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         গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
            বাংলােদশ আবহাoয়া aিধদপ্তর 
                  আবহাoয়া ভবন 
          i-35, আগারগo, ঢাকা-2318। 

           www.bmd.gov.bd 
 
 

 নং- 34.1৯.1111.244.29.123.19.       তািরখঃ        /18/3129 িখর্.। 
 
 
িবষয়ঃ    শাসিনক uন্নয়ন সংকর্ান্ত সিচব কিমিট কতৃর্ক aনুেমািদত মাঠ পয র্ােয়র েসবা দান িত িত (িসিটেজন্ স চাট র্ার) eর 

ফরেমট aনুসরণ, ণয়ণ o হালনাগাদ করণ। 
 
সূ ঃ    34.1৯.1762.39৯.29.112.29.771    তািরখঃ 27 aেক্টাবর 3129। 

     
   

 uপযু র্ক্ত  িবষয় o সূ বিণ র্ত পে র পিরে িক্ষেত বাংলােদশ আবহাoয়া aিধদপ্তেরর িসিটেজন্স চাট র্ার (নাগিরক সনদ) েজলা 
শাসক, বিরশাল eর িনকট ে রেণর জনয্  e-সেঙ্গ ে রণ করা হল । 

 
সংযুিক্তঃ 23 (বার) পাতা।                                                                          

    
             সব্াক্ষিরত/- 
          (সামছূিদ্দন আহেমদ) 
                 পিরচালক  
     েফান : ৯234949 (aিফস)। 

সিচব 
িতরক্ষা ম ণালয়  
গণভবন কমেপ্লক্স 
েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318। 
 

(দৃিষ্ট আকষ র্ণঃ 2। েমাঃ সিফকুল আহম্মদ, aিতিরক্ত সিচব eবং েফাকাল পেয়ন্ট, ৈনিতকতা কিমিট। 
       3।  েফরেদৗসী আক্তার, uপসিচব) 
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2.   ঝড় সতক করণ েক , আবহাoয়া কমেপ্লক্স, i-35, আগারগo, ঢাকা-2318,  েফান : ৯252548, ৯246853, ফয্াক্স : 9229341,৯214৯19, oেয়বসাiট : www.bmd.gov.bd  

  iেমiল : swcbmd@yahoo.com, swc@bmd.gov.bd 
 

কর্ঃনং েসবা সমূেহর নাম 
েসবা দােনর 
সেব র্াচ্চ সময় 

pেয়াজনীয় 
কাগজপt 

েয়াজনীয় কাগজপ / 
আেবদন ফরম ািপ্তস্থান 

েসবামূলয্ o 
পিরেশাধ পদ্ধিত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার পদিব, রুম নামব্ার, েজলা/ 

uপেজলা েকাড র্, aিফিসয়াল 
েটিলেফান o i-েমল 

uধব্র্তন কম র্কতর্ার পদিব, রুম 
নামব্ার, েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

2 3 4 5 6 7 8 9 
2. সব র্স্তেরর জনগেণর জনয্ আবহাoয়ার 

পূব র্াভাস দান 

21:11 o 29:11 pেযাজয্ নয় 
ফয্াক্স, েফান, oেয়বসাiট, 
েয েকান েমাবাiল েথেক 
21৯52 ডায়াল কের। 

pেযাজয্ নয় 

আবহাoয়ািবদ 
ঝড় সতক করণ েক , i-35, 
আগারগo, ঢাকা-2318 
েফান : ৯252548, ৯246853, 
ফয্াক্স :9229341, 692632৯ 
oেয়বসাiট : www.bmd.gov.bd 
iেমiল : swcbmd@yahoo.com, 
swc@bmd.gov.bd 

uপপিরচালক 
ঝড় সতক করণ েক , i-35, 
আগারগo, ঢাকা-2318 
েফান : ৯252548, ৯246853, 
ফয্াক্স : 9229341, 692632৯ 
oেয়বসাiট : www.bmd.gov.bd  
iেমiল : swcbmd@yahoo.com, 
swc@bmd.gov.bd 

3. কৃষকেদর জনয্ কৃিষ আবহাoয়া 
পূব র্াভাস দান 21:11 o 29:11 pেযাজয্ নয় ফয্াক্স, েফান , oেয়বসাiট ঐ ঐ ঐ 

4. ঢাকা, চট্টগর্াম, রাজশাহী, খুলনা, িসেলট, 
বিরশাল, রংপুর, ময়মনিসংহ িবভাগ 
সমূেহর জনয্ আলাদা ভােব আবহাoয়ার 
পূব র্াভাস দান। 

21:11 o 
29:11 

pেযাজয্ নয় ফয্াক্স, েফান , oেয়বসাiট ঐ ঐ ঐ 

5. aভয্ন্তরীণ নদী বন্দরগুেলার জনয্ 
আবহাoয়ার পূব র্াভাস দান 

16:11, 21:11, 
27:11 o 33:11 

pেযাজয্ নয় 
ফয্াক্স, েফান, oেয়বসাiট, 
েয েকান েমাবাiল েথেক 

21৯52 ডায়াল কের। 
ঐ ঐ ঐ 

6. uত্তর বেঙ্গাপসাগের মাছ ধরার লার o 
েনৗকাসমূেহর জনয্ আবহাoয়ার 
পূব র্াভাস দান 

21:11 pেযাজয্ নয় েফান , oেয়বসাiট ঐ ঐ ঐ 

7. সমু গামী জাহাজ o লােরর জনয্ 
আবহাoয়ার পূব র্াভাস দান 21:11 o 33:11 pেযাজয্ নয় ঐ ঐ ঐ ঐ 

8. ঢাকা o পাশব্র্বত  eলাকার জনয্ 
আবহাoয়ার পূব র্াভাস দান 

17:11, 2311,  
29:11 o 35:11 

pেযাজয্ নয় েফান, oেয়বসাiট ঐ ঐ ঐ 
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9. 35° uত্তর eবং 32° uত্তর aক্ষাংশ eর 

মধয্বত  eলাকার আবহাoয়ার পূব র্াভাস 
দান 

28:11 pেযাজয্ নয় ঐ ঐ ঐ ঐ 

৯. চট্টগর্াম, পাব র্তয্ চট্টগর্াম o কুিমল্লা 
aঞ্চল সমূেহর জনয্ আবহাoয়ার 
পূব র্াভাস দান  

28:11 pেযাজয্ নয় ফয্াক্স, েফান ঐ ঐ ঐ 

21. িভআiিপেদর চািহদা aনুযায়ী 
আবহাoয়ার পূব র্াভাস দান চািহদা েমাতােবক pেযাজয্ নয় aনুেরাধ প , ফয্াক্স, 

েফান ঐ ঐ ঐ 

22. বেঙ্গাপসাগের সৃষ্ট দুেয র্াগ (েমৗসুমী 
িনম্নচাপ, ঘূিণ র্ঝড় iতয্ািদ) eর জনয্ 
সতকর্বাতর্া বা আবহাoয়ার িবেশষ 
িবজ্ঞিপ্ত দান 

তাৎক্ষিণক/ 
েয়াজন aনুযায়ী 

pেযাজয্ নয় 
ফয্াক্স, েফান, oেয়বসাiট, 
েয েকান েমাবাiল েথেক 

21৯52 ডায়াল কের। 
ঐ ঐ ঐ 

23. � কালৈবশাখীর জনয্ সতকর্বাতর্া 
� ভাির বষ র্েণর জনয্ সতকর্বাতর্া 
� uত্তর  বেঙ্গাপসাগের সৃষ্ট ঝেড়া- 

বাতাস eর জনয্ সতকর্বাতর্া দান 
� তাপ বােহর (Heat Wave) 

পূব র্াভাস দান 
� ৈশতয্ বােহর  (Cold Wave) 

পূব র্াভাস দান  
� ঘন কুয়াশার পূব র্াভাস দান 

তাৎক্ষিণক/ 
েয়াজন aনুযায়ী 

pেযাজয্ নয় ঐ ঐ ঐ ঐ 

 

� বাংলােদশ আবহাoয়া aিধদপ্তেরর "BMD Weather Apps”- eর মাধয্েম সব র্েশষ আবহাoয়ার তথয্ জনসাধারেণর জনয্ সরবরাহ করা হেচ্ছ। 
� বাংলােদশ আবহাoয়া aিধদপ্তেরর "BMD Aquacuture Apps"- eর মাধয্েম মৎসয্ চাষীেদর জনয্ মাছ চােষ আবহাoয়ার ভাব o বয্বস্থাপনা সম্পেকর্ তথয্ দান করা হয়। 
� Climate data portal-eর মাধয্েম জলবায়ুর পূব র্াভাস ািপ্তর সুিবধা দান করা হয়। 
� Online Data Purchase eর মাধয্েম আবাহoয়া uপাত্ত কর্েয়র সুিবধা েদয়া হয়। 
� আবহাoয়া aিধদপ্তেরর Website (www.bmd.gov.bd)- eর মাধয্েম িবগত মােসর খরার পিরিস্থিতর িচ  সরবরাহ করা হয়। 
� েদেশর 46িট িসনপিটক পয র্েবক্ষণাগার েথেক িত িতন ঘন্টা পরপর িসনপিটক পয র্েবক্ষণ, 21িট পাiলট েবলুন পয র্েবক্ষণাগার েথেক িত ছয় ঘন্টা পরপর পাiলট েবলুন পয র্েবক্ষণ o িতিদন RS পয র্েবক্ষণ সংগর্হ 
কের Global Telecommunication System-GTS eর মাধয্েম সারা িবেশব্ আদান দান করা হয়। 

� তািলকাভূক্ত সরকাির/েবসরকাির িতষ্ঠান/সংস্থােক িতিদন ফয্াক্স/iেমiেলর মাধয্েম হালনাগাদ পূব র্াভাস দান করা হয়। 
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3. জলবায়ু মহাশাখা, আবহাoয়া ভবন, i-35, আগারগ o, ঢাকা-2318 
    েফান : 13-৯222৯53, ফয্াক্স : 13-9229341 

কর্ঃনং েসবা সমূেহর নাম 
েসবা দােনর 
সেব র্াচ্চ সময় 

pেয়াজনীয় 
কাগজপt 

েয়াজনীয় কাগজপ / 
আেবদন ফরম ািপ্তস্থান 

েসবামূলয্ o 
পিরেশাধ পদ্ধিত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার পদিব, রুম নামব্ার, 
েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

uধব্র্তন কম র্কতর্ার পদিব, রুম 
নামব্ার, েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 
aিফিসয়াল েটিলেফান o i-

েমল 
2 3 4 5 6 7 8 9 

2. বাংলােদশ আবহাoয়া aিধদপ্তেরর 
িতিট পয র্েবক্ষণাগাের েরকড র্কৃত 
আবহাoয়া o জলবায়ু uপাত্ত, ভূ-
কম্পন o েজয্ািতর্িবজ্ঞান সংকর্ান্ত 
তথয্-uপাত্ত সংরক্ষণ o সরবরাহ 
করা। 

সরকারী ছুিটর িদন 
বয্তীত ৯-11 হেত 
6-11 পয র্ন্ত 

aনুেরাধ প , 
ফয্াক্স, েফান 

aনুেরাধ প , ফয্াক্স, 
েফান 

মূলয্হার সরকাির 
িবিধ aনুযায়ী 

uপপিরচালক 
জলবায়ু মহাশাখা, আবহাoয়া 
ভবন, আগারগo, ঢাকা-2318 
েফান : 13-৯222৯53,  
ফয্াক্স : 13-9229341 
 

uপপিরচালক 
জলবায়ু মহাশাখা, আবহাoয়া 
ভবন, আগারগo, ঢাকা-2318 
েফান : 13-৯222৯53,  
ফয্াক্স : 13-9229341 

3. aিধদপ্তরীয় পয র্েবক্ষণাগাের 
েরকড র্কৃত সকল আবহাoয়া o 
জলবায়ু uপাত্ত সংরক্ষণ েদিশ-
িবেদিশ সংস্থা সমূেহর চািহদা 
েমাতােবক সরবরাহ করা। 

সরকারী ছুিটর িদন 
বয্তীত ৯-11 হেত 
6-11 পয র্ন্ত 

aনুেরাধ প , 
ফয্াক্স, েফান 

aনুেরাধ প , ফয্াক্স, 
েফান 

মূলয্হার সরকাির 
িবিধ aনুযায়ী ঐ ঐ 

4. গেবষক o গেবষণাকারী িতষ্ঠান 
সমূেহর িনকট সব্ল্প মূেলয্ uপাত্ত o 
তথয্ সরবরাহ করা। 

সরকারী ছুিটর িদন 
বয্তীত ৯-11 হেত 
6-11 পয র্ন্ত 

aনুেরাধ প , 
ফয্াক্স, েফান 

aনুেরাধ প , ফয্াক্স, 
েফান 

মূলয্হার সরকাির 
িবিধ aনুযায়ী ঐ ঐ 

5. েদেশর সকল স্থােনর সূেয র্াদয়-
সূয র্াস্ত, চে াদয়-চ াস্ত, েসহির-
iফতার সময়সূচী, িত বছেরর মুন 
েফজ, িত আরিব মােসর নতুন  
চ েদর স্থানাংক িববরণী, িত 
বছেরর মুসিলম পেব র্র তািলকা, সূয র্ 
o চ  গর্হেণর িববরণ স্তুতপূব র্ক 
িবিভন্ন েদিশ-িবেদিশ সংস্থায় 
সরবরাহ করা। 

সরকারী ছুিটর িদন 
বয্তীত ৯-11 হেত 
6-11 পয র্ন্ত 

aনুেরাধ প , 
ফয্াক্স, েফান 

aনুেরাধ প , ফয্াক্স, 
েফান 

মূলয্হার সরকাির 
িবিধ aনুযায়ী ঐ ঐ 
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4. কৃিষ আবহাoয়া মহাশাখা, আবহাoয়া ভবন, i-35, আগারগo, ঢাকা-2318 
 েফান : 13-9241416, ফয্াক্স : 13-9229341 
 

কর্ঃনং েসবা সমূেহর নাম 
েসবা দােনর 
সেব র্াচ্চ সময় 

pেয়াজনীয় 
কাগজপt 

েয়াজনীয় কাগজপ / 
আেবদন ফরম ািপ্তস্থান 

েসবামূলয্ o 
পিরেশাধ পদ্ধিত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার পদিব, রুম নামব্ার, 
েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

uধব্র্তন কম র্কতর্ার পদিব, রুম 
নামব্ার, েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 
aিফিসয়াল েটিলেফান o i-

েমল 
2 3 4 5 6 7 8 9 
2. কৃিষ আবহাoয়া পূব র্াভাসঃ 

সাপ্তািহক, 

িত রিববার 
aনুেরাধ প , 
ফয্াক্স, েফান, 
oেয়বসাiট 

aনুেরাধ প , ফয্াক্স, 
েফান, oেয়বসাiট েযাজয্ নয় 

আবহাoয়ািবদ 
কৃিষ আবহাoয়া মহাশাখা, 
আবহাoয়া ভবন, আগারগo, 
ঢাকা-2318 
েফান : 13-9241416,  
ফয্াক্স : 13-9229341 

uপপিরচালক 
কৃিষ আবহাoয়া মহাশাখা, 
আবহাoয়া ভবন, আগারগo, 
ঢাকা-2318 
েফান : 13-9241416,  
ফয্াক্স : 13-9229341 

3. ,,              মািসক িত মােসর থম 
দুi কায র্িদবেস 

aনুেরাধ প , 
ফয্াক্স, েফান, 
oেয়বসাiট 

aনুেরাধ প , ফয্াক্স, 
েফান, oেয়বসাiট েযাজয্ নয় ঐ ঐ 

4. ,,            ৈ মািসক িত মােসর থম 
দুi কায র্িদবেস 

aনুেরাধ প , 
ফয্াক্স, েফান, 
oেয়বসাiট 

aনুেরাধ প , ফয্াক্স, 
েফান, oেয়বসাiট েযাজয্ নয় ঐ ঐ 

5. ফসল েবানা, ফসল পিরচয র্া হেত 
আরম্ভ কের ফসল সংগর্হ o 
সংরক্ষেণর িতিট পয র্ােয় 
আবহাoয়া সম্পিকর্ত িবষেয় 
পরামশ র্। 

চািহদা েমাতােবক 
aনুেরাধ প , 
ফয্াক্স, েফান 

aনুেরাধ প , ফয্াক্স, 
েফান েযাজয্ নয় ঐ ঐ 

6. কৃিষ আবহাoয়া uপাত্ত o তথয্ 
সরবরাহ করা। চািহদা েমাতােবক 

aনুেরাধ প , 
ফয্াক্স, েফান 

aনুেরাধ প , ফয্াক্স, 
েফান েযাজয্ নয় ঐ ঐ 
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4.  আবহাoয়া িশক্ষণ িতষ্ঠান, আবহাoয়া ভবন, i-35, আগারগo, ঢাকা-2318 

 েফান : 13-৯229495,  ফয্াক্স : 13-9229341 
 

কর্ঃনং েসবা সমূেহর নাম 
েসবা দােনর 
সেব র্াচ্চ সময় 

pেয়াজনীয় 
কাগজপt 

েয়াজনীয় কাগজপ / 
আেবদন ফরম ািপ্তস্থান 

েসবামূলয্ o 
পিরেশাধ পদ্ধিত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার পদিব, রুম নামব্ার, 
েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

uধব্র্তন কম র্কতর্ার পদিব, রুম 
নামব্ার, েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 
aিফিসয়াল েটিলেফান o i-

েমল 
2 3 4 5 6 7 8 9 

2. aিধদপ্তরীয় কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর 
দব্ারা পিরচািলত িবশব্ আবহাoয়া 
সংস্থা (WMO)eর aনুেমািদত 
পাঠয্সূচী aনুযায়ী আবহাoয়া, 
জলবায়ু o ভূিমকম্প িবষেয় 
িশক্ষণ দান করা। 

2 বছর পাঠয্সূচী 
aনুযায়ী aনুেরাধ প  

সরকারী িবিধ 
aনুযায়ী 

সহকারী আবহাoয়ািবদ 
আবহাoয়া িশক্ষণ িতষ্ঠান, 
আবহাoয়া ভবন, আগারগo, 
ঢাকা-2318 
েফান : 13-৯229495,   
ফয্াক্স : 13-9229341 

uপপিরচালক  
আবহাoয়া িশক্ষণ িতষ্ঠান, 
আবহাoয়া ভবন, আগারগo, 
ঢাকা-2318 
েফান : 13-৯229495,   
ফয্াক্স : 13-9229341 

3 স্থল, েনৗ o িবমান বািহনীসহ িবিভন্ন 
েদিশ-িবেদিশ সংস্থার 
কম র্কতর্া/কম র্চারীগণেক আবহাoয়া, 
জলবায়ু o ভূিমকম্প িবষেয় 
িশক্ষণ দান করা। 

 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

4. বাংলােদেশর  িবিভন্ন িশক্ষা 
িতষ্ঠােনর িশক্ষাথ গণেক 
আবহাoয়া, জলবায়ু o ভূিমকম্প 
সম্পিকর্ত িশক্ষণ েদoয়া হয়। 

 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 
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5. oয়াকর্শপ eন্ড লয্াবেরটরী, আবহাoয়া কমেপ্লক্স, i-35, আগারগo, ঢাকা-2318 
 েফান : 13-৯229685, ফয্াক্স : 13-9229341 

 

কর্ঃনং েসবা সমূেহর নাম 
েসবা দােনর 
সেব র্াচ্চ সময় 

pেয়াজনীয় 
কাগজপt 

েয়াজনীয় কাগজপ / 
আেবদন ফরম ািপ্তস্থান 

েসবামূলয্ o 
পিরেশাধ পদ্ধিত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার পদিব, রুম নামব্ার, 
েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

uধব্র্তন কম র্কতর্ার পদিব, রুম 
নামব্ার, েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 
aিফিসয়াল েটিলেফান o i-

েমল 
2 3 4 5 6 7 8 9 

2. 
িবিভন্ন িশক্ষা িতষ্ঠােনর 
িশক্ষাথ েদর আবহাoয়া য পািত 
সংকর্ান্ত কািরগির জ্ঞান দােনর 
লেক্ষয্ Industrial Attachment 
েকাস র্ পিরচালনা করা। 

পাঠয্সূচী aনুযায়ী aনুেরাধ প  aনুেরাধ প  সরকারী িবিধ 
aনুযায়ী 

যাি ক েকৗশলী 
oয়াকর্শপ eন্ড লয্াবেরটরী, 
আবহাoয়া কমেপ্লক্স, আগারগo, 
ঢাকা-2318 
েফান : 13-৯229685,  
ফয্াক্স : 13-9229341 
 

uপপিরচালক( েকৗশল) 
oয়াকর্শপ eন্ড লয্াবেরটরী, 
আবহাoয়া কমেপ্লক্স, আগারগo, 
ঢাকা-2318 
েফান : 13-৯229685,  
ফয্াক্স : 13-9229341 

 

 
7. ভূিমকম্প পয র্েবক্ষণ o গেবষণা েক , আবহাoয়া কমেপ্লক্স, i-35, আগারগo, ঢাকা-2318। 

     েফান : 13-9223৯৯8, ফয্াক্স : 13-9229341 
 

কর্ঃনং েসবা সমূেহর নাম 
েসবা দােনর 
সেব র্াচ্চ সময় 

pেয়াজনীয় 
কাগজপt 

েয়াজনীয় কাগজপ / 
আেবদন ফরম ািপ্তস্থান 

েসবামূলয্ o 
পিরেশাধ পদ্ধিত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার পদিব, রুম নামব্ার, 
েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

uধব্র্তন কম র্কতর্ার পদিব, রুম 
নামব্ার, েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

2 3 4 5 6 7 8 9 
2. সারা েদেশ ভূিমকম্প সংকর্ান্ত তথয্ 

মিনটর, সংরক্ষণ eবং জনসাধারণেক 
aবিহতকরণ। তাৎক্ষিণক/ 

েয়াজন 
aনুযায়ী 

aনুেরাধ প , 
ফয্াক্স, েফান, 
oেয়বসাiট 

aনুেরাধ প , ফয্াক্স, 
েফান, oেয়বসাiট েযাজয্ নয় 

আবহাoয়ািবদ 
ভূিমকম্প পয র্েবক্ষণ o গেবষণা 
েক , আবহাoয়া কমেপ্লক্স, 
আগারগo, ঢাকা-2318। 
েফান : 13-9223৯৯8,  
ফয্াক্স : 9229341 

আবহাoয়ািবদ 
ভূিমকম্প পয র্েবক্ষণ o গেবষণা 
েক , আবহাoয়া কমেপ্লক্স, 
আগারগo, ঢাকা-2318। 
েফান : 13-9223৯৯8,  
ফয্াক্স : 9229341 

3. uপকূলীয় eলাকায় জনগেণর জান মাল 
রক্ষােথ র্ সংিশ্লষ্ট কতৃর্পক্ষ o জনগেণর 
িনকট সুনািম সতকর্ বাতর্া িবতরণ 

তাৎক্ষিণক 
aনুেরাধ প , 
ফয্াক্স, েফান, 
oেয়বসাiট 

aনুেরাধ প , ফয্াক্স, 
েফান, oেয়বসাiট 

েযাজয্ নয় 
ঐ ঐ 
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8. iেলে ালাiজার প্লান্ট, আবহাoয়া কমেপ্লক্স, i-35, আগারগo , ঢাকা-2318 
  েফান : 13-৯22৯341, ফয্াক্স : 13-9229341 

কর্ঃনং েসবা সমূেহর নাম 
েসবা দােনর 
সেব র্াচ্চ সময় 

pেয়াজনীয় 
কাগজপt 

েয়াজনীয় কাগজপ / 
আেবদন ফরম 

ািপ্তস্থান 

েসবামূলয্ o পিরেশাধ 
পদ্ধিত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার পদিব, রুম নামব্ার, 
েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

uধব্র্তন কম র্কতর্ার পদিব, রুম 
নামব্ার, েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

2 3 4 5 6 7 8 9 
2. হাiে ােজন গয্াস uৎপাদন করা eবং 

aিধদপ্তেরর কােজ বয্বহােরর পর uদব্ত্ত 
গয্াস সব্ল্প মূেলয্ িবিভন্ন সংস্থােক চািহদা 
aনুযায়ী সরবরাহ করা। 

চািহদা 
েমাতােবক aনুেরাধ প  aনুেরাধ প  সরকাির িবিধ 

েমাতােবক 

যাি ক েকৗশলী 
iেলে ালাiজার প্লান্ট, আবহাoয়া 
কমেপ্লক্স, আগারগo , ঢাকা-2318 
েফান : 13-৯22৯341,  
ফয্াক্স : 13-9229341 

যাি ক েকৗশলী 
iেলে ালাiজার প্লান্ট, আবহাoয়া 
কমেপ্লক্স, আগারগo , ঢাকা-2318 
েফান : 13-৯22৯341,  
ফয্াক্স : 13-9229341 

 
 

 
 

9. ধান আবহাoয়া কায র্ালয়, হযরত শাহজালাল আন্তজর্ািতক িবমানবন্দর, কুিম র্েটালা, ঢাকা-233৯ 
  েফান : 13-9৯12124, 13-9৯12127  

 

কর্ঃনং েসবা সমূেহর নাম 
েসবা দােনর সেব র্াচ্চ 

সময় 
pেয়াজনীয় 
কাগজপt 

েয়াজনীয় 
কাগজপ / আেবদন 
ফরম ািপ্তস্থান 

েসবামূলয্ o পিরেশাধ 
পদ্ধিত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার পদিব, রুম নামব্ার, 
েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

uধব্র্তন কম র্কতর্ার পদিব, রুম 
নামব্ার, েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

2 3 4 5 6 7 8 9 
2. বণতা পূব র্াভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 
eিভেয়শন রুিটন পয র্েবক্ষণ (METAR) 
o (MET REPORT) 

িত আধ-ঘন্টা পর 
পর (Aeronautical 
Fixed 
Telecommunicati
on Network- 
AFTN) eর মাধয্েম 
সারা িবেশব্ আদান 
দান করা হয়। 

সরাসির, 
েফান সরাসির, েফান েযাজয্ নয় 

পূব র্াভাস কম র্কতর্া 
ধান আবহাoয়া কায র্ালয়, হযরত 
শাহজালাল আন্তজর্ািতক 
িবমানবন্দর, কুিম র্েটালা,  
ঢাকা-233৯ 
েফান : 13-9৯12124,  
13-9৯12127  
 

সহকারী পিরচালক 
ধান আবহাoয়া কায র্ালয়, হযরত 
শাহজালাল আন্তজর্ািতক 
িবমানবন্দর, কুিম র্েটালা,  
ঢাকা-233৯ 
েফান : 13-9৯12124,  
13-9৯12127 
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3. বণতা পূব র্াভাস (TREND TYPE 
LANDING FORECAST) সহ 
eিভেয়শন িবেশষ পয র্েবক্ষণ 
(SPECIAL) 

েয়াজন aনুযায়ী 
(যখন আবহাoয়া 
খারাপ থােক) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

4. িবমান বন্দর পূব র্াভাস (Terminal 
Aerodrome Forecast-TAF) 

িত ছয় ঘন্টা পর পর 
(AFTN) eর মাধয্েম 
সারা িবেশব্ আদান 

দান করা 
হয়।(16:11,22:11, 
28:11 o 34:11) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

5. uড্ডয়ন ঝুিঁক পূব র্াভাস (Aviation 
Hazard) 

12:11, 18:11,24:11 
o 2৯:11 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

6. aভয্ন্তরীণ uড্ডয়ন পূব র্াভাস (Local 
Forecast) 16:11 o 24:11 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

7. aনয্ানয্ িবমান বন্দেরর পূব র্াভাস 
(Aerodrome Forecast) 

16:11, 22:11 o 
28:11 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

8. uড্ডয়ন সতকর্বাতর্া (Aviation 
Warning) 

েয়াজন aনুযায়ী 
(আবহাoয়া খারাপ 
হoয়ার সম্ভাবনা েদখা 

িদেল) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

9. সমগর্ বাংলােদশ uধব্র্াকাশ সতকর্বাতর্া 
(SIGMET) 

েয়াজন aনুযায়ী 
(আবহাoয়া খারাপ 
হoয়ার সম্ভাবনা েদখা 
িদেল AFTN eর 
মাধয্েম সারা িবেশব্ 
আদান দান করা 

হয়)। 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৯. 
িবমানপথ পুব র্াভাস (Route Forecast-
ROFOR) 

িত 7 ঘন্টা পর পর 
AFTN eর মাধয্েম 
সারা িবেশব্ আদান 
দান করা হয়। 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

21. aভয্ন্তরীণ/ আন্তজর্ািতক ফ্লাiট েফাল্ডার চািহদা েমাতােবক ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 
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৯. শাহ আমানত আন্তজর্ািতক িবমানবন্দর, আবহাoয়া কায র্ালয়,  পেতঙ্গা, চট্টগর্াম 
       েফান : 142-3611৯73, ফয্াক্স : 142-3611৯99 
 
 

কর্ঃনং েসবা সমূেহর নাম 
েসবা দােনর 
সেব র্াচ্চ সময় 

pেয়াজনীয় 
কাগজপt 

েয়াজনীয় 
কাগজপ / আেবদন 
ফরম ািপ্তস্থান 

েসবামূলয্ o পিরেশাধ 
পদ্ধিত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার পদিব, রুম নামব্ার, 
েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

uধব্র্তন কম র্কতর্ার পদিব, রুম 
নামব্ার, েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

2 3 4 5 6 7 8 9 
2. 

চট্টগর্াম o eর পাশব্র্বত  eলাকার 
আবহাoয়ার পূব র্াভাস 

17:11 o 29:11 
aনুেরাধ প , 
ফয্াক্স o 
েফান 

aনুেরাধ প , ফয্াক্স 
o েফান েযাজয্ নয় 

পূব র্াভাস কম র্কতর্া 
শাহ আমানত আন্তজর্ািতক 
িবমানবন্দর, আবহাoয়া কায র্ালয়,  
পেতঙ্গা, চট্টগর্াম 
েফান : 142-3611৯73, ফয্াক্স : 
142-3611৯99 

সহকারী পিরচালক 
শাহ আমানত আন্তজর্ািতক 
িবমানবন্দর, আবহাoয়া কায র্ালয়,  
পেতঙ্গা, চট্টগর্াম 
েফান : 142-3611৯99, ফয্াক্স : 
142-3611৯99 

3. চট্টগর্াম সমু  বন্দর o তৎসংলগ্ন 
eলাকায় মাছ ধরার লার o 
েনৗকাসমূেহর জনয্ আবহাoয়ার 
পূব র্াভাস 

17:11 ঐ ঐ ঐ ঐ 
 
ঐ 

4. 

বণতা পূব র্াভাস (TREND TYPE 
LANDING FORECAST) সহ 
eিভেয়শন রুিটন পয র্েবক্ষণ (METAR) 
o (MET REPORT) 

িত ঘন্টায় 
িবমানবন্দর চালু 
থাকা aবস্থায় 
AFTN eর 

মাধয্েম সারা িবেশব্ 
আদান দান করা 

হয়। 

ঐ ঐ ঐ ঐ 
 
ঐ 

5. বণতা পূব র্াভাস (TREND TYPE 
LANDING FORECAST) সহ 
eিভেয়শন িবেশষ পয র্েবক্ষণ 
(SPECIAL) o (SPECI) 

েয়াজন aনুযায়ী 
(যখন আবহাoয়া 
খারাপ থােক) 
িবমানবন্দর চালু 
থাকা aবস্থায় 
AFTN eর 

মাধয্েম সারা িবেশব্ 
আদান দান করা 

হয়। 

ঐ ঐ ঐ ঐ 
 
ঐ 
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6. িবমান বন্দর পূব র্াভাস (Terminal 
Aerodrome Forecast-TAF) 

িত ছয় ঘন্টা পর 
পর িবমানবন্দর 
চালু থাকা aবস্থায় 

AFTN eর 
মাধয্েম সারা িবেশব্ 
আদান দান করা 
হয়। (1611,2211, 
2811 o 3411) 

ঐ ঐ ঐ ঐ 
 
ঐ 

7. uড্ডয়ন ঝুিক পূব র্াভাস (Aviation 
Hazard) 

1211, 1811, 
2411 o 2৯11 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

8. aভয্ন্তরীণ uড্ডয়ন পূব র্াভাস (Local 
Forecast) 1611 o 2411 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

9. 
uড্ডয়ন সতকর্বাতর্া (Aviation 
Warning) 

েয়াজন aনুযায়ী 
(আবহাoয়া খারাপ 
হoয়ার সম্ভাবনা 
েদখা িদেল) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৯. aভয্ন্তরীণ/ আন্তজর্ািতক ফ্লাiট েফাল্ডার চািহদা েমাতােবক সরাসির সরাসির ঐ ঐ ঐ 
 
 

21. িনভ র্রশীল আবহাoয়া কায র্ালয়, িসেলট,  েফান : 1932-827331 
 

কর্ঃনং েসবা সমূেহর নাম 
েসবা দােনর 
সেব র্াচ্চ সময় 

pেয়াজনীয় 
কাগজপt 

েয়াজনীয় 
কাগজপ / আেবদন 
ফরম ািপ্তস্থান 

েসবামূলয্ o পিরেশাধ 
পদ্ধিত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার পদিব, রুম নামব্ার, েজলা/ 

uপেজলা েকাড র্, aিফিসয়াল 
েটিলেফান o i-েমল 

uধব্র্তন কম র্কতর্ার পদিব, রুম 
নামব্ার, েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

2 3 4 5 6 7 8 9 
2. িসেলট o eর পাশব্র্বত  eলাকার জনয্ 

আবহাoয়ার পূব র্াভাস দান। 29:41 েফান,  
i-েমiল েফান, i-েমiল েযাজয্ নয়  

আবহাoয়ািবদ 
িনভ র্রশীল আবহাoয়া কায র্ালয়, 
িসেলট, েফান : 1932-827331 

আবহাoয়ািবদ 
িনভ র্রশীল আবহাoয়া কায র্ালয়, 
িসেলট, েফান : 1932-827331 

3. বণতা পূব র্াভাস (TREND TYPE 
LANDING FORECAST) সহ 
eিভেয়শন রুিটন পয র্েবক্ষণ (METAR) 
o (MET REPORT) 

িত ঘন্টায় সরাসির, 
েফান সরাসির, েফান েযাজয্ নয় ঐ ঐ 

4. বণতা পূব র্াভাস (TREND TYPE 
LANDING FORECAST) সহ 
eিভেয়শন িবেশষ পয র্েবক্ষণ 
(SPECIAL) o (SPECI) 

েয়াজন aনুযায়ী 
(যখন আবহাoয়া 
খারাপ থােক) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 
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5. 
িবমান বন্দর পূব র্াভাস (Terminal 
Aerodrome Forecast-TAF) 

িত ছয় ঘন্টা পর 
পর 

(1611,2211,281
1o3411) 

ঐ ঐ 

 

ঐ ঐ 

6. uড্ডয়ন ঝুিঁক পূব র্াভাস (Aviation 
Hazard) 

1211, 
1811,2411o2৯1

1 
ঐ ঐ 

 
ঐ ঐ 

7. 
uড্ডয়ন সতকর্বাতর্া (Aviation 
Warning) 

েয়াজন aনুযায়ী 
(আবহাoয়া খারাপ 
হoয়ার সম্ভাবনা 
েদখা িদেল) 

ঐ ঐ 

 

ঐ ঐ 

 
 
 

22. িনভ র্রশীল আবহাoয়া কায র্ালয়, ঝাuতলা, কক্সবাজার 
েফান : 1452-74729 

 

কর্ঃনং েসবা সমূেহর নাম 
েসবা দােনর সেব র্াচ্চ 

সময় 
pেয়াজনীয় 
কাগজপt 

েয়াজনীয় 
কাগজপ / আেবদন 
ফরম ািপ্তস্থান 

েসবামূলয্ o পিরেশাধ 
পদ্ধিত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার পদিব, রুম নামব্ার, 
েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

uধব্র্তন কম র্কতর্ার পদিব, রুম 
নামব্ার, েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

2 3 4 5 6 7 8 9 
2. কক্সবাজার o eর পাশব্র্বত  eলাকার 

আবহoয়ার পূব র্াভাস 22:11 o  27:11 
ফয্াক্স o 
েফান ফয্াক্স o েফান েযাজয্ নয় 

ভার াপ্ত কম র্কতর্া 
িনভ র্রশীল আবহাoয়া কায র্ালয় 
কক্সবাজার। 
েফানঃ 1452-74729 

ভার াপ্ত কম র্কতর্া 
িনভ র্রশীল আবহাoয়া কায র্ালয় 
কক্সবাজার। 
েফানঃ 1452-74729 

3. কক্সবাজার সমু  বন্দর o তৎসংলগ্ন 
eলাকার জনয্ আবহাoয়ার পূব র্াভাস 

21:11 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

4. বণতা পূব র্াভাস (TREND TYPE 
LANDING FORECAST) সহ 
eিভেয়শন রুিটন পয র্েবক্ষণ (METAR) 
o (MET REPORT) 

িত ঘন্টায় সরাসির, 
েফান সরাসির, েফান ঐ ঐ ঐ 

5. বণতা পূব র্াভাস (TREND TYPE 
LANDING FORECAST) সহ 
eিভেয়শন িবেশষ পয র্েবক্ষণ 
(SPECIAL) o (SPECI) 

েয়াজন aনুযায়ী 
(যখন আবহাoয়া 
খারাপ থােক) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 
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6. িবমান বন্দর পূব র্াভাস (Terminal 
Aerodrome Forecast-TAF) 

িত ছয় ঘন্টা পর পর 
(1611,2211,2811 

o 3411) 
ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

7. uড্ডয়ন ঝুিঁক পূব র্াভাস (Aviation 
Hazard) 

1211, 
1811,2411o2৯11 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

8. aভয্ন্তরীণ uড্ডয়ন পূব র্াভাস (Local 
Forecast) 1611o2411 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

9. 
uড্ডয়ন সতকর্বাতর্া (Aviation 
Warning) 

েয়াজন aনুযায়ী 
(আবহাoয়া খারাপ 
হoয়ার সম্ভাবনা েদখা 

িদেল) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৯. aভয্ন্তরীণ/ আন্তজর্ািতক ফ্লাiট েফাল্ডার চািহদা েমাতােবক সরাসির সরাসির ঐ ঐ ঐ 
 
 
 
 
 

23. aভয্ন্তরীণ িবমানবন্দর আবহাoয়া aিফস সমূহ (রাজশাহী, ৈসয়দপুর o বিরশাল): 
 

কর্ঃনং েসবা সমূেহর নাম 
েসবা দােনর সেব র্াচ্চ 

সময় 
pেয়াজনীয় 
কাগজপt 

েয়াজনীয় 
কাগজপ / আেবদন 
ফরম ািপ্তস্থান 

েসবামূলয্ o পিরেশাধ 
পদ্ধিত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়তব্ াপ্ত 
কম র্কতর্ার পদিব, রুম নামব্ার, 
েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

uধব্র্তন কম র্কতর্ার পদিব, রুম 
নামব্ার, েজলা/ uপেজলা েকাড র্, 

aিফিসয়াল েটিলেফান o i-েমল 

2 3 4 5 6 7 8 9 
2. eিভেয়শন রুিটন পয র্েবক্ষণ (METAR) 

o (MET REPORT) িত ঘন্টায় সরাসির, 
েফান সরাসির, েফান েযাজয্ নয় 

ভার াপ্ত কম র্কতর্া 
aভয্ন্তরীণ িবমানবন্দর আবহাoয়া 
aিফস সমূহ (রাজশাহী, ৈসয়দপুর 
o বিরশাল) 

ভার াপ্ত কম র্কতর্া 
aভয্ন্তরীণ িবমানবন্দর আবহাoয়া 
aিফস সমূহ (রাজশাহী, ৈসয়দপুর o 
বিরশাল) 

3. eিভেয়শন িবেশষ পয র্েবক্ষণ 
(SPECIAL) o (SPECI) 

েয়াজন aনুযায়ী 
(যখন আবহাoয়া 
খারাপ থােক) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

 
 
 
 
 
 

 


