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েুদেদোগ ব্যবস্াপিা অকিেপ্তর  10

বাং লাদেে অন্তদেদে েীয় যিৌপকরবহি িতৃদে পষে 12

বাং লাদেে জকরপ অকিেপ্তর 14

বাং লাদেে িৃকি উন্নয়ি িদপদোদরেি 16
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পকরদবে, বি ও জলবায়ু পকরবতদে ি 
মন্ত্রণালদয়র পদষে বাতদে া  

বাং লাদেে সরিাদরর পকরদবে, বি ও জলবায়ু পকরবতদে ি মন্ত্রণালদয়র 
পষে যথ্দি সরিারী, যবসরিারী এবং  অসরিারী খাদত আমাদের সিল 
সহিমমীরা, োরা জলবায়ু পকরবতদে দির পকরদপ্রন্ষেদত সবদিদয় ঝঁুকিদত 
থ্ািা জিদগাষ্ঠীর সহায়ি িমদেসূকি প্রণয়দির িাদজ কিদয়াকজত রদয়দেি, 
তাদের িাদে জলবায়ু কবিয়ি তদথ্্যর উৎসমূদহর এই তান্লিাটি 
উপস্াপি িরদত যপদর আকম আিন্দিত । এই প্রিােিাটি   "এিএন্প 
এন্ড এিকডকস সাদপাি্ট  যপ্রাগ্রাম" এর আওতায় কজআইদজড-এর সাদথ্ 
পকরদবে, বি ও জলবায়ু পকরবতদে ি মন্ত্রণালদয়র সহদোকগতায় যলখা 
হদয়দে ।

সহস্াব্দ উন্নয়ি লষে্যমাত্রা অজদে দি প্রেং সিীয় অগ্রগকত সািদির পর 
বাং লাদেে এখি যিিসই উন্নয়ি লষে্যমাত্রা বাস্তবায়দি িাজ িরদে ।  
কিন্তু জলবায়ু পকরবতদে দির ফদল সৃষ্ট ি্যাদলঞ্জসমূদহর িারদণ আমাদের 
যসই অসািারণ অজদে িগুদলা এখি হুমকির সমু্ন্ষেণ । এর দ্ারা সবদিদয় 
যবকে ষেকতগ্রস্ত হদব আমাদের েকরদ্র জিদগাষ্ঠী । 

কিন্তু, আমরা প্রািৃকতি েুদেদোগ ও জলবায়ু পকরবতদে দির প্রভাব 
সামলাদিার পাোপাকে তা যমািাদবলার প্রস্তুকতর িাদজ অদিি একগদয় 
আকে । এই অগ্রগকতগুদলা আমরা অব্যাহত রাখব এবং  অকভদোজদির 
িাজগুদলা একগদয় যিদবা । আকম এিাও মদি িকর যে, বাং লাদেে তার 
পকরিল্পিায় জলবায়ু ঝঁুকির তথ্্য ব্যবহার িদর জলবায়ু পকরবতদে দির 
কবরুদধে লড়াইদয় যিতৃবে যেওয়ার এিটি উজ্জ্বল উোহরণ হদয় উঠদব ।

2021 সাদলর আগদটি সং দোকিত ি্যােিান্ল কডিারমাইন্ড িন্ট্রিকবউেি 
(এিকডকস) গ্রহণ িদরদে বাং লাদেে । িতুি এিকডকস আদগর সং স্করদণর 
তুলিায় অদিি যবকে ব্যাপি এবং  তাদত িাবদেি কিঃ সরণ িমাদিার 
কবিদয় সকক্য় পেদষেপ যিওয়ার ব্যাপাদর আদরা যজারাদলা অঙ্গীিার 
ব্যক্ত হদয়দে ।  সম্প্রকত, 2022 সাদল বাং লাদেে প্রণয়ি িদরদে জাতীয় 
অকভদোজি পকরিল্পিা (2023-2050) । উভয় পকরিল্পিার বাস্তবায়দি 
আমাদের সিল খাদতর অং েীোরদের কিকবড় সহদোকগতা এবং  স্ািীয় 
পেদোদয় সিল অং েীজিদের সকক্য় অং েগ্রহদণর প্রদয়াজি হদব ।

জলবায় ুপকরবতদে দির প্রভাব যমািাদবলার যিৌেল ও পকরিল্পিাগুন্লদি 
িােদেির িরার জি্য সষেমতা ততকর ও বনৃ্ধের পাোপাকে জলবায় ুকবিদয় 
কিভদে রদোগ্য তথ্্য প্রদয়াজি । এ কবিদয় পকরিল্পিা, গদবিণা ও কবকভন্ন 
িাদজ কিদয়াকজতদের জি্য জলবায়ু কবিয়ি তদথ্্যর উৎসসমূদহর 
তান্লিা সং বন্লত এই কবসৃ্তত কডদরক্টকরর প্রিাে সকঠি তদথ্্যর যসই 
প্রদয়াজিীয়তা পূরদণর পদথ্ এিটি েুেদে ান্ত পেদষেপ । 

আকম বাং লাদেে সরিাদরর সিল সহিমমী, এবং  োরা যিিসই উন্নয়ি 
বাস্তবায়দির জি্য িাজ িদর িদলদেি, তাদের সবার প্রকত যে যিাদিা 
পকরিল্পিায় এই য্রাকেওরটি ব্যবহাদরর আহবাি জািাই । বাং লাদেদের 
সিল িাগকরদির জি্য এিটি সুখী ও সমৃধে ভকবি্যত কিমদোদণর িাদজ এই 
উৎস যথ্দি প্রদয়াজিীয় তদথ্্যর িােদেির ব্যবহার ঘিাদবি বদলই আকম 
প্রত্যাো িকর । 

িৃকি সম্প্রসারণ অকিেপ্তদরর পদষে বাতদে া 

কবগত িদয়ি েেদি বাং লাদেদের িৃকিখাদতর ব্যাপি সম্প্রসারণ 
ঘদিদে । অথ্দেনিকতি প্রবৃন্ধে, খাে্য কিরাপত্তা কিশ্চিতিরণ, গ্রামীণ 
োকরদ্র্য েূরীিরণ, িমদেসং স্াি ও তবদেকেি মুদ্রা অজদে দি এই খাত 
অগ্রগামী ভূকমিা যরদখদে । বলা বাহুল্য, িৃকিখাত হদলা বাং লাদেদের 
অথ্দেিীকতর মূল িান্লিােন্ক্ত ।যেদের কজকডন্পর 14.22% হদলা িৃকি 
খাদতর অবোি ।

তদব যেদের বদ্ীপ অঞ্চল জলবায়ু পকরবতদে দির ঝঁুকিদত থ্ািার ফদল 
িৃকিখাদত এর কবরূপ প্রভাব পড়দে । িারণা িরা হদছে যে, জলবায়ু 
পকরবতদে দির ফদল এরূপ ষেকতগ্রস্ত হওয়ার হার সমদয়র সাদথ্ আদরা 
প্রিি হদত পাদর । খাে্য কিরাপত্তা কিশ্চিদত িৃকিজ উৎপােি খুব 
গুরুবেপূণদে, িাদজই জলবায়ু পকরবতদে দির ঝঁুকি যমািাকবলার এখিই 
সময় ।

িৃকি সম্প্রসারণ অকিেপ্তর যেেব্যাপী িৃিিদের যোরদগাড়ায় কিভদে রদোগ্য 
ও যিিসই িৃকি সম্প্রসারণ যসবা যপৌঁদে কেদত এবং  উৎিৃষ্ট মাদির 
িৃকিিাদজর প্রসাদর েৃঢ়প্রকতজ্ঞ । আমাদের লষে্য িৃিি সমাদজর 
কিরাপত্তা কিশ্চিত িরা এবং  যেদের সিল িাগকরদির জি্য কিরাপে 
ও কিভদে রদোগ্য খাে্য উৎপােি ব্যবস্া গদড় যতালা । তাই লাভজিি, 
যিিসই, পকরদবেবাধিব ও জলবায়-ুসকহষু্ িৃকিখাত গঠি খুব জরুকর ।এই 
লষে্য অজদে দি জলবায়ু কবিয়ি আস্ােীল তথ্্যসূত্র গুরুবেপূণদে ভূকমিা 
রাখদব বদল আকম আো িকর ।

'এিএন্প ও এিকডকস সাদপাি্ট  যপ্রাগ্রাম' এর অং ে কহদসদব, যেদের 
জলবায়ু কবিয়ি তথ্্যদি সহজলভ্য িদর তুলদত িৃকি সম্প্রসারণ 
অকিেপ্তর; পকরদবে, বি ও জলবায়ু পকরবতদে ি মন্ত্রণালয় এবং  জামদোি 
উন্নয়ি যিাঅপাদরেদির (কজআইদেড) সাদথ্ এিদোদগ িাজ 
িরদে । এোড়াও, তথ্্য-উপাত্ত কবকিমদয়র প্রদয়াজিীয়তার উপর 
গুরুবোদরাপপূবদেি অদক্টাবর 2022 এ এিটি আঞ্চন্লি জলবায়ু তথ্্য 
সদম্লদির আদয়াজি িরা হদয়দে । 

'এিএন্প ও এিকডকস সাদপাি্ট  যপ্রাগ্রাম' এর আওতায় পকরিল্পিা 
সহায়ি কহদসদব জলবায়ু সং ক্ান্ত তথ্্য তান্লিা; লিাইদমি, যজন্ডার 
অ্যান্ড ভালিাদরকবন্লটি পৃ-এদসসদমন্ট (কসকজকভন্পএ) পধেকত; জলবায়ু 
পকরবতদে ি কবিদয় এবং  সািারণ ও কবিয়কভকত্তি প্রকেষেণ ম্যািুয়াদলর 
অন্তভুদে ক্ত সং কলিষ্ট কবিদয় সািারণ মকডউল এবং  সদবদোপকর এই পুন্স্তিা 
প্রণয়ি িরা হদয়দে । 

আকম আিদদির সাদথ্ জািাশ্ছে যে উপকরউক্ত প্রকতটি সহায়ি উপিরণ 
আমাদের িাদজর জি্য কবদেি তাৎপেদেপূণদে ভূকমিা রাখদব । এর মাি্যদম 
জলবায়ু কবিয়ি তথ্্য–উপাত্ত সম্পদিদে  সদিতিতা ততকরর পাোপাকে 
তদথ্্যর সহজলভ্যতাও কিশ্চিত হদব । জলবায়ু পকরবতদে ি যমািাকবলায় 
এটি এিটি অমূল্য সং দোজি । আো িকর এই প্রিােিা সং কলিষ্ট সিলদি 
তথ্্যকভকত্তি কসধোন্ত গ্রহদণর মাি্যদম বাং লাদেদে জলবায়ু-সকহষু্ 
িৃকিখাত গঠদি সহায়তা িরদব ।  

মো�যা: মোবন্জীর আল� 

�হযাপডরচযালক  

কৃডি িম্প্রিযারর্ অডি্দপ্্তর 

খযা�যারবযাডি, ফযা�্ণ নেট, ঢযাকযা।
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ভূকমিা

বাং লাদেে কবদশ্বর জলবায়ু পকরবতদে দির িারদণ সবদিদয় যবকে ষেকতগ্রস্ত 
যেেগুদলার এিটি এবং  জলবায়ু পকরবতদে ি যমািাদবলায় িােদেির 
পেদষেপ গ্রহদণর কবিয়টি যেেটির এিটি গুরুবেপূণদে অগ্রাকিিার । 
তাই জলবায়ু সং ক্ান্ত তদথ্্যর প্রাপ্যতা এিটি জরুকর প্রসঙ্গ । 
জলবায়ু পকরবতদে দির িারদণ সৃষ্ট ঝঁুকিসমূহ এবং  যসই পকরদপ্রন্ষেদত 
অকভদোজদির যে লষে্যগুদলা ন্স্র িরা হদয়দে, যসগুদলাদি জাতীয় 
ও স্ািীয় উভয় পেদোদয়র উন্নয়ি পকরিল্পিার মূল কবিয়বস্তুর সদঙ্গ 
সমকবিত িরা  প্রদয়াজি ।

"ি্যােিাল অ্যাডাদটেেি প্্যাি (এিএন্প) এবং  ি্যােিান্ল কডিারমাইন্ড 
িন্ট্রিকবউেি (এিকডকস) সাদপাি্ট  যপ্রাগ্রাম" [জাতীয় অকভদোজি 
পকরিল্পিা ও জাতীয়ভাদব ন্স্রীিৃত অবোি বাস্তবায়দি সহায়ি 
িমদেসূকি] এর অং ে কহসাদব বাং লাদেে সরিাদরর িমদেিতদে াদের মদি্য 
পকরিান্লত এিটি সমীষোর ফলাফদল জলবায়ু সং ক্ান্ত তদথ্্যর প্রাপ্যতা 
ও সহজলভ্যতার পাোপাকে যসগুদলার গুণমাি কিশ্চিদতর প্রসঙ্গটি 
প্রিাি েুভদে াবিার কবিয় কহসাদব কিন্নিত হদয়দে । এসময় জলবায়ু 
কবিয়ি তথ্্য অিুসধিাি ও সং গ্রদহর প্রকক্য়াদি েন্ক্তোলী িরার জি্য 
উপেুক্ত িীকত িাঠাদমার সহায়তায় এ সং ক্ান্ত তথ্্য আোি-প্রোদি 
পধেকত এবং  তথ্্যপ্রান্প্তর জি্য এিটি যিন্দ্রীয় উৎসমুখ (অ্যাদক্সস 
পদয়ন্ট) গদড় যতালার প্রদয়াজিীয়তার কেিটি সামদি আদস ।  এোড়াও  
বাং লাদেদের জি্য জলবায়ু তদথ্্যর কবে্যমাি উৎসসমূহ সম্পদিদে  
সদিতিতা বৃন্ধের গুরুবে অিুভূত হয় ।  

এ সমস্যা সমািাদি "ইিদভন্টকর অব অ্যাদভইদলদবল লিাইদমি যডিা 
এন্ড লিাইদমি ইিফদমদেেি অব বাং লাদেে" বা বাং লাদেদের কবে্যমাি 
জলবায়ু কবিয়ি উপাত্ত ও তদথ্্যর তান্লিায়  বাং লাদেদের সরিারী 
প্রকতষ্াি এবং  স্ীিৃত আন্তজদে াকতি প্রকতষ্ািসমূদহর মি্য যথ্দি 55টি 
জলবায়ু কবিয়ি তথ্্য উৎদসর সকন্নদবে ঘিাদিা হদয়দে । এই তান্লিায় 
কবে্যমাি উৎসগুদলার মদি্য কিভদে রদোগ্য যিািগুদলা, যসগুদলাদত 
িী তথ্্য পাওয়া োদব, িীভাদব যসগুন্ল অ্যাদক্সস িরদত হদব বা 
তথ্্য পাওয়া োদব এবং  যসগুদলা িী িাদজ ব্যবহার িরা যেদত পাদর 
যস কবিদয়ও পধেকতগতভাদব িারণা যেওয়া হদয়দে । পকরদবেগত, 
আথ্দে-সামাকজি, ভূতাক্বিি, ভূপ্রিৃকতগত এবং  আিৃকতগত উপাত্তসহ 
জলবায়ু-সম্পকিদে ত কবে্যমাি তথ্্যসমূদহর প্রান্প্ত ও ব্যবহাদরর কবিদয় 
ব্যবহাকরি কিদেদে কেিা প্রোদির মাি্যদম এই ইিদভন্টকর বা তান্লিাটি 
জলবায়ু-ঝঁুকি কবদবিিায় কিদয় পকরিল্পিা প্রণয়ি ও কসধোন্ত গ্রহদণর 
প্রকক্য়ায় সহায়ি কহদসদব িাজ িরদব । 

এিা সবারই জািা যে সমাদজর যে অং েগুদলার কবপন্নতা যবকে, কবদেি 
িদর িারী, কেশু, প্রকতবধিী ব্যন্ক্ত এবং  োকরদদ্র্যর মদি্য বসবাসিারী 
প্রান্ন্তি জিদগাষ্ঠীগুদলা জলবায়ু পকরবতদে দি সবদিদয় যবকে আক্ান্ত । 
কিন্তু তলকঙ্গি পাথ্দেি্য অিুোয়ী কবি্যস্ত, বা এসদবর কিরীদখ জলবায়ু 
কবিয়ি য্ররেকণিৃত তথ্্য বাং লাদেে ও অি্যাি্য যেদে খুব িমই পাওয়া 
োয় । যসই যপ্রন্ষেদতই এই প্রিােিায় ইউএি উইদমি প্রণীত এিটি 
পৃথ্ি অি্যায় সং দোকজত হদয়দে, যেখাদি এই সমস্যার সমািাি আদে 
এবং  তা য্ররেকণিৃত তথ্্যব্যবস্া গদড় যতালার পথ্ যেখাদব । 

এ বের, 2022 সাদল, উেোন্পত হদলা জামদোকি ও বাং লাদেদের 
সাফল্যময় বধুিদবের সুবণদে জয়ন্তী । কবগত েেিগুদলাদত এই েুই যেে 
তবকশ্বি জলবায়ু পকরবতদে ি কবিয়ি প্রকতিূলতা যমািাকবলায় এিদোদগ 
কবকভন্ন িমদেিাদডে ভূকমিা যরদখদে । বতদে মাদি জলবায় ুপকরবতদে দির প্রভাব 
যে হদর প্রিি হদয় উঠদে, এখিই  সময় এই কবিদয় আদরা যজারোর 
পেদষেপ যিয়া । এই সমস্যা সমািাদির আশু প্রদয়াজিীয়তা সম্পদিদে  
সারাকবশ্ব এখি তৎপর । এিইসাদথ্ জলবায় ুপকরবতদে দির প্রভাব হ্াসিরণ 
ও অকভদোজিও সমাি গুরুবেপূণদে হদয় উদঠদে ।  

বাং লাদেদের সবদেত্র জলবায় ুপকরবতদে দির ভয়াবহ প্রভাব লষেণীয় । িৃকি, 
পাকিসম্পে, জীবনবকিত্র্য ও বাস্তুসং স্াি এবং  সামাকজি কিরাপত্তাসহ 
যেদের কবকভন্ন ঝঁুকিপূণদে খাদত এর প্রভাদব ষেকতর পকরমাণও যবদড় 
োদছে । কবদেিত প্রিাি যভৌগন্লি এলািা এবং  ঝঁুকিদত থ্ািা যগাষ্ঠী তথ্া 
িারী, কেশু, প্রকতবকধি ব্যন্ক্ত এবং  প্রান্ন্তি জিদগাষ্ঠী জলবায়ু পকরবতদে দির 
ফদল ব্যাপিভাদব ষেকতগ্রস্ত হদছে । ফদল বতদে মাদি বাং লাদেে সরিাদরর 
পষে যথ্দি জলবায়ু পকরবতদে িদি সদবদোচ্চ গুরুদবের সাদথ্ কবদবিিা 
িরা হদছে । আন্তজদে াকতি িূিনিকতি পকরমন্ডদলও জলবায়ু কবিয়ি 
আদলািিায় বাং লাদেে গুরুবেপূণদে ভূকমিা রাখদে । বাং লাদেে এর 
ি্যােিান্ল কডিারমাইন্ড িান্ট্রিকবউেদির (এিকডকস) অিীদি বহুলাং দে 
যেেটির ষেকতির কিঃ সরণ হ্াদস প্রকত্ররুকতবধে হদয়দে । পাোপাকে 
যেেটি এিটি ি্যােিাল অ্যািেি প্্যাি (এিএন্প) প্রিাে িদরদে ো 
জলবায়ু সকহষু্তা কবিয়ি কিদেদে কেিা কহসাদব ব্যবহৃত হদব েন্ক্তোলী 
সমাজ, বাস্তুসং স্াি ও যিিসই অথ্দেনিকতি সমৃন্ধে অজদে দির লদষে্য । 

অত্যন্ত আিদদির সাদথ্ জািাশ্ছে যে, জামদোি যফডাদরল কমকিস্্রে অফ 
ইদিািকমক্স যিাঅপাদরেি অ্যান্ড যডদভলপদমন্ট (কবএমদেড) এর সূকিত 
'এিএন্প ও এিকডকস সাদপাি্ট  যপ্রাগ্রাম' বাং লাদেদের িৃকি সম্প্রসারণ 
মন্ত্রণালদয়র অিীদি পকরদবে, বি ও জলবায়ু পকরবতদে ি মন্ত্রণালয় এবং 
িৃকি সম্প্রসারণ অকিেপ্তদরর সাদথ্ এিদোদগ  িাজ িরদে এিএন্প 
ও এিকডকস বাস্তবয়াদির লদষে্য । উন্নত েষেতা, অিুেীলি ও সং কলিষ্ট 
জলবায়ু কবিয়ি তথ্্য সহজলভ্যিরদণর মাি্যদম অকিিতর জলবায়ু-
সকহষু্ বাং লাদেে গঠদির লদষে্য এই প্রিল্পটি 2019 সাল যথ্দি জামদোি 
উন্নয়ি যিাঅপাদরেি (কজআইদেড) দ্ারা বাস্তবাকয়ত হদয় আসদে । 
এর মাি্যদম স্ািীয় ও জাতীয় পেদোদয় সরিাকর প্রকতষ্াদি িমদেরত 
কবদেিজ্ঞদের কবকভন্ন যষেদত্র প্রিাি জলবায় ুঝঁুকি কিন্নিতিারী প্রিল্পসমূহ 
পকরিল্পিা ও পকরমাজদে িায় সষেমতা বনৃ্ধেদত সাহাে্য িরদে ।  

এই প্রিদল্পর সহায়তায় লিাইদমি, যজন্ডার অ্যান্ড ভালিাদরকবন্লটি 
পৃ-এদসসদমন্ট (কসকজকভন্পএ) পধেকত প্রবতদে ি িরা হদয়দে ো 2022 
সাদলর অদক্টাবর মাদস কবকভন্ন অং েীোরদের অং েগ্রহদণ অিনু্ষ্ত এিটি 
িমদেোলায় অিদুমাকেত হয় । এদত রদয়দে েুইটি কবদেিাকয়ত যিিন্লটি ও 
কিদেদে েমালা ো পকরদবে অকিেপ্তর ও িৃকি সম্প্রসারণ অকিেপ্তদর ব্যবহৃত 
হদয় থ্াদি । এই পধেকত অি্যাি্য প্রকতষ্াদিও ব্যবহার উপদোগী এবং 
এটি কিচিয়তা যেয় যে এর ব্যবহারিারীরা যে সিল প্রিল্প পকরিল্পিা 
িরদবি যসগুদলা জলবায়ু-সং দবেিেীল হদব এবং  যসগুদলাদত ঝঁুকিদত 
থ্ািা জিদগাষ্ঠীর িাকহো কবদবকিত হদব ।

'বাং লাদেদের জলবায়ু ও জলবায়ু ঝঁুকি সং ক্ান্ত তথ্্য-উপাত্ত সং গ্রহ 
ও ব্যবহার কিদেদে কেিা' যেদের জলবায়ু সম্পকিদে ত কবকভন্ন তথ্্যসূদত্রর 
প্রাপ্যতা সম্পদিদে  কিদেদে েিা  যেয়ার লদষে্য প্রিাে িরা হদয়দে ো 
বাং লাদেে সরিার ও স্ীিৃত আন্তজদে াকতি প্রকতষ্াদির জলবায় ুসং ক্ান্ত 
যমাি 55টি তথ্্যসূত্র সম্বন্লত এিটি পুন্স্তিা । এই কিদেদে কেিায় প্রকতটি 
তথ্্যসূদত্রর ব্যাপাদর কবস্তাকরত বণদেিা যেওয়া আদে; যেমি- তদথ্্যর িরি, 
তথ্্য সং গ্রদহর পুিরাবৃকত্তর হার, পকরিল্পিার উদদেদে যিাি যষেদত্র 
যিাি িরদণর তথ্্য ব্যবহার িরা োদব, তথ্্য সং গ্রদহর মাি্যম ও খরি এবং 
অি্যাি্য প্রাসকঙ্গি বাতদে া । এই তান্লিাটি আঞ্চন্লি ও জাতীয় পেদোদয় এর 
ব্যবহারিারীদেরদি জলবায়ু-সং দবেিেীল িমদে পকরিল্পিার উদদেদে্য 
কিভদে রদোগ্য তথ্্য খঁুদজ যপদত সাহাে্য িরদব ।

আকম আো িকর 'বাং লাদেদের জলবায়ু ও জলবায়ু ঝঁুকি সং ক্ান্ত 
তথ্্য-উপাত্ত সং গ্রহ ও ব্যবহার কিদেদে কেিা' ব্যবহাদরর প্রদয়াজিীয়তা 
সং কলিষ্ট সিদল অিুিাবি িরদবি এবং  এটি ব্যাপিভাদব সমােৃত হদব । 

Dr. Dana de la Fontaine
Programme Coordinator, 
Adaptation of Urban Areas to Climate Change,
GIZ Bangladesh
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এই প্রিারপত্রটি যেভাদব ব্যবহার  
িরদত হদব 
পধেকতগতভাদব ইিদভন্টকরর 55টি কিন্নিত উৎদসর প্রদত্যিটিদি 
সকন্নকহত েুই পৃষ্ায় উপস্াপি িরা হদয়দে ।

প্রথ্ম পৃষ্ায় তথ্্য উৎদসর যিপথ্্য প্রকতষ্াি ও তথ্্য সং গ্রহ প্রকক্য়া 
সম্পদিদে  তথ্্য রদয়দে । যসগুদলা হদছে: 

• প্রকতষ্াদির িাম ও যপ্রাফাইল/বৃত্তান্ত

• অকফকসয়াল কঠিািা

• ইদমল অ্যাদরেস

• যোগাদোদগর িম্বর

• ওদয়বসাইদির ন্লঙ্ক

• অিলাইি ও অফলাইি প্রকক্য়ায় তথ্্য প্রান্প্ত সম্পকিদে ত তথ্্য

কদ্তীয় পৃষ্ায় এসব উৎস যথ্দি পাওয়া তথ্্যসমূদহর কবিদয় অবকহত 
িরা হদয়দে । যসখাদি রদয়দে:

• প্রকতষ্াি দ্ারা তথ্্য সং গ্রদহর প্রকক্য়া

• প্রকতষ্াদির যেওয়া তদথ্্যর িরি/য্ররেণী (যেমি আবহাওয়া-
কবিয়, জল-সম্পকিদে ত, পকরবহি, এবং  অবিাঠাদমা সম্পকিদে ত 
তথ্্য) 

• যডিা ফরম্যাি বা যে আিাদর তথ্্যগুদলা আদে (যেমি, 
এদক্সল, ন্পকডএফ, কজআইএস আিৃকতর ফাইল)

• প্রকতষ্াি িত ঘি ঘি বা িত িত সময় ব্যবিাদি তথ্্য সং গ্রহ 
িদরদে

• তদথ্্যর মাি কবিয়ি প্রকতদবেদির প্রাপ্যতা 

• প্রকতষ্াি দ্ারা তথ্্য সং গ্রহ ও প্রকক্য়ািরদণর পধেকত

• অিলাইদি তথ্্য যপদত ওদয়ব কঠিািা, েকে থ্াদি 

• যিাি পেদোদয়র তথ্্য (যেমি জাতীয়, যজলা, গ্রাম স্তর)

• তথ্্য সং গ্রদহর সময়িাল

• তথ্্যপ্রান্প্ত কি মূল্য প্রোিসাদপষে িা কবিামূদল্য 

• তদথ্্যর উৎপকত্ত

• তদথ্্যর সম্াব্য প্রদয়াগ বা ব্যবহার

প্রকতটি তথ্্য উৎস সম্পকিদে ত উপস্ান্পত এই তদথ্্যর মাি্যদম 
ইিদভন্টকরর ব্যবহারিারীরা যিাি িরদির তথ্্য যিাি প্রকতষ্াদি 
পাওয়া োদব, তাদের মাি যিমি হদব, এবং  যিাি তথ্্যগুদলা তাদের 
িাদজ লাগদব তা বুঝদত পারদবি । 

প্রকতষ্াদির িাম িদর তথ্্য অিুসধিাি ও ব্যবহার িরা োদব । এোড়াও, 
পুন্স্তিাটির যেদি জলবায়ু কবিয়ি এিটি তথ্্যসূকি যেওয়া হদয়দে, 
যেখাদি কবকভন্ন িরদির তদথ্্যর প্রান্প্তস্ল বা উৎদসর কিদেদে ে রদয়দে । 

এোড়াও, এই ইিদভন্টকরর কভকত্তদত ততরী "লিাইদমি যডিা ইিদভন্টকর 
(CDI)" িুলটি এখাি যথ্দি ডাউিদলাড িরা যেদত পাদর: 
https://www.giz.de/en/worldwide/82820.html  িুলটিদত 
ইিদভন্টকরর কবিয়বস্তুর অিুসধিাদি এিটি কডকজিাল ফাং েি রদয়দে ।

তথ্্য-উপাত্ত সং গ্রহ ও 
ব্যবহার কিদেদে কেিা

https://www.giz.de/en/worldwide/82820.html


1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

বাং লাদেে আবহাওয়া অকিেপ্তর
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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মূল্য পকরদোি কিভদে র

BMD সারা বাং লাদেদের ভূতল যিিওয়ািদে  ও ঊর্ধদে বায় ুপেদেদবষেণ রাডার 
ও স্যাদিলাইি যটিেি, িৃকি-আবহাওয়া পেদেদবষেণ, ভূ-যিৌম্বিীয় ও 
ভূিম্পতাক্বিি পেদেদবষেণ এবং  আবহাওয়া যিন্লদোগাদোগ ব্যবস্া তোরকি 
িদর থ্াদি । তারা যটিেিকভকত্তি ঐকতহাকসি তথ্্য সরবরাহ িদর থ্াদি 
যেখাদি 1948 সাল যথ্দি শুরু িদর বতদে মাি সমদয়র তথ্্য সং গৃহীত 
রদয়দে ।  

DQR আদে

যটিেিকভকত্তি, িেীর 
অববাকহিাকভকত্তি

www.bmddataportal.com 
/#/purchasedata

আবহাওয়া ও সমুদ্র 
কবিয়ি তথ্্য 

কবকবি  (ঘণ্াদভদে/
তেকিি/মাকসি/বাকিদেি/
কিকেদে ষ্ট)

মাঠ পেদোদয় পকরমাপিৃত 
তথ্্য, স্যাদিলাইি কিত্র 
সং বন্লত তথ্্য

কবকবি (1948 সাল যথ্দি)

আবহাওয়া তথ্্য সং গ্রহ, ঘূকণদেঝড় পূবদোভাস, ঝঁুকি োিাই, ঝঁুকি ম্যান্পং , আবহাওয়া পূবদোভাস, 
ঐকতহাকসি জলবায়ু, জলবায়ু তী্রতা ও প্রভাব কবদলিিণ, পাকির গুণগত মাি ও েস্য উপেুক্ততা 
বায়ুর আদ্রদে তা োিাই ইত্যাকে ।

কবকবি (ওদপি যিক্সি, েি, 
এদক্সল)

বাং লাদেে আবহাওয়া 
অকিেপ্তর

বাং লাদেে আবহাওয়া 
অকিেপ্তর

বাং লাদেে আবহাওয়া অকিেপ্তর (BMD) বাং লাদেদের সরিাদরর 
প্রকতরষো মন্ত্রণালদয়র অিীদি িমদেরত জাতীয় আবহাওয়া সং স্া । এই 
সং স্ার োকয়বে হদলা রাডার ও স্যাদিলাইি যটিেদির মাি্যদম  বাং লাদেদের 
ভূতল ও ঊর্ধদে বায়ু পেদেদবষেণ, িৃকি-আবহাওয়া পেদেদবষেণ,  ভূ-যিৌম্বিীয় 
ও ভূিম্পতাক্বিি পেদেদবষেণ এবং  আবহাওয়ার যিন্লদোগাদোগ ব্যবস্া 
তোরকি িরা । BMD এর সং গ্রদহ রদয়দে জলবায়ু সং ক্ান্ত তদথ্্যর 
কবোল ভাডোর । কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিসুরণ িদর অিলাইি ও অফলাইি 
উভয় মাি্যদমই এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ িরা োদব ।

বাং লাদেে আবহাওয়া অকিেপ্তর, আবহাওয়া 
িমদপ্ক্স, আগারগঁাও, ঢািা-1207, বাং লাদেে 

info@bmd.gov.bd, swc@bmd.gov.bd

+88029123838, +88029135742,  
+88029141437

www.bmddataportal.com/#/
purchasedata

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি 

ওদয়ব    

BMD ওদয়ব 
যপইদজ োি 

তদথ্্যর লষে্য 
ও কবিয়বস্তু  
কিবদোিি িরুি 

তদথ্্যর মূল্য 
জািার অিদুরাি 
িরুি

ইদমইদল 
তদথ্্যর মূল্যসহ 
অিমুকত লাভ 
িরুি

অিলাইদি 
তদথ্্যর মূল্য  
পকরদোি িরুি

ইদমইদল তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি 

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 িাপ 6  

BMD  
অকফদস োি

প্রদয়াজিীয় 
তদথ্্যর জি্য  
আদবেি িরুি

ইদমইদল তদথ্্যর 
মূল্যসহ অিমুকত 
লাভ িরুি

অিলাইদি বা 
ব্যাং দি তদথ্্যর 
মূল্য  পকরদোি 
িরুি

ইদমইদল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি 

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

BMD

http://www.bmddataportal.com
/#/purchasedata
http://www.bmddataportal.com
/#/purchasedata
mailto:info@bmd.gov.bd
mailto:swc@bmd.gov.bd
http://www.bmddataportal.com/#/purchasedata
http://www.bmddataportal.com/#/purchasedata


1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

বাং লাদেে পাকি উন্নয়ি যবাডদে  
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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মূল্য পকরদোি কিভদে র

BWDB তথ্্যভান্ডার মূলত মাঠপেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তথ্্য দ্ারা 
সম্পজিত ।  সারা যেদে  ষুেদ্র স্তদর BWDB এর উদল্খদোগ্য সং খ্যি িমদেস্ল 
রদয়দে (িমদেস্দলর সং খ্যা তদথ্্যর উপর কিভদে রেীল) যেখাদি কবকভন্ন সমদয়র 
ব্যবিাদি তথ্্য সং গ্রহ িরা হদয় থ্াদি ।   

DQR আদে,  
DQR যিই

কবকবি (যটিেি, গ্রাম, 
ইউকিয়ি, উপদজলা, যজলা ও 
জাতীয় পেদোয়)

www.hydrology.bwbd.gov.bd

আবহাওয়া সং ক্ান্ত , জলািসুধিাি 
লবণাক্ততা, ভূগভদে স্  পাকি, ভূপৃষ্স্ 
পাকি, অবিাঠাদমা, জলােয়

কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাি (কিকেদে ষ্ট/ঘণ্াকভকত্তি/
তেকিি/মাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় পকরমাপিৃত তথ্্য, কবকভন্ন 
উৎস যথ্দি সং িন্লত

কবকবি (1948 সাল যথ্দি)

বি্যার পূবদোভাস, ভূপৃষ্স্ ও ভূগভদে স্ পাকির স্তর পেদেদবষেণ, আবহাওয়া তথ্্য, পাকি সম্পে উন্নয়ি, সমকবিত 
পাকি সম্পে ব্যবস্াপিা, িেী প্রবাহ ও গকতকবে্যা, পাকির সহজলভ্যতা, পন্ল কিগদেমি ও পাকির লবণাক্ততা, 
পাকিদসি পকরিল্পিা, পাকির গুণগত মাি ও েস্য উপেুক্ততা মূল্যায়ি প্রভৃকত

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
মুকদ্রত মািকিত্র, এদক্সল) 

বাং লাদেে পাকি 
উন্নয়ি যবাডদে

বাং লাদেে পাকি উন্নয়ি 
যবাডদে  

বাং লাদেে পাকি উন্নয়ি যবাডদে  (BWDB) এিটি সরিাকর প্রকতষ্াি 
ো বাং লাদেদের ভূপৃদষ্র ভূপৃষ্স্ পাকি ও ভূগভদে স্ পাকি ব্যবস্াপিার 
োকয়দবে কিদয়াকজত । BWDB এর সং গ্রদহ থ্ািা জলবায় ুসং ক্ান্ত কবোল 
তথ্্য ভাডোর শুিমুাত্র বাং লাদেদের িাগকরিদের জি্য উনু্ক্ত । যেদিাি 
বাং লাদেকে িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিুসরণ িদর অিলাইি ও 
অফলাইি উভয় মাি্যদমই তথ্্য সং গ্রহ িরদত পারদবি:

বাং লাদেে পাকি উন্নয়ি যবাডদে , 72-ন্গ্রি যরাড, ঢািা-1215, 
বাং লাদেে

info@bmd.gov.bd, swc@bmd.gov.bd

+880258151530, +8801552395112

www.bwdb.gov.bd,  
www.hydrology.bwdb.gov.bd,  
www.ffwc.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব    

BWDB’র 
ওদয়ব      
যপইদজ োি 

তথ্্য 
অিসুধিাদির 
জি্য এিটি 
অ্যািাউন্ট খুলুি

তদথ্্যর লষে্য 
ও কবিয়বস্তু 
কিবদোিি িরুি

তদথ্্যর ফরম্যাি 
কিবদোিি িরুি 

অিলাইদি 
তদথ্্যর মূল্য 
পকরদোি িরুি

প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য 
ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 িাপ 6  

BWDB 
অকফদস োি

তদথ্্যর লষে্য 
ও কবিয়বস্তু 
কিবদোিি িরুি 

তদথ্্যর ফরম্যাি 
কিবদোিি িরুি 

ব্যাং ি িালাি 
ব্যবহার িদর মূল্য 
পকরদোি িরুি  

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

ইদমইদল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি 

িাপ 6 

তথ্্য তান্লিা 
ও আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

BWDB

http://www.hydrology.bwbd.gov.bd
mailto:info@bmd.gov.bd
mailto:swc@bmd.gov.bd
http://www.bwdb.gov.bd,
http://www.hydrology.bwdb.gov.b
http://www.ffwc.gov.bd


1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

পাকি সম্পে পকরিল্পিা সং স্া
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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মূল্য পকরদোি কিভদে র

পাকিসম্পে পকরিল্পিা সং স্া (WARPO) তথ্্য ও উপাদত্তর িাকহো পূরদণর 
লদষে্য পাকি খাদতর সাদথ্ সং কলিষ্ট পকরিল্পিািারী, গদবিি ও িমমী িতৃদে ি 
সং দোকিত তথ্্য ও উপাদত্তর কভকত্তদত সামঞ্জস্যপূণদে ও োিাইিৃত তদথ্্যর  
িাকহো পূরদণর লদষে্য জাতীয় পাকিসম্পে তথ্্যভাডোর (NWRD) গঠি 
িদরদে ।

DQR আদে and  
DQR যিই

যটিেিকভকত্তি, অবস্ািকভকত্তি, 
যমৌজা, গ্রাম, ইউকিয়ি, উপদজলা, 
যজলা, আঞ্চন্লি ও জাতীয় পেদোয় 

www.warpo.gov.bd

সমুদদ্রর উচ্চতা কবিয়ি তথ্্য 
ব্যতীত সিল প্রিার তথ্্য

কভন্ন সমদয়র ব্যবিাি (ঘণ্াকভকত্তি/তেকিি/মাকসি /
বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় পকরমাপিৃত তথ্্য, কবকভন্ন 
উৎস যথ্দি সং িন্লত

কবকবি (1948 সাল যথ্দি)

পকরদবেগত প্রভাব োিাই, েহদরর জলবায়ু ও পকরদবে, িৃকিসম্পে ব্যবস্াপিা ও উন্নয়ি, যিিসই 
পাকিসম্পে উন্নয়ি,  আবহাওয়া পূবদোভাস, উন্নয়ি ও েীঘদেস্াকয়বে, েন্ক্ত ও খকিজ সম্পে আহরণ ও 
ব্যবস্াপিা, পাকি সম্পে ব্যবস্াপিা, েুদেদোগ ব্যবস্াপিা প্রভৃকত । 

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
েি, মুকদ্রত মািকিত্র ও 
এদক্সল) 

পাকিসম্পে পকরিল্পিা 
সং স্া

পাকি সম্পে  
পকরিল্পিা সং স্া

পাকি সম্পে পকরিল্পিা সং স্া (WARPO) এিটি স্তন্ত্র সং স্া ো জাতীয় 
পাকি সম্পে পকরিদের কিবদোহী িকমটির সকিবালয় বৃহৎ পকরসদর পাকি 
সম্পে পকরিল্পিা, সমবিয় ও বাং লাদেে পাকি আইি বাস্তবায়দি িাজ 
িদর । 1992 সাদল অিুদমাকেত পাকি সম্পে পকরিল্পিা আইদির 
মাি্যদম এিই সাদল সং স্াটির তার িরজক্ম শুরু িদর । এটি এিটি 
বহুমাকত্রি সং স্া যেখাদি প্রায় 47 জি কবদেিজ্ঞ িমদেরত আদেি । 
যেদিাি বাং লাদেকে িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিসুরণ িদর অিলাইি 
ও অফলাইি উভয় মাি্যদমই এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

WARPO ভবি, 72 – ন্গ্রি যরাড, ঢািা, বাং লাদেে

dg@warpo.gov.bd

+880244819006, +880244819015

http://old.warpo.gov.bd/index.php/home

WARPO 
ওদয়বদপইদজ োি 
ও আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

আদবেিপত্র পূরণ 
িরুি ও প্রকতষ্াি 
প্রিাি দ্ারা স্াষের 
িকরদয় কিি

ইদমইদল 
আদবেিপত্র 
জমা কেি 

ইদমইদল অিমুকত 
ও তদথ্্যর মূল্য 
কববরণ লাভ িরুি

অিলাইদি 
তদথ্্যর মূল্য 
পকরদোি িরুি 

ইদমইদল তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি 

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 িাপ 6  

WARPO 
অকফদস োি 
ও আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

আদবেিপত্র 
পূরণ িরুি ও 
প্রকতষ্াি প্রিাি 
দ্ারা স্াষের 
িকরদয় কিি

ডািদোদগ 
বা সরাসকর 
আদবেিপত্র 
জমা কেি

ডািদোদগ 
অিমুকত ও 
তদথ্্যর মূল্য 
লাভ িরুি

ব্যাং দি তদথ্্যর 
মূল্য পকরদোি 
িরুি 

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য  
সং গ্রহ িরুি

িাপ 6 

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব    

WARPO

http://www.warpo.gov.bd
mailto:dg@warpo.gov.bd
http://old.warpo.gov.bd/index.php/home


প্রাপ্্যতরা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

েুদেদোগ ব্যবস্াপিা অকিেপ্তর 
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS

11

িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 10

মূল্য পকরদোি কিভদে র

DDM তথ্্যভান্ডার মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় সম্পজিত 
রদয়দে । এটি বাং লাদেদের িািা কবপেদেয়জকিত ষেয়ষেকত, মৃতু্যর হার, ত্রাণ 
কবতরণ ইত্যাকে কবিয়ি তথ্্য সং গ্রহ িদর থ্াদি ।

DQR যিই

িেীর অববাকহিাকভকত্তি, 
ষেকতগ্রস্ত এলািা

www.ddm.gov.bd

আবহাওয়া সং ক্ান্ত েুদেদোগ/
কবপেদেয়

ঘিিাকভকত্তি

মাঠপেদোয় পকরমাপিৃত তথ্্য,
কবকভন্ন উৎস যথ্দি সং িন্লত 

কবকবি (1948 সাল যথ্দি

ঘূকণদেঝড় পূবদোভাস, ঝঁুকি োিাই, েূবদেলতা ম্যান্পং  , জলবায়ু ঝঁুকি কবদলিিণ, জলবায়ুর কবরুদধে তী্র প্রস্তুকত, 
ভূকমিম্পজকিত েুদেদোগ ব্যবস্াপিা, েুদেদোগ/কবপেদেয় যথ্দি সুরষো, জলবায়ু ঝঁুকি ব্যবস্াপিা ও খাে্য িাকহো 
কিন্নিতিরণ । 

েি, এদক্সল

েুদেদোগ ব্যবস্াপিা 
অকিেপ্তর

েুদেদোগ ব্যবস্াপিা 
অকিেপ্তর 

েুদেদোগ ব্যবস্াপিা অকিেপ্তর (DDM) বাং লাদেে সরিাদরর েুদেদোগ 
ব্যবস্াপিা  ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র (MoDMR) অিীিস্ । DDM এর 
োকয়বে মূলত প্রািৃকতি, পকরদবেগত ও মািবসৃষ্ট কবপেদেদয়র প্রভাদব 
ঝঁুকিদত থ্ািা  কবদেিত েকরদ্র ও সুকবিাবকঞ্চত জিদগাষ্ঠীর ষেকতগ্রস্ত 
হওয়ার ঝঁুকি গ্রহণদোগ্য মাত্রায় হ্াস িরা । এোড়াও, DDM এর রদয়দে 
বৃহৎ মাত্রার েুদেদোগ যমািাকবলায় জরুকর প্রকতকক্য়া ব্যবস্া । যেদিাি 
বাং লাদেকে িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিসুরণ িদর এ সং ক্ান্ত তথ্্য 
সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

েুদেদোগ ব্যবস্াপিা ও ত্রাণ ভবি, 92-93, মহাখান্ল 
বাকণকজ্যি এলািা, বীর উত্তম এ.যি. খদিিার সড়ি, ঢািা 
1212

controlroom.ddm@gmail.com,  
eoc@ddm.gov.bd

+880258811651, +8801700716673

www.ddm.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব    

DDM 
ওদয়বদপইজ বা 
অকফস যথ্দি 
আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি 

*[মূল্য পকরদোি তদথ্্যর জি্য িয়, বরং  ফদিািন্প/ মুদ্রণ বা তথ্্য প্রকক্য়ািরদণর জি্য প্রদোজ্য]

আদবেিপত্র 
পূরণ িরুি ও 
অকফদস জমা 
কেি

পুিরায় 
অকফদস কগদয় 
পুদরা প্রকক্য়া 
পেদেদবষেি িরুি

প্রদয়াজি 
সাদপদষে  মূল্য 
পকরদোি িরুি 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

DDM

http://www.ddm.gov.bd
mailto:controlroom.ddm@gmail.com
mailto:eoc@ddm.gov.bd
http://www.ddm.gov.bd


1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

বাং লাদেে অন্তদেদে েীয় যিৌপকরবহি িতৃদে পষে
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS

12 13

মূল্য পকরদোি কিভদে র

BIWTA তথ্্যভান্ডার মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় সম্পজিত 
রদয়দে । সারা যেদে BIWTA এর ষুেদ্র পকরসদর উদল্খদোগ্য সং খ্যি িমদেস্ল 
রদয়দে যেখাদি কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাদি তথ্্য সং গ্রহ িরা হদয় থ্াদি ।

DQR আদে

যটিেিকভকত্তি, জাতীয় 
পেদোয়

www.biwta.gov.bd

ব্যকথ্দমিকর, েূিণ, পকরবহি, 
জলােয়

কবকবি (ঘণ্াকভকত্তি/তেকিি /
মাকসি/বাকিদেি/কিকেদে ষ্ট)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত ও BWDB 
যথ্দি সমকবিত তথ্্য

কবকবি (1970 সাল যথ্দি)

িেীর পাকির স্তর পূবদোভাস, যিৌকবে্যা, পাকির স্তদরর তারতম্য, িেীর পাকি েূিণ, যিৌপকরবহি

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
েি ও এদক্সল)

কবকবি (বাং লাদেে অন্তদেদে েীয় 
যিৌপকরবহি িতৃদে পষে, বাং লাদেে 
পাকি উন্নয়ি যবাডদে , বাং লাদেে জকরপ 
অকিেপ্তর)

বাং লাদেে অন্তদেদে েীয় 
যিৌপকরবহি িতৃদে পষে

বাং লাদেে অন্তদেদে েীয় যিৌপকরবহি িতৃদে পষে (BIWTA) বাং লাদেদের 
অন্তদেদে েীয় যিৌপকরবহি ও যিৌপদথ্র উন্নয়ি, রষেণাদবষেণ ও পকরিালিা 
কবিয়ি সিল িােদেক্দমর সাদথ্ জকড়ত । BIWTA-এর সং গ্রদহ আদে 
হাইদরোগ্রাকফি তদথ্্যর কবোল ভাডোর ো যিবলমাত্র বাং লাদেকে 
িাগকরিদের জি্য উনু্ক্ত । যেদিাি বাং লাদেকে িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া 
অিসুরণ িদর অিলাইি ও অফলাইি উভয় মাি্যদমই এ সং ক্ান্ত তথ্্য 
সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

141-143, মকতকঝল বাকণকজ্যি এলািা, BIWTA 
ভবি, ঢািা- 1000 

info@biwta.gov.bd,  
chairman@biwta.gov.bd

+8802955615155

www.biwta.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল 

যফাি

ওদয়ব    

BIWTA 
ওদয়বদপইদজ 
োি

তদথ্্যর  
কবিয়বস্তু বাোই 
িরুি

প্রদয়াজি হদল 
তদথ্্যর মূল্য 
পকরদোি িরুি

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ডাউিদলাড 
িরুি 

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

BIWTA 
অকফদস োি 
ও আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি 

আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি 

আদবেিপত্র 
পূরণ িদর 
অকফদস কগদয় 
জমা কেি

পুিরায় 
অকফদস কগদয় 
পুদরা প্রকক্য়া 
পেদেদবষেি িরুি

প্রদয়াজি হদল 
অিনু্লন্পর জি্য 
মুল্য পকরদোি 
িরুি 

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

BIWTA

*[মূল্য পকরদোি তদথ্্যর জি্য িয়, বরং  ফদিািন্প/ মুদ্রণ বা তথ্্য প্রকক্য়ািরদণর জি্য প্রদোজ্য এবং  যিবল কিিদোকরত সং খ্যি তথ্্যই পাওয়া োদব ।]

*[মূল্য পকরদোি তদথ্্যর জি্য িয়, বরং  ফদিািন্প/ মুদ্রণ বা তথ্্য প্রকক্য়ািরদণর জি্য প্রদোজ্য]

http://www.biwta.gov.bd
mailto:info@biwta.gov.bd
mailto:chairman@biwta.gov.bd
http://www.biwta.gov.bd


1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

বাং লাদেে জকরপ অকিেপ্তর
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS

14 15

GIS

মূল্য পকরদোি কিভদে র

SOB এর তথ্্যভান্ডার মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত ।  SOB মূলত যেেব্যান্প জকরপ িালিার মাি্যদম তথ্্য সং গ্রহ িদর 
থ্াদি । তারা কবকভন্ন প্রিার কথ্দমটিি মািকিত্র ও কজআইএস ডািাদবজ 
বাকিদয় থ্াদি ।

অবস্ািকভকত্তি, গ্রাম, যমৌজা, 
ইউকিয়ি, উপদজলা, যজলা ও 
জাতীয় পেদোয় 

www.sob.gov.bd

বি, পকরবহি, জলােয়, হাইদরোলকজি, 
কফকজওগ্রাকফি/িদপাগ্রাকফি, 
প্রোসকিি, িৃকি ও বসকত

কবকবি (মাকসি/বাকিদেি)

কবকবি (1970 সাল যথ্দি) 

প্রোসকিি উদদেে্য, িদপাগ্রাকফি, কজওদডকস, েস্য আবতদে ি ম্যান্পং , িৃকি সম্প্রসারণ পকরিল্পিা ও উন্নয়ি, 
বি ব্যবস্াপিা, িৃকি উন্নয়ি, পকরদবে ও সম্পে পেদেদবষেি, উঁিু ভূকম ম্যান্পং  ও উন্নয়ি পকরিল্পিা প্রভৃকত ।

কবকবি (GIS যেইপফাইল ও 
মুকদ্রত মািকিত্র)

বাং লাদেে জকরপ অকিেপ্তর

মাঠ পেদোদয় পকরমাপিৃত 
তথ্্য, স্যাদিলাইি েকব যথ্দি 
সং গৃহীত

DQR আদে

বাং লাদেে জকরপ 
অকিেপ্তর

বাং লাদেে জকরপ অকিেপ্তর (SOB) মািকিত্র প্রণয়িিারী জাতীয় 
প্রকতষ্াি । এটি প্রকতরষো মন্ত্রণালদয়র অিীদি এবং  বাং লাদেদের 
সাদভদে য়ার যজিাদরল এর যিতৃদবে িাজ িদর থ্দি । এ অকিেপ্তর কবকভন্ন 
যস্কদলর িদপাগ্রাকফি ও কথ্দমটিি মািকিত্র প্রণয়িসহ কজওদডটিি 
িদ্রিাল যিিওয়ািদে  স্াপি ও ব্যবস্াপিার োকয়দবে কিদয়াকজত । এোড়া 
আিাে আদলািকিত্র উদত্তালি ও ব্যবস্াপিা িাদজও কিদয়াকজত আদে । 

বাং লাদেে জকরপ অকিেপ্তর, যতজগঁাও, ঢািা 1208, 
বাং লাদেে ।

info@sob.gov.bd

+88029114191

www.sob.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব    

SOB 
ওদয়বদপইদজ 
োি 

তথ্্য লাদভর 
জি্য অ্যািাউন্ট 
খুলুি
 

তদথ্্যর লষে্য 
ও কবিয়বস্তু 
কিবদোিি িরুি

তদথ্্যর  
ফরম্যাি 
কিবদোিি িরুি
 

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

SOB অকফদস 
োি

প্রদয়াজিীয় 
তদথ্্যর জি্য 
আদবেি িরুি

ইদমইদল 
তদথ্্যর মূল্যসহ 
অিমুকত লাভ 
িরুি

ব্যাং দি মূল্য 
পকরদোি িরুি 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

িাপ 5 িাপ 6  

তদথ্্যর  মূল্য 
অিলাইদি 
পকরদোি িরুি

ইদমইদল তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

SOB

*[এই প্রকক্য়া যিবল সং রন্ষেত মািকিদত্রর জি্য অিদুমাকেত]

http://www.sob.gov.bd
mailto:info@sob.gov.bd
http://www.sob.gov.bd


প্রাপ্্যতরা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

বাং লাদেে িৃকি উন্নয়ি িদপদোদরেি
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS

17

িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 16

মূল্য পকরদোি কিভদে র

BADC তথ্্যভান্ডার মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় সম্পজিত । 
যেেজুদড় BADC এর উদল্খদোগ্য সং খ্যি যটিেি রদয়দে যেখাদি কবকভন্ন 
সমদয়র ব্যবিাদি তথ্্য সং গ্রহ িরা হদয় থ্াদি । িৃকি, প্রদিৌেল, অথ্দেিীকত 
,ব্যবস্াপিা, িম্পম্পউিার কবজ্ঞাি প্রভৃকত কবকভন্ন যষেদত্রর কবদেিজ্ঞগণ BADC 
যত িমদেরত আদেি ।

DQR আদে,  
DQR যিই

এলািাকভকত্তি, যটিেি ও যজলা 
পেদোয়

www.badc.gov.bd

ভূগভদে স্  পাকি ও পাকিদসি কবকবি (মাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1975 সাল যথ্দি)

ভূগভদে স্  পাকির স্তদরর পূবদোভাস ও োিাই, সমকবিত পাকি সম্পে ব্যবস্াপিা উন্নয়ি, ভূগভদে স্  পাকির স্তদরর 
তথ্্য সং গ্রহ, ভূগভদে স্  পাকি পেদেদবষেি, েস্য উৎপােি মূল্যায়ি । 

কবকবি (ওদপি যিক্সি, যিক্সি, 
এদক্সল ও CSV)

বাং লাদেে িৃকি উন্নয়ি িদপদোদরেি

বাং লাদেে িৃকি  
উন্নয়ি িদপদোদরেি

বাং লাদেে িৃকি উন্নয়ি িদপদোদরেি (BADC) এিটি সরিাকর সং স্া ো 
বাং লাদেদের িৃকি উপিরণ সরবরাহিারীদের ব্যবস্াপিা ও িৃিিদের 
পাকিদসি সুকবিার তোরকি িদর থ্াদি । BADC মূলত প্রোসি, 
পাকিদসি, বীজ সরবরাহ, পকরিল্পিা, ও অথ্দোয়ি কিদয় িাজ িদর ।  
যেদিাি বাং লাদেকে িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিসুরণ িদর এ সং ক্ান্ত 
তথ্্য সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

বাং লাদেে িৃকি উন্নয়ি িদপদোদরেি (BADC), িৃকি 
ভবি,  49-51, কেলিুো বাকণকজ্যি এলািা, ঢািা-1000, 
বাং লাদেে 

info@badc.gov.bd

+880295560807

www.badc.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব    

BADC 
ওদয়বদপইজ বা 
অকফস যথ্দি 
আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি 

আদবেিপত্র পূরণ 
িরুি ও অকফদস 
জমা কেি
 

পুিরায় 
অকফদস কগদয় 
পুদরা প্রকক্য়া 
পেদেদবষেি িরুি
 

ব্যাং ি িালাদির 
মাি্যদম তথ্্যর 
মূল্য পকরদোি 
িরুি 

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

BADC

http://www.badc.gov.bd
mailto:info@badc.gov.bd
http://www.badc.gov.bd


1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

সমকবিত উপিূলীয় অঞ্চল ব্যবস্াপিা পকরিল্পিা
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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মূল্য পকরদোি কিভদে র

ICZMP তথ্্যভাডোর  মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত ।  ICZMP এর তথ্্যভাডোদর 18টি উপিূলীয় যজলার আথ্দে-
সামাকজি, পকরদবেগত ও হাইদরোলকজিাল তথ্্য রদয়দে ।

DQR আদে,  
DQR যিই

কবকবি (যটিেিকভকত্তি, গ্রাম, 
ইউকিয়ি, উপদজলা ও যজলা)

old.warpo.gov.bd/index.php/ home/
iczmp

জলােয়, অথ্দেনিকতি, লবণাক্ততা, 
েুদেদোগ/কবপেদেয়

কিকেদে ষ্ট, কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাি

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য, কবকভন্ন 
উৎস যথ্দি সং িন্লত 

কবকবি (1962 সাল যথ্দি) 

উপিূলীয় এলািা উন্নয়ি, উপিূলীয় এলািা িীকতমালা, উপিূলীয় এলািায় জীকবিা কবিয়ি প্রকেষেণ, 
অথ্দেনিকতি প্রবৃন্ধে, উন্নয়ি ও েীঘদেস্াকয়বে, েস্য উপেুক্ততা ও িৃকি েীঘদেস্াকয়বে, ভূপৃষ্স্ ও ভূগভদে স্ পাকির 
গুণগতমাি, ঝঁুকি হ্াসিরণ িীকতমালা

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
েি ও এদক্সল

পাকিসম্পে পকরিল্পিা সং স্া  

সমকবিত উপিূলীয় 
অঞ্চল ব্যবস্াপিা 
পকরিল্পিা

সমকবিত উপিূলীয় অঞ্চল ব্যবস্াপিা পকরিল্পিা (ICZMP) প্রিল্পটি  
WARPO িতৃদে ি যফব্রুয়াকর 2002 যথ্দি কডদসম্বর 2005 সময়িাদল 
বাস্তবাকয়ত হয় । এটির লষে্য কেদলা বাং লাদেদের উপিূলীয় এলািার 
উন্নয়দির জি্য সষেমতা বৃন্ধে ও প্রািাি্যমূলি িমদেপকরিল্পিা প্রণয়ি 
িরা । ICZMP আউিপুি ও িােদেকবকি কিিদোরণ প্রসদঙ্গ এই প্রিল্প িতৃদে ি 
এিটি সং লাপ আদয়াকজত হদয়কেদলা । যসই সং লাদপ 6টি আউিপুদির 
েথ্াথ্দেতার উপর গুরুবোদরাপ িরা হদয়কেদলা োর মদি্য 3টি হদলা প্রিাি 
আউিপুি এবং  অপর 3টি হদলা ক্সিাটিং  কথ্দম । যেদিাি বাং লাদেকে 
িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিুসরণ িদর অিলাইি ও অফলাইি উভয় 
মাি্যদমই এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

WARPO ভবি,72 – ন্গ্রি যরাড,  
ঢািা 1215, বাং লাদেে

dg@warpo.gov.bd

+880244819006, +880244819015

old.warpo.gov.bd/index.php/home/iczmp,  
old.warpo.gov.bd/index.php/home

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব    

ICZMP 
ওদয়বদপইদজ োি 
ও আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

আদবেিপত্র পূরণ 
িরুি ও প্রকতষ্াি 
প্রিাি োরা স্াষের 
িকরদয় কিি

ইদমইদল 
আদবেিপত্র 
জমা কেি

ইদমইদল 
অিমুকত ও মূল্য 
কববরণ লাভ 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

ICZMP 
অকফদস 
োি ও 
আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি 

আদবেিপত্র 
পূরণ িরুি ও 
প্রকতষ্াি প্রিাি 
োরা স্াষের 
িকরদয় কিি

ডািদোদগ 
বা সরাসকর 
আদবেিপত্র 
জমা কেি

ডািদোদগ 
অিমুকত ও মূল্য 
কববরণ লাভ 
িরুি

ব্যাং দি তদথ্্যর 
মূল্য পকরদোি 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

িাপ 5 িাপ 6  

অিলাইদি 
তদথ্্যর মূল্য 
পকরদোি িরুি 

ইদমইদল তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 6  

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

ICZMP

Website: old.warpo.gov.bd/index.php/ home/iczmp
Website: old.warpo.gov.bd/index.php/ home/iczmp
mailto:dg@warpo.gov.bd
http://old.warpo.gov.bd/index.php/home/iczmp
http://old.warpo.gov.bd/index.php/home
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তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

বদরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ি িতৃদে পষে 
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 20

মূল্য পকরদোি কিভদে র

BMDA পাকিদসি কবিয়ি হাইদরোলকজিাল ও িৃকি তথ্্য সরবরাহ িদর 
থ্াদি । এদষেদত্র মাঠ পেদোদয় পকরিান্লত িািা প্রিল্প যথ্দি তথ্্য সং গ্রহ িরা 
হদয় থ্াদি ।

DQR আদে,  
DQR যিই

যটিেিকভকত্তি, উপদজলা ও যজলা 
পেদোয়

www.bmda.gov.bd

ভূগভদে স্  পাকি, পাকিদসি কবকবি (কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাদি, তেকিি/সাপ্তাকহি/ 
মাকসি/ যমৌসুমী/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য, BWDB 
যথ্দি সং িন্লত

কবকবি (1985 সাল যথ্দি)

ভূগভদে স্  পাকি েি োিাই ও পূবদোভাস, সমকবিত পাকিসম্পে ব্যবস্াপিা, ভূগভদে স্  পাকির স্তর সম্পকিদে ত তথ্্য 
সং গ্রহ, ভূগভদে স্  পাকি পেদেদবষেি, েস্য উৎপােি কিন্নিতিরণ ।  

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
েি)

বদরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ি িতৃদে পষে

বদরন্দ্র বহুমুখী  
উন্নয়ি িতৃদে পষে 

বদরন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ি িতৃদে পষে (BMDA) এিটি বাং লাদেে সরিাকর 
উন্নয়ি িতৃদে পষে ো বাং লাদেে িৃকি মন্ত্রণালদয়র অিীিস্ এবং  বদরন্দ্রভূকমর 
উন্নয়দি কিদয়াকজত । BMDA এর সং গ্রদহ রদয়দে জলবায়ু কবিয়ি 
তথ্্যাকে যেটি যিবলমাত্র বাং লাদেকে িাগকরিদের জি্য উনু্ি্ । যেদিাি 
বাং লাদেকে িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিসুরণ িদর এ সং ক্ান্ত তথ্্য 
সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

বদরন্দ্র ভবি, মূল িােদোলয়, ি্যান্টিদমন্ট সড়ি, আমবাগাি-
6000, রাজোহীi

bmdahq@bmda.gov.bd

+880721761368

www.bmda.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

BMDA 
ওদয়বদপইজ বা 
অকফস যথ্দি 
আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

আদবেিপত্র 
পূরণ িরুি ও 
অকফদস জমা 
কেি

পুিরায়  
অকফদস কগদয়   
পুদরা প্রকক্য়া  
পেদেদবষেি 
িরুি

ব্যাং ি  িালাদির 
মাি্যদম তদথ্্যর 
মূল্য পকরদোি 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

BMDA

http://www.bmda.gov.bd
mailto:bmdahq@bmda.gov.bd
http://www.bmda.gov.bd
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তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

বাং লাদেে যডল্া পকরিল্পিা 
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট
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2. ওদয়ব যপাি্ট াল
মািকিত্র সং গ্রদহর িাপসমূহ

1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 22

কবিামূল্য

BDP এিটি  কিরাপে, জলবায়ু-সহিেীল ও উন্নয়িমূলি যডল্া অজদে দি 
সদিষ্ট । BDP তথ্্যভাডোর কবকভন্ন উৎস  (যেমি: DDM) যথ্দি সং গৃহীত 
মাি্যকমি তদথ্্যর কভকত্তদত িাজ িদর । 

DQR আদে,  
DQR যিই

অবস্াি কিভদে র, জাতীয়, 
আন্তজদে াকতি ও রাষ্ট্র্রীয় 
পেদোয় 

www.plancomm.gov.bd

েুদেদোগ/কবপেদেয়, ভূগভদে স্  পাকি, 
হাইদরোলকজি

কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাি

কবকভন্ন উৎস যথ্দি 
সং িন্লত

কবকবি (1973 সাল যথ্দি) 

খাবার পাকি ও িৃকিিাদজর পাকির গুণগতমাি োিাই, ঝদড়া প্রবাদহর ঝঁুকি োিাই, েুদেদোগ ব্যবস্াপিা, 
েুবদেলতা ম্যান্পং , ঝঁুকি হ্াসিরণ িীকতমালা, পাকি অঞ্চলকবভাজি ও ব্যবস্াপিা, যিিসই পকরদবে 

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
মুকদ্রত মািকিত্র, যিক্সি, 
এদক্সল)

কবকবি (েুদেদোগ ব্যবস্াপিা 
অকিেপ্তর, বাং লাদেে 
পকরিল্পিা িকমেি)

বাং লাদেে যডল্া 
পকরিল্পিা 

যিোরল্যান্ড সরিার ও Ecory এর িাকরগকর সহায়তায় বাং লাদেে 
সরিার সফলভাদব বাং লাদেে যডল্া পকরিল্পিা (BDP 2100) প্রণয়ি 
িদর । এটি বাং লাদেে সরিার িতৃদে ি প্রণীত এিটি ব্যাপি উন্নয়ি 
পকরিল্পিা ো অথ্দেনিকতি প্রবনৃ্ধে, পকরদবে সং রষেণ এবং  বকিদেত জলবায়ু 
ন্স্কতস্াপিতার কবিদয় সমবিয় সািি সািদির মাি্যদম িাজ িরদে । 
BDP এর সং গ্রদহ রদয়দে স্ল্পপকরসদর জলবায়ু কবিয়ি তথ্্যাকে যেটি 
যিবলমাত্র বাং লাদেকে িাগকরিদের জি্য উনু্ি্ । যেদিাি বাং লাদেকে 
িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিুসরণ িদর অিলাইদি এ সং ক্ান্ত তথ্্য 
সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

যের-এ-বাং লা িগর, ঢািা-1207, বাং লাদেে

 chief.pd@plancomm.gov.bd (কবভাগীয় প্রিাি)

+880155244113 (কবভাগীয় প্রিাি)

www.plancomm.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

BDP 
ওদয়বদপইদজ 
োি

প্রদয়াজিীয় 
প্রকতদবেি 
কিবদোিি িরুি

ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 

BDP ওদয়ব 
যপাি্ট াদল োি
 

স্াকিি মাত্রা  
ব্যবহার িদর 
মািকিত্র বািাি 
 

মািকিত্র ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

মািকিত্র 
বািাদিার জি্য 
স্াকিি মাত্রা 
কিবদোিি িরুি
 

http://www.plancomm.gov.bd
mailto:chief.pd@plancomm.gov.bd
http://www.plancomm.gov.bd


প্রাপ্্যতরা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

জিস্াস্্য প্রদিৌেল অকিেপ্তর 
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 24

মূল্য পকরদোি কিভদে র

জিস্াস্্য প্রদিৌেল অকিেপ্তর (DPHE) মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত ষুেদ্রাকতষুেদ্র 
হাইদরোলকজিাল ও পকরদবেগত তথ্্য সরবরাহ িদর থ্াদি । যেদিাি 
বাং লাদেকে িাগকরি তাদের সাদথ্ যোগাদোগ িদর তথ্্য সং গ্রহ িরদত 
পারদবি ।

DQR যিই

কবকবি (অবস্ািকভকত্তি, 
যমৌজা/গ্রাম/ইউকিয়ি/
উপদজলা/যজলা)

www.dphe.gov.bd

আদসদেকিি, ভূগভদে স্  পাকি Event based (daily/ 
monthly/yearly)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য, কবকভন্ন 
উৎস যথ্দি সং িন্লত

ঘিিাকিভদে র (তেকিি/মাকসি/বাকিদেি)

যিিসই পাকিসম্পে উন্নয়ি, সমকবিত পাকিসম্পে ব্যবস্াপিা, বি্যা পূবদোভাস, ভূপৃষ্স্ ও ভূগভদে স্ পাকির স্তর 
পেদেদবষেি, আদসদেকিিপ্রবণ এলািা কিন্নিতিরণ 

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
েি, যিক্সি, এদক্সল)

জিস্াস্্য প্রদিৌেল 
অকিেপ্তর

জিস্াস্্য প্রদিৌেল 
অকিেপ্তর 

জিস্াস্্য প্রদিৌেল অকিেপ্তর (DPHE) যেদে খাবার পাকি সরবরাহ 
ও বজদে ্য ব্যবস্াপিা  ব্যবস্ায় কিদয়াকজত অি্যতম প্রিাি জাতীয় সং স্া । 
তদব ঢািা, িারায়ণগঞ্জ ও িট্টগ্রাম এই ব্যবস্ার আওতাভুক্ত িয় যিিিা 
এসব েহদর পাকি সরবরাহ ও পয়ঃ কিষ্ােি িতৃদে পষে তাদের িােদেক্ম 
পকরিালিা িরদে । DPHE সারা যেদের পাকির গুণগত মাি সং ক্ান্ত 
তথ্্য সং গ্রহ িদর থ্াদি । েহরাঞ্চদল DPHE স্ািীয় সং গঠদির 
সহায়তায় অবিাঠাদমা উন্নয়দির জি্য িাজ িদর থ্াদি । গ্রামাঞ্চদল 
ইউকিয়ি পকরিেগুদলার সহদোকগতায়  DPHE িতৃদে ি পাকি ও 
পয়ঃ কিষ্ােি (WSS) যিন্দ্র স্ান্পত হদয়দে । এোড়াও, DPHE েহর ও 
গ্রাম উভয় অঞ্চদলই যবসরিাকর খাত, যবসরিাকর সং গঠণ ও  িকমউকিটি 
কভকত্তি সং গঠদির সাদথ্ এিদত্র িাজ িদর । যেদিাি বাং লাদেকে 
িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিসুরণ িদর এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ িরদত 
পারদবি ।

জিস্াস্্য প্রদিৌেল অকিেপ্তর ভবি, 14, েহীে ি্যাদটেি 
মিসুর, হায়োর আলী সরকণ, ঢািা-1000

ce@dphe.gov.bd

+88029343358

www.dphe.gov.bd,  
old.dphe.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

DPHE 
ওদয়বদপইজ বা 
অকফস যথ্দি 
আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

আদবেিপত্র 
পূরণ িরুি ও 
অকফদস জমা 
কেি

পুিরায় অকফদস 
কগদয়   পুদরা 
প্রকক্য়া 
পেদেদবষেণ িরুি
 

প্রদয়াজি 
সাদপদষে  মূল্য 
পকরদোি িরুি 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য  
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

DPHE

*[মূল্য পকরদোি তদথ্্যর জি্য িয়, বরং  ফদিািন্প/ মুদ্রণ বা তথ্্য প্রকক্য়ািরদণর জি্য প্রদোজ্য]

http://www.dphe.gov.bd
mailto:ce@dphe.gov.bd
http://www.dphe.gov.bd
http://old.dphe.gov.bd


1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

স্ািীয় সরিার প্রদিৌেল অকিেপ্তর 
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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মূল্য পকরদোি কিভদে র

LGED তথ্্যভাডোর মূলত মাঠ পেদোদয় পকরমাপিৃত প্রাথ্কমি তদথ্্যর 
সমবিদয় সাজাদিা হদয়দে ো মূলত তাদের িাকরগকর েল িতৃদে ি যেেব্যান্প 
ষুেদ্র পকরসদর সং গৃহীত ।

DQR আদে

কসটি িদপদোদরেি, 
ইউকিয়ি, উপদজলা ও 
যজলা পেদোয়

www.lged.gov.bd

বি, স্াস্্য, েুদেদোগ/কবপেদেয়, 
অবিাঠাদমা, পাকিদসি, 
প্রািৃকতি, বসকত, কেষো ও 
পকরবহি

কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাদি, পেদোয়ক্কমি

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য, স্যাদিলাইি 
েকব যথ্দি সং িন্লত

কবকবি (1982 সাল যথ্দি)

পকরবহি যিিওয়ািদে  উন্নয়ি ও পকরিল্পিা, বি এলািা বণ্ি, বিজ সম্পে ব্যবস্াপিা, েুদেদোগ যমািাকবলা, 
েুদেদোগ ব্যবস্াপিা ও প্রকেষেণ, যসি িাদেদে পাকি সরবরাহ, পাকি সম্পে ব্যবস্াপিা, অবিাঠাদমা উন্নয়ি ও 
পকরিল্পিা, েন্ক্ত ও খকিজ সম্পে আহরণ 

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
মুকদ্রত মািকিত্র ও এদক্সল)

স্ািীয় সরিার প্রদিৌেল 
অকিেপ্তর 

স্ািীয় সরিার 
প্রদিৌেল অকিেপ্তর 

স্ািীয় সরিার প্রদিৌেল অকিেপ্তর (LGED) বাং লাদেে সরিাদরর 
অিীিস্ এিটি সং স্া ো পন্ল্ অঞ্চদলর সড়ি যোগাদোগ সরবরাহ এবং 
গ্রাম ও েরাঞ্চদল স্ািীয় সরিার প্রকতষ্ািসমূহদি িাকরগকর সহায়তা 
প্রোদির উদদেদে্য প্রকতন্ষ্ত হদয়কেল । গ্রামীণ অবিাঠাদমা উন্নয়দির 
পাোপাকে এলকজইকড েহর ও িগর অঞ্চদলও যভৌত অবিাঠাদমা 
উন্নয়দি ভূকমিা রাখদে । িগর স্ািীয় সরিার প্রকতষ্ািসমূহদি 
(যপৌরসভা ও কসটি িদপদোদরেি) িাকরগকর সহায়তা প্রোি ও এসব 
প্রকতষ্াদির পকরিালি ব্যবস্া ও েষেতা উন্নয়দিও এলকজইকড সমৃ্পক্ত । 
যেদিাি বাং লাদেকে িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিসুরণ িদর অিলাইদি 
এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ িরদত পারদবি । 

স্ািীয় সরিার প্রদিৌেল অকিেপ্তর (LGED), 
কিবদোহী প্রদিৌেলী িােদোলয়, LGED-ঢািা, 62, পশ্চিম 
আগারগঁাও, ঢািা-1207, বাং লাদেে 

xen.dhaka@lged.gov.bd

+88029124003, +8801708123192

www.lged.gov.bd,  
www.oldweb.lged.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

GED 
ওদয়বদপইদজ 
োি

এলািা কিবদোিি 
িরুি 

JPEG/PDF ফাইল 
ডাউিদলাড িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 

LGED 
ওদয়বদপইজ বা 
অকফস যথ্দি 
আদবেিপত্র সং গ্রহ 
িরুি

পুিরায়অকফদস 
কগদয় 
পুদরা প্রকক্য়া 
পেদেদবষেি িরুি

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য  
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

আদবেিপত্র জমা 
কেি ও তদথ্্যর 
জি্য আদবেি 
িরুি 

LGED

*[যিবল কভকত্ত মািকিত্র পাওয়া োদব]

*[যিবল GIS যেইপফাইদলর জি্য]

mailto:www.lged.gov.bd?subject=
mailto:xen.dhaka@lged.gov.bd
http://www.lged.gov.bd
http://www.oldweb.lged.gov.bd


1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

বাং লাদেে িৃকি গদবিণা িাউন্সিল
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS

28 29

মূল্য পকরদোি কিভদে র

BARC তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত । যেেব্যান্প আঞ্চন্লি পেদোদয় BARC এর উদল্খদোগ্য সং খ্যি 
িমদেস্ল রদয়দে (িমদেস্দলর সং খ্যা তদথ্্যর কভকত্তদত পকরবতদে িেীল) যেখদি 
কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাদি তথ্্য সং গ্রহ িরা হদয় থ্াদি । 

DQR আদে

আঞ্চন্লি, যজলা ও 
উপদজলা পেদোয় 

 www.barc.gov.bd

িৃকি, কফকজওগ্রাকফি/
িদপাগ্রাকফি, েুদেদোগ/কবপেদেয়, 
মৎস্যসম্পে, প্রাকণসম্পে

কভন্ন সমদয়র ব্যবিাি, যমৌসুমী, মাকসি/বাকিদেি

Field-based measured  
data, compiled from DLS

কবকবি (2002 সাল যথ্দি)

িৃকিকিভদে র সম্পে ব্যবস্াপিা ও উন্নয়ি, েস্য উপেুক্ততা ও অঞ্চলকবভাজি, ভূকম সম্পে ব্যবস্াপিা, জলবায়ু 
কবিয়ি তথ্্য, খাে্য উৎপােি ও খাে্য কিরাপত্তা, খাে্য সং রষেণ সষেমতা োিাই, প্রাকণসম্পে িাকহো োিাই

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
মুকদ্রত মািকিত্র, েি, এদক্সল)

বাং লাদেে িৃকি 
গদবিণা িাউন্সিল

বাং লাদেে িৃকি 
গদবিণা িাউন্সিল

বাং লাদেে িৃকি গদবিণা িাউন্সিল (BARC) বাং লাদেে সরিাদরর িৃকি 
মন্ত্রণালদয়র অিীিস্ এবং  জাতীয় িৃকি গদবিণা ব্যবস্ার োকয়বেপ্রাপ্ত 
এিটি সরিাকর প্রকতষ্াি । BARC এর রদয়দে অঞ্চলকভকত্তি কবদেি 
তথ্্যভাডোর যেখাদি জাতীয় পেদোদয় জলবায় ুকবিয়ি তথ্্য পাওয়া োদব । 
যেদিাি বাং লাদেকে িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিসুরণ িদর অিলাইি 
ও অফলাইি উভয় মাি্যদমই এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

বাং লাদেে িৃকি গদবিণা িাউন্সিল, ফামদেদগি,  
ঢািা-1215, বাং লাদেে

ec-barc@barc.gov.bd, info@barc.gov.bd

+880248117935, +880248117916

www.barc.gov.bd,  
www.climate.barcapps.gov.bd,  
www.cropzoning.barcapps.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

BARC 
ওদয়বদপইদজ 
োি

এিটি অ্যািাউন্ট 
ততকর িরুি 

প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য খঁুজুি 

প্রদয়াজিীয় তথ্্য  
ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

BARC 
অকফদস োি 
ও আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি    

অিমুকত লাভ 
িরুি 

পুদরা প্রকক্য়া 
পেদেদবষেি 

তদথ্্যর মূল্য 
পকরদোি িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 6 

আদবেিপত্র 
জমা কেি

BARC

*[কিকেদে ষ্ট কিেু তথ্্য পাওয়া োদব]

*[মূল্য পকরদোি তদথ্্যর জি্য িয়, বরং  ফদিািন্প/ মুদ্রণ বা তথ্্য প্রকক্য়ািরদণর জি্য প্রদোজ্য]

mailto:www.barc.gov.bd?subject=
mailto:ec-barc@barc.gov.bd
mailto:info@barc.gov.bd
http://www.barc.gov.bd
http://www.climate.barcapps.gov.bd
http://www.cropzoning.barcapps.gov.bd


1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

বাং লাদেে পকরসং খ্যাি ব্ুযদরা
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS

30 31

মূল্য পকরদোি কিভদে র

BBS তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত । BBS মূলত জিশুমাকরর মাি্যদম সিল প্রদয়াজিীয় তথ্্য সং গ্রহ 
িদর থ্াদি । এখাদি ষুেদ্র স্তদর যেদের কবস্তাকরত জিসং খ্যা ও অথ্দেনিকতি 
সং ক্ান্ত  তথ্্য পাওয়া োয় । 

DQR আদে

গ্রাম, যমৌজা, ইউকিয়ি, 
যজলা ও উপদজলা

www.bbs.gov.bd

অথ্দেনিকতি, স্াস্্য, হাইদরোলকজি, 
েূিণ, প্রোসকিি, যডদমাগ্রাকফি, িৃকি, 
অবিাঠাদমা, প্রাকণসম্পে, বসকত, পাকি ও 
স্াস্্যকবকি, কেষো, আদসদেকিি, মৎস্যসম্পে

কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাি

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1947 সাল যথ্দি)

িৃকি উৎপােি, যডদমাগ্রাকফি তবকেষ্ট্য, স্াস্্য ও স্াস্্য ঝঁুকি োিাই, অথ্দেনিকতি ও িৃকি উপেুক্ততা, 
প্রোসকিি সীমাদরখা কিিদোরণ, েস্য উপেুক্ততা, উৎপােি ও প্রদয়াগ অঞ্চলকবভাজি, ভুকমসম্পে ও জলবায়ু 
তথ্্য, আিুকিি িৃকি সরঞ্জাম ব্যবহার প্রভৃকত ।

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
ডিুদমন্ট, PDF, এদক্সল ও 
েি ) 

বাং লাদেে 
পকরসং খ্যাি বু্যদরা

বাং লাদেে  
পকরসং খ্যাি বু্যদরা

বাং লাদেে পকরসং খ্যাি ব্ুযদরা (BBS) যেদের অথ্দেিীকত, যডদমাগ্রাকফি, 
ও অি্যাি্য যষেত্র সম্পকিদে ত পকরসং খ্যাকিি তথ্্য সং গ্রহ িরার উদদেদে্য 
প্রকতন্ষ্ত যিন্দ্রীয় সরিাকর েপ্তর । BBS সািারণত জিশুমাকরর মাি্যদম 
সিল প্রদয়াজিীয় তথ্্য সং গ্রহ িদর থ্াদি । যেদিাি বাং লাদেকে 
িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিসুরণ িদর অিলাইি ও অফলাইি উভয় 
মাি্যদমই এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ িরদত পারদবি । 

বাং লাদেে পকরসং খ্যাি বু্যদরা (BBS), পকরসং খ্যাি ভবি, 
ই-27/এ, আগারগঁাও, ঢািা-1207, বাং লাদেে

dg@bbs.gov.bd

+880255007056
+880255007069

www.bbs.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি 

ওদয়ব   

BBS 
ওদয়বদপইদজ 
োি

প্রকতদবেি 
কিবদোিি িরুি 

প্রদয়াজিীয় তথ্্য       
ডাউিদলাড িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 

BBS 
ওদয়বদপইজ বা 
অকফস যথ্দি 
আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি 

ব্যাং ি িালাদির 
মাি্যদম তদথ্্যর মূল্য 
পকরদোি িরুি 

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

মূল্যসহ 
কবস্তাকরত 
তদথ্্যর জি্য 
আদবেি িরুি

তদথ্্যর মূল্যসহ 
অিমুকত লাভ 
িরুি

BBS

*[সং ন্ষেপ্ত তথ্্য]

*[কবস্তাকরত তথ্্য]

mailto:www.bbs.gov.bd?subject=
mailto:dg@bbs.gov.bd
http://www.bbs.gov.bd


1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

স্াস্্য অকিেপ্তর
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS

32 33

কবিা মূল্য

DGHS তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত । বাং লাদেদের সরিাকর ও যবসরিাকর হাসপাতাল ও কলিকিি যথ্দি 
তথ্্য সং গ্রহ িরা হদয় থ্াদি ।

DQR আদে

কবকবি (হাসপাতাল, 
ইউকিয়ি, যজলা ও 
উপদজলা)

www.dghs.gov.bd

স্াস্্য Various (hourly/ 
daily/monthly/ 
yearly/fixed)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1993 সাল যথ্দি)

স্াস্্য যিন্দ্র বণ্ি, যরাগ সং ক্মণ হ্াস পকরিল্পিা ও িীকতমালা

েি (মাইদক্াসফি এদক্সল)

স্াস্্য অকিেপ্তর

স্াস্্য অকিেপ্তর স্াস্্য অকিেপ্তর (DGHS) বাং লাদেদের স্াস্্য ও পকরবার িল্যাণ 
মন্ত্রণালদয়র অি্যতম সং স্া ো যরাগকবস্তার ও বাং লাদেদে স্াস্্য যিদন্দ্রর 
বণ্ি কবিয়ি তথ্্য সরবরাহ িদর থ্াদি । যেদিাি বাং লাদেকে িাগকরি 
কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিুসরণ িদর অিলাইি ও অফলাইি উভয় মাি্যদমই 
এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

স্াস্্য অকিেপ্তর (DGHS), মহাখান্ল, ঢািা 

info@dghs.gov.bd, dghs@teletalk.com.bd

+88028816459

www.dghs.gov.bd,  
lga.icddrb.org/emocgis

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

DGHS 
ওদয়ব 
যপাি্ট াদল োি

মািকিত্র  বািাদিার 
জি্য তথ্্য স্তর 
কিবদোিি িরুি

তথ্্য স্তর 
ব্যবহার িদর 
মািকিত্র  বািাি 

বািাদিা মািকিত্র  ও 
সং কলিষ্ট তথ্্য ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

DGHS 
অকফদস োি

প্রদয়াজিীয় 
তদথ্্যর অিমুকত 
লাভ িরুি 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ 
তথ্্যসং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

প্রদয়াজিীয় 
তদথ্্যর জি্য 
আদবেি ি

DGHS

mailto:www.dghs.gov.bd?subject=
mailto:info@dghs.gov.bd
mailto:dghs@teletalk.com.bd
http://www.dghs.gov.bd
http://lga.icddrb.org/emocgis


প্রাপ্্যতরা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

প্রাকণসম্পে অকিেপ্তর
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 34

মূল্য পকরদোি কিভদে র

DLS তথ্্যভাডোর  সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত ।  DLS যেেজুদড় প্রাকণসম্পে উৎপােি, কবতরণ ও অথ্দেিীকত 
কবিয়ি শুমাকর উপাত্ত সরবরাহ িদর থ্াদি ।

DQR আদে,  
DQR যিই

যজলা ও যেে পেদোয়

www.dls.gov.bd

প্রাকণসম্পে কবকবি (তত্রমাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1947 সাল যথ্দি)

গবাকে পশু উৎপােি হার, প্রাকণসম্পে উৎপােি ও অথ্দেনিকতি উন্নয়ি

েি  (এদক্সল)

প্রাকণসম্পে অকিেপ্তর 

প্রাকণসম্পে অকিেপ্তর প্রাকণসম্পে অকিেপ্তর বাং লাদেদের মৎস্য ও প্রাকণসম্পে মন্ত্রণালদয়র 
অিীদি এিটি সরিাকর প্রকতষ্াি ো যেদের ষুেোকতষুেদ্র প্রাকণসম্পে 
কেদল্পর ত্বিাবিাদি কিদয়াকজত । এখাদি সারা যেদের প্রাকণসম্পে 
উৎপােি, বণ্ি, ও অথ্দেিীকত সম্পকিদে ত তথ্্য  ন্লন্পবধে িরা হয় । 
যেদিাি বাং লাদেকে িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিুসরণ িদর এ সং ক্ান্ত 
তথ্্য সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

প্রাকণসম্পে অকিেপ্তর, িৃকি খামার সড়ি, ফামদেদগি,  
ঢািা-1215, বাং লাদেে

info@dls.gov.bd, dg@dls.gov.bd

+88029101932

www.dls.gov.bd,  
old.dls.gov.bd/contactus.php

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

DLS 
ওদয়বদপইজ বা 
অকফস যথ্দি 
আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

আদবেিপত্র  
পূরণ িরুি ও 
অকফদস জমা 
কেি

পুিরায় অকফদস 
কগদয় পুদরা 
প্রকক্য়া পেদেদবষেি 
িরুি

প্রদয়াজি 
সাদপদষে  মূল্য 
পকরদোি িরুি 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য সং গ্রহ 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

DLS

*[মূল্য পকরদোি তদথ্্যর জি্য িয়, বরং  ফদিািন্প/ মুদ্রণ বা তথ্্য প্রকক্য়ািরদণর জি্য প্রদোজ্য]

mailto:www.dls.gov.bd?subject=
mailto:info@dls.gov.bd
mailto:dg@dls.gov.bd
http://www.dls.gov.bd
http://old.dls.gov.bd/contactus.php


প্রাপ্্যতরা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

পকরদবে অকিেপ্তর
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 36

মূল্য পকরদোি কিভদে র

DOE তথ্্যভাডোর মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় সম্পজিত ।  
যেেজুদড় প্রিাি েহরগুদলাদত  DOE এর িদয়িটি িমুিা িমদেস্ল রদয়দে । 

DQR আদে

যটিেিকভকত্তি ও 
অবস্ািকভকত্তি

www.doe.gov.bd

আবহাওয়াগত, পকরদবেগত, 
কেল্প, হাইদরোলকজি, েূিণ, 
সামুকদ্রি উচ্চতা

কবকবি (ঘণ্াকভকত্তি/তেকিি/মাকসি /বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি

পকরদবেগত প্রভাব োিাই, িাগকরি পকরদবে, সামুকদ্রি বাস্তুতন্ত্র, উপিূলীয় পকরদবে, পািদোগ্য ও 
িৃকিিাদজ ব্যবহৃত পাকির গুণাগুণ োিাই, পকরদবে ও জীদবর উপর ওদজাি স্তদরর  প্রভাব, কেল্প 
মূল্যায়ি ও অথ্দেনিকতি অবস্া, পকরদবে েূিণ, ভূকমষেয়, মািব স্াস্্য প্রভৃকত ।

কবকবি (গ্রাফ, ডিুদমন্ট, েি 
ও এদক্সল)

পকরদবে অকিেপ্তর

পকরদবে অকিেপ্তর পকরদবে অকিেপ্তর এিটি সরিাকর অকিেপ্তর োর োকয়বে হদলা 
বাং লাদেদের পকরদবদের সুরষো কবিাি িরা । ঢািায় অবন্স্ত এই 
অকিেপ্তর বাং লাদেদে েূিণ কবিয়ি কিয়মিািুি, পেদেদবষেণ ও 
অিুদমােদির ত্বিাবিাদি কিদয়াকজত । ফদল, পকরদবে অকিেপ্তর কেল্প 
ও িলিারখািাগুদলার আইিািগু অিমুকত প্রোি িদর থ্াদি । পকরদবে 
সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ ও সং রষেণও এই অকিেপ্তদরর িাজ । যেদিাি 
বাং লাদেকে িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিুসরণ িদর এ সং ক্ান্ত তথ্্য 
সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

পকরদবে অকিেপ্তর, ই/16, পকরদবে ভবি, ঢািা 1207

dg@doe.gov.bd

+8802818180

www.doe.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

DOE 
ওদয়বদপইজ বা 
অকফস যথ্দি 
আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

আদবেিপত্র  
পূরণ িরুি ও 
অকফদস জমা 
কেি

পুিরায় 
অকফদস কগদয় 
পুদরা প্রকক্য়া 
পেদেদবষেি িরুি

ব্যাং ি িালাদির 
মাি্যদম 
তদথ্্যর মূল্য 
পকরদোি িরুি

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

DOE

http://www.doe.gov.bd
mailto:dg@doe.gov.bd
http://www.doe.gov.bd


1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

মৎস্য অকিেপ্তর
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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মূল্য পকরদোি কিভদে র

মৎস্য অকিেপ্তর যেেজুদড় মৎস্য কবিয়ি সিল প্রিার তথ্্য সং গ্রহ ও 
কবতরণ িদর থ্াদি । DoF এর সং গ্রদহ আদে বাং লাদেদের সব প্রিার 
জলােদয়র জি্য আমোকি-রপ্তাকি কবিয়ি তদথ্্যর কবোল ভাডোর ।

DQR আদে, 
DQR যিই

কবকবি (জলােয়, যজলা 
ও রাষ্ট্র)

www.fisheries.gov.bd

মৎস্য ও যডদমাগ্রাকফি Various (quarterly/ 
yearly)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1975 সাল যথ্দি)

মৎস্য অথ্দেিীকত ও িকমউকিটিকভকত্তি এদিায়ািালিাদরর উন্নয়ি, বু্ ইদিািকম, মাদের প্রজাকত 
োিাই, এদিায়ািালিার প্রেুন্ক্তর উন্নয়ি, অথ্দেিীকত, বাগো কিং কড় উৎপােি কহসাব

কবকবি (গ্রাফ ও এদক্সল)

মৎস্য অকিেপ্তর

মৎস্য অকিেপ্তর মৎস্য অকিেপ্তর (DoF) বাং লাদেদের মৎস্য ও প্রাকণসম্পে মন্ত্রণালদয়র 
অিীিস্ সরিাকর প্রকতষ্াি ো যেদের মৎস্য কেদল্পর ত্বিাবিাদি 
কিদয়াকজত । এই অকিেপ্তর িতৃদে ি বাকিদেি মৎস্য শুমাকর প্রিাকেত হয় 
যেখাদি সারা বাং লাদেদের মৎস্য সম্পকিদে ত সিল তথ্্য কবে্যমাি থ্াদি । 
যেদিাি বাং লাদেকে িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিসুরণ িদর অিলাইি 
ও অফলাইি উভয় মাি্যদমই এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

বাং লাদেে পাকি উন্নয়ি যবাডদে , 72-ন্গ্রি যরাড, ঢািা-1215, 
বাং লাদেে

adadmin_1@fisheries.gov.bd,  
adict@fisheries.gov.bd

 +88029567218, +8801718005175 

www.fisheries.gov.bd
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ইদমইল 

যফাি

ওদয়ব   

DoF ওদয়ব 
যপইদজ োি 

কডফল্ ইউজার 
অ্যািাউদন্ট 
লগইি িরুি
 

প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য খঁুজুি 

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

DoF অকফস 
যথ্দি 
আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

পুিরায় অকফদস 
কগদয় পুদরা 
প্রকক্য়া পেদেদবষেি 
িরুি

তদথ্্যর ফরম্যাি 
কিবদোিি িরুি

প্রদয়াজি সাদপদষে  
মূল্য পকরদোি িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 6 

আদবেিপত্র  
পূরণ িরুি ও 
অকফদস জমা 
কেি

*[কিকেদে ষ্ট তথ্্য]

*[মূল্য পকরদোি তদথ্্যর জি্য িয়, বরং  ফদিািন্প/ মুদ্রণ বা তথ্্য প্রকক্য়ািরদণর জি্য প্রদোজ্য]



প্রাপ্্যতরা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

ইিস্টিটিউি অফ ওয়ািার মদডন্লং
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট
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িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 40

মূল্য পকরদোি কিভদে র

IWM তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত । IWM যেেজুদড় তথ্্য ন্লন্পবধে িদর থ্াদি যেখাদি কবকভন্ন 
সমদয়র ব্যবিাদি তথ্্য সং গ্রহ িরা হদয়দে ।

DQR আদে

যটিেিকভকত্তি, গ্রাম, 
যমৌজা, ইউকিয়ি, 
উপদজলা, যজলা ও 
আঞ্চন্লি পেদোয়

www.iwmbd.org

ব্যকথ্দমিকর , অবিাঠাদমা, 
লবণাক্ততা, ভূগভদে স্  পাকি, 
েুদেদোগ/কবপেদেয়, ভূপৃষ্স্ পাকি

কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাি

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1966 সাল যথ্দি)

বি্যা ব্যবস্াপিা, যিৌকবে্যা, ভূগভদে স্ পাকির স্তর কবিয়ি তথ্্য সং গ্রহ, বি্যা িবন্লত এলািার 
সীমািা কিিদোরণ, কবপেদেয় সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ, িেীভাঙি ও বি্যা যরাি, বি্যা পূবদোভাস, ভূপৃষ্স্ 
ও ভূগভদে স্ পাকির স্তর পেদেদবষেণ প্রভৃকত ।

কবকবি (ডিুদমন্ট, PDF, 
মুকদ্রত মািকিত্র , এদক্সল ও 
েি)

ইিস্টিটিউি অফ 
ওয়ািার মদডন্লং 

ইিস্টিটিউি অফ 
ওয়ািার মদডন্লং

ইিস্টিটিউি অফ ওয়ািার মদডন্লং  (IWM) সািারণত পাকি মদডন্লং , 
িমু্পিঁুেিাল হাইদরোন্লিস, ও স্জাতীয় কবজ্ঞাদির মাি্যদম কবশ্বমাদির 
উন্নত সমকবিত পাকিসম্পে ব্যবস্াপিা যসবা প্রোি িদর থ্াদি । পাকি 
কবিয়ি িািা যষেত্র; যেমি- বি্যা কিয়ন্ত্রণ, বি্যা পূবদোভাস, িেীর 
রূপকবে্যা, পাকিদসি ও পাকি কিষ্ােি , লবণাক্ততা ও পন্ল পকরবহি, 
উপিূলীয় হাইদরোন্লিস, সমুদ্রবদির, পকরদবেগত প্রভাব োিাই, সমুদ্র 
উপিূল ও িেীর যমাহিা ব্যবস্াপিা, যসতু হাইদরোন্লিস ও তৎসং কলিষ্ট  
অবিাঠাদমা ইত্যাকে যষেদত্র IWM মদডন্লং  উপিরণ ব্যবহার িরা 
হয় ।  IWM তথ্্যভাডোর যথ্দি এ সং ক্ান্ত তথ্্য যিবলমাত্র  অফলাইদি 
পাওয়া োদব । 

ইিস্টিটিউি অফ ওয়ািার মদডন্লং  (IWM), প্ি# 06, 
সড়ি-3/কস, ব্ি-এইি, যসক্টর-15, উত্তরা মদডল িাউি, 
ঢািা-1230, বাং লাদেে

iwm@iwmbd.org

 +880255087611-4 

www.iwmbd.org

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

IWM 
অকফদস োি

তদথ্্যর জি্য 
আদবেি 
িরুি

অিমুকত লাভ 
িরুি

ব্যাং ি িালাদির 
মাি্যদম 
তদথ্্যর মূল্য 
পকরদোি িরুি 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

1. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ



1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

অথ্দে মন্ত্রণালয় 
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS

42 43

মূল্য পকরদোি কিভদে র

অথ্দে মন্ত্রণালয় তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে বাং লাদেদের অথ্দেিীকত, অথ্দোয়ি ও ির 
আদরাপ কবিয়ি তথ্্য কেদয় সম্পজিত । এই মন্ত্রণালয় কিয়কমত এসিল তথ্্য 
সং গ্রহ িদর এবং  বাং লাদেে সং সদে প্রকতদবেি যপে িদর ।

DQR আদে

উপদজলা, যজলা ও রাষ্ট্র

www.mof.gov.bd

অথ্দেনিকতি Yearly

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (2000 সাল যথ্দি)

যিিসই অথ্দেনিকতি উন্নয়ি, অথ্দেনিকতি ও স্াস্্য মূল্যায়ি, খাে্য কিরাপত্তা, পল্ী উন্নয়ি ও িমদেসং স্াি 

কবকবি (ডিুদমন্ট ও েি)

অথ্দে মন্ত্রণালয়

অথ্দে মন্ত্রণালয় অথ্দে মন্ত্রণালয় (MoF) বাং লাদেদের এিটি গুরুবেপূণদে মন্ত্রণালয় 
ো  রাষ্ট্র্রীয় বাদজি, ির আদরাপ ও অথ্দেনিকতি িীকতমালাসহ রাষ্ট্র্রীয় 
সামন্গ্রি অথ্দেিীকতর োকয়দবে কিদয়াকজত । এই মন্ত্রণালয় বাং লাদেে 
সং সদে প্রকতদবেি যপে িদর থ্াদি । অিলাইি ও অফলাইি উভয় 
মাি্যদমই এদের তথ্্য সং গ্রহ িরা োদব ।

অথ্দে মন্ত্রণালয়, অথ্দে কবভাগ, ভবি- 7 ও 11, বাং লাদেে 
সকিবালয়, আবু্দল গকণ সড়ি, ঢািা-1000, বাং লাদেে 

financeministerbd@gmail.com

+88029514477

 www.mof.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

MoF 
ওদয়বদপইদজ 
োি

প্রদয়াজিীয় 
প্রকতদবেি কিবদোিি 
িরুি 

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ডাউিদলাড িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 

MoF ওদয়বদপইজ 
বা অকফস যথ্দি 
আদবেিপত্র সং গ্রহ 
িরুি

পুিরায় অকফদস 
কগদয় পুদরা প্রকক্য়া 
পেদেদবষেি িরুি

প্রদয়াজি 
সাদপদষে  মূল্য 
পকরদোি িরুি 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

আদবেিপত্র  পূরণ 
িরুি ও অকফদস 
জমা কেি

*[মূল্য পকরদোি তদথ্্যর জি্য িয়, বরং  ফদিািন্প/ মুদ্রণ বা তথ্্য প্রকক্য়ািরদণর জি্য প্রদোজ্য]



1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

যপদ্রাবাং লা
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS

44 45
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যপদ্রাবাং লা তথ্্যভাডোর  সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর 
সমবিদয় সম্পজিত । কবকভন্ন গ্যাস কফল্ড ও সরবরাহিারী প্রকতষ্াি যথ্দি 
এসিল তথ্্য সং গ্রহ িরা হদয় থ্াদি । 

DQR আদে

যজলা ও উপদজলা 

www.petrobangla.org.bd

প্রািৃকতি সম্পে কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাি

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1964 সাল যথ্দি)

েন্ক্ত ও খকিজ সম্পে আহরণ ও ব্যবস্াপিা

কবকবি (েি, মািকিত্র , ও 
এদক্সল)

বাং লাদেে যতল, 
গ্যাস ও খকিজ সম্পে 
িদপদোদরেি

যপদ্রাবাং লা যপদ্রাবাং লা (বাং লাদেে যতল, গ্যাস ও খকিজ সম্পে িদপদোদরেি) 
বাং লাদেে সরিাদরর অিীিস্ এিটি প্রকতষ্াি ো যতল, প্রািৃকতি গ্যাস 
ও অি্যাি্য খকিজ সম্পে আহরণ, উৎপােি, পকরবহি, ব্যবস্াপিা ও 
কবক্য় িদর থ্াদি । এোড়াও এটি বাং লাদেদের যতল ও গ্যাস সম্পদের 
সধিাি ও উন্নয়দির স্াদথ্দে অি্যাি্য আন্তজদে াকতি প্রকতষ্াদির সাদথ্ 
উৎপােি-কবকিময় িুন্ক্ত সম্পােি িদর থ্াদি । যে যিউ কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া 
অিসুরণ িদর অিলাইি ও অফলাইদি এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ িরদত 
পারদবি । 

যপদ্রাবাং লা, যপদ্রাদসন্টার, 3 িারওয়াি বাজার বাকণকজ্যি 
এলািা, ঢািা-1215, বাং লাদেে

info@petrobangla.org.bd

+88028189944, +88028189955

www.petrobangla.org.bd,  
www.dashboardtrial.agvcorp.biz

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

Petrobangla 
ওদয়বদপইদজ োি

তথ্্য খঁুজুি প্রদয়াজিীয় 
প্রকতদবেি 
কিবদোিি িরুি

তদথ্্যর েি 
ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

Petrobangla 
ওদয়বদপইজ বা 
অকফস যথ্দি 
আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

পুিরায় অকফদস 
কগদয় পুদরা প্রকক্য়া 
পেদেদবষেি িরুি

প্রদয়াজি 
সাদপদষে মূল্য 
পকরদোি িরুি 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

আদবেিপত্র  
পূরণ িরুি ও 
অকফদস জমা 
কেি

*[মূল্য পকরদোি তদথ্্যর জি্য িয়, বরং  ফদিািন্প/ মুদ্রণ বা তথ্্য প্রকক্য়ািরদণর জি্য প্রদোজ্য]



প্রাপ্্যতরা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

বাং লাদেে পল্ী কবেু্যতায়ি যবাডদে
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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2. ওদয়ব যপাি্ট াল
মািকিত্র সং গ্রদহর িাপসমূহ

1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 46

মূল্য পকরদোি কিভদে র,  
কবিা মূল্য

BREB তথ্্যভাডোর  সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত ।  যেেজুদড় ষুেদ্র স্তদর BREB এর উদল্খদোগ্য সং খ্যি িমদেস্ল 
রদয়দে যেখাদি কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাদি তথ্্য সং গ্রহ িরা হদয় থ্াদি ।

DQR আদে

কবকবি (যটিেি, গ্রাম, 
ইউকিয়ি, যজলা ও 
উপদজলা)

www.reb.gov.bd

েন্ক্ত কবকবি (মাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1977 সাল যথ্দি)

কবেু্যৎ উৎপােি, পল্ী ও িগর কবেু্যতায়ি

কবকবি (যিক্সি, েি ও 
এদক্সল)

বাং লাদেে পল্ী 
কবেু্যতায়ি যবাডদে

বাং লাদেে পল্ী 
কবেু্যতায়ি যবাডদে

বাং লাদেে পল্ী কবেু্যতায়ি যবাডদে  (BREB) ঢািায় অবন্স্ত এিটি 
সরিাকর সং স্া ো পল্ী কবেু্যতায়দির োকয়দবে কিদয়াকজত । এটি 
বাং লাদেদের সবদেবৃহৎ কবেু্যৎ বণ্ি সং স্া । BREB 461 উপদজলার 
সবগুদলাদি েতভাগ কবেু্যৎ ন্গ্রদডর আওতায় এদিদে । পল্ী কবেু্যতায়ি 
যবাডদে  1977 সাদল প্রকতন্ষ্ত হয় । এটি বাং লাদেদের পল্ী এলািায় 
কবেু্যতায়ি িদর এবং  তবেু্যকতি লাইি ও সাবদটিেি কিমদোণ িদর । এর 
অঙ্গসং গঠি কহদসদব বাং লাদেে কবেু্যৎ উন্নয়ি যবাডদে  িগর অঞ্চদল কবেু্যৎ 
বণ্ি ব্যবস্াপিা িদর থ্াদি ।  পল্ী কবেু্যৎ সকমকত হদলা এই যবাদডদে র 
এিটি সহদোগী প্রকতষ্াি ো যভাক্তা সমবায়ি কহদসদব োকয়বে পালি 
িদর । BREB যবে দ্রুতগকতদত পল্ী কবেু্যৎ সং দোগ কবস্তার িদরদে 
এবং  যসৌরেন্ক্তর মাদিদে ি যেয়ার কিদয়দে । যে যিউ কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া 
অিসুরণ িদর অিলাইি ও অফলাইদি এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ িরদত 
পারদবি ।

বাং লাদেে পল্ী কবেু্যতায়ি যবাডদে , প্রিাি িােদোলয়, কিিুঞ্জ-2, 
কখলদখত, ঢািা-1229, বাং লাদেে

seict@reb.gov.bd

+88028916424-28, +88028900331, 
 +88028900335

www.reb.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি 

ওদয়ব   

BREB 
ওদয়বদপইদজ 
োি

PBS অঞ্চল 
অিসুাদর তথ্্য 
খঁুজুি

PDF মািকিত্র  
কিবদোিি িরুি

PDF মািকিত্র 
ডাউিদলাড  
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

BREB 
ওদয়বদপইজ বা 
অকফস যথ্দি 
আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

পুিরায় 
অকফদস কগদয় 
পুদরা প্রকক্য়া 
পেদেদবষেি িরুি
 

প্রদয়াজি 
সাদপদষে  মূল্য 
পকরদোি িরুি 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ 
তথ্্যসং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

আদবেিপত্র  
পূরণ িরুি ও 
অকফদস জমা 
কেি



1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

সড়ি ও জিপথ্ অকিেপ্তর  
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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মূল্য পকরদোি কিভদে র

সড়ি ও জিপথ্ অকিেপ্তর তথ্্যভাডোর  সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত 
প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় সম্পজিত । RHD মূলত যেদের প্রিাি সড়ি 
যিিওয়ািদে  কিমদোণ ও রষেণাদবষেণ সং কলিষ্ট পকরবহদির োকয়দবে কিদয়াকজত ।

DQR আদে

গ্রাম, ইউকিয়ি, যজলা ও 
উপদজলা

www.rhd.portal.gov.bd

অবিাঠাদমা ও পকরবহি কবকবি (মাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1962 সাল যথ্দি

অবিাঠাদমা ও পকরবহি যিিওয়ািদে  উন্নয়ি পকরিল্পিা

কবকবি (যিক্সি, েি ও 
এদক্সল)

সড়ি ও জিপথ্ অকিেপ্তর  

সড়ি ও জিপথ্ 
অকিেপ্তর  

সড়ি ও জিপথ্ অকিেপ্তর  (RHD) 1962 সাদল প্রকতন্ষ্ত হয় েখি 
প্ুরাতি কিমদোণ ও স্াপি (C&B) সং গঠিদি েুটি পৃথ্ি সং গঠদি কবভক্ত 
িরা হয় (অপরটি হদলা গণপূতদে  অকিেপ্তর) । RHD বাং লাদেদের প্রিাি 
সড়ি ও যসতু যিিওয়ািদে  কিমদোণ ও রষেণাদবষেদণর োকয়দবে কিদয়াকজত । 
এই অকিেপ্তর প্রকতন্ষ্ত হওয়ার পর যথ্দি বাং লাদেদের প্রিাি সড়ি 
যিিওয়াদিদে র আিৃকত 2,500 কিদলাকমিার যথ্দি বতদে মাদি 22,418.95 
কিদলাকমিাদর উন্নীত হদয়দে । কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিসুরণ িদর অিলাইি 
ও অফলাইি উভয় মাি্যদমই এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ োদব ।

সড়ি ও জিপথ্ অকিেপ্তর, সড়ি ভবি, যতজগঁাও, ঢািা-
1208 

info@rhd.gov.bd,

+88028879299

www.rhd.portal.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

RHD ওদয়ব 
যপাি্ট াদল োি

স্াকিি স্তর 
কিবদোিি িরুি

স্তর কবিয়ি তথ্্য 
ব্যবহার িদর 
মািকিত্র  বািাি 

JPEG বা PDF 
আিাদর মািকিত্র  
ডাউিদলাড িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

RHD 
অকফদস োি 

পুিরায় অকফদস 
কগদয় পুদরা 
প্রকক্য়া পেদেদবষেি 
িরুি

অিমুকত লাভ 
িরুি

ব্যাং ি িালাদির 
মাি্যদম  তদথ্্যর মূল্য 
পকরদোি িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 6 

প্রদয়াজিীয় 
তদথ্্যর জি্য 
আদবেি িরুি

*[যিবল কিকেদে ষ্ট কিেু তথ্্য পাওয়া োদব]



প্রাপ্্যতরা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

বাং লাদেে মহািাে গদবিণা ও েূর অিিুাবি প্রকতষ্াি
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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1. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 50

ধাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রহহর  
পদ্ধতত

কবিা মূল্য

SPARRSO তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর 
সমবিদয় সাজাদিা হদয়দে ।

DQR আদে,  
DQR যিই

যটিেি, ঘিিার অবস্াি

www.sparrso.gov.bd

বি কবকবি (ঘণ্াকভকত্তি/তেকিি/মাকসি/বাকিদেি)
 

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1970 সাল যথ্দি)

বি এলািা বণ্ি, বিজ সম্পে ব্যবস্াপিা

কবকবি (এদক্সল, ডিুদমন্ট)

বাং লাদেে মহািাে 
গদবিণা ও েূর অিিুাবি 
প্রকতষ্াি

বাং লাদেে মহািাে 
গদবিণা ও েূর 
অিিুাবি প্রকতষ্াি

বাং লাদেে মহািাে গদবিণা ও েূর অিিুাবি প্রকতষ্াি (SPARRSO) 
বহুমুখী গদবিণা ও প্রদয়াগকভকত্তি প্রেুন্ক্ত কবিয়ি এিটি সং কবকিবধে 
সং স্া । এর মূল িাজ িৃকি, বি, মৎস্য, ম্যান্পং , পাকিসম্পে, ভূকম 
ব্যবহার, আবহাওয়াকবে্যা, পকরদবে, ভূদগাল, সমুদ্রকবে্যা, ভূত্বি, কেষো 
এবং  জ্ঞাি-কবজ্ঞাি কবিয়ি অি্যাি্য যষেদত্র মহািাে ও েূর অিুিাবি 
প্রেুন্ক্ত প্রদয়াগ িরা । বাস্তবসম্ত প্রদয়াদগর জি্য প্রেুন্ক্ত আকবষ্ার 
িরাই এই সং স্ার গদবিণার মূল উদদেে্য ।

বাং লাদেে মহািাে গদবিণা ও েূর অিিুাবি প্রকতষ্াি 
(SPARRSO) আগারগঁাও, যের-এ-বাং লা িগর, ঢািা 
1207, বাং লাদেে

admin@sparrso.gov.bd

+880248117692

www.sparrso.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

SPARRSO 
অকফদস োি 
ও প্রদয়াজিীয় 
তদথ্্যর জি্য 
আদবেি 
িরুি

তথ্্য সং গ্রদহর 
অিমুকত লাভ 
িরুি

অিমুকতসহ 
গদবিণা কবভাদগর 
সাদথ্ যোগাদোগ 
িরুি

মূল্য সম্পদিদে  
জািিু

ব্যাং ি িালাদির 
মাি্যদম তদথ্্যর 
মূল্য পকরদোি 
িরুি

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 িাপ 6  



1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

মৃকত্তিা সম্পে উন্নয়ি ইিস্টিটিউি
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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মূল্য পকরদোি কিভদে র

মৃকত্তিা সম্পে উন্নয়ি ইিস্টিটিউি (SRDI) তথ্্যভাডোর  সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় 
সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় সম্পজিত । SRDI-এর গদবিণা যিন্দ্র ও 
ভ্াম্যমাি গদবিণাগার আদে যেখাদি মাটির গুণগত মাি পরীষো িরা হয় ।

DQR আদে,  
DQR যিই

কবকভন্ন (ইউকিয়ি, উপদজলা ও 
যজলা পেদোয়)

www.srdi.gov.bd

লবণাক্ততা, িৃকি কবকবি (তেকিি/মাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য 

কবকবি (1962 সাল যথ্দি)

েস্য আবতদে ি ম্যান্পং , িৃকি সম্প্রসারণ পকরিল্পিা ও উন্নয়ি, খাে্য কিরাপত্তা, ভূকম সম্পে 
ব্যবস্াপিা 

কবকবি (েি, যিক্সি ও 
এদক্সল)

মৃকত্তিা সম্পে উন্নয়ি 
ইিস্টিটিউি

মৃকত্তিা সম্পে উন্নয়ি 
ইিস্টিটিউি

মৃকত্তিা সম্পে উন্নয়ি ইিস্টিটিউি (SRDI) বাং লাদেদের িৃকি 
মন্ত্রণালদয়র প্রোসকিি কিয়ন্ত্রণািীি এিটি সরিাকর সং গঠি । এই 
সং গঠদি 4টি কবভাগ ও প্রোসি, মািকিত্রকবে্যা, তথ্্য প্রকক্য়ািরণ ও 
পকরসং খ্যাি োখা এবং  প্রিােিা ও যরিডদে  োখাসহ 9টি োখা, 6টি 
আঞ্চন্লি িােদোলয়, 15টি আঞ্চন্লি গদবিণাগার, 21টি যজলা িােদোলয় 
এবং  2টি গদবিণা যিন্দ্র রদয়দে । এোড়াও রদয়দে খামাদরর মাটি 
পরীষোর সুকবিা সং বন্লত 10টি ভ্াম্যমাি মাটি পরীষোগার (MSTL) 
ো িৃিিদেরদি সার কবিয়ি পরামেদে প্রোি িদর  িদর । যেদিাি 
বাং লাদেকে িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিুসরণ িদর অিলাইি ও 
অফলাইি উভয় মাি্যদমই এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

মৃকত্তিা সম্পে উন্নয়ি ইিস্টিটিউি, খামারবাকড় সড়ি, ঢািা 
1215, বাং লাদেে

director@srdi.gov.bd

+88029113363

www.srdi.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

SRDI ওদয়ব 
যপাি্ট াদল োি

প্রদয়াজিীয় 
মািকিত্র  কিবদোিি 
িরুি 

JPEG বা PDF 
আিাদর মািকিত্র  
ডাউিদলাড িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 

SRDI 
ওদয়বদপইজ 
বা অকফদস 
োি

আদবেিপত্র 
অকফদস জমা 
কেি

মূল্যসহ অিমুকত 
লাভ িরুি

ব্যাং ি িালাদির 
মাি্যদম তদথ্্যর মূল্য 
পকরদোি িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ যডিা 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 6 

 তথ্্য তান্লিা 
ও আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

*[যিবল কিকেদে ষ্ট কিেু তথ্্য পাওয়া োদব]



প্রাপ্্যতরা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

িগর উন্নয়ি অকিেপ্তর
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 54

মূল্য পকরদোি কিভদে র

UDD এর তথ্্যভাডোর মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত । এখাদি রদয়দে বাং লাদেদের বৃহৎ েহরগুদলার ভূকম ব্যবহার 
পকরিল্পিা কবিয়ি তথ্্য ।

DQR আদে,  
DQR যিই

কবকবি (ইউকিয়ি, যজলা ও 
উপদজলা)

www.udd.gov.bd

কফকজওগ্রাকফি/িদপাগ্রাকফি, 
পকরদবেগত, অবিাঠাদমা

Various (monthly/yearly)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1983 সাল যথ্দি)

িগর িীকতমালা কিিদোরণ, পকরিল্পিা ও উন্নয়ি

কবকবি (GIS যেইপফাইল ও 
এদক্সল)

িগর উন্নয়ি অকিেপ্তর

িগর উন্নয়ি অকিেপ্তর িগর উন্নয়ি অকিেপ্তর (UDD) সরিাকর কিদেদে দে 17 জুলাই, 1965 
সাদল প্রকতন্ষ্ত হদয়কেল । এটি গৃহায়ি ও গণপূতদে  মন্ত্রণালদয়র অিীদি 
িাজ িদর ।  প্রকতষ্ািটির োত্রা  শুরু যথ্দিই বাং লাদেদের ষুেদ্র, মি্যম, 
ও বৃহৎ েহর ও িগদরর জি্য পকরিল্পিায় ভূকমিা যরদখ আসদে । এটি 
প্রত্যষে ও পদরাষে উভয়ভাদবই বাং লাদেদের মািুদির জীবিোত্রা 
ও সামাকজি উন্নয়দি অবোি রাখদে । UDD এর লষে্য হদলা পেদোপ্ত 
অবিাঠাদমা, যসবা, ও ইউটিন্লটি ব্যবস্ার জি্য পকরিন্ল্পত উন্নয়ি 
িমদেিাদডের মাি্যদম পকরদবদের উন্নয়ি সািিপূবদেি মািদুির জীবিোত্রার 
মাি উন্নত িরা এবং  সম্পদের (কবদেিত ভূকমসম্পে) সদবদোত্তম ব্যবহার 
ও যভৌদগান্লিভাদব ভারসাম্যিৃত িগরায়ি কিশ্চিত িরা । এোড়াও 
এটি োকরদ্র্য কবদমািদির মাি্যদম স্ািীয় ও আঞ্চন্লি তবিম্য হ্াস এবং 
জিসািারদণর অং েগ্রহণ ও িারী ষেমতায়দির মাি্যদম যেদে সুোসি 
প্রকতষ্ার লদষে্য িাজ িদর োদছে । কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিুসরণ িদর এ 
সং ক্ান্ত তথ্্য যেদিাদিা ব্যন্ক্ত সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

িগর উন্নয়ি অকিেপ্তর (UDD), গৃহায়ি ও গণপূতদে  
মন্ত্রণালয়, 82, যসগুিবাকগিা, ঢািা-1000

info@bmd.gov.bd, swc@bmd.gov.bd

+88029562728, +8801811230815

www.udd.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

UDD 
ওদয়বদপইজ বা 
অকফস যথ্দি 
আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

আদবেিপত্র  
পূরণ িরুি ও 
অকফদস জমা 
কেি

মূল্যসহ অিমুকত 
লাভ িরুি
 

ব্যাং ি িালাদির 
মাি্যদম তদথ্্যর 
মূল্য পকরদোি 
িরুি 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য  
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 



1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

িম্পম্প্রদহিকসভ কডজাটিার ম্যাদিজদমন্ট যপ্রাগ্রাম
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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কবিা মূল্য

CDMP তথ্্যভাডোর মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত । CDMP মািদুির কিিি েুদেদোগ-পরবতমী সরঞ্জামাকে সরবরাহ িদর 
এবং  এগুদলার িকথ্বধে িদর । এখাদি মাঠ পেদোদয় জকরদপর মাি্যদম েুদেদোগ 
িবন্লত মািিুদের তথ্্যও সং গ্রহ িরা হয় ।

DQR আদে

ষেকতগ্রস্ত এলািা  

modmr.gov.bd

েুদেদোগ/কবপেদেয় ঐকতহাকসি/ঘিিা-কিভদে র

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

2016 সাল যথ্দি

েুদেদোগ যমািাকবলা, প্রকেষেণ ও েুদেদোগ ব্যবস্াপিা

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
মুকদ্রত মািকিত্র , এদক্সল)

েুদেদোগ ব্যবস্াপিা ও ত্রাণ 
মন্ত্রণালয়

িম্পম্প্রদহিকসভ 
কডজাটিার ম্যাদিজদমন্ট 
যপ্রাগ্রাম

িম্পম্প্রদহিকসভ কডজাটিার ম্যাদিজদমন্ট যপ্রাগ্রাম (CDMP) বাং লাদেে 
সরিাদরর খাে্য ও েুদেদোগ ব্যবস্াপিা মন্ত্রণালদয়র অিীদি বাস্তবাকয়ত 
এবং  জাকতসং ঘ উন্নয়ি িমদেসূকি, বাং লাদেদের তবদেকেি ও আন্তজদে াকতি 
উন্নয়ি অকিেপ্তর ও ইউদরাপীয়াি িকমেি িতৃদে ি সমকথ্দেত । বাং লাদেদের 
েুদেদোগ ব্যবস্াপিা েন্ক্তোলী িরার লদষে্য এটি প্রস্তুত িরা হদয়দে । যে 
যিউ কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিুসরণ িদর অিলাইি এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ 
িরদত পারদবি । 

েুদেদোগ ব্যবস্াপিা ও ত্রাণ ভবি, 92-93 মহাখান্ল 
বাকণকজ্যি এলািা, ঢািা-1212, বাং লাদেে 

info@bmd.gov.bd, swc@bmd.gov.bd

+88029890937, +88028821255,  
+88028821459

www.geodash.gov.bd,  
www.humanitarianresponse.info

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি 

ওদয়ব   

GeoDASH 
ওদয়বদপইদজ 
োি

অ্যািাউন্ট খুলুি 
বা গুগল/যফসবুি 
যথ্দি লগইি 
িরুি

CDMP তথ্্য 
কিবদোিি িরুি

মািকিত্র  যেখুি মািকিত্র  ও তথ্্য 
ডাউিদলাড িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

HDX 
ওদয়বদপইদজ 
োি

তথ্্য ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 

CDMP তথ্্য 
খঁুজুি 



1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

বাং লাদেে ব্যাং ি
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট
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কবিা মূল্য

বাং লাদেে ব্যাং ি ষুেদ্রাকতষুেদ্র অথ্দেনিকতি তথ্্য সরবরাহ িদর থ্াদি । এর 
রদয়দে কবকভন্ন উৎস যথ্দি সং গৃহীত মাি্যকমি ঐকতহাকসি তদথ্্যর কবোল 
ভাডোর । বাং লাদেে ব্যাং দির ওদয়বসাইি যথ্দি যে যিাি ব্যন্ক্ত এসব তথ্্য 
সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

DQR আদে

রাষ্ট্র ও যজলা 

www.bb.org.bd

অথ্দেনিকতি অথ্দেনিকতি কসধোন্ত ও িীকতমালা কিিদোরণ, অথ্দেিীকতর 
সময়িারা কবদলিিণ

কবকভন্ন উৎস যথ্দি সং িন্লত

কবকবি (1972 সাল যথ্দি)

অথ্দেনিকতি কসধোন্ত ও িীকতমালা কিিদোরণ, অথ্দেিীকতর সময়িারা কবদলিিণ

কবকবি (েি ও এদক্সল)

কবকভন্ন উৎস  

বাং লাদেে ব্যাং ি বাং লাদেে ব্যাং ি (BB) জিসািারদণর জি্য তাদের তদথ্্যর কবোল 
ভাডোর উন্ুক্তিরদণর যষেদত্র আদরা এি িাপ অগ্রসর রদয়দে । এর 
প্রিােিা োখা যথ্দি মাকসি অথ্দেনিকতি য্রন্ড  সম্পকিদে ত তথ্্য এদক্সল 
ফরম্যাদি কবিামূদল্য ডাউিদলাড িরা োয় ।এর পাোপাকে 1972 সাল 
যথ্দি বতদে মাি সময় পেদেন্ত িারাবাকহি অথ্দেনিকতি সূিি ও অি্যাি্য 
পকরসং খ্যাকিি তথ্্যও পাওয়া োয় । কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিুসরণ িদর 
অিলাইি ও অফলাইি উভয় মাি্যদমই এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ িরা 
োদব ।

বাং লাদেে ব্যাং ি, মকতকঝল, ঢািা ।

webmaster@bb.org.bd

+880255665001-6

www.bb.org.bd/en/index.php,  
www.bb.org.bd/en/index.php/ 
econdata/index

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

BB ওদয়বদপইদজ 
োি

প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য খঁুজুি

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ডাউিদলাড িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 

BB অকফদস 
োি

পুিরায় অকফদস 
কগদয় পুদরা প্রকক্য়া 
পেদেদবষেণ িরুি

অিমুকত লাভ 
িরুি

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

তদথ্্যর জি্য 
আদবেি িরুি



প্রাপ্্যতরা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

ভূকম যরিডদে  ও জকরপ অকিেপ্তর
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 60

মূল্য পকরদোি কিভদে র

DLRS তথ্্যভাডোর  সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত ।DLRS যমৌজা পেদোদয় বাং লাদেদের ভূকম সং ক্ান্ত তদথ্্যর ভাডোর  
প্রণয়ি ও হালিাগাে িদর থ্াদি ।

DQR আদে

সিল প্রোসকিি পেদোয়

www.dlrs.gov.bd

প্রোসকিি কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাি

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1911 সাল যথ্দি)

প্রোসকিি উদদেে্য

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
মুকদ্রত মািকিত্র)

ভূকম যরিডদে  ও জকরপ 
অকিেপ্তর 

ভূকম যরিডদে  ও জকরপ 
অকিেপ্তর

ভূকম যরিডদে  ও জকরপ অকিেপ্তর (DLRS) এিটি সরিাকর সং স্া ো 
বাং লাদেদের ভূকম জকরপ ও তথ্্য িকথ্বধেিরদণর োকয়দবে কিদয়াকজত । 
সম্প্রকত এই অকিেপ্তরটি বাং লাদেদের কডকজিাল যমৌজা মািকিত্র এবং 
বতদে মাদি বাং লাদেে ও ভারদতর আন্তঃ সীমাবতমী িেীগুদলার তথ্্যভাডোর  
ততকর িরদে ।

ভূকম যরিডদে  ও জকরপ অকিেপ্তর িােদোলয়,  
যতজগঁাও, ঢািা-1208

dg@dlrs.gov.bd

+88028170485

www.dlrs.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

DLRS 
ওদয়বদপইজ বা 
অকফদস োি

তথ্্য তান্লিাও 
আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

আদবেিপত্র 
অকফদস জমা 
কেি

মূল্যসহ অিমুকত 
লাভ িরুি
 

ব্যাং ি িালাদির 
মাি্যদম তদথ্্যর 
মূল্য পকরদোি 
িরুি 

স্ক্যাি বা ন্প্রন্ট 
িরা তথ্্য সং গ্রহ 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 িাপ 6  



প্রাপ্্যতরা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

িৃকি সম্প্রসারণ অকিেপ্তর
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 62

মূল্য পকরদোি কিভদে র

DAE তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত । DAE যেেজুদড় আবােদোগ্য জকম অিুসাদর সিল প্রিার েস্য 
উৎপােি তথ্্য সং গ্রহ িদর থ্াদি । এখাদি িীিপতঙ্গ, িীিিােি ও অি্যাি্য 
িৃকি কবিয়ি তথ্্যও সং গ্রহ িরা হয় ।

DQR আদে

যটিেিকভকত্তি, সিল 
প্রোসকিি পেদোয়

www.dae.gov.bd

িৃকি ও আবহাওয়াগত কবকবি (সাপ্তাকহি/মাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1982 সাল যথ্দি)

যিিসই িৃকি উন্নয়ি, যিিসই প্রািৃকতি সম্পে ব্যবহার

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
মুকদ্রত মািকিত্র , এদক্সল)

িৃকি সম্প্রসারণ 
অকিেপ্তর

িৃকি সম্প্রসারণ 
অকিেপ্তর

িৃকি সম্প্রসারণ অকিেপ্তর (DAE) এিটি সরিাকর সং স্া ো বাং লাদেদের 
সিল খাদত িৃিিদের যিিসই আথ্দে-সামাকজি উন্নয়দির লদষে্য িাজ 
িদর োদছে । এই অকিেপ্তর পকরদবে-বাধিব, কিরাপে, জলবায়-ুসকহষু্ ও 
যিিসই িৃকিপন্া কিশ্চিত িদর । যেদের আথ্দে-সামাকজি উন্নয়ি বেরাকবিত 
িরদত  DAE অকিেপ্তর প্রািৃকতি সম্পে সং রষেণ, খাে্য কিরাপত্তা 
কিশ্চিতিরণ ও বাকণকজ্যি  িৃকির সম্প্রসারদণর োকয়দবে কিদয়াকজত 
আদে । 

িৃকি সম্প্রসারণ অকিেপ্তর িােদোলয়, খামারবাকড়,  
ফামদেদগি, ঢািা-1215

info@dae.gov.bd

+880255028369, +880255028370

www.dae.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

DAE অকফদস 
োি

আদবেিপত্র 
সং গ্রহ  িরুি 
ও অকফদস জমা 
কেি

প্রদয়াজিীয় 
তদথ্্যর 
অিমুকত লাভ 
িরুি

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য  
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  



প্রাপ্্যতরা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

ভূকম মন্ত্রণালয়
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 64

মূল্য পকরদোি কিভদে র

ভূকম মন্ত্রণালয় তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর 
সমবিদয় সম্পজিত । এই মন্ত্রণালদয় সমগ্র বাং লাদেদের ভূকম সং ক্ান্ত কবস্তাকরত 
তথ্্যাকে পাওয়া োদব ।

DQR আদে

গ্রাম, ইউকিয়ি, উপদজলা ও 
যজলা পেদোয়

www.minland.gov.bd

ভূকম সম্পে কবকবি (মাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য 

কবকবি (1875 যথ্দি)

সম্পে ব্যবস্াপিা

কবকবি (PDF ও ডিুদমন্ট)

ভূকম মন্ত্রণালয়

ভূকম মন্ত্রণালয় ভূকম মন্ত্রণালয় (MoL) বাং লাদেে সরিাদরর অিীিস্ এিটি  মন্ত্রণালয় 
ো ভূকম ও এর আওতাভুক্ত অি্যাি্য কবিদয় জাতীয় িীকতমালা গঠি 
ও বাস্তবায়দি িাজ িদর । এই মন্ত্রণালদয়র তথ্্যভাডোর যথ্দি যিবল 
অফলাইদি তথ্্য সং গ্রহ িরা োদব । যেদিাি বাং লাদেকে িাগকরি 
কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিসুরণ িদর এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

ভূকম মন্ত্রণালয়, ভবি-4, 4থ্দে তলা, বাং লাদেে সকিবালয়, 
ঢািা-1000, বাং লাদেে

info@bmd.gov.bd, swc@bmd.gov.bd

+8802861363949, +88028619644

www.minland.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

MoL 
ওদয়বদপইজ বা 
অকফস যথ্দি 
আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

আদবেিপত্র  
পূরণ িরুি ও 
অকফদস জমা 
কেি

পুিরায় অকফদস 
কগদয় পুদরা প্রকক্য়া 
পেদেদবষেণ িরুি
 

ব্যাং ি িালাদির 
মাি্যদম তদথ্্যর মূল্য 
পকরদোি িরুি 

স্ক্যাি বা ন্প্রন্ট িরা 
তথ্্য সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 



প্রাপ্্যতরা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

বাং লাদেে যরলওদয়
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 66

কবিা মূল্য

BR যরলওদয় যিিওয়ািদে  ও যরলওদয় যটিেি সং ক্ান্ত তথ্্য সরবরাহ িদর । 
এ সিল তথ্্য মাঠ পেদোদয় েুটি কবভাগ (পূবদোঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল) যথ্দি 
সং গ্রহ িরা হয়

DQR আদে

কবভাগ

www.railway.gov.bd

পকরবহি কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাি

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

2012 সাল যথ্দি

পকরবহি যিিওয়ািদে  উন্নয়ি পকরিল্পিা

কবকবি (GIS যেইপফাইল ও 
মুকদ্রত মািকিত্র)

বাং লাদেে যরলওদয়

বাং লাদেে যরলওদয় বাং লাদেে যরলওদয় (BR) বাং লাদেদের রাষ্ট্র মান্লিািািীি যরল 
পকরবহি সং স্া । বাং লাদেে যরলওদয় অকিেপ্তদরর সরাসকর ত্বিাবিাদি 
এই সং স্া যেদের সিল যরলপথ্ পকরিালিা িদর থ্াদি । এটি বাং লাদেে 
যরলওদয় মন্ত্রণালয় ও বাং লাদেে যরলওদয় িতৃদে পষে দ্ারা পকরিান্লত । 
বাং লাদেে যরলওদয় ব্যবস্ার আওতায় যমাি 3,600 কিদলাকমিার 
যরলপথ্ রদয়দে ো ক্মে বনৃ্ধে পাদছে ।

16 আবু্দল গকণ সড়ি, ঢািা 1000 

ailbhbn@bttb.net

+880295641392

www.railway.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

BR অকফদস োি আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি ও 
অকফদস জমা 
কেি 

পুিরায় অকফদস 
কগদয় পুদরা 
প্রকক্য়া পেদেদবষেণ 
িরুি

প্রদয়াজি 
সাদপদষে মূল্য 
পকরদোি িরুি 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 



1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

বাং লাদেে কবেু্যৎ উন্নয়ি যবাডদে
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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কবিা মূল্য

BPDB তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত ।যেেজুদড় BPDB এর উদল্খদোগ্য সং খ্যি পাওয়ার প্ান্ট বা 
কবেু্যৎ যিন্দ্র রদয়দে ।

DQR আদে

যটিেিকভকত্তি

www.bpdb.gov.bd

েন্ক্ত কবকবি (তেকিি/মাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য 

কবকবি (1972 সাল যথ্দি)

কবেু্যৎ সরবরাহ, কবেু্যৎ উৎপােি, বণ্ি ও ব্যবস্াপিা

কবকবি (যিক্সি, েি ও 
এদক্সল)

বাং লাদেে কবেু্যৎ 
উন্নয়ি যবাডদে

বাং লাদেে কবেু্যৎ 
উন্নয়ি যবাডদে

বাং লাদেে কবেু্যৎ উন্নয়ি যবাডদে  (BPDB) এিটি সরিাকর সং স্া ো কবেু্যৎ, 
েন্ক্ত ও খকিজ সম্পে মন্ত্রণালদয়র অিীদি িাজ িদর । BPDB যেদের 
যমাি কবেু্যৎ িাকহোর এিটি কবরাি অং ে যোগাি ও বণ্দির োকয়দবে 
কিদয়াকজত । যে যিাি ব্যন্ক্ত অিলাইি বা অফলাইি উভয় মাি্যদমই এর 
তথ্্য সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

বাং লাদেে কবেু্যৎ উন্নয়ি যবাডদে  (BPDB) 
WAPDA ভবি (2য় তলা), মকতকঝল বাকণকজ্যি এলািা, 
ঢািা-1000, বাং লাদেে 

chairman@bpdb.gov.bd

+880295660615, +880295661709, Ext-401

www.bpdb.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

BPDB 
ওদয়বদপইদজ 
োি

তদথ্্যর প্রসার 
ও কবিয়বস্তু 
কিবদোিি িরুি 

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ডাউিদলাড িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 

BPDB 
ওদয়বদপইজ বা 
অকফস যথ্দি 
আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

পুিরায় 
অকফদস কগদয় 
পুদরা প্রকক্য়া 
পেদেদবষেণ িরুি

প্রদয়াজি 
সাদপদষে  মূল্য 
পকরদোি িরুি

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

আদবেিপত্র  
পূরণ িরুি ও 
অকফদস জমা কেি

BWDB

*[কিেু মািকিত্র, কবেু্যৎ উৎপােি সম্পকিদে ত বাকিদেি PDF প্রকতদবেি পাওয়া োদব]

*[মূল্য পকরদোি তদথ্্যর জি্য িয়, বরং  ফদিািন্প/ মুদ্রণ বা তথ্্য প্রকক্য়ািরদণর জি্য প্রদোজ্য]



1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

বাং লাদেে ভূতাক্বিি জকরপ অকিেপ্তর
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS

70 71

কবিা মূল্য

বাং লাদেদের ভূতাক্বিি জকরপ (GSB) তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় 
সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় সম্পজিত ।এখাদি গ্যাস ও যতদলর তেকিি 
উৎপােি, বণ্ি ও সরবরাহ সং ক্ান্ত তথ্্য পাওয়া োয় ।

DQR আদে

উপদজলা ও যজলা পেদোয়

www.gsb.org.bd

কফকজওগ্রাকফি/িদপাগ্রাকফি কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাি

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1971 সাল যথ্দি)

ভূতাক্বিি ম্যান্পং , েন্ক্ত ও খকিজ সম্পে আহরণ ও ব্যবস্াপিা

কবকবি (েি, মািকিত্র , 
এদক্সল)

বাং লাদেে ভূতাক্বিি 
জকরপ অকিেপ্তর

বাং লাদেে ভূতাক্বিি 
জকরপ অকিেপ্তর

বাং লাদেে ভূতাক্বিি জকরপ অকিেপ্তর (GSB) এিটি জাতীয় সং স্া ো 
বাং লাদেদের ষুেদ্রাকতষুেদ্র ভূতাক্বিি িমদেিাদডের সাদথ্ জকড়ত । GSB 
এর  প্রিাি িােদোলয় ঢািায় অবন্স্ত । GSB যেদের েন্ক্ত ও খকিজ 
সম্পে আহরণ, বণ্ি ও ব্যবস্াপিার োকয়দবে কিদয়াকজত । GSB এর 
তথ্্যভাডোর  যথ্দি অিলাইি ও অফলাইি উভয় মাি্যদমই তথ্্য সং গ্রহ 
িরা োয় ।

বাং লাদেে ভূতাক্বিি জকরপ অকিেপ্তর,  
153 পাইওকিয়ার সড়ি, যসগুিবাকগিা,  
ঢািা-1000, বাং লাদেে 

geologicalsurveybd@gmail.com

+88029349502, +880293393092

www.gsb.gov.bd,  
www.dashboardtrial.agvcorp.biz

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল 

যফাি

ওদয়ব   

GSB 
ওদয়বদপইদজ 
োি

প্রদয়াজিীয় তথ্্য  
কিবদোিি িরুি

মািকিত্র  যেখুি JPEG বা PDF 
আিাদর মািকিত্র  
ডাউিদলাড িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

GSB ওদয়বদপইজ 
বা অকফস যথ্দি 
আদবেিপত্র সং গ্রহ 
িরুি

পুিরায় অকফদস 
কগদয় পুদরা 
প্রকক্য়া পেদেদবষেি 
িরুি

প্রদয়াজদি  মূল্য 
পকরদোি িরুি 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

আদবেিপত্র  
পূরণ িরুি ও 
অকফদস জমা কেি

BWDB

*[যিবল কিবদোকিত কিেু তথ্্য পাওয়া োদব]

*[মূল্য পকরদোি তদথ্্যর জি্য িয়, বরং  ফদিািন্প/ মুদ্রণ বা তথ্্য প্রকক্য়ািরদণর জি্য প্রদোজ্য]



1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

স্াস্্য ও পকরবার িল্যাণ মন্ত্রণালয়
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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কবিা মূল্য

MOHFW তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর 
সমবিদয় সম্পজিত ।যেেজুদড় MOHFW এর উদল্খদোগ্য সং খ্যি 
হাসপাতাল ও গদবিণা প্রকতষ্াি আদে যেখাদি কবকভন্ন খাত যথ্দি তথ্্য 
সং গ্রহ িরা হয় ।

DQR আদে

উপদজলা ও যজলা পেদোয় 

www.hydrology.bwbd.gov.bd

স্াস্্য কবকবি (তেকিি/মাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1978 সাল যথ্দি

পকরিালিা ও স্াস্্য খাদত মািব সম্পে বণ্ি

েি (এদক্সল)

স্াস্্য ও পকরবার িল্যাণ 
মন্ত্রণালয়

স্াস্্য ও পকরবার 
িল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্াস্্য ও পকরবার িল্যাণ মন্ত্রণালয় (MOHFW) বাং লাদেদের স্াস্্য 
িীকতমালার োকয়দবে কিদয়াকজত রদয়দে ো বাং লাদেদে স্াস্্য ও পকরবার 
পকরিল্পিা সং ক্ান্ত সিল িােদেক্ম ত্বিাবিাি িদর থ্াদি । স্াস্্য ও 
পকরবার িল্যাণ মন্ত্রণালদয়র অিীদি েুটি কবভাগ রদয়দে- স্াস্্য যসবা 
কবভাগ ও পকরবার িল্যাণ কবভাগ ।

স্্য ও পকরবার িল্যাণ মন্ত্রণালয়, আবু্দল গকণ সড়ি,  
ঢািা-1000, বাং লাদেে 

info@bmd.gov.bd, swc@bmd.gov.bd

+88029573780 

www.mohfw.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

MOHFW 
ওদয়বদপইদজ 
োি

বাকিদেি প্রকতদবেি 
কিবদোিি িরুি 

PDF প্রকতদবেি 
ডাউিদলাড িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 

MOHFW 
অকফদস োি

আদবেিপত্র 
পূরণ িরুি ও 
অকফদস জমা 
কেি

তদথ্্যর 
অিদুমােি লাভ 
িরুি 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

তথ্্য তান্লিা 
ও আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

BWDB

http://www.hydrology.bwbd.gov.bd
mailto:info@bmd.gov.bd
mailto:swc@bmd.gov.bd


1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

2. অফলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

প্রাপ্যতা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

হাসপাতাল ও কলিকিি োখা
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে
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কবিা মূল্য

HCS তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত ।এখাদি স্াস্্যদিদন্দ্র ভকতদে  কেদলি এমি যরাকগদের তথ্্য সং গ্রহ িরা 
হয় ।

DQR আদে

কবকবি (কলিকিি, হাসপাতাল, 
যজলা ও উপদজলা)

www.hospitaldghs.gov.bd

স্াস্্য কবকবি (তেকিি/ মাকসি /বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1990 সাল যথ্দি)

স্াস্্য সুকবিা ও যরাগব্যাকি কিয়ন্ত্রণ

েি

স্াস্্য অকিেপ্তর 

হাসপাতাল ও  
কলিকিি োখা

হাসপাতাল ও কলিকিি োখা (HCS) হদলা স্াস্্য অকিেপ্তদরর (DGHS) 
এর অঙ্গ যসবা োখা । HCS এর মূল লষে্য হদলা মািুদির স্াস্্য ও 
জীবদির উন্নকত সািি কিশ্চিত িরা । ইউকিভাসদোল যহলথ্ িাভাদরজ 
বা সাবদেজিীি স্াস্্য যসবা অজদে দি িকমউকিটির সশ্ম্ন্লত অং েগ্রহদণর 
মাি্যদম িােদেিরী েলীয় প্রদিষ্টায় উন্নত মাদির যরাগীদিন্ন্দ্রি স্াস্্য 
যসবার সুদোগ কিশ্চিত িরদত HCS বধে পকরির । এর সং গ্রদহ রদয়দে 
হাসপাতাল, কলিকিি ও যরাগ সম্পকিদে ত অসং খ্য যমকডদিল তথ্্যাকে । 
HCS তথ্্যভাডোর যথ্দি অিলাইি ও অফলাইি উভয় মাি্যদমই তথ্্য 
সং গ্রহ িরা োদব ।

হাসপাতাল ও কলিকিি োখা 
স্াস্্য ভবি (5ম তলা), 43, বীর উত্তম এ.যি খদিিার 
সড়ি, মহাখান্ল (টিকব যগি), ঢািা-1212, বাং লাদেে

ihsm@id.dghs.gov.bd

+880255067150, +8802028816459

www.hospitaldghs.gov.bd
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মূল্য পকরদোি কিভদে র

বি অকিেপ্তর তথ্্যভাডোর  সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর 
সমবিদয় সম্পজিত ।বি অকিেপ্তদর উন্ভিে ও বি কবিয়ি কিয়কমত হালিাগােিৃত 
তথ্্য পাওয়া োয় । এোড়াও, বি অকিেপ্তর িাঠ, জ্ালাকি, ওিিু ও জলবায়ু 
পকরবতদে ি যমািাকবলায় উন্ভিদের ভূকমিা োিাই িদর থ্াদি ।

DQR আদে,  
DQR যিই

কবকবি (উপদজলা ও যজলা 
পেদোয়)

www.bforest.gov.bd

বি Various (yearly/periodical)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1962 সাল যথ্দি)

বি সং রষেণ ও ব্যবস্াপিা,  উপিূলীয় ও  জলাভূকমর বাস্তুতন্ত্র ও সং রন্ষেত এলািাসহ বি্যপ্রাকণ ও 
জীবনবকিত্র্য  

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
মুকদ্রত মািকিত্র , এদক্সল, 
CSV)

বি অকিেপ্তর

বি অকিেপ্তর বি অকিেপ্তর এিটি সরিাকর সং স্া ো বাং লাদেদে আিুকিি প্রেুন্ক্ত 
ও উভিাবদির মাি্যদম বি, পকরদবে, জীবনবকিত্র্য সং রষেণ  এবং 
আথ্দে-সামাকজি উন্নয়দির োকয়দবে কিদয়াকজত । অকিেপ্তরটি ঢািায় 
অবন্স্ত এবং  এটি ন্্রটিে োসিামদল 1870 সাদল প্রকতন্ষ্ত হয় । 
এই অকিেপ্তরটি মূলত প্রািৃকতি বি রষেণাদবষেদণর জি্য প্রকতন্ষ্ত 
হদয়কেল, পরবতমী সমদয় এটি 1980 সাদল সামাকজি বিায়ি আরম্ 
িদর । যেদিাি বাং লাদেকে িাগকরি কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিুসরণ িদর 
অিলাইি ও অফলাইি উভয় মাি্যদমই এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ িরদত 
পারদবি ।

বি ভবি, প্ি: ই - 8, কব - 2, যের-এ-বাং লা িগর, 
আগারগঁাও, ঢািা – 1207, বাং লাদেে 

info@bforest.gov.bd

+88028181737

www.bforest.gov.bd, www.bfis.bforest.gov.bd, 
www.geoportal.bforest.gov.bd
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বি অকিেপ্তর 
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োি 

এিটি 
অ্যািাউন্ট ততকর 
িরুি 

তদথ্্যর পকরকি 
ও কবিয়বস্তু 
কিবদোিি িরুি 

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ডাউিদলাড 
িরুিব

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

বি অকিেপ্তর 
অকফদস োি

প্রদয়াজিীয় 
তদথ্্যর জি্য 
আদবেিপত্র 
জমা কেি

তদথ্্যর পকরকি ও 
কবিয়বস্তু কিবদোিি 
িরুি 

ইদমইল বা কসকড/
যপিরোইদভ তথ্্য 
সং গ্রহ িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

তথ্্য তান্লিা 
ও  আদবেিপত্র 
সং গ্রহ িরুি

BWDB

*[বাকিদেি PDF প্রকতদবেি সিদলর জি্য উনু্ক্ত এবং  GIS যেইপফাইল যিবল  োদের অ্যািাউন্ট আদে, তাদের জি্য উনু্ক্ত]



প্রাপ্্যতরা

তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

জাকতসং ঘ কেশু তহকবল
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট
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িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
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মূল্য পকরদোি কিভদে র

UNICEF তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর 
সমবিদয় সম্পজিত ।যেদের 8 প্রোসকিি কবভাদগই এর কিজস্ অকফস রদয়দে । 

DQR আদে

উপদজলা ও যজলা পেদোয় 

www.unicef.org/bangladesh

আদসদেকিি কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাি

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

2002 সাল যথ্দি

স্াস্্য কিরাপত্তা, মািব উন্নয়ি ও পাকির গুণগত মাি সূিি

কবকবি (এদক্সল, ডিুদমন্ট)

কতসং ঘ কেশু তহকবল

জাকতসং ঘ কেশু তহকবল জাকতসং ঘ কেশু তহকবল (UNICEF) কবশ্বব্যান্প কেশুদের প্রকত মািকবি 
ও উন্নয়িমূলি সহায়তা কিশ্চিদত িাজ িদর থ্াদি । ইউকিদসফ 1952 
সাল যথ্দি বাং লাদেদে তাদের িােদেক্ম িান্লদয় োদছে । এই উন্নয়িেীল 
ও ঘিবসকতপূণদে যেদে কেশুরা যেসব সমস্যার সমু্খীি হদয় থ্াদি 
যসগুদলা কিরসি, কবদেিত, সুকবিাবকঞ্চত কেশুদের অকিিার স্ায়ীভাদব 
প্রকতষ্া িরাই এর মূল লষে্য ।

UNICEF বাং লাদেে, UNICEF ভবি, প্ি ই-30, তসয়ে 
মাহবুব যমাদেদেে একভকিউ, যের-এ-বাং লা িগর, ঢািা 1207, 
বাং লাদেে

infobangladesh@unicef.org

+880255668088

www.unicef.org/bangladesh,  
www.sdmx.data.unicef.org

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

UNICEF 
ওদয়বদপইদজ 
োি

এিটি 
অ্যািাউন্ট ততকর 
িরুি 

তথ্্য খঁুজুি অিলাইদি 
তদথ্্যর মূল্য 
পকরদোি িরুি 

API
সং গ্রহ িরুি 

API ব্যবহার 
িদর তথ্্য 
ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 িাপ 6  

API

http://www.unicef.org/bangladesh
mailto:infobangladesh@unicef.org
http://www.unicef.org/bangladesh
https://sdmx.data.unicef.org/overview.html
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তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

কবশ্ব ব্যাং ি 
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য
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িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
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কবশ্ব ব্যাং ি তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর 
সমবিদয় সম্পজিত ।বাং লাদেদে কবকভন্ন প্রিল্প পকরিালিার মাি্যদম তারা তথ্্য 
সং গ্রহ িদর থ্াদি ।

DQR আদে

রাষ্ট্র

 www.worldbank.org

পাকি ও স্াস্্যকবকি কবকবি (মাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1960 সাল যথ্দি)

অথ্দেনিকতি সূিি কিিদোরণ, অথ্দেনিকতি প্রবৃন্ধে ও েীঘদেস্াকয়বে

কবকবি (PDF, ডিুদমন্ট ও 
এদক্সল)

কবশ্ব ব্যাং ি

বাং লাদেে 
িােদোলয় 

প্রিাি িােদোলয়

ইদমইল 

যফাি

ওদয়ব   

কবশ্ব ব্যাং ি কবশ্ব ব্যাং দির (World Bank) িােদেক্ম পকরিালিার জি্য জরুকর 
পকরসং খ্যািগত তথ্্য সরবরাহ এবং  জরুকর ব্যবস্াপিা সং ক্ান্ত কসধোন্ত 
গ্রহদণ তাদের তথ্্যভাডোর অত্যন্ত গুরুবেপূণদে ভূকমিা পালি িদর । তাদের 
আন্তজদে াকতিভাদব স্ীিৃত মািেডে ও িীকতমালাদি এিটি সং গকতপূণদে ও 
কিভদে রদোগ্য তথ্্যসূত্র কহদসদব গণ্য িরা হদয় থ্াদি ।

প্ি ই 32, যের-এ-বাং লা িগর, আগারগঁাও,  
ঢািা 1207, বাং লাদেে 

কবশ্ব ব্যাং ি, 1818 এইি স্্রেি, NW ওয়াকেং িি, কডকস 
20433, মাকিদে ি েকু্তরাষ্ট্র 

bangladeshinfo@worldbank.org,  
hroperations@worldbank.org (HQ)

+880255667777, +12024731000 (HQ)

www.worldbank.org/en/country/bangladesh, 
www.worldbank.org

World 
Bank 
ওদয়বদপইদজ 
োি

তথ্্য তান্লিা  
কিবদোিি িরুি

প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য  খঁুজুি 

তথ্্য কিবদোিি 
িরুি

তথ্্য কিবদোিি 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

http://www.worldbank.org
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তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

কবশ্ব আবহাওয়া সং স্া
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
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কবিা মূল্য

বতদে মাদি 10,000 এরও অকিি জিেন্ক্তসম্পন্ন ও স্য়ং কক্য় ভূপৃষ্স্ল 
আবহাওয়া যটিেি, 1,000 ঊর্ধদে বায়ু যটিেি, 7,000 জাহাজ, 100 
যিাঙ্গর কেদয় বঁািা ও 1,000 ভাসমাি বয়া, েতাকিি রাডার এবং  3,000 
কবদেিভাদব প্রস্তুত বাকণকজ্যি আিােোি কমদল তেিন্দিি বায়মুডেল, ভূপৃষ্ 
ও সমুদ্রপৃদষ্র প্রিাি ন্স্কতমাপিসমূহ পকরমাপ িরদে ।

DQR আদে

যটিেিকভকত্তি

www.climatedata-catalogue.wmo.int

সমুদ্র উচ্চতা কবকবি (ঘণ্াকভকত্তি/তেকিি/মাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1951 সাল যথ্দি)

জলবায়ু পকরবতদে ি, জলবায়ু ন্স্কতমাপদির েূরসং দোগ

কবি (যিক্সি, NetCDF, 
রাসিার)

কবশ্ব আবহাওয়া সং স্া

কবশ্ব আবহাওয়া সং স্া কবশ্ব আবহাওয়া সং স্া (WMO)-এর  তথ্্য তান্লিা জলবায়ু কবিয়ি 
তদথ্্যর এিটি কিভদে রদোগ্য সূত্র । আন্তজদে াকতিভাদব স্ীিৃত মূল্যায়ি 
প্রকক্য়ার মাি্যদম এসিল তথ্্য মূল্যায়ি িরা হদয়দে । কবকভন্ন কবিদয় 
কবদেিজ্ঞবদৃি 18টি আন্তজদে াকতি জলবায়ু কবিয়ি যডিাদসি বা তথ্্যগুছে 
মূল্যায়িপূবদেি জমা কেদয়দেি । আো িরা োয়, আঞ্চন্লি, জাতীয় 
ও আন্তজদে াকতি জলবায়ু কবিয়ি তদথ্্যর সমবিদয় এই  তথ্্য তান্লিার 
কবিয়বস্তু ভকবি্যদত আদরা সমৃন্ধে পাদব । যে িি ব্যন্ক্ত অিলাইদি এর 
তথ্্য সং গ্রহ িরদত পাদরি ।

7 BIS, Avenue de la Paix, Case postale 2300, 
CH-1211 Geneva 2, Switzerland 

wmo@wmo.int

+410227308111

www.climatedata-catalogue.wmo.int

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

WMO 
ওদয়বদপইদজ 
োি

জলবায়ু কবিয়ি  
তথ্্য তান্লিা   
কিবদোিি িরুি 
 

তথ্্য খঁুজুি প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
কিবদোিি িরুি

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ডাউিদলাড িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 
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Ventusky
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি
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NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
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মূল্য পকরদোি কিভদে র

Ventusky (যভিিুস্কাই) মাি্যকমি তথ্্য ব্যবহাদরর মাি্যদম আবহাওয়া 
পূবদোভাস ও এ কবিয়ি তথ্্য কভজু্যয়ালাইদজেি বা উপস্াপিা িদর 
থ্াদি । যভিিুস্কাই এর আবহাওয়া কবিয়ি তদথ্্যর প্রিাি সরবরাহিারী 
হদলা  জামদোকির যোয়িার যভিাকেিস (DWD) এবং  েকু্তরাদষ্ট্রর ি্যােিাল 
ওদসকিি অ্যান্ড অ্যািদমাসদফকরি অ্যাডকমকিদ্রেেি (NOAA) । তদব 
রাডার স্তরগুদলাদত অি্যাি্য যেেকভকত্তি  কবকভন্ন উৎসও কবে্যমাি ।

DQR আদে

আঞ্চন্লি পেদোয়

www.ventusky.com

আবহাওয়া কবকবি (ঘণ্াকভকত্তি/তেকিি/মাকসি/বাকিদেি)

মাি্যকমি পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য  

কবকবি (1979 সাল যথ্দি)

আবহাওয়া পূবদোভাস

কবকবি (যেইপফাইল, েি)

কবকভন্ন যেেকভকত্তি উৎস  
(DWD ও NOAA)

Ventusky মাদরি মকজি ও মাটি্ট ি প্রান্ন্ত এর সহদোকগতায় Ventusky 
(যভিিুস্কাই) ওদয়ব অ্যান্প্দিেি ততকর িরা হদয়দে । এটি ন্পলদসি 
এ অবন্স্ত এিটি যিি (Czech) আবহাওয়া প্রকতষ্াি । Ventusky 
মূলত আবহাওয়া পূবদোভাস ও আবহাওয়া তথ্্য কভজু্যয়ালাইদজেি বা 
উপস্াপিা কিদয় িাজ িদর । বায়ুমডেদল আবহাওয়াগত ঘিিা কবিদয় 
সদিতিতা বনৃ্ধেই এটির লষে্য । এই অ্যান্প্দিেি যথ্দি েকব সং গ্রহ িদর 
তথ্্যসূত্রসহ পুিঃ কবকিময় িরা োয় । যে যিাি ব্যন্ক্ত অিলাইদি এর তথ্্য 
সং গ্রহ িরদত পাদরি ।

InMeteo, s.r.o., Kotíkovská 1268/75,  
Plzeň 32300, যিি প্রজাতন্ত্র 

info@ventusky.com

www.ventusky.com

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

ওদয়ব   

Ventusky 
ওদয়বদপইদজ 
োি

এিটি 
অ্যািাউন্ট ততকর 
িরুি

প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য কিবদোিি 
িরুি

অিলাইদি 
তদথ্্যর মূল্য 
পকরদোি িরুি 

API সং গ্রহ 
িরুি

প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য 
ডাউিদলাড 
িরুি
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ে্যা ইউিাইদিড যটিিস কজওলকজিাল সাদভদে
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি
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NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
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কবিা মূল্য

USGS হদলা ভূতাক্বিি তথ্্য ব্যবস্া (GIS) কবিয়ি তদথ্্যর প্রাথ্কমি 
উৎস । এই তথ্্য-উপাত্তসমূহ জাতীয় মািকিত্র, আথ্দে এক্সদপ্ারার, GloVIS, 
LandsatLook, ইত্যাকেসহ স্াকিি ও ভূতাক্বিি ফরম্যাদি উপস্াপিা িরা 
হদয়দে ।

DQR আদে

িান্ল, পথ্ ও সাকর

 www.earthexplorer.usgs.gov

কফকজওগ্রাকফি/িদপাগ্রাকফি কবকবি (তেকিি/পান্ষেি/মাকসি/বাকিদেি)

স্যাদিলাইি যথ্দি সং গৃহীত

Various (since 1973)

পকরদবেগত ও সম্পে পেদেদবষেণ, ভূতাক্বিি ম্যান্পং , েন্ক্ত ও খকিজ সম্পে আহরণ ও ব্যবস্াপিা

কবকবি (যেইপফাইল, রাসিার, 
েি)

েুক্তরাষ্ট্র ভূতাক্বিি 
জকরপ 

ে্যা ইউিাইদিড যটিিস 
কজওলকজিাল সাদভদে

ে্যা ইউিাইদিড যটিিস কজওলকজিাল সাদভদে  (USGS), (কজওলকজিাল 
সাদভদে  কহসাদব পূবদেপকরকিত), েুক্তরাষ্ট্র সরিাদরর অিীিস্ এিটি 
তবজ্ঞাকিি সং স্া । জীবকবজ্ঞাি,  ভূদগাল, ভূত্বি ও জলকবে্যা 
োখাগুদলাদি যিন্দ্র  িদর এই  সং স্া  তাদের  িােদেক্ম পকরিালিা িদর 
থ্াদি ।  USGS যিািরূপ কিয়ন্ত্রি ভূকমিাকবহীি এিটি গদবিণা সং স্া 
োদের িাজ হদলা সত্য অিসুধিাি িরা ।  এদের রদয়দে সদবদোত্তম মাদির 
স্যাদিলাইি েকব ও মহািাে কবিয়ি তথ্্য । কবদশ্বর যে যিাি ব্যন্ক্ত 
অিলাইদি এর তথ্্য কবিামূদল্য সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

USGS National Center,  
12201 Sunrise Valley Drive, Reston,  
Virginia 20192, USA 

usgsstore@usgs.gov

+17036485953

www.usgs.gov,  
www.earthexplorer.usgs.gov

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

USGS 
ওদয়বদপইদজ 
োি 

এিটি 
অ্যািাউন্ট ততকর 
িরুি 

প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য  খঁুজুি 

তথ্্য প্যারাকমিার 
খঁুজুি

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ডাউিদলাড িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

http://www.earthexplorer.usgs.gov
http://www.usgs.gov
http://www.earthexplorer.usgs.gov
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ফিম্যাট

.XLS

89

িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত
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কবিা মূল্য

UNDP এিটি আন্তজদে াকতি উন্নয়ি সং স্া ো সব যেদের উন্নয়দির 
উদদেদে্য িাজ িদর । যিিসই উন্নয়ি কিশ্চিত িরদত UNDP উন্নয়িেীল 
যেেগুদলাদত অকভজ্ঞ পরামেদে, প্রকেষেণ ও অথ্দে সহায়তা প্রোদির উপর 
কবদেি গুরুবে কেদয় আসদে ।

DQR আদে

জাতীয় পেদোয়

 www.bd.undp.org

যডদমাগ্রাকফি, েুদেদোগ/কবপেদেয় কবকবি (মাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1965 সাল যথ্দি)

োকরদ্র্য সূিি কিিদোরণ, পকরদবেগত ও আথ্দে-সামাকজি যিিসই উন্নয়ি, বি্যা িবন্লত এলািা কিন্নিতিরণ, 
বি্যা ব্যবস্াপিা, কবপেদেয় সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ

কবকবি (যিক্সি, েি ও 
এদক্সল)

জাকতসং ঘ উন্নয়ি 
িমদেসূকি

জাকতসং ঘ উন্নয়ি 
িমদেসূকি

জাকতসং ঘ উন্নয়ি িমদেসূকি (UNDP) মািদুির জীবিোত্রাদি উন্নত িরার 
লদষে্য জ্ঞাি, অকভজ্ঞতা ও সম্পে কবকিময় এবং  িাকরগকর ও কবকিদয়াগ 
সহায়তা প্রোদির মাি্যদম কবদশ্বর যেেগুদলার মদি্য সং দোগ স্াপি িদর 
আসদে । UNDP উন্নয়িেীল যেেগুদলাদত অকভজ্ঞ পরামেদে, প্রকেষেণ 
ও অথ্দে সহায়তা প্রোদির উপর কবদেি গুরুবে কেদয় থ্াদি । অং েীোর 
যেেগুদলার সহদোকগতায় UNDP জাতীয় ও আন্তজদে াকতি উন্নয়দির 
পদথ্ বািা যমািাকবলায় িাজ িদর । যে যিাি ব্যন্ক্ত অিলাইদি এর তথ্্য 
সং গ্রহ িরদত পাদরি ।

UNDP, UN িােদোলয়, 19 তলা, IDB ভবি,আগারগঁাও, 
যের-এ-বাং লা িগর, ঢািা 1207, বাং লাদেে 

United Nations Development Programme,  
One United Nations Plaza, New York,  
NY 10017, USA

communications.bgd@undp.org,  
registry.bd@undp.org, hq@undp.org

+880255667788, +12129065000 (HQ)

www.bd.undp.org/content/bangladesh/ 
en/home, www.undp.org

বাং লাদেে 
িােদোলয় 

প্রিাি িােদোলয়

ইদমইল 

যফাি

ওদয়ব   

UNDP 
ওদয়বদপইদজ 
োি

মািব উন্নয়ি 
অপেি কিবদোিি 
িরুি

প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য কিবদোিি 
িরুি

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

http://www.bd.undp.org
mailto:communications.bgd@undp.org,  registry.bd@undp.org, hq@undp.org
mailto:communications.bgd@undp.org,  registry.bd@undp.org, hq@undp.org
http://www.bd.undp.org/content/bangladesh/ en/home
http://www.bd.undp.org/content/bangladesh/ en/home
http://www.undp.org
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NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 90

মূল্য পকরদোি কিভদে র

য্রকডং  ইদিাদিাকমক্স এর সং গ্রদহ রদয়দে কবদশ্বর সিল যেদের অথ্দেনিকতি 
তদথ্্যর কবোল ভাডোর । এোড়াও রদয়দে যেেগুদলার অথ্দেিীকত, বাকণজ্য ও 
ির কবিয়ি তথ্্য ।

DQR আদে

রাষ্ট্র পেদোয়

 www.tradingeconomics.com

অথ্দেনিকতি কবকবি (মাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1940 সাল যথ্দি)

অথ্দেিীকত ও বাকণজ্য পূবদোিমুাি

েি

য্রকডং  ইদিাদিাকমক্স

য্রকডং  ইদিাদিাকমক্স য্রকডং  ইদিাদিাকমক্স এর ব্যবহারিারীদের জি্য 196টি যেদের 
ঐকতহাকসি তথ্্যসহ 2 যিাটির অকিি অথ্দেনিকতি সূিি, কবকিময় 
হার, যেয়ার বাজার সূিি, সরিাকর বন্ড ইল্ড bond yields ও 
কিত্যপ্রদয়াজিীয় দ্রব্যমূল্য পূবদোিুমাি িদর কিভুদে ল তথ্্য সরবরাহ িদর 
থ্াদি । এদের সিল তথ্্য োপ্তকরি সূদত্র সং গৃহীত, যিাি তৃতীয় পষে 
যথ্দি িয় এবং  এদের তথ্্য-উপাদত্তর কিভদে রদোগ্যতা কিয়কমতভাদব 
োিাই িরা হয় । যে যিাি ব্যন্ক্তঅিলাইদি এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ 
িরদত পাদরি ।

East Coast, Northeastern,  
New York, NY 10017, USA 

contact@tradingeconomics.com

+16465938917

tradingeconomics.com

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

য্রকডং 
ইদিাদিাকমক্স 
ওদয়বদপইদজ 
োি

তথ্্য খঁুজুি প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য কিবদোিি 
িরুি

API  যপদত 
অিলাইদি 
তদথ্্যর মূল্য 
পকরদোি িরুি

API সং গ্রহ 
িরুি

প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য 
ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 িাপ 6  

API

http://www.tradingeconomics.com
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NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
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কবিা মূল্য

HDX তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে এর তথ্্য েদলর ব্যবস্াপিায় পকরিান্লত । HDX 
তথ্্য কবকিমদয়র জি্য এিটি  উন্ুক্ত প্্যািফমদে । সািারণত তারা কিকেদে ষ্ট 
সং খ্যি অং েীোরদের পষে যথ্দি তথ্্য কবকিময় িদর থ্াদি ।

DQR আদে

যজলা পেদোয়

 www.data.humdata.org

েুদেদোগ/কবপেদেয়, যডদমাগ্রাকফি,স্াস্্য কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাি

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (2000 সাল যথ্দি)

ঘূকণদেঝড় ঝঁুকি োিাই, েুদেদোগ ব্যবস্াপিা, ঘূকণদেঝড় পূবদোভাস, েুবদেলতা ম্যান্পং , যডদমাগ্রাকফি মূল্যায়ি, 
অথ্দেনিকতি উন্নয়ি

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
এদক্সল)

জাকতসং ঘ িােদোলয় 
(জিকহতির িমদেিাডে সমবিয় 
ও তথ্্য কবকিময় উদদেদে্য)

কহউম্যাকিিাকরয়াি যডিা 
এক্সদিঞ্জ

কহউম্যাকিিাকরয়াি যডিা এক্সদিঞ্জ (HDX) হদলা জিকহতির িমদেিাডে 
সমবিদয়র উদদেদে্য তথ্্য কবকিমদয়র জি্য জাকতসং ঘ িােদোলয় িতৃদে ি 
পকরিান্লত এিটি উনু্ক্ত প্্যািফমদে । এই সং গঠি HDX তথ্্য েল 
ব্যবস্াপিা ও কিকেদে ষ্ট সং খ্যি অং েীোরদের পষে যথ্দি তথ্্য কবকিমদয়র 
জি্য ব্যবহৃত হদয় থ্াদি । HDX তথ্্যভাডোর যথ্দি অিলাইদি যে 
যিাি ব্যন্ক্ত তথ্্যও সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

Humanitarian Data Exchange (HDX),  
the Netherlands

hdx@un.org, centrehumdata@un.org

+880255668088

data.humdata.org,  
www.centre.humdata.org

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

HDX 
ওদয়বদপইদজ 
োি

তথ্্য খঁুজুি প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য কিবদোিি 
িরুি 

তদথ্্যর ফরম্যাি 
কিবদোিি িরুি

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ডাউিদলাড িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

http://data.humdata.org
http://data.humdata.org
http://www.centre.humdata.org
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ি্যােিাল ওদসকিি অ্যান্ড অ্যািদমাসদফকরি অ্যাডকমকিদ্রেেি
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট
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প্রশাসন পর্্যাে
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িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
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কবিা মূল্য

NOAA তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত ।NOAA সািারণত সামুকদ্রি বা বায়ুমডেলীয় আবহাওয়া কবিয়ি 
তথ্্য সং গ্রহ ও প্রস্তুত িদর এবং  সমুদ্র ও আ্ররেয়স্লগুদলাদত অকভোি 
িালায় । এোড়াও এখাদি স্যাদিলাইি েকব সরবরাহ িরা হয় ।

DQR আদে

আঞ্চন্লি পেদোয়

 www.noaa.gov

স্াস্্য কবকবি (ঘণ্াকভকত্তি/তেকিি/মাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1967 সাল যথ্দি)

স্াস্্য কবপেদেয় ঝঁুকি অঞ্চলকবভাজি, েুদেদোগ পকরিল্পিা, জলবায়ুর তী্রতা, অথ্দেিীকত

স্াকিি/মহািাে কবিয়ি তথ্্য 
(রাসিার েকব)

ি্যােিাল ওদসকিি 
অ্যান্ড অ্যািদমাসদফকরি 
অ্যাডকমকিদ্রেেি 

ি্যােিাল ওদসকিি 
অ্যান্ড অ্যািদমাসদফকরি 
অ্যাডকমকিদ্রেেি

ি্যােিাল ওদসকিি অ্যান্ড অ্যািদমাসদফকরি অ্যাডকমকিদ্রেেি 
(NOAA) েকু্তরাদষ্ট্রর বাকণজ্য অকিেপ্তদরর অন্তভুদে ক্ত এিটি আদমকরিাি 
তবজ্ঞাকিি ও কিয়ন্ত্রি সং স্া । এই সং স্াটি আবহাওয়া পূবদোভাস, সামুকদ্রি 
ও বায়ুমডেলীয় অবস্া পেদেদবষেণ, সমুদদ্রর তান্লিািরণ, গভীর সমুদ্র 
অকভোি পকরিালিা, এবং  েুক্তরাদষ্ট্রর স্তন্ত্র অথ্দেনিকতি এলািার 
অভ্যন্তদর মাে এবং  সামুকদ্রি স্তি্যপায়ী ও কবপন্ন প্রজাকতর সুরষো 
ব্যবস্াপিা িদর থ্াদি । এ সং ক্ান্ত যেদিাদিা তথ্্য অিলাইদি NOAA 
এর ওদয়বসাইদি কবিামূদল্য পাওয়া োদব ।

Room 5128, National Oceanic 
and Atmospheric Administration,  
1401 Constitution Avenue NW, 
Washington, DC 20230, USA

outreach@noaa.gov

+13017131208

www.noaa.gov, www.weather.gov

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

NOAA 
ওদয়বদপইদজ 
োি

তথ্্য খঁুজুি প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য 
কিবদোিি িরুি

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

http://www.noaa.gov
http://weather.gov
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তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য
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প্রশাসন পর্্যাে
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িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
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মূল্য পকরদোি কিভদে র

NASA এর তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর 
সমবিদয় সম্পজিত ।কবশ্বব্যান্প NASA এর উদল্খদোগ্য সং খ্যি িমদেস্ল 
আদে এবং  কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাদি তথ্্য সং গ্রহ িরার জি্য কবকভন্ন িরদির 
স্যাদিলাইদির কিয়কমত ব্যবহার হয় 

DQR আদে

যটিেি ও িান্ল

 www.nasa.gov

কফকজওগ্রাকফি/িদপাগ্রাকফি কবকবি (ঘণ্াকভকত্তি/তেকিি/মাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1958 সাল যথ্দি)

করদমাি যসন্সিং -কিভদে র পকরদবে ব্যবস্াপিা ও সম্পে পেদেদবষেণ  

মহািাে কবিয়ি তথ্্য 
(রাসিার েকব)

ি্যােিাল এদরািটিক্স অ্যান্ড 
যপেস অ্যাডকমকিদ্রেেি

ি্যােিাল এদরািটিক্স 
অ্যান্ড যপেস 
অ্যাডকমকিদ্রেেি

ি্যােিাল এদরািটিক্স অ্যান্ড যপেস অ্যাডকমকিদ্রেেি (NASA) েকু্তরাষ্ট্র 
সরিাদরর এিটি স্তন্ত্র সং স্া ো যবসামকরি মহািাে িমদেসূকি এবং 
কবমাি িালিাকবে্যা ও মহািাে গদবিণার োকয়দবে কিদয়াকজত । এোড়াও 
রদয়দে 10 কমিার করদজালু্যেি পেদেন্ত কবদশ্বর সদবদোত্তম তাৎষেকণি 
স্যাদিলাইি কিত্রায়দির ব্যবস্া । NASA যথ্দি এ সং ক্ান্ত তথ্্য যিবল 
অিলাইদি পাওয়া োদব । 

NASA Headquarters,  
300 E. Street SW, Suite 5R30,  
Washington, DC 20546, USA

nssc-contactcenter@nasa.gov

+13218675000

www.nasa.gov,  
www.earthdata.nasa.gov

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

NASA 
ওদয়বদপইদজ 
োি

এিটি অ্যািাউন্ট 
ততকর িরুি 

প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য  কিবদোিি 
িরুি

তথ্্য ফরম্যাি 
কিবদোিি িরুি

ইদমইদল 
ডাউিদলাড 
ন্লং ি লাভ 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

http://www.nasa.gov
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IQAir
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ
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2. ওদয়ব যপাি্ট াল
মািকিত্র সং গ্রদহর িাপসমূহ

1. অিলাইদি
তথ্্য সং গ্রদহর িাপসমূহ

িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
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মূল্য পকরদোি কিভদে র

IQAir তথ্্যভাডোর  সমূ্পণদে মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত । কবকভন্ন যেদে IQAir -এর উদল্খদোগ্য সং খ্যি িমদেস্ল রদয়দে 
(িমদেস্ল সং খ্যা তদথ্্যর কভকত্তদত পকরবতদে িেীল) । এটি বায়ুর গুণগত মাি 
কবিয়ি প্রেুন্ক্তকিভদে র এিটি আন্তজদে াকতি প্রকতষ্াি ।

DQR আদে

যটিেিকভকত্তি

 www.iqair.com

বায়ুর গুণগত মাি ও আবহাওয়াগত Various (daily/monthly/yearly)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1963 সাল যথ্দি)

বায়ুর গুণগত মাদির সূিি, বায়ুর গুণগত মাি পেদেদবষেণ ও আবহাওয়ার গকতকবকি

Various (Excel,  
and Document)

IQAir

IQAir IQAir হদলা বায়ুর গুণগতমাি কিণদেয়িারী এিটি প্রেুন্ক্ত প্রকতষ্াি । 
এটি বায়ু েূিণিারী পোথ্দে যথ্দি সুরষো প্রোি িদর এবং  বায়ুর 
গুণগতমাি মাি পেদেদবষেণ ও বায় ুযোিি দ্রব্য উন্নয়দি ভূকমিা রাদখ । 
এোড়াও এটি  এয়ারকভজুয়াল (AirVisual) িামি এিটি আন্তজদে াকতি 
বায়ুর গুণগতমাি সম্পকিদে ত তাৎষেকণি তথ্্য কভজুয়ালাইকজং  প্্যািফমদে 
পকরিালিা িদর । IQAir-এ যে িয়টি পণ্য রদয়দে তা হদলা- বায়ু 
যোিিিাকর েন্ত্র, বায়ুর গুণগতমাি সং কলিষ্ট উপিরণ এবং  HVAC- 
কভকত্তি বায়ু পকরষ্ারি । IQAir এর বায়ু যোিিিাকর েন্ত্র ও 
কফল্ারগুদলাদত বহু সং খ্যি গ্যাস জাতীয় ও অি্যাি্য িণা েূরীিরণ 
প্রেনু্ক্ত ব্যবহৃত হয় । এর বায়ুর গুণগতমাি   কবিয়ি তদথ্্যর প্্যািফমদেটি 
িৃকত্রম বুন্ধেমত্তা ব্যবহাদরর মাি্যদম বায়ুর গুণগতমাি    পেদেদবষেদি 
কিদয়াকজত সহস্াকিি সরিাকর ও যবসরিাকর যটিেিসমূহ কিন্নিত ও 
োিাই িদর থ্াদি । যে যিাি ব্যন্ক্ত অিলাইদি IQAir যথ্দি এ সং ক্ান্ত 
তথ্্য সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

IQAir, 14351 Firestone Blvd,  
La Mirada, CA 90638, USA

support.na@iqair.com,  
press.int@iqair.com

+18664881918, +18885601020,  
+15629037600 ext.1129

www.iqair.com

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল 

যফাি 

ওদয়ব   

IQAir 
ওদয়বদপইদজ 
োি

ইদমইল ID 
যপদত লাইভ 
ি্যাি এ কলিি 
িরুি 

ইদমইদল 
প্রদয়াজিীয় 
তদথ্্যর জি্য 
আদবেি িরুি

ইদমইদল 
অিমুকত ও মূল্য 
কববরণ লাভ 
িরুি

API যপদত 
মূল্য পকরদোি 
িরুি

API ব্যবহার 
িদর তথ্্য 
ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 িাপ 6  

IQAir 
ওদয়বদপইদজ 
োি

এন্টারপ্রাইজ 
অ্যািাউন্ট ততকর 
িরুি 

অ্যািাউদন্টর 
জি্য মূল্য 
পকরদোি িরুি

প্রদয়াজিীয় তথ্্য  
ডাউিদলাড িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

Airvisual 
প্্যািফমদে কিবদোিি 
িরুি

http://www.iqair.com
mailto:support.na@iqair.com,  press.int@iqair.com
mailto:support.na@iqair.com,  press.int@iqair.com
http://www.iqair.com
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তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

EM-DAT
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
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মূল্য পকরদোি কিভদে র

EM-DAT এর তথ্্যভাডোর কবশ্বজুদড় িািাি জাতীয় ও স্ািীয় উৎস যথ্দি 
সং গৃহীত মাি্যকমি তদথ্্যর সমবিদয় সম্পজিত ।এখাদি রদয়দে েুদেদোগ ও 
তৎসং কলিষ্ট ষেয়ষেকত কবিয়ি  তদথ্্যর  কবোল ভাডোর ।

DQR আদে

কবকবি (সমবিয়কভকত্তি, প্রদেে, 
রাষ্ট্র)

 www.emdat.be

স্াস্্য ঘিিাকিভদে র

মাি্যকমি পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য 

কবকবি (1900 সাল যথ্দি)

স্াস্্য কবপেদেয় ঝঁুকি অঞ্চন্লিরণ, েুদেদোগ পকরিল্পিা, জলবায়ুর তী্রতা, অথ্দেিীকত

েি (এদক্সল)

জলবায়ু তথ্্য 
পকরিালিা

EM-DAT EM-DAT হদলা প্রািৃকতি ও প্রেুন্ক্তগত েুদেদোগ কবিয়ি এিটি 
আন্তজদে াকতি তথ্্যভাডোদরর প্্যািফমদে যেখাদি কবশ্বব্যান্প 1900 সাল 
যথ্দি বতদে মািিাল পেদেন্ত সং ঘটিত 21,000 এরও অকিি েুদেদোগ ও তার 
প্রভাব সম্পকিদে ত তথ্্য রদয়দে । EM-DAT যবলকজয়াদমর ্রাদসলদস 
অবন্স্ত ইউকিভাকসদেটি ি্যাদথ্ান্লি ে্য লুদভই এর গণস্াস্্য কবভাদগর 
অন্তভুদে ক্ত যসন্টার ফর করসািদে  অি ে্যা এন্পদডদমাদলাকজ অফ কডজাটিারস 
(CRED) এর ত্বিাবিাদি পকরিান্লত । যে যিাি ব্যন্ক্ত অিলাইদি এর 
তথ্্য সং গ্রহ িরদত পাদরি ।

Université catholique de,  
Louvain Clos Chapelle-aux-Champs,  
Bte B1.30.151200 Brussels, Belgium

contact@emdat.be

+32027643327 

www.emdat.be

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

EM-DAT 
ওদয়বদপইদজ 
োি

এিটি 
অ্যািাউন্ট ততকর 
িরুি 

তথ্্য খঁুজুি প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
কিবদোিি িরুি 

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ডাউিদলাড িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

http://www.emdat.be
http://www.emdat.be
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তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

EarthEnv
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS
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িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
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কবিা মূল্য

EarthEnv এর তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে ি্যােিাল িকমেি ফর এন্টারপ্রাইদজস 
(NCEAS), ি্যােিাল এদরাদিাটিক্স অ্যান্ড যপেস অ্যাডকমকিদ্রেেি  (NASA), 
ি্যােিাল স্যাকিদিেি ফাউদন্ডেি (NSF) ও ইদয়ল কবশ্বকবে্যালয় যথ্দি 
সং গৃহীত ।

DQR আদে

রাষ্ট্র, িান্ল

 www.earthenv.org

কফকজওগ্রাকফি/িদপাগ্রাকফি, 
পকরদবেগত, আবহাওয়াগত

Various (daily/monthly/yearly)

মাি্যকমি পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য  

Various (since 2005)

বি্যা পূবদোভাস, ভূপৃষ্স্ ও  ভূগভদে স্  পাকির স্তর পেদেদবষেণ 

কবকবি (রাসিার েকব, েি, 
এদক্সল)

EarthEnv

EarthEnv The EarthEnv  হদলা জীবনবকিত্র্য কবিয়ি কবজ্ঞািী ও করদমাি যসন্সিং 
কবদেিজ্ঞদের সহদোকগতায় পকরিান্লত আন্তজদে াকতিভাদব আেেদোকয়ত 
1কিকম করদজালু্যেি কবকেষ্ট স্তর কিমদোদণর মাি্যদম জীবনবকিত্র্য, 
বাস্তুতন্ত্র ও জলবায় ুপেদেদবষেণ ও মদডন্লং  এর জি্য পকরিান্লত এিটি 
প্রিল্প ।  ি্যােিাল িকমেি ফর এন্টারপ্রাইদজস (NCEAS), ি্যােিাল 
এদরাদিাটিক্স অ্যান্ড যপেস অ্যাডকমকিদ্রেেি  (NASA), ি্যােিাল 
স্যাকিদিেি ফাউদন্ডেি (NSF) ও ইদয়ল কবশ্বকবে্যালদয়র সহদোকগতায় 
এই প্রিদল্পর িমদেিাডে িালাদিা হয় ।  যে যিাি ব্যন্ক্ত অিলাইদি এর 
তথ্্য সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

প্রদোজ্য িয়

প্রদোজ্য িয়

প্রদোজ্য িয়

www.earthenv.org

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

EarthEnv 
ওদয়বদপইদজ 
োি 

তথ্্য খঁুজুি প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
কিবদোিি িরুি

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

http://www.earthenv.org
http://www.earthenv.org
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তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

যসিসাস অ্যান্ড ইদিািকমি ইিফরদমেি যসন্টার
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট

.XLS

105

িাপসমূহ
তথ্্য সং গ্রদহর  
পধেকত

NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
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মূল্য পকরদোি কিভদে র

CEIC তথ্্যভাডোর সমূ্পণদে আথ্দে-সামাকজি তথ্্য কেদয় সম্পজিত ।কবদশ্বর সব 
যেদে 200 এরও অকিি িলি রদয়দে । এসব তথ্্য স্ািীয় উৎস (প্রাথ্কমি) 
ও  িামিরা আন্তজদে াকতি সং গঠি; যেমি- আইএমএফ ও কবশ্ব ব্যাং ি 
(মাি্যকমি তথ্্য) যথ্দি সং গ্রহ িরা হদয় থ্াদি ।

DQR আদে

কবকবি (প্রদেে, রাষ্ট্র)

 www.ceicdata.com/en

অথ্দেনিকতি কবকবি (মাকসি/তত্রমাকসি /বাকিদেি)

মাি্যকমি পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য 

কবকবি (1990 সাল যথ্দি)

আথ্দে-সামাকজি গদবিণা, জলবায়ু পকরবতদে দির প্রভাব োিাই, যেেকভকত্তি যপ্রাফাইল ততকর

েি

যসিসাস অ্যান্ড 
ইদিািকমি 
ইিফরদমেি যসন্টার

যসিসাস অ্যান্ড 
ইদিািকমি 
ইিফরদমেি যসন্টার

যসিসাস অ্যান্ড ইদিািকমি ইিফরদমেি যসন্টার (CEIC) সামটষ্টি 
অথ্দেনিকতি তথ্্য কবদলিিদণ এিটি কিভদে রদোগ্য প্রকতষ্াি । প্রকতকেি 
কবশ্বজুদড় েীিদেস্ািীয় প্রকতষ্ািগুদলা ব্যবসাকয়ি কসধোন্ত, অথ্দেনিকতি 
কবদলিিণ, েীঘদেদময়াকে পকরিল্পিা ও আদরা িািা কবিদয় তথ্্য লাদভর 
জি্য আস্ার সাদথ্ CEIC এর যসবাগ্রহণ িদর । CEIC এ রদয়দে প্রায় 
213টি সূিিকবকেষ্ট আথ্দে-সামাকজি তদথ্্যর কবোল  ভাডোর । কবদশ্বর যে 
যিাি ব্যন্ক্ত অিলাইদি এর তথ্্য ক্য় িরদত পাদরি ।

ওকরদয়ন্ট কবজদিস প্াজা, 50/9, িলটিয় গন্ল, জিপথ্ 
িয়াকেন্ল্ - 110001, ভারত 

www.ceicdata.com/en/contact_us 

+911142283204, +912222881123/29/31 

www.ceicdata.com/en

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

অিলাইি 
যোগাদোগ

যফাি

ওদয়ব   

CEIC 
ওদয়বদপইদজ 
োি

প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য খঁুজুি

তদথ্্যর িরি 
কিবদোিি িরুি

অিলাইদি 
তদথ্্যর মূল্য 
পকরদোি িরুি

API সং গ্রহ 
িরুি

API ব্যবহার 
িদর তথ্্য 
ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 িাপ 6  

API

http://www.ceicdata.com/en
http://www.ceicdata.com/en/contact_us
http://www.ceicdata.com/en
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NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
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কবিা মূল্য

প্রাদেকেি, স্ািীয় বা উপজাতীয় পেদেদবষেণ সং স্াসমূহ সরিাকর সুপাকরে 
বা এিভায়রিদমন্ট প্রদিিেি এদজন্সি (EPA) অিুদমাকেত সমমাদির 
পেদেদবষেণ  পধেকত ব্যবহারপূবদেি এসিল তথ্্য সং গ্রহ িদর থ্াদি । এখাদি 
কবকভন্ন েূিণিারী পোথ্দে সম্পদিদে  তথ্্য পাওয়া োয় । িদয়িটি স্াদি PM ও 
ওদজাদির পাোপাকে NO2 ও CO গ্যাদসর জি্য  বায়রু গুণগতমাি কবিয়ি 
পূবদোভাস প্রোি িরা হয় ।

DQR আদে

যটিেি, স্ািীয় বা উপজাতীয়, 
িগর ও প্রদেে 

bd.usembassy.gov/embassy/
air-quality-data/

েূিণ কবকবি (ঘণ্াকভকত্তি/তেকিি /মাকসি/বাকিদেি)

মাি্যকমি পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য 

কবকবি (2016 সাল যথ্দি)

বায়ুর গুণগত মাদির সূিি ও পকরদবেগত প্রভাব োিাই

কবকবি (েি ও CSV)

মাকিদে ি েূতাবাস

AQICN মাকিদে ি েূতাবাস বায়রু গুণগতমাি কবিয়ি পেদেদবষেি ব্যবস্া বায়ুবাকহত 
সূক্ষ্ম িণা (সািারণত PM 2.5 িাদম পকরকিত যিিিা এদের ব্যাস 
2.5 মাইক্ি ডায়াকমিাদরর সমাি বা তার যিদয়ও যোি হয়) পকরমাপ 
িদর  থ্াদি ।  তারা প্রাদেকেি, জাতীয় ও আন্তজদে াকতি পেদোদয় বায়ুর 
গুণগতমাি কবিয়ি তথ্্য সরবরাহ িদর থ্াদি । তাদের কমথ্ন্্রিয় 
মািকিত্র যথ্দি এিটি এিি বায়মুডেদলর গুণগতমাি জুম আউি িদর 
পেদেদবষেি িদর বড় েকবর কবস্তাকরত তথ্্য যপদত সাহাে্য িদর । তাদের 
AirNow  ওদয়বসাইি যথ্দি বায়ুর গুণগতমাি কবিয়ি তথ্্য সং গ্রহ 
িরা োদব । এই ওদয়বসাইদি েকু্তরাদষ্ট্রর অকফকসয়াল এয়ার যিায়ান্লটি 
ইিদডক্স  (AQI) ব্যবহারপূবদেি বায়ুর গুণগতমাি কবিয়ি প্রকতদবেি 
প্রিাে িদর । এই ইিদডদক্স বা সূিদি রকঙি যিাড ব্যবহার িরা হয় এবং 
এর মাি্যদম বায়রু গুণগতমাি স্াস্্যির কিিা তা কিদেদে ে িরা হয় । যে 
যিউ কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিুসরণ িদর অিলাইি এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ 
িরদত পারদবি ।

মাোকি অ্যাকভকিউ, বাকরিারা,  
ঢািা -1212, বাং লাদেে 

dhakapa@state.gov

+880255662000

bd.usembassy.gov/embassy/air-quality-data

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

AQICN 
ওদয়বদপইদজ 
োি

তদথ্্যর  িরি  
কিবদোিি িরুি 

 েহর খঁুদজ 
যবর িরুি ও 
ন্স্কতমাপি 
কিবদোিি িরুি

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

http://bd.usembassy.gov/embassy/ air-quality-data
http://bd.usembassy.gov/embassy/ air-quality-data
mailto:dhakapa@state.gov
http://bd.usembassy.gov/embassy/air-quality-data
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NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
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মূল্য পকরদোি কিভদে র

AccuWeather মূলত কবশ্বব্যান্প আবহাওয়া পূবদোভাস যসবা প্রোি িদর 
থ্াদি । এ লদষে্য তারা কবশ্বব্যান্প স্ািীয়, আঞ্চন্লি ও জাতীয় পেদোদয় 
কিয়কমতভাদব আবহাওয়া কবিয়ি তাৎষেকণি তথ্্য িকথ্বধে িদর থ্াদি ।

DQR আদে

েহর ও কবভাগ

 www.developer.accuweather.com

আবহাওয়াগত কবকবি (ঘণ্াকভকত্তি/তেকিি /মাকসি/বাকিদেি)

মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত তথ্্য

কবকবি (1960 সাল যথ্দি)

আবহাওয়া পূবদোভাস ও েুদেদোগ ব্যবস্াপিা

েি (এদক্সল)

AccuWeather

AccuWeather AccuWeather এিটি আদমকরিাি কমকডয়া সং স্া ো কবশ্বব্যান্প 
বাকণকজ্যিভাদব আবহাওয়া পূবদোভাসজকিত যসবা প্রোি িদর । এদের 
অ্যান্প্দিেি যপ্রাগ্রাকমং  ইন্টারদফস (API) কভকত্তি যডদভলপার 
ওদয়বসাইি আদে যেখাদি তাদের তথ্্য ব্যবহার িদর যি যিউই কিদজ 
অ্যাপ ততকর িরদত পারদব । কবিামূদল্য বা মুল্য পকরদোদির কবকিমদয় 
API ব্যবহার িদর যে যিাি ব্যন্ক্ত অিলাইদি AccuWeather এর 
জলবায়ু কবিয়ি কবোল তথ্্যভাডোর যথ্দি প্রদয়াজিীয় তথ্্য  সং গ্রহ 
িরদত পারদবি । কবিামূদল্য API সীকমত আিাদর সং গ্রহ িরা োদব ও 
্রায়াল কহসাদব  ব্যবহার িরা োদব । অকিি সুদোগ যপদত হদল মূল্য 
পকরদোদির মাি্যদম API ব্যবহার  িরদত হদব ।

AccuWeather আন্তজদে াকতি যহডদিায়াি্ট ার , 
385 সাদয়সি পািদে  যরাড যটিি িদলজ, 
ন্প.এ. 16803

pr@accuweather.com, 
sales@accuweather.com

+14053590773

www.developer.accuweather.com

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল 

যফাি

ওদয়ব   

AccuWeather 
ওদয়বদপইদজ 
োি

এিটি 
অ্যািাউন্ট ততকর 
িরুি

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ও তার পকরকি 
কিবদোিি িরুি

অিলাইদি 
তদথ্্যর মূল্য 
পকরদোি িরুি

API সং গ্রহ 
িরুি 

API ব্যবহার 
িদর তথ্্য 
ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 িাপ 6  

API

http://developer.accuweather.com
mailto:pr@accuweather.com, sales@accuweather.com
mailto:pr@accuweather.com, sales@accuweather.com
http://developer.accuweather.com
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Data.gov
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য
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NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
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কবিা মূল্য

data.gov তথ্্যভাডোর বাং লাদেদে িমদেরত সরিাকর অিুদমাকেত 
কবকভন্ন সং গঠি দ্ারা মাঠ পেদোদয় সং গৃহীত প্রাথ্কমি তদথ্্যর সমবিদয় 
সম্পজিত ।এোড়াও কিেু যবসরিাকর সং গঠদির তথ্্যও এখাদি পাওয়া োদব ।

DQR আদে

কবকবি (যটিেি, গ্রাম, 
ইউকিয়ি, উপদজলা ও যজলা 
পেদোয়)

 www.data.gov.bd

কবকবি কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাি

কবকবি

কবকবি (1948 সাল যথ্দি)

কবকবি

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
গ্রাফ ও এদক্সল)

কবকবি

Data.gov data.gov প্্যািফমদেটি বাং লাদেদের প্রিািমন্ত্রীর িােদোলয়, মন্ত্রীসভা, 
বাং লাদেে িম্পম্পউিার িাউন্সিল, বাং লাদেে পকরসং খ্যাি বু্যদরা, এবং 
তথ্্য ও পকরসং খ্যাদির এিটি সশ্ম্ন্লত উদে্যাগ । এই উন্ুক্ত তথ্্য 
যপাি্ট াল ততকর িরার উদে্যাগটি 2016 সাদল গৃহীত হয় । যপাি্ট াদল 35 
টিরও অকিি মন্ত্রণালয় ও তৎসং কলিষ্ট সং স্ার তথ্্য পাওয়া োদব । যে 
যিউ কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিুসরণ িদর অিলাইি এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ 
িরদত পারদবি ।

পুরাতি সং সে ভবি,  
যতজগঁাও, ঢািা-1215, বাং লাদেে

info@pmo.gov.bd

+880255668088

www.data.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

data.gov 
ওদয়বদপইদজ 
োি

প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য খঁুজুি

প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য কিবদোিি 
িরুি

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ডাউিদলাড 
িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  

http://www.data.gov.bd
mailto:info@pmo.gov.bd
http://www.data.gov.bd
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তদথ্্যর  িরি ও 
প্রাসকঙ্গি তথ্্য

তদথ্্যর বতৃ্তান্ত

েথ্াথ্দেতা

GeoDASH
তথ্্য িংগ্্রক্ের প�ডত, তক্থ্্যর ধরন্, এবং প্রযািঙ্্গগ্ক তথ্্য

ওয়েবসাইট

উৎপত্তি

প্রশাসন পর্্যাে

ক্্যাটাগত্ি পুনিাবৃত্তিি হাি

পদ্ধত্ি

ত্িন/সমে

প্রয়োগ

ফিম্যাট
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কবিা মূল্য

GeoDASH তথ্্যভাডোর  সমূ্পণদে এর ব্যবহারিারীদের মাি্যদম পাওয়া 
তদথ্্যর কভকত্তদত ততকর হদয়দে । এটি এিটি ওদয়ব কিভদে র ভূ-স্াকিি তথ্্য 
সং রষেণ ও কবকিময় প্্যািফমদে । এটি সিল ব্যবহারিারীর জি্য উনু্ক্ত ।

DQR আদে

কবকবি (গ্যাস কফল্ড, যটিেি, 
গ্রাম, ইউকিয়ি, যজলা ও 
উপদজলা)

 www.geodash.gov.bd

কবকবি কবকভন্ন সমদয়র ব্যবিাি

কবকবি

কবকবি (2010 সাল যথ্দি)

কবকবি

কবকবি (GIS যেইপফাইল, 
মুকদ্রত মািকিত্র , এদক্সল)

কবকবি

GeoDASH GeoDASH বাং লাদেে সরিাদরর উদে্যাদগ গৃহীত এিটি ভূ-স্াকিি 
তথ্্য সং রষেণ ও কবকিময় মাি্যম । এটি এিটি ওদয়ব প্্যািফমদে যেখাদি 
সমকবিত উপাদয় ভূ-স্াকিি তথ্্য ব্যবহার, ব্যবস্াপিা, কবকিময় ও 
গুণগতমাি কিশ্চিতিরদণর সুকবিাদথ্দে ভূ-স্াকিি তথ্্য সং িলি, 
হালিাগাে ও কবকিময় িরা হয় । GeoDASH তথ্্যভাডোর যিবল 
অিলাইদি পাওয়া োদব । যে যিউ কিদ্নাক্ত প্রকক্য়া অিুসরণ িদর 
অিলাইি এ সং ক্ান্ত তথ্্য সং গ্রহ িরদত পারদবি ।

GeoDASH, বাং লাদেে 

প্রদোজ্য িয়

প্রদোজ্য িয়

www.geodash.gov.bd

যোগাদোদগর 
কঠিািা  

ইদমইল

যফাি

ওদয়ব   

GeoDASH 
ওদয়বদপইদজ 
োি

অ্যািাউন্ট খুলুি 
বা গুগল/যফসবুি 
কেদয় লগইি 
িরুি

প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য খঁুজুি

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
কিবদোিি িরুি 

প্রদয়াজিীয় তথ্্য 
ডাউিদলাড িরুি

িাপ 1 িাপ 2  িাপ 3 িাপ 4  িাপ 5 

http://www.geodash.gov.bd
http://www.geodash.gov.bd
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BWDB অবিাঠাদমা BWDB এর বাঁি এলািাসমূহ
BWDB এর প্রিল্প এলািাসমুহ

আবহাওয়াগত তাপমাত্রা
বটৃষ্টপাত
BWDB এর জলবায় ুযটিেিসমূহ

লবণাক্ততা লবণাক্ততা
BWDB এর লবণাক্ততা যটিেিসমূহ

ভূপৃষ্স্ পাকি পাকির স্তর
ভূপৃষ্স্ পাকির গুণগত মাি (যজায়ারকবহীি)
ভূপৃষ্স্ পাকির গুণগত মাি (যজায়ার)
কডসিাজদে  (যজায়ার কবহীি)
কডসিাজদে  (যজায়ার)
BWDB’র পন্লমাটি যটিেিসমূহ
কিদি জদম থ্ািা পলল
বি্যার পুিরাবকৃত্তর হাদরর ম্যান্পং
বাং লাদেদের বি্যাপ্রবণ এলািাসমূহ
বি্যা ব্যান্প্ত মািকিত্র

জলােয় প্রিাি িেী
বহৃৎ িেী
মদডল িেী
কডদিইল িেী

WARPO িৃকি েস্য কিকবড়তা
েস্য উপেকু্ততা

আদসদেকিি ইউকিয়িকভকত্তি আদসদেকি তথ্্য
থ্ািা িতৃদে ি আদসদেকিি মাঠ পেদোদয়র পরীষো-কিরীষোর ফলাফল

ব্যকথ্দমিকর ব্যকথ্দমিকর  তথ্্য (FAP24)
ব্যকথ্দমিকর  of প্রিাি িেী

যডদমাগ্রাকফি মঙ্গাগ্রস্ত এলািার অবস্াি

অথ্দেনিকতি োকরদ্র্য মািকিত্র
বাং লাদেদের স্তন্ত্র অথ্দেনিকতি এলািা
তবদেকেি কবকিময় হার

েন্ক্ত ন্গ্রড সাবদটিেিসমূদহর অবস্াি

জলবায়ু তথ্্য সূিি
উৎি ্তযাললকযা ্তনথ্্যর ন্যা�

BMD আবহাওয়াগত তাপমাত্রা
বৃটষ্টপাত
বায়ুিাপ
আদ্রদে তা
যরৌদ্র
বায়ুদবগ
যমঘাছেন্নতা
BMD’র জলবায়ু যটিেিসমূহ
মাটির তাপমাত্রা
মাটির আদ্রদে তা
জলীয়বাষ্ািাদর কিগদেমি
বাষ্ীভবি
ঊর্ধদে  বায়ু তথ্্য
ঘূকণদেঝড়

সামুকদ্রি তথ্্য সামুকদ্রি িাপ
সামুকদ্রি তাপমাত্রা
দ্রবীভূত অন্ক্সদজি
িারকবকডটি

লবণাক্ততা

BWDB ভূগভদে স্ পাকি ভূগভদে স্ পাকির গভীরতা কবিয়ি তথ্্য
ভূগভদে স্ পাকির স্তর কবিয়ি যটিেিসমূহ
ভূগভদে স্ পাকির গুণগত মাি কবিয়ি যটিেিসমূহ
এিুইফাইয়ার ্রাসিকমকসকভটি

হাইদরোলকজি হাইদরোলকজিাল অঞ্চল
জল িরা এলািা (ি্যািম্যািি)
িেী প্রস্দছেে
BWDB এর যসটি (বরহল) এলািাসমূহ
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WARPO হাইদরোলকজি যপাদিিকেয়াল কডসিাজদে  ডািা অফ এমন্পও
Spring Location
River Cross Sections
BWDB এর যবারদহাল স্াি
BWDB এর পলল স্াি

কেল্প প্রিাি েহরগুদলার কেল্পকভকত্তি অবস্াি
কেদল্পর মান্লিািা
কেল্প প্রকতষ্াি ও প্রিারদভে 1993
িৃকিপ্রিাি কেল্প

অবিাঠাদমা িালভাি্ট  ও যসতুর অবস্াি
খাে্য গুোদমর অবস্াি
BWDB বাঁি এলািার অবস্াি
িেীর তীর সুরষো িাঠাদমা
এদরাদডামসএর অবস্াি
প্রবনৃ্ধে যিন্দ্র  (LGED)

পাকিদসি অগভীর িলিূদপর পাদে পাকিদসদির জকম
বাং লাদেদে যসিিাদজর পাকির গুণগত মাি
BWDB প্রিল্প এলািা
রাবার ড্যাদমর অবস্াি
LGED এর ষুেদ্র মাদপর পাকিসম্পে প্রিল্পসমূহ

আবহাওয়াগত তাপমাত্রা
বটৃষ্টপাত
বায়িুাপ
আদ্রদে তা
যরৌদ্র
বায়দুবগ
যমঘাছেন্নতা
BMD’র জলবায় ুযটিেিসমূহ
মাটির আদ্রদে তা
বাষ্ীভবি
জলীয়বাষ্ািাদর কিগদেমি
ঘকূণদেঝড়

উৎি ্তযাললকযা ্তনথ্্যর ন্যা�

WARPO েন্ক্ত কবেু্যৎ সং দোগ ব্যবস্া
কবেু্যৎ যিন্দ্র
কবেু্যৎ িাকহো

পকরদবেগত সং রন্ষেত এলািা
পকরদবেগত ন্স্কতমাপি
ইদিা িু্যকরজম কবিয়ি তথ্্য
বি্যপ্রাকণদের অভয়ারণ্য ও জাতীয় উে্যাি
িৃকি-বাস্তুতান্ন্ত্রি অঞ্চল ও উপ-অঞ্চলসমূহ

মৎস্য মাে প্রজিি যষেত্র
বাগো কিং কড় খামার
প্রজাকতদভদে মাে িরা
সব িেীর জি্য প্রজাকতদভদে মাে িরা
প্রিাি িেীর জি্য প্রজাকতদভদে মাে িরা
অি্য িেীর জি্য প্রজাকতদভদে মাে িরা
পুিুদরর অবস্াি

বি বি ভূকম
বদির অবস্াি

ভূগভদে স্ পাকি ভূগভদে স্ পাকির গভীরতা কবিয়ি তথ্্য
ভূগভদে স্ পাকির্ গুিগত মাি কবিয়ি যটিেিসমূহ
ভূগভদে স্ পাকি অঞ্চলকবভাজি
এিুইফাইয়ার ্রাসিকমকসকভটি

েুদেদোগ/কবপেদেয় ঘূকণদেঝড় পেদেদবষেণ
ঘূকণদেঝড় আ্ররেয়দিদন্দ্রর কবি্যাস
ঘূকণদেঝড়প্রবণ এলািা
িদিদেদডা আক্ান্ত এলািা
ভূকমিম্প এলািা
প্রিাি িেীগুদলাদত িেীভাঙি ও িেীর পাকি বৃন্ধে
উপিূলীয় এলািায় িেীভাঙি ও িেীর পাকি বৃন্ধে

হাইদরোলকজি হাইদরোলকজিাল অঞ্চল
জল িরা এলািা
কডসিাজদে  (যজায়ার কবহীি)
কডসিাজদে  (যরাজ যজায়ার)
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উৎি ্তযাললকযা ্তনথ্্যর ন্যা�

BIWTA ব্যকথ্দমিকর প্রিাি িেীসমূদহর ব্যকথ্দমিকর

েূিণ িেীদত কেল্প এলািার বজদে ্য কিষ্ােি

পকরবহি BIWTA এর যরস্্রেিেি ম্যাপ
অন্তদেদে েীয় পাকিপথ্ যিন্দ্রসমূদহর অবস্াি

জলােয় জদলাচ্ছাস কবিয়ি তথ্্য
প্রিাি িেী
বহৃৎ িেী
মদডল িেী
Detail িেী

SoB প্রোসকিি প্রোসকিি সীমািা

িৃকি িৃকি জকম ব্যবহার

বি বি ভূকম

হাইদরোলকজি হাইদরোগ্রাকফি তবকেষ্ট্য

কফকজওগ্রাকফি/িদপাগ্রাকফি কডকজিাল এন্লদভেি মদডল (DEM)
কডকজিাল সারদফস মদডল (DSM)
কডকজিাল ভূখডে মদডল (DTM)
কজওদডটিি িদ্রিাল পদয়ন্ট
Contour
ত্রাণ
ভূকম সম্পে মািকিত্র

বসকত বসকত
ভবি ও িাঠাদমা

পকরবহি সড়ি যিিওয়ািদে
িেী যিিওয়ািদে
যরল যিিওয়ািদে

জলােয় বহুবিদেজীকব জলােয়

BADC ভূগভদে স্ পাকি ভূগভদে স্ পাকি েি
ভূগভদে স্ পাকির গভীরতা কবিয়ি তথ্্য
ভূগভদে স্ পািী স্তর কবিয়ি যটিেিসমূহ
ভূগভদে স্ পাকি অঞ্চলকবভাজি

পাকি যসি পাকিদসদির িাকহো

উৎি ্তযাললকযা ্তনথ্্যর ন্যা�

WARPO প্রািৃকতি সম্পে গ্যাস কফল্ডসমূদহর অবস্াি
খকিজ সম্পদের অবস্াি

কফকজওগ্রাকফি/িদপাগ্রাকফি ভূতাক্বিি ইউকিি
ভূকম অ্যাদসাকসদয়েি
ভূকম সম্পে মািকিত্র

েূিণ Standards for Sector wise Industrial Effluent or 

Emission

লবণাক্ততা সুদিরবদি লবণাক্ততার প্রভাব
BWDB’র লবণাক্ততা যটিেিসমূহ

পকরবহি যরলওদয় যিিওয়ািদে
যরলওদয় যটিেিসমূহ
BIWTA এর খসড়া যরস্্রেিেি ম্যাপ 1998/1999
অন্তদেদে েীয় পাকিপথ্ যিন্দ্রসমূদহর অবস্াি

জলােয় প্রিাি িেী
বৃহৎ িেী
মদডল িেী
Detail িেী
িেী পন্লগি
প্রিাি িেী তীর সীমাদরখা
আন্তঃ সীমান্ত ভারতীয় িেী
আন্তঃ সীমান্ত অববাকহিা
বহুবিদেজীকব জলােয়
পুিুদরর অবস্াি
উপিূলীয় সীমাদরখা

DDM েুদেদোগ/কবপেদেয় বি্যা ও িেীভাঙি
বি্যা 25 বের
বি্যা 100 বের
বি্যা আ্ররেয়দিন্দ্র
ঘূকণদেঝড় ্র্যাি
ঘূকণদেঝড়প্রবণ এলািা
ঘূকণদেঝড় আ্ররেয়দিন্দ্র
ভূকমিম্প এলািা

DDM আবহাওয়াগত ঘূকণদেঝড়
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উৎি ্তযাললকযা ্তনথ্্যর ন্যা�

LGED প্রািৃকতি সম্পে গ্যাস কফদল্ডর অবস্ািসমূহ (LGED)

বসকত বসকত

পকরবহি সড়ি যিিওয়ািদে
যরলওদয় যিিওয়ািদে
যরলদটিেি

BARC িৃকি িৃকি-বাস্তুতান্ন্ত্রি অঞ্চল ও উপ-অঞ্চলসমূহ
েস্য উপেকু্ততা
িাি/িাল উপেকু্ততা
খাে্য গুোদমর অবস্াি
সবকজ উৎপােি
ফল উৎপােি
পাকিদসি িাকহো

মৎস্য সম্পে মৎস্য উৎপােি

েুদেদোগ/কবপেদেয় খকরফ/খকরফ-পূবদে ও রকব খরা

প্রাকণসম্পে প্রাকণসম্পে সং খ্যা

কফকজওগ্রাকফি/িদপাগ্রাকফি ভূকম সং গঠি

BBS প্রোসকিি সিল প্রোসকিি সীমাদরখা
সিল প্রিাি েপ্তর

িৃকি িাি/িাল উপেকু্ততা
েস্য পকরসং খ্যাি
প্রািৃকতি েুদেদোদগর িারদণ েদস্যর ষেয়ষেকত
িৃকি সরঞ্জাম
িৃিিদের উন্নত িৃকি িিদে ার সষেমতা
িৃিিদের সং খ্যা
েস্যকিকবড়তা

আদসদেকিি আদসদেকিি েূিণ

যডদমাগ্রাকফি জিসং খ্যা
পকরবাদরর সং খ্যা
েহদরর জিসং খ্যা
গ্রাদমর জিসং খ্যা
োকরকরি প্রকতবধিী
আকেবাসী জিসং খ্যা  (64 যজলা)

উৎি ্তযাললকযা ্তনথ্্যর ন্যা�

ICZMP অথ্দেনিকতি বাং লাদেদের স্তন্ত্র অথ্দেনিকতি এলািা

েুদেদোগ/কবপেদেয় ঘূকণদেঝড়প্রবণ এলািা

লবণাক্ততা মাটির লবণাক্ততা
ভূপৃষ্স্ পাকির লবণাক্ততা
ভূগভদে স্ পাকি লবণাক্ততা

জলােয় উপিূলীয় সীমা
জদলাচ্ছাদসর ওঠািামা

BMDA ভূগভদে স্ পাকি ভূগভদে স্ পাকির েি
ভূগভদে স্ পাকির গকভরতা কবিয়ি তথ্্য
ভূগভদে স্ পাকির স্তর কবিয়ি যটিেিসমূহ
ভূগভদে স্ পাকি অঞ্চলকবভাজি

পাকিদসি পাকিদসদির িাকহো

BDP ভূগভদে স্ পাকি ভূগভদে স্ পাকির্ অবস্া

েুদেদোগ/কবপেদেয় ঝড়
ঝঁুকিপ্রবণ এলািা

হাইদরোলকজি হাইদরোলকজি এলািা

DPHE আদসদেকিি ভূগভদে স্ পাকির অবস্ািসহ আদসদেকিি
অবস্ািসহ আদসদেকিদির সমকবিত গদবিণা পরীষোর ফলাফল
আঞ্চন্লি আদসদেকিি জকরপ

ভূগভদে স্ পাকি ভূগভদে স্ পাকির স্তর কবিয়ি যটিেিসমূহ
ভূগভদে স্ পাকির গুণগত মাি কবিয়ি যটিেিসমূহ
ভূগভদে স্ পাকির রাসায়কিি কবদলিিণ

LGED কেষো কেষো প্রকতষ্াি

বি বদির অবস্াি

েুদেদোগ/কবপেদেয় ঘূকণদেঝড় আ্ররেয়দিন্দ্র বণ্ি

স্াস্্য স্াস্্য প্রকতষ্াি
স্াস্্য প্রকতষ্াি  (যবসরিাকর)
স্াস্্যদিদন্দ্রর যসবা গ্রহদণর সুদোগ

অবিাঠাদমা LGED যিদন্দ্রর তবকেষ্ট্য
যসতু ও িালভাদি্ট র অবস্াি

পাকিদসি রাবার ড্যাদমর অবস্াি
LGED এর ষুেদ্র যস্কদল পাকিসম্পে প্রিল্পসমূহ
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DoE পকরদবেগত উপিূলীয় ও সামুকদ্রি পকরদবে

হাইদরোলকজি ভূপৃষ্স্ পাকির গুণগত মাি (যজায়ার কবহীি)
ভূপৃষ্স্ পাকির গুণগত মাি (যজায়ার)

কেল্প প্রিাি কেল্প েহরগুদলার অবস্াি

আবহাওয়াগত ওদজাি স্তদরর তথ্্য

েূিণ প্রিাি েহরসমূদহর কেল্পজকিত কিঃ সরণ
বায়রু গুণগত মাদির তথ্্য
ইি ভািার যিাঁয়া কিগদেমি
ভূকমষেয়
বজদে ্য ব্যবস্াপিা

সমুদ্রসীমা সমুদ্রসীমার উচ্চতা বনৃ্ধে 2050
সমুদ্রসীমার উচ্চতা বনৃ্ধে 2100

DoF যডদমাগ্রাকফি যজদলদের সং খ্যা

মৎস্যসম্পে বাগো কিং কড়র খামার
িঁািড়ার খামার
সামুকদ্রি মৎস্যসম্পে
যঘদর মাদের িাি
মাে িাি ও উৎপােি
উপদজলাকভকত্তি মাদের পুিুদরর যষেত্রফল
কবদলর মাদের প্রজাকতদভে

IWM ব্যকথ্দমিকর MES-এর ব্যকথ্দমিকর  তথ্্য

ভূগভদে স্ পাকি ভূগভদে স্ পাকির স্তর

েুদেদোগ/কবপেদেয় বি্যাসীমার মািকিত্র

অবিাঠাদমা বাঁি স্াপি

লবণাক্ততা ভূপৃষ্স্ পাকির লবণাক্ততা

সারদফস / উপকরপৃদষ্র পাকি পাকি কিষ্ােি
পাকির স্তর
পলল ভার

MoF অথ্দেনিকতি ষুেদ্রঋণ
োকরদ্র্য

MoF অথ্দেনিকতি অথ্দেনিকতি কিরাপত্তা

Petrobangla প্রািৃকতি সম্পে গ্যাস কফদল্ডর অবস্াি

BREB েন্ক্ত পাওয়ার প্ান্ট/সাব-যটিেি

উৎি ্তযাললকযা ্তনথ্্যর ন্যা�

BBS যডদমাগ্রাকফি অিরূ্ধদে  5 কেশুদের অিপুাত
তেকিি মজুকর এর অিপুাত
বৃধে জিদগাষ্ঠীর অিপুাত
ভূকমহীি জিগণ/ বৃধে / কেশু/ প্রকতবধিী

অথ্দেনিকতি োকরদ্র্য মািকিত্র
পদণ্যর জি্য ব্যবহৃত বাহি
িৃকি আয়
আয়
গড় পাকরবাকরি আয়
অ-েকরদ্র জিগণ
জকম মান্লিািা

কেষো সাষেরতা হার

মৎস্য যজদলদের সং খ্যা

স্াস্্য কেশুদের মদি্য অপুটষ্ট

হাইদরোলকজি হাইদরোলকজিাল অঞ্চল

বিাঠাদমা কবেু্যৎ সুকবিা

প্রাকণসম্পে উপদজলাকভকত্তি গবাকে পশু
প্রাকণসম্পে প্রিাি যপো এমি পকরবাদরর সং খ্যা
উপদজলাকভকত্তি প্রাকণসম্পে
িৃিিদের প্রাকণসম্পে পালদির সষেমতা

েূিণ িৃকি েূিণ

বসকত জলবায়ু সহিেীল বাকড়র অভাব

পাকি ও স্াস্্যকবকি কিরাপে খাবার পাকির সুদোগ
খাবার পাকির গুণগত মাি

DGHS স্াস্্য স্াস্্যদসবা যিন্দ্র
স্াস্্যদসবা যিন্দ্র (যবসরিাকর)
যরাগ-ব্যাকি কবিয়ি তথ্্য
স্াস্্য পকরন্স্কত
িদরািা তথ্্য
যডঙু্গ তথ্্য

DLS প্রাকণসম্পে উপদজলাকভকত্তি গবাকে পশু
উপদজলাকভকত্তি প্রাকণসম্পে
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Ventusky আবহাওয়াগত তাপমাত্রা
বটৃষ্টপাত
আদ্রদে তা
বায় ুিাপ

USGS কফকজওগ্রাকফি/িদপাগ্রাকফি কডকজিাল এন্লদভেি মদডল (DEM)
কডকজিাল সারদফস মদডল (DSM)
ভূতাক্বিি ইউকিিসমূহ

UNDP যডদমাগ্রাকফি মঙ্গাগ্রস্ত এলািার অবস্াি

েুদেদোগ/কবপেদেয় বি্যা/িেীোসি ভূকমর িরি

TE অথ্দেনিকতি ব্যবসাকয়ি আয়

HDX যডদমাগ্রাকফি গড় পাকরবাকরি আয়

েুদেদোগ/কবপেদেয় িক্সবাজার ও যিিিাদফর ঘকূণদেঝড় আ্ররেয়দিন্দ্র

স্াস্্য স্াস্্য প্রকতষ্াি (যসবা যিন্দ্র)

NOAA স্াস্্য তাপপ্রবাদহর গড় স্াকয়বেিাল

তাপপ্রবাদহর গড় সং খ্যা

NASA কফকজওগ্রাকফি/িদপাগ্রাকফি স্যাদিলাইি কিত্র

IQAIR আবহাওয়াগত তাপমাত্রা
বটৃষ্টপাত
আদ্রদে তা
বায় ুিাপ

েূিণ বায় ুেূিণ

Em dat স্াস্্য তাপপ্রবাদহর গড় স্াকয়বেিাল
তাপপ্রবাদহর গড় সং খ্যা

Earth-Env পকরদবেগত কমঠা পাকির বাস্তুতন্ত্র

আবহাওয়াগত তাপমাত্রা
বটৃষ্টপাত
আদ্রদে তা

Earth-Env বায় ুিাপ

যমঘাছেন্নতা

কফকজওগ্রাকফি/িদপাগ্রাকফি কডইএম

CEIC অথ্দেনিকতি আথ্দে-সামাকজি

AQICN েূিণ বায় ুেুিণ

উৎি ্তযাললকযা ্তনথ্্যর ন্যা�

RHD অবিাঠাদমা যসতু ও িালভাি্ট সমূদহর অবস্াি

পকরবহি সড়ি যিিওয়ািদে

SPARRSO বি বদির অবস্াি

SRDI িৃকি িৃকি জকম ব্যবহার

লবণাক্ততা মাটির লবণাক্ততা কবিয়ি তথ্্য
উপিূলীয় অঞ্চদল মাটির লবণাক্ততা

UDD পকরদবেগত কবে্যমাি ভূকম ব্যবহার

অবিাঠাদমা িাঠাদমা (ব্যবহারসহ)

কফকজওগ্রাকফি/িদপাগ্রাকফি স্াকিি উচ্চতা

CDMP েুদেদোগ/কবপেদেয় ঘূকণদেঝড় আ্ররেয়দিদন্দ্রর বণ্ি

BB অথ্দেনিকতি তবদেকেি কবকিমদয়র হার

DLRS প্রোসকিি প্রোসকিি সীমা্িা

DoAE িৃকি মাটির গুণগত মাি

আবহাওয়াগত মাটির আদ্রদে তা

MoL বসকত ভূকম ব্যবহার

BR পকরবহি যরলওদয় যিিওয়ািদে
যরল যটিেি

BPDB েন্ক্ত ন্গ্রড সাবদটিেিসমূদহর অবস্াি
কবেু্যৎ ্রাসিকমেি লাইি
কবেু্যৎদিদন্দ্রর  মাি্যদম কবেু্যৎ উৎপােি
কবেু্যৎ িাকহো

GSB কফকজওগ্রাকফি/িদপাগ্রাকফি ভূতাক্বিি ইউকিিসমূহ

MoHF স্াস্্য হাসপাতাল সং খ্যা

উপদজলাকভকত্তি হাসপাতাল সং খ্যা

HCS স্াস্্য হাসপাতাল েে্যা সং খ্যা

FD বি বি ভূকম
সুদিরবদির সীমা
সং রন্ষেত এলািা

FD বি উন্ভিেসমূহ

Unicef আদসদেকিি আদসদেকিি েূিণ

WB পাকি ও স্াস্্যকবকি কবশুধে পাকি যিিার সষেমতা

WMO সামুকদ্রি উচ্চতা সামুকদ্রি উচ্চতা বৃন্ধে 2050
সামুকদ্রি উচ্চতা বৃন্ধে 2100



NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
বযাংলযান্দনশর জলবযায়ু ও জলবযায়ু ঝঁুডক িং�যান্্ত ্তথ্্য-উপযাত্ত িংে্রহ ও ব্যবহযার ডন্ন্দ্ণ ডশকযা 

ন্লঙ্গ,বয়স ও প্রকতবকধিদবের কভকত্তদত য্ররেকণিৃত জলবায়ু কবিয়ি তথ্্য
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উৎি ্তযাললকযা ্তনথ্্যর ন্যা�

আবহাওয়াগত তাপমাত্রা
বৃটষ্টপাত
আদ্রদে তা
বায়ু িাপ

data.gov কবকবি কবকবি

GeoDASH কবকবি কবকবি

ভূকমিা
আথ্দে-সামাকজি পকরন্স্কত, িৃকি উৎপােিেীলতা, জীকবিা, মািব স্াস্্য ও কেষোর ওপর জলবায় ু
পকরবতদে দির ফলাফলসমূদহর গভীর প্রভাব রদয়দে । কবদেি িদর িারী, িি্যাকেশু, প্রকতবধিী 
ব্যন্ক্ত এবং  জলবায়ুগতভাদব ঝঁুকিপূণদে এলািায়, যেমি উপিূলীয় অঞ্চল, হাওর অঞ্চল এবং 
অিািষু্াকিি বসকতসমূদহ বসবাসরত েকরদ্র মািদুিরাসহ কবকভন্ন প্রান্ন্তি যগাষ্ঠীগুদলা এর দ্ারা 
যবকে ষেকতগ্রস্ত হদছে । জলবায় ুপকরবতদে ি ও তার ফদল সষৃ্ট েুদেদোদগর প্রভাব কবে্যমাি সামাকজি 
তবিম্যদি প্রিি ও যোিিীয় িদর যতাদল । ঝঁুকি বাড়ায় এবং  জিদগাষ্ঠীর ন্স্কতস্াপিতাদি বা 
তবরী পকরন্স্কতদত টিদি থ্ািার ষেমতাদি েুবদেল িদর । োই যহাি, ন্লঙ্গ, বয়স ও প্রকতবকধিদবের 
পেদোপ্ত য্ররেকণিৃত  তথ্্য (এসএকডকডকড বা 'যজন্ডার পকরসং খ্যাি') িা থ্ািায়  সমাদজর সবদিদয় 
ঝঁুকিদত থ্ািা মািুিদের জীবি ও জীকবিার ওপর জলবায়ু পকরবতদে ি ও তার ফদল সৃষ্ট 
েুদেদোগসমূদহর িারদণ িী প্রভাব পড়দে, যস কবিদয় সকঠি তথ্্য-প্রমাণ ও জ্ঞাদির ঘািকত রদয় 
যগদে ।1 তদথ্্যর এই ঘািকত বা অভাব সবদিদয় কবপন্ন বা ঝঁুকিদত থ্ািা জিদগাষ্ঠীদি সহায়তা 
যেওয়ার যষেদত্র প্রদয়াজিীয় িীকত, যিৌেল ও পকরিল্পিা প্রণয়ি ও বাস্তবায়দি প্রকতবধিি ।  
তাই জলবায়ু পকরবতদে দির যপ্রষোপদি এসএকডকডকড িারী, পুরুি এবং  অি্যাি্য ন্লঙ্গ তবকিত্র্য 
কিকবদেদেদি ঝঁুকিদত থ্ািা সিল মািদুির আথ্দে-সামাকজি বাস্তবতা যবাঝার জি্য এবং  জলবায়ু 
পকরবতদে দির সদঙ্গ অকভদোজি ও েুদেদোগ যমািাদবলার পকরিল্পিাদি আরও প্রমাণ-কভকত্তি, 
কিভুদে ল ও মািিুদিন্ন্দ্রি িরার যষেদত্র গুরুবেপূণদে ।  

কবশ্বব্যাপী জলবায়ু পকরবতদে ি সম্পকিদে ত এসএকডকডকড ও ন্লঙ্গকভকত্তি পকরসং খ্যাি ততকর ও 
ব্যবহাদরর গুরুবে যবদড়দে । িারী ও পুরুি উভদয়র জীবি পকরদবদের সাদথ্ অঙ্গাঙ্গীভাদব 
জকড়ত । তবুও প্রািৃকতি পকরদবদের সদঙ্গ সম্পিদে , জলবায় ুপকরবতদে ি ও েুদেদোদগ কবপন্নতা বা 
ঝঁুকির িরি এবং  েুদেদোদগ অকভদোজদির সষেমতার কিরীদখ তাদের মদি্য উদল্খদোগ্য পাথ্দেি্য 
রদয়দে ।2 এসএকডকডকড ও ন্লঙ্গকভকত্তি পকরসং খ্যাদি িখদিা িখদিা ব্যন্ক্ত, জিদগাষ্ঠী ও বদগদের 
অদিি অজািা তথ্্য কবস্তাকরত আিাদর প্রিাে  পায়, যেমি িীভাদব জলবায়ু পকরবতদে দির 
ফদল তাদের তেিন্দিি জীবি প্রভাকবত হয়, িীভাদব তারা এই পকরবতদে িগুন্লর সদঙ্গ মাকিদয় 
যিয় বা যমািাদবলা িদর এমি কবিদয় । এই তদথ্্যর সাহাদে্য, সরিারগুন্ল তথ্্যপ্রমাণ-কভকত্তি 
িীকতগত কসধোন্ত কিদত পাদর োদত সবদিদয় ঝঁুকিদত থ্ািা মািদুিরা জলবায় ুপকরবতদে ি কবিদয় 
গৃহীত পেদষেদপর সুকবিা যথ্দি বকঞ্চত িা হয় । 

তদব এসএকডকডকড ও ন্লঙ্গকভকত্তি পকরসং খ্যাি সং িলদির যষেদত্র যবে কিেু প্রকতবধিিতা 
রদয়দে সরিাদরর ।  এর মদি্য রদয়দে এমি অদিিগুদলা িীকত ও পকরিল্পিা আদে োর ফদল 

কবকভন্ন ভাদগ তথ্্য সং গ্রহ ব্যহত হয়, এোড়াও রদয়দে এসএকডকডকড সং গ্রদহ িাকরগত েষেতার 
অভাব এবং  কবকভন্ন মন্ত্রণালয় ও কবভাদগর মদি্য তথ্্য কবকিমদয়র পধেকত িা থ্ািা । এোড়াও, 
পকরসং খ্যাি ও তথ্্য প্রান্প্তর যষেদত্র  সািারণভাদব আদরা কিেু ি্যাদলঞ্জ রদয়দে, যেমি প্রায়েই 
োরা তদথ্্যর উৎস তারা তথ্্য কেদত িায় িা, যডিা কসদটিমগুন্ল বা তথ্্য পাওয়ার ব্যবস্াগুদলার 
মদি্য পারপেকরি যোগাদোগ থ্াদি িা, আবার আিুষ্াকিি এবং  প্রকতকিকিমূলি তদথ্্যর ভাডোর 
িা থ্ািায়  যোি আিাদরর গদবিণার ওপর কিভদে র িরদত হয় ।

িারীরা তাদের জীকবিার জি্য প্রািৃকতি সম্পদের উপর খুবই কিভদে রেীল । জলবায় ুপকরবতদে ি 
প্রািৃকতি সম্পদের দ্রুত কিঃ দেকিত হদয় আসায় জকম ও জীকবিা হারাদিায় এবং  কিরাপত্তা 
িদম োওয়ায় যজন্ডার বা তলকঙ্গি তবিম্য আরও যোিিীয় হদছে িারীদের । এোড়াও, িারী 
ও িি্যাকেশু প্রায়েই তলকঙ্গি সকহং সতার  কেিার হদছে । তাদের বাল্যকবদয় বা যজারপূবদেি 
কবদয় যেওয়ার ঘিিা বাড়দে । যেৌি ও প্রজিি স্াস্্যসহ সাকবদেি স্াদস্্যর অবিকত ঘিদে । 
অকতকরক্ত িাজ িরদত হদছে তাদের ।3 জলবায়ু-সম্পকিদে ত পকরিল্পিা, কসধোন্ত গ্রহণ এবং 
প্রিল্প বাস্তবায়দি অং েগ্রহণ সীকমত হওয়ার িারদণও তাদের কবপন্নতা বাড়দে । এসএকডকডকড 
োড়া িারীদের জীকবিা হারাদিা, তাদের ওপর তলকঙ্গি সকহং সতা বৃন্ধে, অপেদোপ্ত যেৌি ও 
প্রজিি স্াস্্য পকরদিবা, বা জলবায়ুজকিত সং িি যমািাদবলায় যিতৃদবের যষেদত্র তাদের 
সুদোদগর অভাব কিণদেয় িরা োদব িা বা িীকত কিিদোরিদের িাদে কবিয়গুদলা পকরস্কারও 
হদব িা । এসএকডকডকড সং গ্রহ ও ব্যবহার বাড়াদত এিটি সং দবেিেীল ও লষে্যেুক্ত যজন্ডার-
সং দবেিেীল পধেকত ও প্রকক্য়া অপকরহােদে ।

এই অি্যাদয়র কিদির ভাগগুদলাদত বাং লাদেদের জলবায়ু যডিা বা  তদথ্্যর বতদে মাি অবস্া, িৃকি 
এবং  প্রািৃকতি সম্পদের েুটি প্রিাি খাদত েুদেদোগ ও জলবায় ুকবিয়ি যডিা এবং  ভকবি্যদতর 
িাপ কবিদয় আদলািপাত িরা হদয়দে ।

ন্লঙ্গ,বয়স ও প্রকতবকধিদবের কভকত্তদত য্ররেকণিৃত 
জলবায়ু কবিয়ি তথ্্য

ন্লঙ্গ,বয়স ও প্রকতবকধিদবের কভকত্তদত য্ররেকণিৃত জলবায়ু কবিয়ি তদথ্্যর 
উপদোকগতা বা ব্যবহার:
• সবদিদয় ঝঁুকিদত থ্ািা যগাষ্ঠীগুন্লর উপর জলবায়ু পকরবতদে িজকিত ঘিিা এবং 

েুদেদোদগর সুকিকেদে ষ্ট প্রভাবগুন্ল বুঝদত সহায়ি;
• সিল খাদত জলবায়ু পকরবতদে দির সদঙ্গ অকভদোজি এবং  জলবায়ু পকরবতদে িজকিত 

েুদেদোগ ঝঁুকি হ্াদস অকিিার কিশ্চিত িদর তথ্্যপ্রমাণ কিভদে র পধেকত ততকরদত জি্য 
অগ্রাকিিার কিবদোিি ও সকঠি িিদে াসমূদহর কবিদয় িারণা যেয়;

• জিগদণর প্রদয়াজি অিুোয়ী িমদেসূকি ততকরদত এবং  যসগুদলার জি্য যেসব সহদোকগতা 
যেওয়া েরিার যসই কবিদয় তা বুঝদত সহায়ি;

• যসদিাই য্ররেমওয়ািদে  বা পকরিল্পিা ও তলকঙ্গি কবিদয় এর লষে্যমাত্রাসমূহ, এবং  জাতীয় 
কিিদোকরত অবোি (এিকডকস) এবং  জাতীয় অকভদোজি পকরিল্পিা (এিএন্প) এবং 
যিিসই উন্নয়ি লষে্যমাত্রা (এসকডকজ) এ বকণদেত যজন্ডার বা তলকঙ্গি সমতা কবিয়ি 
অঙ্গীিার িােদেির ও েষে মকিিকরং  বা পেদেদবষেণ  ব্যবস্াদি েন্ক্তোলী িদর; 

• যজন্ডার বা তলকঙ্গি কবিয়াকে কবদলিিণ এবং  িমদে পকরিল্পিার মাি্যদম যজন্ডার বা 
তলকঙ্গি সমতা এবং  িারীর ষেমতায়ি তরাকবিত িদর ।



NAP (ন্্যযাপ) ও NDC (এন্ডিডি) বযা�বযায়ন্ লক্ষ্্য
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উত্তরাকিিার আইি বা সামাকজি-সাং সৃ্ককতি িিদে ার িারদণই উৎপােিেীল সম্পদে তাদের এই 
সীকমত প্রদবোকিিার । শুি ুকসধোন্ত গ্রহদণর ষেমতাই িয়, তথ্্য, যসবা ও অি্যাি্য প্রদয়াজিীয় 
সম্পদেও তাদের প্রদবোকিিার সীকমত ।  অকিিাং ে িারীই তারা যে িৃকিপণ্য উৎপােি িদরি 
তার কবপণদি অং েগ্রহণ িদরি িা । এোড়াও, িৃকিদত জলবায় ুপকরবতদে িজকিত পকরবতদে দির 
পাোপাকে যজন্ডার বা তলকঙ্গিভাদব সমাজ কিিদোকরত ভূকমিা এবং  সামাকজি সং সৃ্ককতর িারদণ 
পুরুিদের তুলিায় িারীদের খাে্য কিরাপত্তাহীিতায় আক্ান্ত হওয়ার সম্াবিাও যবকে ।7 

বাং লাদেে সরিার ইকতমদি্যই যবে কিেু িমদেসূিী শুরু িদরদে, যেমি উপিূলীয় অঞ্চদল 
লবণ-সহিেীল ফসল এবং  আিশ্মিি বি্যা প্রবণ অঞ্চদল েন্ক্তোলী হাইন্্রড িাদির জাত 
িাদি িৃিিদের উৎসাকহত িরা এবং  সহায়তা িরা ।8 িরা ।8 তদব এই পেদষেপগুন্ল িারীদের 
িৃিিদের অকভদোজি ষেমতায় িতিা অবোি যরদখদে বা িতজি িারী িৃিি এসব 
প্রেুন্ক্তগত ও প্রাকতষ্াকিি সহায়তা যথ্দি উপিৃত হদয়দেি যস সম্পদিদে  আলাোভাদব তথ্্য 
পাওয়া িকঠি ।9  এটি িারী িৃিিদের জি্য অপেদোপ্ত লষে্যমাত্রা ও কবকিদয়াদগর িারণ হদব ।  

প্রািৃকতি সম্পে ও জলবায় ুপকরবতদে ি কবিদয় এসএকডকডকড
কিেু গদবিণায় যেখা োয়, জীবি ও জীকবিার জি্য জ্ালাকি িাঠ, বি্য োিসবকজ ও যোি 
মাদের মদতা প্রািৃকতি সম্পে সং গ্রদহর উপর কিভদে র িরার প্রবণতা যবকে িারী ও যমদয়দের 
মদি্য । ফদল জলবায় ুপকরবতদে দির প্রভাদবর ঝঁুকিও তাদের যবকে । উোহরণস্রূপ, জল ও বিজ 
সম্পদের উপর জলবায় ুপকরবতদে দির প্রভাদবর মাদি হল যে িারী ও যমদয়দের পাকি ও জ্ালাকি 
িাঠ আিদত অদিি েূর যেদত হদব । এদত তাদের স্াস্্যঝঁুকি বাড়দব ।10 যেৌি কিেদোতি ও 
সকহং সতা কেিার হওয়ার ঝঁুকিও বাড়দব । এই কবিদয় যজন্ডার কভকত্তি পৃথ্িীিৃত বা য্ররেকণিৃত 
যডিা বা এসএকডকডকড িা থ্ািায় জলবায় ুপকরবতদে দির এই গুরুবেপূণদে প্রভাবগুন্ল সিাক্ত িরা, 
যবাঝা ও িােদেিরভাদব যমািাদবলা িরার সষেমতাদি সীকমত িদর । কবকবএস-এর "করদপাি্ট  অি 
কে পাইলি সাদভদে  অি কডজাটিার অ্যাদফদক্টড হাউসদহাল্ডস" বা “েুদেদোদগ ষেকতগ্রস্ত গৃহসমূদহর 
ওপর পকরিান্লত পরীষোমূল সমীষোর কভকত্তদত প্রণীত প্রকতদবেি” যসই ঘািকত িমাদিার 
এিটি প্রয়াস । প্রকতদবেিটি জকরপিৃত এলািায় জলবায় ুপকরবতদে িজকিত প্রভাদবর ঝঁুকিদত 
থ্ািা পুরুি ও িারীদের অবস্ার এিটি পকরষ্ার কিত্র ফুটিদয় তুদলদে এবং  যেদের আরও 
জলবায়গুতভাদব ঝঁুকিপূণদে এলািায় েুদেদোগ এবং  জলবায় ুপকরবতদে দির প্রভাবগুন্লর উপর এই 
িরদির এসএকডকডকড জকরপ শুরু িরদত উৎসাহ যোগায় ।

বাং লাদেদে এসএকডকডকড’র ভকবি্যদতর জি্য যপ্ররণা
যজন্ডার বা তলকঙ্গি সমতা কিশ্চিত িরদত এবং  এ যষেদত্র অগ্রগকত কিরূপদণ কবকভন্ন জাতীয় 
যিৌেল এবং  িমদে পকরিল্পিার সাফদল্যর মািেডে বা সূিি ততকরদত এসএকডকডকড এবং  যজন্ডার 
কবিয়ি পকরসং খ্যাি গুরুবেপূণদে ।

তাই, মূল ঝঁুকিগুদলা যমািাদবলা িরদত যজন্ডার ও জলবায়ু পকরবতদে দির মদি্য সম্পদিদে র 
কবিদয় গুরুবেপূণদে মন্ত্রণালয়সমূহ এবং  িৃকি, পকরদবে এবং  জলবায় ুপকরবতদে িসহ সিল খাদতর 
িমদেিতদে াদের মদি্য সদিতিতা সৃটষ্ট অত্যন্ত জরুকর । এর মদি্য রদয়দে জলবায়ু পকরবতদে দির 
কবিদয় িােদেির কসধোন্ত কিদত এসএকডকডকড এবং  যজন্ডার কবিয়ি পকরসং খ্যাদির গুরুবে 
সম্পদিদে  সদিতিতা বনৃ্ধে ।

জাতীয় ও যজলা পেদোদয় এসএকডকডকড জলবায়ু তথ্্য কিয়কমত সং গ্রদহর জি্য এিটি ব্যবস্া 
িালু হদল সমাদজর কবকভন্ন অং ে বা যগাষ্ঠীর উপর জলবায় ুেুদেদোদগর প্রভাবগুদলাসমূহ আরও 
ভাদলাভাদব যবাঝা সম্ব হদব । যসই সদঙ্গ, কবকভন্ন প্রকতষ্াদির মদি্য  অং েীোকরবে ও তথ্্য 
আোিপ্রোদির সম্পিদে  গদড় যতালা যগদল তা জলবায়ু পকরবতদে দির ফদল সবদিদয় ঝঁুকিদত 
থ্ািা যগাষ্ঠীদের সহায়তা কেদত িীকত, যিৌেল এবং  পকরিল্পিা ততকর ও বাস্তবায়দি কবকভন্ন 
কবভাগ ও প্রকতষ্াদির দ্ারা সং গৃহীত তদথ্্যর সদবদোত্তম ব্যবহার িরদত সহায়ি হদব ।

বাং লাদেদে জলবায় ুকবিয়ি য্ররেকণিৃত যডিা বা তদথ্্যর  
বতদে মাি অবস্া
কবদশ্বর অি্যাি্য যেদের মদতা বাং লাদেদেও পকরদবে ও জলবায়ু পকরবতদে দির কবিদয় 
সং গকঠত য্ররেকণবধে তদথ্্যর ঘািকতর সমস্যা রদয়দে ।  আজ পেদেন্ত পকরদবে ও জলবায় ু
পকরবতদে দির কবিয়ি তদথ্্য যবকেরভাগ যষেদত্রই জলকবে্যা ও আবহাওয়াকবে্যার প্রািাি্য । 
িকৃবজ্ঞাি বা সামাকজি কেি ও তার প্রভাব কবিয়ি িয় । তদব জলবায় ুপকরবতদে দির যপ্রন্ষেদত 
অকভদোজদির ও  ষেয়ষেকতদি যিন্দ্র িদর আদলািিা যবকে হওয়ায়  জলবায়ু পকরবতদে ি কিদয় 
োরা িাজ িরদেি তাদের িাদে এবং  িীকত কিিদোরদির জি্য মািদুির ওপরই গুরুবে প্রোি 
অপকরহােদে হদয় েঁাড়ায় ।  জলবায় ুপকরবতদে দির প্রভাব ও ষেকতগ্রস্ত কবদবিিায় সমাদজর কবকভন্ন 
গ্রুপ বা যগাষ্ঠীর গুরুদবের যিদন্দ্র িদল এদসদে । যেমি, বয়স্ক, গভদে বতী িারী এবং  প্রকতবধিী 
ব্যন্ক্তদের জি্য ঘূকণদেঝড় আ্ররেয়দিদন্দ্র যিাদিা কিকেদে ষ্ট বাথ্রুম যিই । োর ফদল এই অং েিা 
আরও ঝঁুকিদত রদয়দে, কবদেি িদর যসই িারীরা োরা কবকভন্ন িরদির তলকঙ্গি সকহং সতার 
ঝঁুকির মুদখ রদয়দে ।  োই যহাি, েুদেদোগ ঝঁুকি হ্াদস োরা কিদয়াকজত রদয়দেি, তারা এই 
কবিয়গুদলা কবদবিিা িরদতি িা, যেদহতু  সমাদজর এই  মািুিগুদলার জি্য পৃথ্ি িয়দলি 
বা বাথ্রুদমর সং খ্যা সম্পদিদে  যিাদিা সরিারী তথ্্য যিই । এোড়াও, জলবায়ু পকরবতদে দির 
প্রেমদির িােদেক্দম, যেমি িবায়িদোগ্য জ্ালাকি প্রেুন্ক্ত প্রবতদে দি, জিদগাষ্ঠীর সব অং েই 
োদত উপিৃত হয়, যিাদিা অং েই োদত ন্পকেদয় িা পদড় বা বাে িা োয় তা কিশ্চিত িরাও 
গুরুবেপূণদে ।

বাং লাদেে পকরসং খ্যাি বু্যদরা (কবকবএস) 2021 সাদল যেেব্যাপী গৃহকভকত্তি এিটি জকরপ 
পকরিালিা িদর - "বাং লাদেদের েুদেদোগ সম্পকিদে ত পকরসং খ্যাি 2021: জলবায় ুপকরবতদে ি ও 
প্রািৃকতি েুদেদোদগর কবিয়ি েৃটষ্টদিাণসমূহ" কেদরািাদম । এর প্রকতদবেি অিেুায়ী, বাং লাদেদে 
বি্যায় 54 েেকমি 69 েতাং ে পকরবার ষেকতগ্রস্ত হদয়দে । তারপদর ঘূকণদেঝড় এবং  কেলাবৃটষ্টর 
প্রভাদব েথ্াক্দম 34 েতাং ে এবং  17 েেকমি 83 েতাং ে পকরবার ষেকতগ্রস্ত হদয়দে । 
কবকবএস জাতীয়, জাতীয় পেদোদয়র কিদি প্রোসকিি স্তদরর আওতািীি এলািা বা সাবি্যােিাল 
এবং  আঞ্চন্লি বা স্ািীয় পেদোদয় সামন্গ্রি তথ্্য সং গ্রহ িদর । তদব, যসই তথ্্য তলকঙ্গি তবকিত্র্য 
অিেুায়ী ভাগ িরা হয়কি । ফদল তাদের সমটষ্টগত তদথ্্য  জিসং খ্যার কিকেদে ষ্ট অং ে যেমি িারী, 
পুরুি এবং  তলকঙ্গিভাদব তবকিত্র্যপূণদে যগাষ্ঠীগুন্লর উন্নয়ি, ঝঁুকি হ্াস এবং  জলবায় ুপকরবতদে ি 
অকভদোজদির যষেদত্র  যিাদিা উদল্খদোগ্য অগ্রগকত হদয়দে কিিা, িাকি তারা ন্পকেদয় 
পদড়দে তা কিিদোরণ িরার জি্য পেদোপ্ত তথ্্য পাওয়া োয় িা । 

তদব বাং লাদেদের জলবায় ুিীকতদত তলকঙ্গি পাথ্দেি্য বা যজন্ডার কবিদয় ক্মবিদেমাি গুরুদবের 
িারদণ য্ররেকণিৃত তদথ্্যর প্রদয়াজিীয়তা বাড়দে ।

এই সমস্যার যমািাদবলা এবং  জলবায় ুপকরবতদে ি ও েুদেদোগ  কবিয়ি এসএকডকডকড সং গ্রদহর জি্য 

ইউএি উইদমি এিটি যপ্রাদিািল (িীকতমালা) এবং  কিদেদে কেিা ততকরদত কবকবএস-যি সহায়তা 
যেয় ।  "পকরদবে, জলবায়ু পকরবতদে ি ও েুদেদোগ সম্পকিদে ত পকরসং খ্যাদি যজন্ডার (তলকঙ্গি 
পকরিয়) এবং  সামাকজি অন্তভুদে ন্ক্ত এিীভূত িরণ - তথ্্য সং গ্রহিারী এবং  ব্যবহারিারীদের 
পধেকতগত কিদেদে কেিা ও িীকতমালা” এই িাদম ।4 এই এসএকডকডকড যপ্রাদিািলটি এিটি কবদেি 
কিদেদে কেিা এ িারদণ যে এটি কবকবএস এবং  েুদেদোগ ব্যবস্াপিা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পকরদবে, বি 
ও জলবায় ুপকরবতদে ি মন্ত্রণালয়,  িৃকি মন্ত্রণালয়সহ সং কলিষ্ট  কবকভন্ন মন্ত্রণালয় এিটি যজন্ডার-
সং দবেিেীল পাবন্লি যডিা ম্যাদিজদমন্ট কসদটিম  বা সরিাকর তথ্্য ব্যবস্াপিা পধেকতর 
প্রকতষ্ায় এি িাপ অগ্রগকত । 

এসএকডকডকড যপ্রাদিািলটি যসদিাই য্ররেমওয়ািদে , যিিসই উন্নয়ি লষে্যমাত্রাসমূহ বা এসকডকজ 
এবং  জলবায়ু পকরবতদে ি এবং  েুদেদোগ কিদয় িােদেক্দমর যষেত্র, েুবদেলতা, প্রভাব ও ব্যবস্াপিা 
কবিদয় প্যাকরস িুন্ক্ত যথ্দি  ততকর িরা 26টি জাতীয় সূিদির কভকত্তদত প্রণীত হদয়দে । মকহলা 
কবিয়ি অকিেপ্তদরর যিতৃদবে ি্যােিাল যরকজন্লদয়সি যপ্রাগ্রাদমর (এিআরন্প) আওতায় এটি 
িরা হদয়কেল ।5

এই যপ্রাদিািলটি যেসিল সরিারী ও যবসরিারী সং স্া এসএকডকডকড সং গ্রহ িরদত িায়, 
তাদের সহায়তাদথ্দে এিটি প্রদয়াজিীয় িকথ্ কহদসদব প্রণীত হদয়দে ।  এর লষে্য তদথ্্যর ঘািকত 
পূরণ এবং   জলবায় ুপকরবতদে ি ও েুদেদোগ সং ক্ান্ত িীকত ও িমদেসূকি প্রণয়দি জি্য প্রদয়াজিীয় 
তথ্্য সরবরাহ িরদত স্ািীয় পেদোদয় পকরসং খ্যাি িকমটিদি সহায়তা িরা । জলবায়ু ও 
েুদেদোদগর তথ্্য সং গ্রদহর সাদথ্ জকড়ত সিল পষেই এই মদডল বা পধেকতটি গ্রহণ িরদত পাদর ।

ইউএি উইদমদির সহায়তায় কবকবএস, পরীষোমূলিভাদব জলবায়ু পকরবতদে দির প্রভাব ও 
েুদেদোদগর উপর এসএকডকডকড সং গ্রহ িদর িক্সবাজার যজলার কতিটি উপদজলা - যিিিাফ, 
ে্যামিগর ও কিলমারী,  সাতষেীরা যজলা ও িুকড়গ্রাম যজলার ওপর  "েুদেদোদগ ষেকতগ্রস্ত 
পকরবাদরর উপর পাইলি সাদভদে  করদপাি্ট " েীিদেি প্রকতদবেি ততকর িদরদে । 6 2022 সাদল 
প্রিাকেত এই প্রকতদবেিটিদত  এসএকডকড সং গ্রদহর যষেদত্র 'িী' এবং  'িীভাদব' প্রশ্নগুদলার 
উত্তর  রদয়দে । 

িৃকি ও জলবায় ুপকরবতদে দির কবিদয় এসএকডকডকড
িারী ও পুরুিরা িৃকি ও িৃকিকভকত্তি জীকবিার উপর জলবায় ুপকরবতদে দির প্রভাব কভন্নভাদব 
অিভুব িদর । এটি িৃকি উৎপােি ব্যবস্াপিা, মূল্য েৃঙ্খল ও অবে্যই িৃকি জকমর মান্লিািায় 
তাদের ভূকমিা ও োকয়দবের কবকভন্নতার িারদণ হদয় থ্াদি । সাম্প্রকতি বেরগুন্লদত, োকরদ্র্য, 
জলবায়ু-জকিত স্ািিু্যকত ও পুরুি অকভবাসদির িারদণ বাং লাদেদের িৃকির  ্ররেমখাদত িারীর 
ভূকমিা যবদড়দে । িমদেজীবী িারীদের আিমুাকিি 59 েেকমি 7 েতাং ে মৎস্য ও বিায়িসহ 
িৃকিিাদজ কিদয়াকজত, যেখাদি তাদের মাত্র 18 েেকমি 6 েতাং ে আিুষ্াকিিভাদব িৃকি 
্ররেকমি কহসাদব স্ীিৃত (কবকবএস, 2018) । জকম বা অি্যাি্য উৎপােিেীল সম্পে যেমি 
জলােয় বা মূলিদি সািারণত িারীদের মান্লিািা থ্াদি িা । কবে্যমাি ভূকম আইি, 
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