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আজ ২৮শে শেব্রুয়ারী ২০২৩, ইউএসএআইডি অর্থাড়িত ডিসার্থ  ফি ডিডসশন মেকািস (আিডিএে) কার্থকলাপ, 

আইডসডিডিআি,ডি এিং মিটা ফি ইেপযাক্ট (D4I)স্বাস্থ্য সাংিাডিকদিি সাদর্ একটি ডিদশষ অডিদিশদনি 
আদ়িাজন কদি এবং স্বাদস্থ্যি উপি জলিা়ি়ু পডিিতথ দনি প্রভাি মিাঝাি জনয একটি ওদ়িি-ডভডিক প্ল্যাটফেথ 
https://cch.icddrb.org/ প্রিশথন কিা হ়ি। এই ওদ়িিসাইটটি জলিা়ি়ু পডিিতথ ন এিং জনস্বাস্থ্য ডিষ়িক সিথদশষ 
তর্য-উপাি এিং গদিষণালব্ধ ফলাফদলি জনয একটি ও়িান-স্টপ ডিদসাসথ ডহদসদি কাজ কিদি।  

আইডসডিডিআি,ডি এি ইদেডিটাস সাদ়িডিস্ট এিং প্রকল্প প্রিান ি. ডপটাি ডকে ডিটডফল্ড জলিা়ি়ু পডিিতথ ন 
কীভাদি ডিশ্ব স্বাস্থ্য তর্া জনদগাষ্টীদক প্রভাডিত কিদে মস সম্পদকথ  একটি উপস্থ্াপনা ডিদ়ি অডিদিশন শুরু 
কদিন। ডতডন িাংলাদিদশি জলিা়ি়ু পডিিতথ ন ও আিহাও়িা সম্পডকথ ত তদর্যি ঘাটডতি ডিষদ়ি মজাি মিন এিং 
িদলন, এই ডিষ়ি সংডিষ্ট িাস্তিসম্মত ও ডিদ়িল-টাইে তর্য-উপাি খ়ুুঁদজ পাও়িা মিশ কঠিন। িাাঃ ডিটডফদল্ডি 
িকৃ্ততাি পদি, জনাি তানভীি আহদেি, গদিষণা কেথকতথ া, এইর্এসডপএসডি, আইডসডিডিআি,ডি ওদ়িিসাইদটি গঠন, 
বিডশষ্টয ও কার্থকাডিতা প্রিশথদনি পাশাপাডশ স্বাদস্থ্যি উপি জলিা়ি়ু পডিিতথ দনি প্রভাি, তাপোত্রা, আর্দ্থতা এিং 
িা়ি়ু-প্রিাদহি গুনগত োদনি ডিদ়িল-টাইে তর্য প্রিাদনি স্বক্ষেতা প্রিশথন কদি র্া ডকনা েহাখালী ডভডিক একটি 
স্ব়িংডি়ি র্দেি োিযদে প্রডত ঘিা়ি হালনাগাি কিা হ়ি। 

ওদ়িিসাইটটি িাংলাদিদশি স্বাদস্থ্যি উপি জলিা়ি়ু পডিিতথ দনি প্রভাি সম্পডকথ ত তর্য এিং সিঞ্জাে সম্পডকথ ত 
িািনা প্রিান কদি, র্াি েদিয মভক্টি-িাডহত মিাগ, তাপ-প্রিাহ, তাপোত্রাি র্াপ, িা়ি়ু িষূণ এিং খািয ডনিাপিাি 
তর্য অনযতে। এিই িািািাডহকতা়ি, এটি জলিা়ি়ু ডিপর্থ়ি, মর্েন ঘূডণথঝড়, িনযা ও খিা, স্থ্ানী়ি এিং বিডশ্বক 
জলিা়ি়ু পডিিতথ ন-সম্পডকথ ত কািণগুডলি তর্য, মর্েন সে়ুর্দ্পৃদেি উচ্চতা িডৃি, লিণাক্ততা, সে়ুর্দ্ পৃদেি তাপোত্রা, 
িা়ি়ুেণ্ডলী়ি কািথন-িাই-অক্সাইি, বিডশ্বক উষ্ণতা, গ্রীনহাউস গযাস ডনগথেন, এল-ডনদনা/লা-ডননা, ইডি়িান ওশান 
িাইদপাল, ইতযাডি ডিষ়িক তর্য ও উপাি ওদ়িিসাইটিদত ডিিযোন। এই ওদ়িিসাইটটি ইউএসএআইডি-এি ডিসার্থ  
ফি ডিডসশন মেকািস RDM) উদিযাদগি সহা়িতা়ি বতডি কিা হদ়িদে।  

িাাঃ ডিটডফদল্ডি উপস্থ্াপনা ও প্রিশথদনি পদি, একটি সেডিত আদলার্নাি অডিদিশন অন়ুডেত হদ়িডেল, মর্খাদন 
জলিা়ি়ু পডিিতথ ন এিং স্বাস্থ্য ডিদশষজ্ঞিা, ডিজ্ঞানী, গদিষক এিং মপ্রাগ্রাে িাস্তিা়িনকািীিা এই ওদ়িিসাইদটি 
গুরুত্ব এিং ভডিষযদত এটিদক আিও কীভাদি তর্যিহুল ও িযিহাি উপদর্াগী কিা র্া়ি মস সম্পদকথ  আদলার্না 
কদিন । িাংলাদিশ মহলর্ ডিদপাটথ াসথ মফািাে এি সভাপডত জনাি িাদশি িাডি, আইডসডিডিআি,ডি টিেদক 
এেন একটি ওদ়িি-ডিদসাসথ হাি বতডি কিাি জনয িনযিাি জাডনদ়িদেন এিং ডতডন আদিা িদলন মর্ নীডত-
ডনিথািদকিা তাদিি পডিকল্পনা এিং ডসিান্ত গ্রহদণি জনয এই ওদ়িিসাইটি একটি শডক্তশালী হাডত়িাি ডহসাদি 
িযিহাি কিদত পািদি। 



 

অডিদিশনটি এই িািণা ডিদ়ি মশষ কিা হদ়িডেল মর্ সাইটটি একটি প্রকদল্পি অিীদন বতডি কিা হদলও, 

আইডসডিডিআি,ডি এই ওদ়িিসাইটটিদক সর্ল িাখদি এিং এটি ডন়িডেত হালানাগাি কিদি। 

অডিদিশনটি উপস্থ্াপনা কদিন ি. ডপটাি ডকে ডিটডফল্ড, ইদেডিটাস সাদ়িডিস্ট, আইডসডিডিআি,ডি এিং জনাি 
তানভীি আহদেি, গদিষণা কেথকতা, এইর্এসডপএসডি, আইডসডিডিআি, ডি। অন়ুোদন আদিা উপডস্থ্ত ডেদলন 
ইউএসএআইডি/িাংলাদিদশি প্রডতডনডিিা। এোড়াও অন়ুোদন উপডস্থ্ত ডেদলন ি. শােস আল আডিডফন, মজযে 
পডির্ালক(এেডসএইর্ডি), আইডসডিডিআিডি; ি. ডেজান়ুি িহোন, কাডি ডলি, িাটা ফি ইেপযাক্ট; স়ুডিতা খান, 

নদলজ েযাদনজদেি অযাি কডেউডনদকশন মেশাডলস্ট, িাটা ফি ইেপযাক্ট। 

অন়ুোনটি মর্ৌর্ভাদি আইডসডিডিআিডি এিং িাটা ফি ইেপযাক্ট, র্যাদপল ডহদলি নর্থ কযাদিাডলনা ডিশ্বডিিযালদ়িি 
একটি মিটা র্াডলত উদিযাগ দ্বািা আদ়িাডজত হদ়িডেল; এিং সহদর্াগী ডহদসদি ডেল োডকথ ন র়্ুক্তিাদেি আন্তজথ াডতক 
উন্ন়িন সংস্থ্া (ইউএসএআইডি)। 

মর্াগাদর্াদগি জনযাঃ স়ুডিতা খান, নদলজ েযাদনজদেি অযাি কডেউডনদকশন মেশাডলস্ট, িাটা ফি ইেপযাক্ট, 
নর্থ কযাদিাডলনা ডিশ্বডিিযাল়ি, র্যাদপল ডহল। shusmita@email.unc.edu or 01713209091  
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ন াট ফর এডিটরস 

আইডসডিডিআর,ডব 

আইসিসিসিআর,সি িাাংলাদেদে অিসিত একটি আন্তর্জাসতক র্নস্বািয গদিষণা প্রসতষ্ঠান। ১৯৬০ িাদল 

প্রসতটষ্ঠত হওয়া প্রসতষ্ঠানটি োসরদযযর মদযয িিিািকারী র্নগদণর প্রযান স্বািয িমিযাগুদলার স্বল্প খরদে 

িমাযান উদ্ভািদনর ক্ষেদে অগ্রগণয এিাং িহৃৎ পসরিদর তাদের কার্ জকাসরতার েৃঢ় প্রমাণ ক্ষরদখ র্াদে। 

আইসিসিসিআর,সি গদিষণা এিাং সেসকৎিার মাযযদম র্ীিন রোকারী পসরদষিা প্রোন এিাং সিদের গুরুতর 

র্নস্বািয িাংক্রান্ত উদেগগুসলর িমাযান কদর র্াদে। 

 

িাটা ফর ইমপ্যাক্ট 

ইউএিএআইসি এর অর্ জায়ন োরা পসরোসলত িািা ফর ইমপযাক্ট সিসিন্ন ক্ষেদের ক্ষপ্রাগ্রাম, নীসত, এিাং 

স্বাদিযর ফলাফল উন্নত করদত উচ্চ-মাদনর স্বািয এিাং উন্নয়ন খাত িম্পসকজত ক্ষিিা ততসর এিাং িযিহার 

করদত িহায়তা কদর র্াদক। িািা ফর ইমপযাক্ট সিেযমান ক্ষিিা িযিহার করার র্নয প্রর্ুক্তিগত এিাং 

িাাংগঠসনক েমতাদক েক্তিোলী করার মাযযদম ক্ষপ্রাগ্রাদমর কার্ জকাসরতা তেন্ত কদর, অসিদর্াক্তর্ত 

িযিিাপনাদক িমর্ জন কদর এিাং প্রমাণলব্ধ জ্ঞান ক্ষর্দক ক্ষেদখ।  

  

 

 


