এর যথাযথ িাস্তিাযমনর লমক্ষয িাংলাম্ি ডরাড 

ট্রান্সমপার্ট  অমথাবরটি-বিআরটিএ’র উম্যাে ও ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন স্বাস্্থ্য 

ডসক্টমরর সহমযাবেতায রাজধানীর ডজাযার সাহারা বিআরটিবস িাস বডমপামত 

জানুযাবর’২৩-এর ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তাবরখ যথাক্রমে চার ধামপ ডোর্ ৭৬০ 

জন েণ-পবরিহন চালকমক প্রবিক্ষণ ড্যা হমযমছ। 

‘ডপিাজীবি োবি চালকম্র ডপিােত ্ক্ষতা ও সমচতনতা িৃবিেূলক 

প্রবিক্ষণ’ বিমরানামে আমযাবজত প্রবিক্ষমণ ডপিা্ার োিী চালকম্র োমে তাোক বনযন্ত্রণ আইন িাস্তিাযন ও স্বাস্থ্য ক্ষবত বিষযক তথযবচত্র 

উপস্থ্াপন কমরন ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিমনর স্বাস্থ্য ডসক্টমরর তাোক বনযন্ত্রণ প্রকমের ডপ্রাগ্রাে অবিসার অদুত রহোন ইেন। 

প্রবিক্ষমণ প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ ধুেপামনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ বক, তাোক বনযন্ত্রণ আইন সম্পমকট  েণপবরিহন চালকম্র (িাস,বসএনবজ, ডলগুনা, 

ডর্মু্প) অিবহত করা হয। চালক ও চালমকর সহকারীম্র ধূেপামনর িমল েণপবরিহমন পমরাক্ষভামি ধূেপামনর বিকার হন যাত্রীরা, বিমিষ 

কমর নারী ও বিশুরা। িমল ধূেপান না কমরও একই রকে ক্ষবতর বিকার হমেন তারা। 

এ সেয বভবডও বচমত্রর োধযমে অংিযগ্রহণকারী চালকম্র েণপবরিহমন ধূেপামনর অপকাবরতা বিষময সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইমনর 

িাধযিাধকতা সম্পমকট  িাস চালকম্র সােমন বিস্তাবরত উপস্থ্াপন করা হয। 

পািবলক ডেস ডযেন িাস র্াবেটনাল, বিোন িন্দর, ডরলমষ্টিন, ডনৌ-িন্দর, সরকারী বিবভন্ন অবিসসহ েণ-জোমযত স্থ্মল ধূেপান আইনত 

্ন্ডবনয অপরাধ। ডযসি স্থ্ামন প্রতযক্ষ ধূেপানকাবরম্র কারমণ পমরাক্ষ ধূেপামনর বিকার হমেন অমনক োনুষ। 

েণ-পবরিহন িতভাে তাোকেুক্ত রাখা ও আইমনর িাস্তিাযন করার লমক্ষয ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন ও বিআরটিএ-র ডযৌথ উম্যামে প্রবত 

সপ্তামহই বনযবেতভামি এই প্রবিক্ষণ কাযটক্রে পবরচালনা কমর আসমছ।   
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বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৭৬০ চালকমক প্রবিক্ষণ প্র্ান 

ডডস্ক বরমপার্ট ঃ (২৮ জানুযাবর ২০২৩) ধূেপান ও তাোকজাত দ্রিয িযিহার (বনযন্ত্রণ) 

আইন (সংমিাবধত-২০১৩) এর যথাযথ িাস্তিাযমনর লমক্ষয িাংলাম্ি ডরাড 

ট্রান্সমপার্ট  অমথাবরটি-বিআরটিএ’র উম্যাে ও ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন স্বাস্্থ্য 

ডসক্টমরর সহমযাবেতায রাজধানীর ডজাযার সাহারা বিআরটিবস িাস বডমপামত 

জানুযাবর’২৩-এর ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তাবরখ যথাক্রমে চার ধামপ ডোর্ ৭৬০ 

জন েণ-পবরিহন চালকমক প্রবিক্ষণ ড্যা হমযমছ। 

‘ডপিাজীবি োবি চালকম্র ডপিােত ্ক্ষতা ও সমচতনতা িৃবিেূলক 

প্রবিক্ষণ’ বিমরানামে আমযাবজত প্রবিক্ষমণ ডপিা্ার োিী চালকম্র োমে তাোক বনযন্ত্রণ আইন িাস্তিাযন ও স্বাস্থ্য ক্ষবত বিষযক তথযবচত্র 

উপস্থ্াপন কমরন ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিমনর স্বাস্থ্য ডসক্টমরর তাোক বনযন্ত্রণ প্রকমের ডপ্রাগ্রাে অবিসার অদুত রহোন ইেন। 

প্রবিক্ষমণ প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ ধুেপামনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ বক, তাোক বনযন্ত্রণ আইন সম্পমকট  েণপবরিহন চালকম্র (িাস,বসএনবজ, ডলগুনা, 

ডর্মু্প) অিবহত করা হয। চালক ও চালমকর সহকারীম্র ধূেপামনর িমল েণপবরিহমন পমরাক্ষভামি ধূেপামনর বিকার হন যাত্রীরা, বিমিষ 

কমর নারী ও বিশুরা। িমল ধূেপান না কমরও একই রকে ক্ষবতর বিকার হমেন তারা। 

এ সেয বভবডও বচমত্রর োধযমে অংিযগ্রহণকারী চালকম্র েণপবরিহমন ধূেপামনর অপকাবরতা বিষময সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইমনর 

িাধযিাধকতা সম্পমকট  িাস চালকম্র সােমন বিস্তাবরত উপস্থ্াপন করা হয। 

পািবলক ডেস ডযেন িাস র্াবেটনাল, বিোন িন্দর, ডরলমষ্টিন, ডনৌ-িন্দর, সরকারী বিবভন্ন অবিসসহ েণ-জোমযত স্থ্মল ধূেপান আইনত 

্ন্ডবনয অপরাধ। ডযসি স্থ্ামন প্রতযক্ষ ধূেপানকাবরম্র কারমণ পমরাক্ষ ধূেপামনর বিকার হমেন অমনক োনুষ। 

েণ-পবরিহন িতভাে তাোকেুক্ত রাখা ও আইমনর িাস্তিাযন করার লমক্ষয ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন ও বিআরটিএ-র ডযৌথ উম্যামে প্রবত 

সপ্তামহই বনযবেতভামি এই প্রবিক্ষণ কাযটক্রে পবরচালনা কমর আসমছ।   
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বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৭৬০ চালকমক প্রবিক্ষণ প্র্ান 

ডডস্ক বরমপার্ট ঃ (২৮ জানুযাবর ২০২৩) ধূেপান ও তাোকজাত দ্রিয িযিহার (বনযন্ত্রণ) 

আইন (সংমিাবধত-২০১৩) এর যথাযথ িাস্তিাযমনর লমক্ষয িাংলাম্ি ডরাড 

ট্রান্সমপার্ট  অমথাবরটি-বিআরটিএ’র উম্যাে ও ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন স্বাস্্থ্য 

ডসক্টমরর সহমযাবেতায রাজধানীর ডজাযার সাহারা বিআরটিবস িাস বডমপামত 

জানুযাবর’২৩-এর ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তাবরখ যথাক্রমে চার ধামপ ডোর্ ৭৬০ 

জন েণ-পবরিহন চালকমক প্রবিক্ষণ ড্যা হমযমছ। 

‘ডপিাজীবি োবি চালকম্র ডপিােত ্ক্ষতা ও সমচতনতা িৃবিেূলক 

প্রবিক্ষণ’ বিমরানামে আমযাবজত প্রবিক্ষমণ ডপিা্ার োিী চালকম্র োমে তাোক বনযন্ত্রণ আইন িাস্তিাযন ও স্বাস্থ্য ক্ষবত বিষযক তথযবচত্র 

উপস্থ্াপন কমরন ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিমনর স্বাস্থ্য ডসক্টমরর তাোক বনযন্ত্রণ প্রকমের ডপ্রাগ্রাে অবিসার অদুত রহোন ইেন। 

প্রবিক্ষমণ প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ ধুেপামনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ বক, তাোক বনযন্ত্রণ আইন সম্পমকট  েণপবরিহন চালকম্র (িাস,বসএনবজ, ডলগুনা, 

ডর্মু্প) অিবহত করা হয। চালক ও চালমকর সহকারীম্র ধূেপামনর িমল েণপবরিহমন পমরাক্ষভামি ধূেপামনর বিকার হন যাত্রীরা, বিমিষ 

কমর নারী ও বিশুরা। িমল ধূেপান না কমরও একই রকে ক্ষবতর বিকার হমেন তারা। 

এ সেয বভবডও বচমত্রর োধযমে অংিযগ্রহণকারী চালকম্র েণপবরিহমন ধূেপামনর অপকাবরতা বিষময সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইমনর 

িাধযিাধকতা সম্পমকট  িাস চালকম্র সােমন বিস্তাবরত উপস্থ্াপন করা হয। 

পািবলক ডেস ডযেন িাস র্াবেটনাল, বিোন িন্দর, ডরলমষ্টিন, ডনৌ-িন্দর, সরকারী বিবভন্ন অবিসসহ েণ-জোমযত স্থ্মল ধূেপান আইনত 

্ন্ডবনয অপরাধ। ডযসি স্থ্ামন প্রতযক্ষ ধূেপানকাবরম্র কারমণ পমরাক্ষ ধূেপামনর বিকার হমেন অমনক োনুষ। 

েণ-পবরিহন িতভাে তাোকেুক্ত রাখা ও আইমনর িাস্তিাযন করার লমক্ষয ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন ও বিআরটিএ-র ডযৌথ উম্যামে প্রবত 

সপ্তামহই বনযবেতভামি এই প্রবিক্ষণ কাযটক্রে পবরচালনা কমর আসমছ।   
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বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৭৬০ চালকমক প্রবিক্ষণ প্র্ান 

ডডস্ক বরমপার্ট ঃ (রবিিার ২৮ জানুযাবর ২০২৩) ধূেপান ও তাোকজাত দ্রিয িযিহার 

(বনযন্ত্রণ) আইন (সংমিাবধত-২০১৩) এর যথাযথ িাস্তিাযমনর লমক্ষয 

িাংলাম্ি ডরাড ট্রান্সমপার্ট  অমথাবরটি-বিআরটিএ’র উম্যাে ও ঢাকা 

আহ্ছাবনযা বেিন স্বাস্্থ্য ডসক্টমরর সহমযাবেতায রাজধানীর ডজাযার সাহারা 

বিআরটিবস িাস বডমপামত জানুযাবর’২৩-এর ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তাবরখ যথাক্রমে 

চার ধামপ ডোর্ ৭৬০ জন েণ-পবরিহন চালকমক প্রবিক্ষণ ড্যা হমযমছ। 

‘ডপিাজীবি োবি চালকম্র ডপিােত ্ক্ষতা ও সমচতনতা িৃবিেূলক 

প্রবিক্ষণ’ বিমরানামে আমযাবজত প্রবিক্ষমণ ডপিা্ার োিী চালকম্র োমে তাোক বনযন্ত্রণ আইন িাস্তিাযন ও স্বাস্থ্য ক্ষবত বিষযক তথযবচত্র 

উপস্থ্াপন কমরন ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিমনর স্বাস্থ্য ডসক্টমরর তাোক বনযন্ত্রণ প্রকমের ডপ্রাগ্রাে অবিসার অদুত রহোন ইেন। 

প্রবিক্ষমণ প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ ধুেপামনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ বক, তাোক বনযন্ত্রণ আইন সম্পমকট  েণপবরিহন চালকম্র (িাস,বসএনবজ, ডলগুনা, 

ডর্মু্প) অিবহত করা হয। চালক ও চালমকর সহকারীম্র ধূেপামনর িমল েণপবরিহমন পমরাক্ষভামি ধূেপামনর বিকার হন যাত্রীরা, বিমিষ 

কমর নারী ও বিশুরা। িমল ধূেপান না কমরও একই রকে ক্ষবতর বিকার হমেন তারা।  

এ সেয বভবডও বচমত্রর োধযমে অংিযগ্রহণকারী চালকম্র েণপবরিহমন ধূেপামনর অপকাবরতা বিষময সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইমনর 

িাধযিাধকতা সম্পমকট  িাস চালকম্র সােমন বিস্তাবরত উপস্থ্াপন করা হয। 

পািবলক ডেস ডযেন িাস র্াবেটনাল, বিোন িন্দর, ডরলমষ্টিন, ডনৌ-িন্দর, সরকারী বিবভন্ন অবিসসহ েণ-জোমযত স্থ্মল ধূেপান আইনত 

্ন্ডবনয অপরাধ। ডযসি স্থ্ামন প্রতযক্ষ ধূেপানকাবরম্র কারমণ পমরাক্ষ ধূেপামনর বিকার হমেন অমনক োনুষ। 

েণ-পবরিহন িতভাে তাোকেুক্ত রাখা ও আইমনর িাস্তিাযন করার লমক্ষয ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন ও বিআরটিএ-র ডযৌথ উম্যামে প্রবত 

সপ্তামহই বনযবেতভামি এই প্রবিক্ষণ কাযটক্রে পবরচালনা কমর আসমছ।   
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এ সেয বভবডও বচমত্রর োধযমে অংিযগ্রহণকারী চালকম্র েণপবরিহমন ধূেপামনর অপকাবরতা বিষময সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইমনর 

িাধযিাধকতা সম্পমকট  িাস চালকম্র সােমন বিস্তাবরত উপস্থ্াপন করা হয। 
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প্রবিক্ষণ’ বিমরানামে আমযাবজত প্রবিক্ষমণ ডপিা্ার োিী চালকম্র োমে তাোক বনযন্ত্রণ আইন িাস্তিাযন ও স্বাস্থ্য ক্ষবত বিষযক তথযবচত্র 

উপস্থ্াপন কমরন ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিমনর স্বাস্থ্য ডসক্টমরর তাোক বনযন্ত্রণ প্রকমের ডপ্রাগ্রাে অবিসার অদুত রহোন ইেন। 

প্রবিক্ষমণ প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ ধুেপামনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ বক, তাোক বনযন্ত্রণ আইন সম্পমকট  েণপবরিহন চালকম্র (িাস,বসএনবজ, ডলগুনা, 

ডর্মু্প) অিবহত করা হয। চালক ও চালমকর সহকারীম্র ধূেপামনর িমল েণপবরিহমন পমরাক্ষভামি ধূেপামনর বিকার হন যাত্রীরা, বিমিষ 

কমর নারী ও বিশুরা। িমল ধূেপান না কমরও একই রকে ক্ষবতর বিকার হমেন তারা।  

এ সেয বভবডও বচমত্রর োধযমে অংিযগ্রহণকারী চালকম্র েণপবরিহমন ধূেপামনর অপকাবরতা বিষময সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইমনর 

িাধযিাধকতা সম্পমকট  িাস চালকম্র সােমন বিস্তাবরত উপস্থ্াপন করা হয। 

পািবলক ডেস ডযেন িাস র্াবেটনাল, বিোন িন্দর, ডরলমষ্টিন, ডনৌ-িন্দর, সরকারী বিবভন্ন অবিসসহ েণ-জোমযত স্থ্মল ধূেপান আইনত 

্ন্ডবনয অপরাধ। ডযসি স্থ্ামন প্রতযক্ষ ধূেপানকাবরম্র কারমণ পমরাক্ষ ধূেপামনর বিকার হমেন অমনক োনুষ। 

েণ-পবরিহন িতভাে তাোকেুক্ত রাখা ও আইমনর িাস্তিাযন করার লমক্ষয ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন ও বিআরটিএ-র ডযৌথ উম্যামে প্রবত 

সপ্তামহই বনযবেতভামি এই প্রবিক্ষণ কাযটক্রে পবরচালনা কমর আসমছ।   

 

https://bn.thestatement24.com/archives/4002  
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বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৭৬০ চালকমক প্রবিক্ষণ প্র্ান 

ডডস্ক বরমপার্ট ঃ (রবিিার ২৮ জানুযাবর ২০২৩) ধূেপান ও তাোকজাত দ্রিয িযিহার 

(বনযন্ত্রণ) আইন (সংমিাবধত-২০১৩) এর যথাযথ িাস্তিাযমনর লমক্ষয 

িাংলাম্ি ডরাড ট্রান্সমপার্ট  অমথাবরটি-বিআরটিএ’র উম্যাে ও ঢাকা 

আহ্ছাবনযা বেিন স্বাস্্থ্য ডসক্টমরর সহমযাবেতায রাজধানীর ডজাযার সাহারা 

বিআরটিবস িাস বডমপামত জানুযাবর’২৩-এর ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তাবরখ যথাক্রমে 

চার ধামপ ডোর্ ৭৬০ জন েণ-পবরিহন চালকমক প্রবিক্ষণ ড্যা হমযমছ। 

‘ডপিাজীবি োবি চালকম্র ডপিােত ্ক্ষতা ও সমচতনতা িৃবিেূলক 

প্রবিক্ষণ’ বিমরানামে আমযাবজত প্রবিক্ষমণ ডপিা্ার োিী চালকম্র োমে তাোক বনযন্ত্রণ আইন িাস্তিাযন ও স্বাস্থ্য ক্ষবত বিষযক তথযবচত্র 

উপস্থ্াপন কমরন ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিমনর স্বাস্থ্য ডসক্টমরর তাোক বনযন্ত্রণ প্রকমের ডপ্রাগ্রাে অবিসার অদুত রহোন ইেন। 

প্রবিক্ষমণ প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ ধুেপামনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ বক, তাোক বনযন্ত্রণ আইন সম্পমকট  েণপবরিহন চালকম্র (িাস,বসএনবজ, ডলগুনা, 

ডর্মু্প) অিবহত করা হয। চালক ও চালমকর সহকারীম্র ধূেপামনর িমল েণপবরিহমন পমরাক্ষভামি ধূেপামনর বিকার হন যাত্রীরা, বিমিষ 

কমর নারী ও বিশুরা। িমল ধূেপান না কমরও একই রকে ক্ষবতর বিকার হমেন তারা।  

এ সেয বভবডও বচমত্রর োধযমে অংিযগ্রহণকারী চালকম্র েণপবরিহমন ধূেপামনর অপকাবরতা বিষময সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইমনর 

িাধযিাধকতা সম্পমকট  িাস চালকম্র সােমন বিস্তাবরত উপস্থ্াপন করা হয। 

পািবলক ডেস ডযেন িাস র্াবেটনাল, বিোন িন্দর, ডরলমষ্টিন, ডনৌ-িন্দর, সরকারী বিবভন্ন অবিসসহ েণ-জোমযত স্থ্মল ধূেপান আইনত 

্ন্ডবনয অপরাধ। ডযসি স্থ্ামন প্রতযক্ষ ধূেপানকাবরম্র কারমণ পমরাক্ষ ধূেপামনর বিকার হমেন অমনক োনুষ। 

েণ-পবরিহন িতভাে তাোকেুক্ত রাখা ও আইমনর িাস্তিাযন করার লমক্ষয ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন ও বিআরটিএ-র ডযৌথ উম্যামে প্রবত 

সপ্তামহই বনযবেতভামি এই প্রবিক্ষণ কাযটক্রে পবরচালনা কমর আসমছ।   

 

 

https://banglapratidin.net/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0

%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-

%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-

%E0%A7%AD/  

 

 

https://banglapratidin.net/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AD/
https://banglapratidin.net/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AD/
https://banglapratidin.net/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AD/
https://banglapratidin.net/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AD/
https://banglapratidin.net/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%8F-%E0%A6%93-%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%AD/


 

 

 

বিআরটিএ ও ডামের উম্যামে ৭৬০ চালকমক প্রবিক্ষণ প্র্ান 

ডডস্ক বরমপার্ট ঃ (রবিিার ২৮ জানুযাবর ২০২৩) ধূেপান ও তাোকজাত দ্রিয িযিহার 

(বনযন্ত্রণ) আইন (সংমিাবধত-২০১৩) এর যথাযথ িাস্তিাযমনর লমক্ষয 

িাংলাম্ি ডরাড ট্রান্সমপার্ট  অমথাবরটি-বিআরটিএ’র উম্যাে ও ঢাকা 

আহ্ছাবনযা বেিন স্বাস্্থ্য ডসক্টমরর সহমযাবেতায রাজধানীর ডজাযার সাহারা 

বিআরটিবস িাস বডমপামত জানুযাবর’২৩-এর ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তাবরখ যথাক্রমে 

চার ধামপ ডোর্ ৭৬০ জন েণ-পবরিহন চালকমক প্রবিক্ষণ ড্যা হমযমছ। 

‘ডপিাজীবি োবি চালকম্র ডপিােত ্ক্ষতা ও সমচতনতা িৃবিেূলক 

প্রবিক্ষণ’ বিমরানামে আমযাবজত প্রবিক্ষমণ ডপিা্ার োিী চালকম্র োমে তাোক বনযন্ত্রণ আইন িাস্তিাযন ও স্বাস্থ্য ক্ষবত বিষযক তথযবচত্র 

উপস্থ্াপন কমরন ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিমনর স্বাস্থ্য ডসক্টমরর তাোক বনযন্ত্রণ প্রকমের ডপ্রাগ্রাে অবিসার অদুত রহোন ইেন। 

প্রবিক্ষমণ প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ ধুেপামনর কুিল, স্বাস্থ্য েুুঁ বক, তাোক বনযন্ত্রণ আইন সম্পমকট  েণপবরিহন চালকম্র (িাস,বসএনবজ, ডলগুনা, 

ডর্মু্প) অিবহত করা হয। চালক ও চালমকর সহকারীম্র ধূেপামনর িমল েণপবরিহমন পমরাক্ষভামি ধূেপামনর বিকার হন যাত্রীরা, বিমিষ 

কমর নারী ও বিশুরা। িমল ধূেপান না কমরও একই রকে ক্ষবতর বিকার হমেন তারা।  

এ সেয বভবডও বচমত্রর োধযমে অংিযগ্রহণকারী চালকম্র েণপবরিহমন ধূেপামনর অপকাবরতা বিষময সু-স্পষ্ট ধারণা ও আইমনর 

িাধযিাধকতা সম্পমকট  িাস চালকম্র সােমন বিস্তাবরত উপস্থ্াপন করা হয। 

পািবলক ডেস ডযেন িাস র্াবেটনাল, বিোন িন্দর, ডরলমষ্টিন, ডনৌ-িন্দর, সরকারী বিবভন্ন অবিসসহ েণ-জোমযত স্থ্মল ধূেপান আইনত 

্ন্ডবনয অপরাধ। ডযসি স্থ্ামন প্রতযক্ষ ধূেপানকাবরম্র কারমণ পমরাক্ষ ধূেপামনর বিকার হমেন অমনক োনুষ। 

েণ-পবরিহন িতভাে তাোকেুক্ত রাখা ও আইমনর িাস্তিাযন করার লমক্ষয ঢাকা আহ্ছাবনযা বেিন ও বিআরটিএ-র ডযৌথ উম্যামে প্রবত 

সপ্তামহই বনযবেতভামি এই প্রবিক্ষণ কাযটক্রে পবরচালনা কমর আসমছ।   

 

https://bbcekottor.com/2022/12/29/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%E0%A7%A6-

%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9

%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86/  

 

 

https://bbcekottor.com/2022/12/29/%E0%A7%AD%E0%A7%A6%E0%A7%A6-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A3-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%86/
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