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স িব ি
িবষয়: িবিবএস ক ক জনজীবেন জলবা পিরবতেনর ভাব কম িচর আওতায় স ািদত ‘Bangladesh Disaster-related
Statistics 2015: Climate Change and Natural Disaster Perspectives’ িরেপােটর স িব ি ।
বাংলােদশ পিরসং ান েরা (িবিবএস) ক ক আেয়ািজত “Bangladesh Disaster-related Statistics 2015: Climate
Change and Natural Disaster Perspectives” শীষক িরেপােট র মাড়ক উে াচন অ ােন গণ জাত ী বাংলােদশ
সরকােরর মাননীয় পিরক না ম ী জনাব আ হ ম ফা কামাল, এফিসএ, এমিপ ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন। িবেশষ
অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন জনাব মা: শা কামাল, সিচব, েযাগ ব াপনা ও াণ ম ণালয়, িবিশ পিরেবশিবদ ড. আিতক
রহমান, িনবাহী পিরচালক, বাংলােদশ স ার ফর এ াডভা ড ািডজ এবং অ াপক ড. এ এস এম মাক দ কামাল, চয়ার ান,
েযাগ িব ান ও ব াপনা িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়। Guest of Honour িহেসেব উপি ত িছেলন Mr. Daniel Clarke,
Statistician ও Disaster-related Statistics as well as Environmental Economic Accounting Specialist, UNESCAP. পিরসং ান ও ত
ব াপনা িবভােগর সিচব জনাব ক এম মাজাে ল হক অ ােন সভাপিত কেরন। এছাড়াও

পিরক না কিমশেনর সদ
, বাংলােদশ পিরসং ান েরার মহাপিরচালক জনাব মাহ আব ল ওয়ােজদ, পিরসং ান ও ত
ব াপনা িবভােগর অিতির সিচব জনাব মাঃ সিফ ল ইসলাম, অিতির সিচব (উ য়ন) জনাব এম. এ. মা ান হাওলাদার, িবিবএস
এর উপ-মহাপিরচালক জনাব মাঃ বাই ল আমীন ইঁ য়া, িবিশ পিরেবশিবদগণ, একােডিম , উ য়ন সহেযাগী সং ার িতিনিধ ,
Mr. Jean-Louis Weber, Consultant, UN-ESCAP, এনিজও িতিনিধ উপি হত িছেলন।

ক) জিরেপর পট িম: বাংলােদশ িথবীর এক

েযাগ বণ দশ িহেসেব পিরিচত। বতমান সমেয় জলবা পিরবতন সারা িবে
এক ব ল আেলািচত িবষয়। ীন হাউজ াস িন:সরণ ও ে র উ তা ি র ভােব জলবা েত পিরবতন হে । ভৗেগািলক
অব ান ও জলবা পিরবতেনর কারেণ া িতক েযাগ এেদেশ এক িনত ৈনিমি ক ঘটনা। জলবা পিরবতেনর ভােব বাংলােদশ
আজ মারা কভােব িবপ । জলবা পিরবতেনর ফেল এেদেশ া িতক েযাগ সংগঠেনর হার ব েন ি পেয়েছ। সামি ক
জনজীবেন া িতক েযাগ যমন, অিত ি , খরা, ব া, আকি ক ব া, জলম তা, িণঝড় ও জেলা াস, টেনেডা, ব পাত,
নদীভা ন/উপ লীয় ভা ন, িমধস, লবণা তা িতর মেতা মারা ক া িতক েযাগস হ মা েষর আথ-সামািজক অব ার াপক
পিরবতন সাধন কের, তার হালনাগাদ স ক তে র অভােব সরকােরর স ক পিরক না ণয়েনর জ কম িচ হণ করা ক সা হেয়
পেড়। িবধায় িবিবএস থমবােরর মেতা এই জিরপ পিরচালনার উে াগ হণ কেরিছল।

খ) জিরেপর উে

: এই জিরেপর উে স হ হে ঃ
১) েযাগ বণ এলাকার গত খানার আথ-সামািজক বিশ িন পণ
২) া িতক েযােগ িষ খােতর (শ , মৎ , গবািদপ , হ স- রিগ িত) উৎপাদেনর য়- িতর িহসাব িন পণ
৩) েযাগ বণ এলাকার িত জিমর ত -উপা সং হ
৪) গত এলাকার আ া / িত বািড়র (বসতঘর, রা াঘর গায়ালঘর), উঠােনর গাছপালা িতর য়- িতর িহসাব িন পণ
৫) েযাগ বণ এলাকার মা েষর া ও ািনেটশেনর (Health and Sanitation) ত -উপা সং হ
৬) গত এলাকার নারী, িশ ও িতব ীেদর িবপদাপ তা িন পণ এবং
৭) জলবা পিরবতন, জলবা পিরবতেনর ভাব, েযাগ এবং েযাগ ব াপনা িবষেয় জনসেচতনতা িবষেয় ত -উপা সং হ করা।

গ) জিরেপর পিরিধ,

াি ও সং া: ভৗেগািলকভােব সােবক িছটমহল তীত বাংলােদেশর ৬৪ জলার ১১

ধান েযােগর
িবপরীেত েযাগ বণ এলাকা থেক খানািভি ক এই জিরেপর ত -উপা দীঘ প বহার কের সা াৎকােরর মা েম সং হ করা
হেয়েছ। িবিবএস জলবা পিরবতেনর অ ঘটকস হ যমন: তাপমা া, ি পাত, কাবন িন:সরণ, ি ন হাউজ াস িতর উপর িভি
কের জিরপ পিরচালনা কেরিন। িবিবএস লত: খানািভি ক জনজীবেন জলবা পিরবতেনর কারেণ সংঘ ত া িতক েযাগ
িবষয়ক ত -উপা সং হ কের িরেপাট ণয়েনর কাজ করেছ। িবিবএস ক ক িনজ চিলত সাধারণ সং াস হ এবং সরকােরর
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ণয়ন ত পিরেবশ ও েযাগ িবষয়ক আইন, নীিতমালা, কম-পিরক না, েযাগ কাষ, েযাগ ব াপনা সং া কািরগরী সং া এবং
িণবি াস (Concepts, Definitions and Classifications) অ সরণ কের এ জিরপ পিরচালনা করা হেয়েছ।

ঘ) জিরেপর প িত: িবিবএস ক ক জলবা পিরবতেনর ফেল

া িতক েযােগ িত
েযাগিভি ক ১১
কােডর
িবপরীেত ২১,৮৯২
মৗজা/মহ া িচি ত করা হয়। Two Stage Sampling প িত অ সরণ বক Kish Allocation এর
মা েম থম পযােয় িচি ত ২১, ৮৯২ মৗজা/মহ ার তািলকা থেক ৪,৯৪৫ মৗজা/মহ া (Primary Sampling Unit-PSU)
িনবাচন করা হয় এবং সংি
মৗজা/মহ ায় ণা ভােব খানা তািলকা ণয়ন করা হয়। ি তীয় পযােয় ৪,৯৪৫
মৗজা/মহ ার
িনবািচত েযােগ আ া / িত খানার ম থেক সরল দব ন না চয়ন (Simple Random Sample-SRS) প িতেত ড়া
িনবািচত ৩০ (ি শ) খানা হেত পে র মা েম এই জিরপ কায ম পিরচালনা করা হয়। জলািভি ক েযাগ িবষয়ক পিরসং ান
েতর লে
িত জলায় সবিন ১৪৪০ খানা হেত ত -উপা সং হ করা হয়। তপে জিরপকালীন সমেয় ৬৪ জলার
৪,৯৪৫ মৗজা/মহ ার সবেমাট ১,৪৩,৯৮০ খানা হেত দীঘ পে র মা েম সা াৎকােরর িভি েত ত -উপা সং হ করা হয়।
িবিবএস ক ক এ যাবত য কয় বড় আকােরর ন না জিরপ পিরচালনা করা হেয়েছ তার মে এ অ তম।

ঙ) জিরপ হেত া উে খেযা ফলাফলঃ
১. েযাগ বণ এলাকার খানা ও জনসং া: েযাগ বণ এলাকায় ৪৩,৬১,২৬১

খানা রেয়েছ এবং েযাগ বণ এলাকার
জনসং া ২ কা ২০ ল ৪ হাজার ৩৬৭ জন। অথাৎ দেশর সবেমাট খানার ায় ১৩ % খানা এবং ১২.৬৪ % জনসং া েযাগ
বণ এলাকায় বসবাস কের। েযাগ বণ এলাকার খানার আকার ৪.৬৩ ।

২. েযাগ বণ এলাকার বসবােসর ধান ঘেরর কাঠােমা: েযাগ বণ এলাকার খানার ধান ঘর ৭০.৩১ % ক চা, ১৭.৪৪ %
অধপাকা, ১০.১৯ % পাকা, পিড় ১.৯৫ % এবং অ া ০.১১ %।

৩. েযাগ বণ এলাকার খানার খাবার পািনর উৎস: েযাগ বণ এলাকার খানার খাবার পািনর উৎস ৯৫.২৩ % সা াই/পাইপ,
ােলা/িডপ উবওেয়ল, নল প এবং ৪.৭৭ % পািনর উৎস

র, প ও অ া ।

৪. টয়েলট (পায়খানা) ফ ািসিল : েযাগ বণ এলাকার খানার মাট পাকা পায়খানা (ওয়াটার িসল ও িসল িবহীন) ৪৯.৯০ %, ক চা
পায়খানা ৪৬.৫৬ % এবং খালা জায়গা ৩.৫৪ % ।

৫. আেলার উৎস: েযাগ বণ এলাকার খানার আেলার উৎস হে ৫৯.৯৮ % ইেলকি িস ও সালার পাওয়ার, কেরািসন ও অ া
৪০.০২ % ।

৬. িশ াগত যা তা: েযাগ বণ এলাকার খানার সদ েদর িশ াগত যা তার িদক থেক ল

করা যাে য, ১ম িণ থেক
৫ম িণ পাশ ৩৩ %, ৬ থেক ৯ম িণ পয পাশ ১৯ %, এসএসিস/এইচএসিস সমমােনর পাশ ৯ %, াতক/ াতেকা র পাশ মা
১ % এবং কান ধরেণর িশ াই হণ কেরিন এেদর সং া সবেচেয় বিশ অথাৎ ৩৮ % ।

৭. খানার আেয়র ধান উৎস: েযাগ বণ এলাকার খানার ধান আেয়র উৎস অ সাের দখা যায়, সবেচেয় বিশ খানার আেয়র
উৎস হে
িষ (৩৬ %), ি তীয় ধান উৎস হে িদন ম ির অথাৎ ৩৩ % ( িষ িদন ম র ও অ িষ িদন ম র), ১৫ %খানার
আেয়র উৎস বসা, ১৪ % সবা (সকল ধরেণর চা ির), ১ % িশ ( মা িশে র মািলক) এবং ২ % অ া আেয়র উৎেসর সােথ
জিড়ত ( হ-পিরচািরকা, িভ ক িত)।

৮. েযােগ আ া খানার সং া ( েযােগর ধরণ অ যায়ী): ২০০৯-২০১৪ ি . সময়কােল অথাৎ ০৬ বছের েযাগ বণ এলাকার
আ া সবেমাট ৪৩,৬১,২৬১ খানার মে ব ায় ৩৪.৪৮ %, িণঝেড় ২১.৩১ %, ব পাত ও ব ঝেড় (কালৈবশাখী ও আি নী
ঝড়সহ) ১৪.৯৪ %, খড়ায় ১৪.৮০ %, জলম তায় ১৩.৮৮ %, িশলা ি েত ১১.৮৮ %, জেলা ােস ৮.৬৫ % , নদী/উপ লীয় ভা েন
৪.৯৫ % , টেনেডােত ৪.১৪ %, লবণা তায় ৪.০৯ %, িমধেস ০.০৮ % এবং অ া
েযাগ যমন, য়াশা, শত বাহ,
পাকামাকেড়র আ মণ িতেত ৭.৯০ % খানা আ া হেয়িছল।
অ িদেক িবভাগ িভি ক েযােগর ধরণ অ যায়ী খানায ভাব দখা যায় (মাি মল উ র), খড়ায় রাজশাহী িবভাগ ১ম (২৫.৩৯ %)
এবং রং র িবভাগ ২য় ােন (২৩.৯৯ %), ব ায় িসেলট িবভাগ ১ম (৬৯.৯৭ %) এবং ঢাকা িবভাগ ২য় (৫১.৮৯ %), জলম তায়
লনা িবভাগ ১ম (৩৪.৮৮ %) এবং চ াম িবভাগ ২য় (৩৪.৩৯ %), িণঝেড় বিরশাল িবভাগ ১ম (৭৮.৩১ %) এবং চ াম িবভাগ
২য় (৩০.৯৬ %), টেনেডােত রং র িবভাগ ১ম (১২.৩০ %) এবং রাজশাহী িবভাগ ২য় (৭.৫১ %), জেলা ােস বিরশাল ও চ াম
িবভাগ যথা েম ৩১.৫১ % ও ১৩.৫১ %, ব পাত ও ব ঝেড় (কালৈবশাখী ও আি নী ঝড়সহ) িসেলট ও রং র িবভাগ যথা েম
৩১.৮৪ % এবং২৩.৫৩ %, নদী/উপ লীয় চ াম ও রং র িবভাগ যথা েম ৭.০১ % এবং ৬.৮৭ %, িমধেস চ াম ও িসেলট
িবভাগ যথা েম ০.৮০ % এবং ০.০২ %, লবণা তায় লনা ও চ াম িবভাগ যথা েম ২২.২৪ % এবং ৫.৩০%, িশলা ি েত ঢাকা
ও রং র িবভাগ যথা েম ২০.৮৬ % এবং ১৬.৬২%, অ া েযাগ যমন, য়াশা, শত বাহ, পাকামাকেড়র আ মণ িতেত
রাজশাহী ও চ াম িবভাগ যথা েম ১৪.৭৩ % এবং ১২.৮৬ %

৯. েযােগ আ াে র সময়: ২০০৯-২০১৪ ি . সময়কােল অথাৎ ছয় বছের েযাগ বণ এলাকার খানার ৫৬ % খানা একবার, ২৭ %
খানা ২ বার, ১৭ % খানা িতন বা তেতািধকবার েযােগ আ া হেয়িছল।
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১০. কমিবহীন িদেনর গড় সময়: ২০০৯-২০১৪ ি . সময়কােল অথাৎ ছয় বছের েযাগ বণ এলাকার খানার সদ রা গেড় ১২.১৩
িদন কম থেক িবরত িছল। ধানত: ব ায় ১৭.৬৩ িদন, নদী/উপ লীয় ভা েন ১৬.৮৬ িদন, জলম তায় ১৪.৮৫ িদন, খড়ায় ১২.০৯
িদন, জেলা ােস ১০.৮০ িদন, িণঝেড় ৯.৩৩ িদন, ব পাত ও ব ঝেড় (কালৈবশাখী ও আি নী ঝড়সহ) ৭.৬০ িদন েযাগ বণ
এলাকার খানার সদ রা কম থেক িবরত িছেলন।

১১. া িতক েযােগ খানািভি ক য়- িত (Damage and Loss) িন পণ: এই জিরেপর এক অিত

ণ ফলাফল
হেলা া িতক েযােগ খানািভি ক য়- িত িহসাব িন পণ। সামি ক অথনীিতর ০৫ (প চ)
ািত ািনক স েরর মে অ তম
হেলা Household Sector. া িতক েযােগ গত ২০০৯-২০১৪ ি . পয ০৬ (ছয়) বছের খানািভি ক আিথক িত ১ ল ৮৪
হাজার ২৪৭ িমিলয়ন টাকা। এর মে শ খােত ৩৬.২০ %, ািণস েদ ৪.৭৬ %, পালি েত ১.২১ %, মৎ খােত ৫.৮২ %,
জিমেত ২৬.৭২% ও বসতঘর, রা াঘর ও গায়ালঘর ১৭.১৯ % এবং উঠােনর গাছ-পালায় ৮.১০ % য়- িত হেয়েছ। উে
য,
হৎ িষ স ের (শ + ািণস দ + পাি + মৎ ) সবেমাট ৮৮ হাজার ৪১৪ িমিলয়ন টাকা (৪৮.০০ %) িত হেয়েছ। আবার
া িতক েযাগ েলার মে ব ায় আিথক িত ৪২ হাজার ৮০৭ িমিলয়ন টাকা (২৩.২৩ %), নদী/উপ লীয় ভা েন ৩৬ হাজার
৪০৯ িমিলয়ন টাকা (১৯.৭৬ %) ও িণঝেড় ২৮ হাজার ৩৮৫ িমিলয়ন টাকার (১৫.৪১ %) িত হেয়েছ । যিদ গত ছয় বছের া িতক
েযােগ হাউজেহা লেবেল বিণত য়- িত না হেতা তাহেল গেড় িত বছর িজিডিপর আকার (volume) ায় ০.৩০% ি পত ।

১২. জিমর

য়- িত: া িতক েযােগ গত ২০০৯-২০১৪ ি . পয ০৬ (ছয়) বছের খানািভি ক ১৫৫,১৭৫ একর জিমর মে
শ ে ে র জিম ৮০.২২ %, বসতিভটার জিম ১১.৯৭ %, র ও জলা িমর জিম ৩.৯৭ %, বাগােনর জিম ৩.০৬ %, অ া জিম
০.৭৮ % িত হেয়েছ। অ িদেক দখা যায়, নদী/উপ লীয় ভা েন সেবা ৬৮.২৬ % জিম িত , ব ায় ১৩.৯৯ %,
লবণা তায় ১০.৪৪ %, অবিশ ৭.৩২ জিম অ া প চ েযােগ িত হেয়েছ।
১৩. েযােগর বাভাস (আগাম সতক বাতা),

িত ও ধরণ: া িতক েযােগ গত ২০০৯-২০১৪ ি . পয ০৬ (ছয়) বছের

খানািভি ক বাভাস (আগাম সতক বাতা) হণ কের যথা েম িণঝেড় ৬৬.৭৩ %, জেলা ােস ৬১.০৩%, ব ায় ১৭.৮৪%।
অ িদেক য সম খানা বাভাস (আগাম সতক বাতা) হণ কের ব িত িনেয়েছ যথাে ম িণঝেড় ৮৮.৪৮ %, জেলা ােস
৭৫.৮৫ %, ব ায় ১৮.৮৬ %। েযােগ বাভাস (আগামসতক বাতা) ৩৮ % খানা টিলিভশন, ২৫ % খানা বতার, ২০ % খানা
মাবাইলেফান, আইিভআর িত থেক, ১৪ % খানা কিমউিন (েস ােসবী) থেক, ৩ % খানা ানীয় শাসন থেক পেয়েছ।

১৪. েযােগ আ া খানার আিথক সহায়তা: া িতক েযােগ গত ২০০৯-২০১৪ ি . পয ০৬ (ছয়) বছের েযােগ আ া ৭৪ %
খানা সরকার, ১৫ % খানা এনিজও/আ জািতক সং া, ৪ % খানা ানীয় ধনী ি , ৩ % খানা
অ া উৎস (আ ীয় জন, ব -বা ব িত) থেক আিথক সহায়তা পেয়েছ।

১৫. েযােগ অ

বসায়ী িত ান এবং ২% খানা

তা ও আহত: া িতক েযােগ গত ২০০৯-২০১৪ ি . পয ০৬ (ছয়) বছের ১৮ ল ৯০ হাজার ৭৩৪ জন খানার

সদ অ ও আহত হেয়িছল। এর মে ৫২.৪০ %
আহত হেয়িছল।

ষ ও ৪৭.৬০ % মিহলা অ

এবং ৫৮.১২ %

ষ ও ৪১.৮৮ % মিহলা

১৬. েযােগ বয়স িভি ক রােগ আ া : া িতক েযােগ গত ২০০৯-২০১৪ ি . পয ০৬ (ছয়) বছের ০০-১৭ বছর বয়সী ৪৮ %
িশ , ১৮-৬০ বছর বয়সী ৪৬ %, ৬১ বছর ও ঊে র ৬ % খানার সদ িবিভ রােগ আ া হেয়িছল।

১৭. পানেযা

পািনর অপযা তার কারেণ রাগ: া িতক েযােগ গত ২০০৯-২০১৪ ি . পয ০৬ (ছয়) বছের পানেযা পািনর
অপযা তার অভােব যথা েম ৩৬.৬৬ % ডায়িরয়ায়, ২১.০৬ % আমাশয়, ১৫.১৭ % সিদ -কািশ, ৯.৯৭ % চমেরাগ, ৯.২৭% র,
২.৭৩ % জি স এবং ৫.১৪ % অ া রােগ আ া হেয়িছল।
১৮. খানার িচিকৎসা িবধা: া িতক েযােগ গত ২০০৯-২০১৪ ি . পয ০৬ (ছয়) বছের রাগা া খানার ৪৪ % ঔ েধর দাকান,
১১ % সরকারী হাসপাতাল, ৯ % কিবরাজ/ৈব , ৮ % এমিবিবএস ডা ার, ৪ % ঘেরায়া িচিকৎসা, ১০ % সদ গণ অ া জায়গা
থেক িচিকৎসা সবা হণ কের। অ িদেক ১৪ % খানার সদ গণ কান িচিকৎসা সবা হণ কেরনা।

১৯. েযােগ িশ র (০০-১৭ বছর) িচিকৎসা খরচ: া িতক েযােগ গত ২০০৯-২০১৪ ি . পয ০৬ (ছয়) বছের িশ র রােগর
িচিকৎসা বাবদ গেড় ১৫ হাজার ৯০ টাকা খরচ হেয়েছ। এর মে রং র িবভাগ ও বিরশাল িবভাগ িশ র রােগর িচিকৎসা বাবদ গেড়
যথা েম ১৬ হাজার ৫২০ টাকা এবং ১৬ হাজার ৩৫০ টাকা খরচ কের।

২০. েযােগ িশ র (০০-১৭ বছর) েল অ পি িত: েযাগ বণ এলাকায় া িতক েযােগ গত ২০০৯-২০১৪ ি . পয ০৬ (ছয়)
বছের িশ র েল অ পি িতর ধান কারণ িছল যাগােযাগ ব ার অবনিত (৭৩%), অ
(৮.৪১ %)।

তা (১০%) ও িব ালয় িত / ংস া

২১. জলবা পিরবতেনর ভাব সং া

ান ও ধারণা: েযাগ বণ এলাকা খানার সদ গেণর জলবা পিরবতেনর ভাব বলেত
৩৪.৪২ % সদ খড়া, ৩২.৪২ % সদ স
ে র উ তা ি , ১৭.৭৩ % সদ ব া/জলম তা, ১০.৭৪ % সদ টেনেডা,
িণঝড়, জেলা াস িত স েক ান ও ধারণা রেয়েছ।
২২. েযাগ সং া

ান ও ধারণা: েযাগ বণ এলাকা ৪৩.৫৩ % খানার সদ গণ েযাগ বলেত মারা ক পিরি িত যা িত বা
মানব
আপেদর ফেল
হয়, ৩৪.৯০ % খানার সদ গণ েযাগ বলেত চলমান াভািবক ি য়া যা সমেয় সমেয় ঘেট থােক,
১৮.১০ % েযাগ এম এক ঘটনা যা কান কারণ ছাড়াই ঘেট থােক এবং ৩.৪৬ % খানার সদ েদর েযাগ িবষেয় কান ান বা
ধারণা নই।
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২৩. েযাগ

ব াপনা সং া ান ও ধারণা: েযাগ ব াপনা বলেত ৫৮.৪১ খানার সদ গেণর ধারণা েযােগর য়- িত ােসর
লে
েযাগ ব, েযাগকালীন ও েযাগ-পরবত যাবতীয় কায ম ুভােব স াদন করােক বােঝন, ৩৮.৩৬ % খানার সদ গেণর ধারণা
েযাগকালীন সমেয় মা িত েদর সহায়তা বা পােশ দ ড়ােনােক ঝায়, এবং ৩.২৩ % খানার সদ েদর েযাগ ব াপনা স েক কান
ান নই।
২৪. বাংলােদশ পিরসং ান

েরা থমবােরর মেতা “জনজীবেন জলবা পিরবতেনর ভাব কম িচ” এর আওতায়
“Bangladesh Disaster-related Statistics 2015: Climate Change and Natural Disaster Perspectives”
শীষক িরেপাট ণয়ন কেরেছ। িবিবএস এ যা এক ন ন অ ােয়র চনা কেরেছ। বাংলােদেশ জলবা পিরবতেনর কারেণ যসব েযাগ
সংগ ত হেয় মারা ক য়- িতর স ুখীন হয় তার কান স ক পিরসং ান িছলনা। এই িরেপােটর মা েম Rjevqy cwieZ©‡bi
cÖfv‡e cÖvK…wZK `y‡h©v‡M ÿwZMÖ¯Í wewfbœ LvZ-DcLv‡Zi LvbvwfwËK `y‡h©vM msµvšÍ cwimsL¨v‡bi Pvwn`v wKQzUv n‡jI c~iY Kiv
m¤¢e n‡e| স ম প বািষক পিরক নার চক বা বায়ন (২০১৬-২০), টকসই উ য়েনর (SDGs) ল মা া (২০১৬-২০৩০)
িনধারণ, BCCSAP 2009 এর ডাটা াপস রণ, The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
(SFDRR) 2015-30 এর ল মা া রণ, জলবা পিরবতেনর ফলাফল মাকােবলায় কৗশল িনধারণসহ িত িবষেয় স ক
মিনটিরং এ এই জিরেপর ফলাফল িভি উপা িহেসেব সহায়ক হেব।
২৫. Bangladesh Disaster-related Statistics 2015: Climate Change and Natural Disaster
Perspectives” শীষক িরেপােটর Z_¨-DcvË Sendai framework for Disaster Risk Reduction 2015-30 Ges
Sustainable Development Goals (SDGs) 2016-2030 ev¯Íevqb cwiexÿ‡Y A‡bK¸‡jv m~P‡Ki wfwË DcvË wnmv‡e
KvR Kivi cvkvcvwk ক) জলবা পিরবতন ও া িতক েযাগ মাকােবলায় কৗশল িনধারেণ সহায়ক িমকা পালন করেব খ) এই
জিরেপর ত -উপা জন-সাধারেণর মােঝ অিভেযাজন স মতা ি করেব গ) সরকারী এবং বসরকারী িবিভ কম িচ হেণ এই
জিরেপর ফলাফল সহায়ক িমকা পালন করেব ঘ) জাতীয়, আ িলক ও আ জািতক পযােয় কম-পিরক না িনধারণ ও হেণ এই
জিরেপর ফলাফল অ তম িনেদ শক িহেসেব িবেবিচত হেব ঙ) সরকােরর - ময়ািদ, ম - ময়ািদ এবং দীঘ- ময়ািদ পিরক না
ণয়েন এই জিরেপর ফলাফল িমকা রাখেব; চ) ানীয়, আ িলক এবং আ জািতক পিরম েল জলবা র ভাব ও া িতক েযাগ
সং া লনা লক িবে ষেণ উপাদান িহেসেব কাজ করেব ছ) ছা -িশ ক, গেবষক, নীিত-িনধারক, পিরক নািবদেদর কােছ এই
জিরেপর ফলাফল স ক নীিত ও কৗশল ণয়েন সহায়ক হেব জ) সাধারণ জনসাধারেণর মােঝ এই জিরেপর ফলাফল সেচতনতা
ি েত সহায়ক িমকা পালন করেব।
এমতাব ায়, উপের বিণত জিরেপর
ণ িবষয়াবলী ও ফলাফল আপনার ব চিলত জাতীয় দিনক/ব ল চািরত ইেল িনক
িমিডয়ায় াপক চােরর েয়াজনীয় ব া হেণর জ িবেশষভােব অ েরাধ করা হেলা।

ধ বাদাে

া িরত/-

মা: রিফ ল ইসলাম
কম িচ পিরচালক
টিলেফান: ৯১২১১০৮
ইেমইল: rafiqbbs25@gmail.com
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