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আইরসরিরিআি,রি িাাংিাদেদেি জিিায়ু পরিির্তন সম্পরকতর্ র্থ্য এিাং জনস্বাদযযি উপি এর েভাি 

নিয়ে একনি িতুি ওয়েবসাইি চালু কয়রয়ে 

ঢাকা, িাাংিাদেে, ১৩ প্রেব্রুয়ািী ২০২৩: আজ আইনসনিনিআর,নব এর “ইনিনিয়েনিভ ফর ক্লাইয়েি চচঞ্জ অ্যান্ড চেলথ” 

ইউএসএআইরিি রিসার্ত েি রিরসেন প্রেকািস (আিরিএে) এর সহায়র্ায় জিস্বায়যযর উপর জলবােু পনরবততয়ির প্রভায়বর 

গুরুত্বপূর্ত তথযভান্ডার নেয়সয়ব একনি বহুল প্রতযানিত ওয়েব-প্ল্যািফেত https://cch.icddrb.org চালু কয়রয়ে। এই 

ওয়েবসাইিনি জলবােু পনরবততি এবং জিস্বাযয নবষেক সবতয়িষ তথয-উপাত্ত এবং গয়বষর্ালব্ধ ফলাফয়লর জিয একনি 

ওোি-স্টপ নরয়সাসত নেয়সয়ব কাজ করয়ব। অনুষ্ঠানরি ঢাকাি েহাখািীদর্ আইরসরিরিআি,রি-ি সাসাকাওয়া প্রসরেনাি কদে 

অনুরষ্ঠর্ হয়। 

আইনসনিনিআর,নব-র েযািারিাল এন্ড চাইল্ড চেলথ নিনভসয়ির চজযষ্ঠ পনরচালক, ি. িােস আল আনরনফি আেনিত 

অ্নতনথয়েরয়ক স্বাগত জািাি এবং এই উয়েযায়গর গুরুয়ত্বর উপর চজার নেয়ে বয়লি, "জলবােু পনরবততি এই সেয়ের 

সবয়চয়ে গুরুত্বপূর্ত ববনিক স্বাযয সেসযাগুনলর েয়যয একনি, এবং স্বায়যযর উপর এর প্রভাব ভালভায়ব চবাঝার জিয আোয়ের 

নিকি নিভুতল এবং োলিাগাে তথয-উপাত্ত থ্াকা অ্তযন্ত গুরুত্বপূর্ত। এ উদেদেয এই িতুি ওয়েবসাইিনি একনি গুরুত্বপূর্ত 

পেয়েপ।" 

আইনসনিনিআর,নব এর ইয়েনরিাস সায়েনিস্ট এবং প্রকল্প প্রযাি ি. নপিার নকে নিিনফল্ড এবং জিাব আনতক আেসাি, 

নসনিের চপ্রাগ্রাে েযায়িজার ওয়েবসাইিনির গঠি; কার্তকানরতা; জলবােু পনরবততি এবং স্বায়যযর উপর এর প্রভাব সম্পনকতত 

নরয়েল-িাইে তথয প্রোয়ির সেেতা উপযাপন কদিন। বােুর গুিগত োি, তাপোত্রা এবং আর্দ্ততা পনরোয়পর জিয একনি 

স্বেংনিে র্ি আইনসনিনিআর,নব-ি েোখালী েপ্তয়র বসায়িা েয়েয়ে চর্িা প্রনত ঘিার নরয়েল-িাইে তথয-উপাত্ত প্রোি 

করয়ে।  

ি. নিিনফয়ল্ডর উপযাপিা এবং ওয়েবসাইিনি উয়বাযি করার পয়র, একনি উনু্মক্ত আয়লাচিা অ্িুনষ্ঠত েে, চর্খায়ি 

জলবােু পনরবততি এবং স্বাযয নবয়িষজ্ঞ, নবজ্ঞািী, গয়বষর্াকারী এবং চপ্রাগ্রাে বাস্তবােিকারীরগর্ এই ওয়েবসাইয়ির 

গুরুত্ব এবং এনিয়ক কীভায়ব আরও সেৃদ্ধ করা র্াে তা নিয়ে আদিার্নাে অাংেগ্রের্ কয়রি। স্বাযয ও পরিিাি কিযাণ 

েন্ত্রণািদয়ি “ক্লাইদেি প্রর্ঞ্জ অযান্ড প্রহিথ্ েদোেন ইউরনি” এি সেন্বয়কািী ি. ইকিাি করিি আইরসরিরিআি,রি 

গদিষণা েিদক ওদয়িসাইিরি তর্রি কিাি জনয ধনযিাে জানান। রর্রন িদিন, এরি নীরর্-রনধতািকগণ পরিকল্পনা এিাং 

রসদ্ধান্ত গ্রহদণ গুরুত্বপূণত ভূরেকা িাখদি।  রর্রন জিিায়ু পরিির্তন এিাং স্বাদযযি সম্পকত রনদয় কাজ কিাি জনয অনযানয 

েন্ত্রর্ালে ও সাংযাি প্র ৌথ্ সহদ ারগর্ায় আইরসরিরিআি,রি গদিষণা েি এিাং ওদয়িসাইিরি  অন্তভুতক্ত কিাি আগ্রহ 

েকাে কদিন। 

https://cch.icddrb.org/
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ইউএসএআইনি-এর জিসংখযা স্বাযয ও পুনি অ্নফয়সর উপ-পনরচালক নেরান্ডা চবকেযাি সোপিী বক্তয়বয বয়লি, “এই 

ওয়েবসাইিনি গয়বষকয়ের প্রয়োজিীে তথয চপয়ত সাোর্য করয়ব। এই ওয়েবসাইিনি জলবােু পনরবততয়ির স্বাযয সেসযা 

সম্পয়কতও সয়চতিতা বাডায়ব।“ নতনি আরও বয়লি, "ইউএসএআইনি জলবােু পনরবততি এবং স্বায়যযর িতুি োত্রা এবং 

গুর্গত কারর্গুনল খুুঁয়জ চবর করয়ত আরও গয়বষর্া চানলয়ে র্াওোর উপর চজার নেয়েয়ে।" 

অনুষ্ঠাদন আিও িক্তিয িাদখন আইরসরিরিআি,রি-ি চেলথ নসয়স্টে এন্ড পপুয়লিাি স্টযানিজ নিনভসয়ির ভািোপ্ত রসরনয়ি 

পরির্ািক ি. েনজুি আহদেে হারনরে এিাং েযািারিাল এন্ড চাইল্ড চেলথ নিনভসয়ির, চেি অ্ফ নরসাচত ি. কােরুন নাহাি। 

বাংলায়েি সরকায়রর স্বাযয ও পনরবার কলযার্ েির্ালে এবং পনরয়বি, বি ও জলবােু পনরবততি েির্ালে; ইউএসএআইনি 

এবং অ্িযািয উন্নেি সেয়র্াগীয়ের প্রনতনিনযরাও অ্িুষ্ঠায়ি উপনযত নেয়লি। 

# 

প্র দকাদনা র্থ্য এিাং সহায়র্াি জনয:  

জার্ীয় রেরিয়া প্র াগাদ াগ: 

এদকএে র্ারিেুি ইসিাে খান 

রসরনয়ি েযাদনজাি, করেউরনদকেনস, আইরসরিরিআি,রি 

ইদেইি: tariful.islam@icddrb.org 

 

 


