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         গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

            বাাংলাদেশ আবহাওয়া অধিেপ্তর 

                  আবহাওয়া ভবন 

          ই-২৪, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

           www.bmd.gov.bd 

 

 

 নাং- ২৩.০৯.০০০০.১৩৩.১৮.০১২.০৮.       তাধরখঃ        /১২/২০২২ ধি.। 

 
 
ধবষয়ঃ    প্রশাসধনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সধিব কধিটি কর্তকৃ অনুদিাধেত িাঠ পর্াৃদয়র সসবা প্রোন প্রধতশ্রুধত (ধসটিদজন্ স িার্াৃর) এর 

ফরদির্ অনুসরণ, প্রণয়ণ ও হালনাগাে করণ। 

 
সূত্রঃ    ২৩.০৯.০৬৫১.২৮৯.১৮.০০১.১৮.৬৬০    তাধরখঃ ১৬ অদটাবর ২০১৮। 

     

 
  

 উপর্যকৃ্ত  ধবষয় ও সূত্রবধণতৃ পদত্রর পধরদপ্রধিদত বাাংলাদেশ আবহাওয়া অধিেপ্তরেে ধসটিরেন্স িার্াৃর (নাগধরক সনে) সজলা 

প্রশাসক, বধরশাল এর ধনকর্ সপ্ররদণর জন্য  এ-সদে সপ্ররণ করা হল । 

 
সাংর্যধক্তঃ ১২ (বার) পাতা।                                                                          

    

              স্বািধরত/- 

(দিাঃ আধজজুর রহিান) 

পধরিালক 

সফান: ৪৮১১২৪৫৬  

ধসধনয়র সধিব 

প্রধতরিা িন্ত্রণালয়  

গণভবন কিদেক্স 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
 

(দৃধি আকষণৃঃ ১। সিাঃ সধফকুল আহম্মে, অধতধরক্ত সধিব এবাং সফাকাল পদয়ন্ট, ননধতকতা কধিটি। 

       ২।  সফরদেৌসী আক্তার, উপসধিব)
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১.   ঝড় সতকীকরণ সকন্দ্র, আবহাওয়া কিদেক্স, ই-২৪, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭,  সফান : +৮৮ ০২ ৪৮১২২৪৯৬, ০২৪৮১১৯৮৮১ ফযাক্স : +৮৮ ০২ ৪৮১১৩৩৩৩, ৫৮১৫২০১৯ ওদয়বসাইর্ : www.bmd.gov.bd  

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

 

ক্রঃনাং সসবা সমূদহর নাি 
সসবা প্রোদনর 

সদবাৃচ্চ সিয় 

প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আদবেন ফরি প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য ও 

পধরদশাি পদ্ধধত 

(র্ধে থাদক) 

শাখার নািসহ োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কিকৃতাৃর পেধব, রুি নাম্বার, সজলা/ 

উপদজলা সকার্,ৃ অধফধসয়াল 

সর্ধলদফান ও ই-সিল 

উর্ধ্ৃতন কিকৃতাৃর পেধব, রুি 

নাম্বার, সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. সবসৃ্তদরর জনগদণর জন্য আবহাওয়ার 

পূবাৃভাস প্রোন 

১০:০০ ও ১৮:০০ প্রয় োজয নয় 
ফযাক্স, সফান, ওদয়বসাইর্, 

সর্ সকান সিাবাইল সথদক 

১০৯০ র্ায়াল কদর। 

প্রদর্াজয নয় 

সিাঃ আব্দুল িান্নান 

আবহাওয়াধবে 

ঝড় সতকীকরণ সকন্দ্র, আবহাওয়া 

কিদেক্স, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

সফান : +৮৮ ০২ ৪৮১২২৪৯৬,    

         ০২৪৮১১৯৮৮১   

ফযাক্স : +৮৮ ০২ ৪৮১১৩৩৩৩,   

         ৫৮১৫২০১৯ 

ওদয়বসাইর্ : www.bmd.gov.bd 

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

সিাসাম্মৎ আয়শা খাতুন 

উপপধরিালক 

ঝড় সতকীকরণ সকন্দ্র, আবহাওয়া 

কিদেক্স, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

সফান : ৪৮১১৭০৮১ 

ফযাক্স : +৮৮ ০২ ৪৮১১৩৩৩৩,   

         ৫৮১৫২০১৯ 

ওদয়বসাইর্ : www.bmd.gov.bd  

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

২. কৃষকদের জন্য কৃধষ আবহাওয়া 

পূবাৃভাস প্রোন 
১০:০০ ও ১৮:০০ প্রয় োজয নয় ফযাক্স, সফান , ওদয়বসাইর্ ঐ ঐ ঐ 

৩. ঢাকা, িট্টগ্রাি, রাজশাহী, খুলনা, ধসদলর্, 

বধরশাল, রাংপুর, িয়িনধসাংহ ধবভাগ 

সমূদহর জন্য আলাো ভাদব আবহাওয়ার 

পূবাৃভাস প্রোন। 

১০:০০ ও 

১৮:০০ 
প্রয় োজয নয় ফযাক্স, সফান , ওদয়বসাইর্ ঐ ঐ ঐ 

৪. 
অভযন্তরীণ নেী বন্দরগুদলার জন্য 

আবহাওয়ার পূবাৃভাস প্রোন 

০৫:০০, ১০:০০, 

১৬:০০ ও ২২:০০ 
প্রয় োজয নয় 

ফযাক্স, সফান, ওদয়বসাইর্, 

সর্ সকান সিাবাইল সথদক 

১০৯৪১ র্ায়াল কদর। 

ঐ ঐ ঐ 

৫. উত্তর বদোপসাগদর িাছ িরার ট্রলার ও 

সনৌকাসমূদহর জন্য আবহাওয়ার 

পূবাৃভাস প্রোন 

১০:০০ প্রয় োজয নয় সফান , ওদয়বসাইর্ ঐ ঐ ঐ 

৬. সমুদ্রগািী জাহাজ ও ট্রলাদরর জন্য 

আবহাওয়ার পূবাৃভাস প্রোন 
১০:০০ ও ২২:০০ প্রয় োজয নয় ঐ ঐ ঐ ঐ 

৭. ঢাকা ও পারৃ্শ্বতী এলাকার জন্য 

আবহাওয়ার পূবাৃভাস প্রোন 

০৬:০০, ১২০০,  

১৮:০০ ও ২৪:০০ 
প্রয় োজয নয় সফান, ওদয়বসাইর্ ঐ ঐ ঐ 

 

http://www.bmd.gov.bd/
mailto:swcbmd@yahoo.com
mailto:swc@bmd.gov.bd
http://www.bmd.gov.bd/
mailto:swcbmd@yahoo.com
mailto:swc@bmd.gov.bd
http://www.bmd.gov.bd/
mailto:swcbmd@yahoo.com
mailto:swc@bmd.gov.bd
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৮. ২৪° উত্তর এবাং ২১° উত্তর অিাাংশ এর 

িধ্যবতী এলাকার আবহাওয়ার পূবাৃভাস 

প্রোন 

১৭:০০ প্রয় োজয নয় ঐ ঐ ঐ ঐ 

৯. িট্টগ্রাি, পাবতৃয িট্টগ্রাি ও কুধিল্লা 

অঞ্চল সমূদহর জন্য আবহাওয়ার 

পূবাৃভাস প্রোন  

১৭:০০ প্রয় োজয নয় ফযাক্স, সফান ঐ ঐ ঐ 

১০. ধভআইধপদের িাধহো অনুর্ায়ী 

আবহাওয়ার পূবাৃভাস প্রোন 
িাধহো সিাতাদবক প্রয় োজয নয় অনুদরাি পত্র, ফযাক্স, 

সফান 
ঐ ঐ ঐ 

১১. বদোপসাগদর সৃি দুদর্াৃগ (দিৌসুিী 

ধনম্নিাপ, ঘূধণঝৃড় ইতযাধে) এর জন্য 

সতকৃবাতাৃ বা আবহাওয়ার ধবদশষ 

ধবজ্ঞধপ্ত প্রোন 

তাৎিধণক/ 

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী 
প্রয় োজয নয় 

ফযাক্স, সফান, ওদয়বসাইর্, 

সর্ সকান সিাবাইল সথদক 

১০৯০ র্ায়াল কদর। 

ঐ ঐ ঐ 

১২.  কালববশাখীর জন্য সতকৃবাতাৃ 

 ভাধর বষদৃণর জন্য সতকৃবাতাৃ 

 উত্তর  বদোপসাগদর সৃি ঝদড়া- 

বাতাস এর জন্য সতকৃবাতাৃ প্রোন 

 তাপপ্রবাদহর (Heat Wave) 

পূবাৃভাস প্রোন 

 নশতযপ্রবাদহর  (Cold Wave) 

পূবাৃভাস প্রোন  

 ঘন কুয়াশার পূবাৃভাস প্রোন 

তাৎিধণক/ 

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী 
প্রয় োজয নয় ঐ ঐ ঐ ঐ 

 

 বাাংলাদেশ আবহাওয়া অধিেপ্তদরর "BMD Weather Apps”- এর িাধ্যদি সবদৃশষ আবহাওয়ার তথ্য জনসািারদণর জন্য সরবরাহ করা হদে। 

 বাাংলাদেশ আবহাওয়া অধিেপ্তদরর "BMD Aquacuture Apps"- এর িাধ্যদি িৎস্য িাষীদের জন্য িাছ িাদষ আবহাওয়ার প্রভাব ও ব্যবস্থাপনা সম্পদকৃ তথ্য প্রোন করা হয়। 

 Climate data portal-এর িাধ্যদি জলবায়ুর পূবাৃভাস প্রাধপ্তর সুধবিা প্রোন করা হয়। 

 Online Data Purchase এর িাধ্যদি আবাহওয়া উপাত্ত ক্রদয়র সুধবিা সেয়া হয়। 

 আবহাওয়া অধিেপ্তদরর Website (www.bmd.gov.bd)- এর িাধ্যদি ধবগত িাদসর খরার পধরধস্থধতর ধিত্র সরবরাহ করা হয়। 

 সেদশর ৪৫টি ধসনপটিক পর্দৃবিণাগার সথদক প্রধত ধতন ঘন্টা পরপর ধসনপটিক পর্দৃবিণ, ১০টি পাইলর্ সবলুন পর্দৃবিণাগার সথদক প্রধত ছয় ঘন্টা পরপর পাইলর্ সবলুন পর্দৃবিণ ও প্রধতধেন RS পর্দৃবিণ সাংগ্রহ 

কদর Global Telecommunication System-GTS এর িাধ্যদি সারা ধবদর্শ্ আোন প্রোন করা হয়। 

 তাধলকাভূক্ত সরকাধর/দবসরকাধর প্রধতষ্ঠান/সাংস্থাদক প্রধতধেন ফযাক্স/ইদিইদলর িাধ্যদি হালনাগাে পূবাৃভাস প্রোন করা হয়। 
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২. জলবায়ু িহাশাখা, আবহাওয়া ভবন, ই-২৪, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

    সফান : ০২৪৮১১০৯৬৭, ফযাক্স : ০২৪৮১১৩৩৩৩ 

ক্রঃনাং সসবা সমূদহর নাি 
সসবা প্রোদনর 

সদবাৃচ্চ সিয় 

প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আদবেন ফরি প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য ও 

পধরদশাি পদ্ধধত 

(র্ধে থাদক) 

শাখার নািসহ োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কিকৃতাৃর পেধব, রুি নাম্বার, 

সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

উর্ধ্ৃতন কিকৃতাৃর পেধব, রুি 

নাম্বার, সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-

সিল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. বাাংলাদেশ আবহাওয়া অধিেপ্তদরর 

প্রধতটি পর্দৃবিণাগাদর সরকর্কৃৃত 

আবহাওয়া ও জলবায়ু উপাত্ত, ভূ-

কম্পন ও সজযাধতধৃবজ্ঞান সাংক্রান্ত 

তথ্য-উপাত্ত সাংরিণ ও সরবরাহ 

করা। 

সরকারী ছুটির ধেন 

ব্যতীত ৯-০০ হদত 

৫-০০ পর্নৃ্ত 

অনুদরাি পত্র, 

ফযাক্স, সফান 

অনুদরাি পত্র, ফযাক্স, 

সফান 

মূল্যহার সরকাধর 

ধবধি অনুর্ায়ী 

উপপধরিালক 

জলবায়ু িহাশাখা, আবহাওয়া 

ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

সফান : ০২৪৮১১০৯৬৭ 

ফযাক্স : ০২৪৮১১৩৩৩৩ 

 

উপপধরিালক 

জলবায়ু িহাশাখা, আবহাওয়া 

ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

সফান : ০২৪৮১১০৯৬৭ 

ফযাক্স : ০২৪৮১১৩৩৩৩ 

 

২. অধিেপ্তরীয় পর্দৃবিণাগাদর 

সরকর্কৃৃত সকল আবহাওয়া ও 

জলবায়ু উপাত্ত সাংরিণ সেধশ-

ধবদেধশ সাংস্থা সমূদহর িাধহো 

সিাতাদবক সরবরাহ করা। 

সরকারী ছুটির ধেন 

ব্যতীত ৯-০০ হদত 

৫-০০ পর্নৃ্ত 

অনুদরাি পত্র, 

ফযাক্স, সফান 

অনুদরাি পত্র, ফযাক্স, 

সফান 

মূল্যহার সরকাধর 

ধবধি অনুর্ায়ী 
ঐ ঐ 

৩. গদবষক ও গদবষণাকারী প্রধতষ্ঠান 

সমূদহর ধনকর্ স্বল্প মূদল্য উপাত্ত ও 

তথ্য সরবরাহ করা। 

সরকারী ছুটির ধেন 

ব্যতীত ৯-০০ হদত 

৫-০০ পর্নৃ্ত 

অনুদরাি পত্র, 

ফযাক্স, সফান 

অনুদরাি পত্র, ফযাক্স, 

সফান 

মূল্যহার সরকাধর 

ধবধি অনুর্ায়ী 
ঐ ঐ 

৪. সেদশর সকল স্থাদনর সূদর্াৃেয়-

সূর্াৃস্ত, িদন্দ্রােয়-িন্দ্রাস্ত, সসহধর-

ইফতার সিয়সূিী, প্রধত বছদরর মুন 

সফজ, প্রধত আরধব িাদসর নতুন  

িাঁদের স্থানাাংক ধববরণী, প্রধত 

বছদরর মুসধলি পদবরৃ তাধলকা, সূর্ ৃ

ও িন্দ্র গ্রহদণর ধববরণ প্রস্তুতপূবকৃ 

ধবধভন্ন সেধশ-ধবদেধশ সাংস্থায় 

সরবরাহ করা। 

সরকারী ছুটির ধেন 

ব্যতীত ৯-০০ হদত 

৫-০০ পর্নৃ্ত 

অনুদরাি পত্র, 

ফযাক্স, সফান 

অনুদরাি পত্র, ফযাক্স, 

সফান 

মূল্যহার সরকাধর 

ধবধি অনুর্ায়ী 
ঐ ঐ 
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৩. কৃধষ আবহাওয়া িহাশাখা, আবহাওয়া ভবন, ই-২৪, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 সফান : ০২৪৮১২১৪৮৭, ফযাক্স : ০২৪৮১১৩৩৩৩ 

ক্রঃনাং সসবা সমূদহর নাি 
সসবা প্রোদনর 

সদবাৃচ্চ সিয় 

প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আদবেন ফরি প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য ও 

পধরদশাি পদ্ধধত 

(র্ধে থাদক) 

শাখার নািসহ োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কিকৃতাৃর পেধব, রুি নাম্বার, 

সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

উর্ধ্ৃতন কিকৃতাৃর পেধব, রুি 

নাম্বার, সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-

সিল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. কৃধষ আবহাওয়া পূবাৃভাসঃ 

সাপ্তাধহক, 

প্রধত রধববার 

অনুদরাি পত্র, 

ফযাক্স, সফান, 

ওদয়বসাইর্ 

অনুদরাি পত্র, ফযাক্স, 

সফান, ওদয়বসাইর্ 
প্রদর্াজয নয় 

আবহাওয়াধবে 

কৃধষ আবহাওয়া িহাশাখা, 

আবহাওয়া ভবন, আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭ 

সফান : ০২৪৮১২১৪৮৭,  

ফযাক্স : ০২৪৮১১৩৩৩৩ 

উপপধরিালক 

কৃধষ আবহাওয়া িহাশাখা, 

আবহাওয়া ভবন, আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭ 

সফান : ০২৪৮১২১৪৮৭,  

ফযাক্স : ০২৪৮১১৩৩৩৩ 

২. ,,              িাধসক 
প্রধত িাদসর প্রথি 

দুই কার্ধৃেবদস 

অনুদরাি পত্র, 

ফযাক্স, সফান, 

ওদয়বসাইর্ 

অনুদরাি পত্র, ফযাক্স, 

সফান, ওদয়বসাইর্ 
প্রদর্াজয নয় ঐ ঐ 

৩. ,,            নত্রিাধসক 
প্রধত িাদসর প্রথি 

দুই কার্ধৃেবদস 

অনুদরাি পত্র, 

ফযাক্স, সফান, 

ওদয়বসাইর্ 

অনুদরাি পত্র, ফযাক্স, 

সফান, ওদয়বসাইর্ 
প্রদর্াজয নয় ঐ ঐ 

৪. ফসল সবানা, ফসল পধরির্াৃ হদত 

আরম্ভ কদর ফসল সাংগ্রহ ও 

সাংরিদণর প্রধতটি পর্াৃদয় 

আবহাওয়া সম্পধকৃত ধবষদয় 

পরািশ।ৃ 

িাধহো সিাতাদবক 
অনুদরাি পত্র, 

ফযাক্স, সফান 

অনুদরাি পত্র, ফযাক্স, 

সফান 
প্রদর্াজয নয় ঐ ঐ 

৫. কৃধষ আবহাওয়া উপাত্ত ও তথ্য 

সরবরাহ করা। 
িাধহো সিাতাদবক 

অনুদরাি পত্র, 

ফযাক্স, সফান 

অনুদরাি পত্র, ফযাক্স, 

সফান 
প্রদর্াজয নয় ঐ ঐ 
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৪.  আবহাওয়া প্রধশিণ প্রধতষ্ঠান, আবহাওয়া ভবন, ই-২৪, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 সফান : ০২৪৮১১৩২৩০,  ফযাক্স : ০২৪৮১১৩৩৩৩ 

 

ক্রঃনাং সসবা সমূদহর নাি 
সসবা প্রোদনর 

সদবাৃচ্চ সিয় 

প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আদবেন ফরি প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য ও 

পধরদশাি পদ্ধধত 

(র্ধে থাদক) 

শাখার নািসহ োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কিকৃতাৃর পেধব, রুি নাম্বার, 

সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

উর্ধ্ৃতন কিকৃতাৃর পেধব, রুি 

নাম্বার, সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-

সিল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. অধিেপ্তরীয় কিকৃতাৃ/কিিৃারীদের 

দ্বারা পধরিাধলত ধবর্শ্ আবহাওয়া 

সাংস্থা (WMO)এর অনুদিাধেত 

পাঠ্যসূিী অনুর্ায়ী আবহাওয়া, 

জলবায়ু ও ভূধিকম্প ধবষদয় 

প্রধশিণ প্রোন করা। 

১ বছর 
পাঠ্যসূিী 

অনুর্ায়ী 
অনুদরাি পত্র 

সরকারী ধবধি 

অনুর্ায়ী 

সহকারী আবহাওয়াধবে 

আবহাওয়া প্রধশিণ প্রধতষ্ঠান, 

আবহাওয়া ভবন, আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭ 

সফান : ০২৪৮১১৩২৩০,   

ফযাক্স : ০২৪৮১১৩৩৩৩ 

উপপধরিালক  

আবহাওয়া প্রধশিণ প্রধতষ্ঠান, 

আবহাওয়া ভবন, আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭ 

সফান : ০২৪৮১১৩২৩০,   

ফযাক্স : ০২৪৮১১৩৩৩৩ 

২ স্থল, সনৌ ও ধবিান বাধহনীসহ ধবধভন্ন 

সেধশ-ধবদেধশ সাংস্থার 

কিকৃতাৃ/কিিৃারীগণদক আবহাওয়া, 

জলবায়ু ও ভূধিকম্প ধবষদয় 

প্রধশিণ প্রোন করা। 

 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৩. বাাংলাদেদশর  ধবধভন্ন ধশিা 

প্রধতষ্ঠাদনর ধশিাথীগণদক 

আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভূধিকম্প 

সম্পধকৃত প্রধশিণ সেওয়া হয়। 

 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 
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৫. ওয়াকশৃপ এন্ড ল্যাবদরর্রী, আবহাওয়া কিদেক্স, ই-২৪, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

 সফান : ৪৮১১৯৬, ফযাক্স : ৪৮১১৩৩৩৩ 

 

ক্রঃনাং সসবা সমূদহর নাি 
সসবা প্রোদনর 

সদবাৃচ্চ সিয় 

প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আদবেন ফরি প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য ও 

পধরদশাি পদ্ধধত 

(র্ধে থাদক) 

শাখার নািসহ োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কিকৃতাৃর পেধব, রুি নাম্বার, 

সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

উর্ধ্ৃতন কিকৃতাৃর পেধব, রুি 

নাম্বার, সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-

সিল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. 

ধবধভন্ন ধশিা প্রধতষ্ঠাদনর 

ধশিাথীদের আবহাওয়া র্ন্ত্রপাধত 

সাংক্রান্ত কাধরগধর জ্ঞান প্রোদনর 

লদিয Industrial Attachment 

সকাস ৃপধরিালনা করা। 

পাঠ্যসূিী অনুর্ায়ী অনুদরাি পত্র অনুদরাি পত্র 
সরকারী ধবধি 

অনুর্ায়ী 

ওয়াকৃশপ এন্ড ল্যাবদরর্রী, 

আবহাওয়া কিদেক্স, আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭ 

সফান : ০২-৪৮১১৯৬,  

ফযাক্স : ৪৮১১৩৩৩৩ 

 
 

উপপধরিালক(প্রদকৌশল) 

ওয়াকৃশপ এন্ড ল্যাবদরর্রী, 

আবহাওয়া কিদেক্স, আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭ 

সফান : ০২-৪৮১১৯৬,  

ফযাক্স : ৪৮১১৩৩৩৩ 

 
 

 

৬. ভূধিকম্প পর্দৃবিণ ও গদবষণা সকন্দ্র, আবহাওয়া কিদেক্স, ই-২৪, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

     সফান : ৮১৪২১৪০, ফযাক্স : ৪৮১১৩৩৩৩ 

 

ক্রঃনাং সসবা সমূদহর নাি 
সসবা প্রোদনর 

সদবাৃচ্চ সিয় 

প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আদবেন ফরি প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য ও 

পধরদশাি পদ্ধধত 

(র্ধে থাদক) 

শাখার নািসহ োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কিকৃতাৃর পেধব, রুি নাম্বার, 

সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

উর্ধ্ৃতন কিকৃতাৃর পেধব, রুি 

নাম্বার, সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. সারা সেদশ ভূধিকম্প সাংক্রান্ত তথ্য 

িধনর্র, সাংরিণ এবাং জনসািারণদক 

অবধহতকরণ। 
তাৎিধণক/ 

প্রদয়াজন 

অনুর্ায়ী 

অনুদরাি পত্র, 

ফযাক্স, সফান, 

ওদয়বসাইর্ 

অনুদরাি পত্র, ফযাক্স, 

সফান, ওদয়বসাইর্ 
প্রদর্াজয নয় 

ভূধিকম্প পর্দৃবিণ ও গদবষণা 

সকন্দ্র, আবহাওয়া কিদেক্স, 

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

সফান : ০২-৮১৪২১৪০,  

ফযাক্স : ৪৮১১৩৩৩৩ 

আবহাওয়াধবে 

ভূধিকম্প পর্দৃবিণ ও গদবষণা 

সকন্দ্র, আবহাওয়া কিদেক্স, 

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

সফান : ০২-৮১৪২১৪০,  

ফযাক্স : ৪৮১১৩৩৩৩ 

২. উপকূলীয় এলাকায় জনগদণর জান িাল 

রিাদথ ৃসাংধিি কর্তপৃি ও জনগদণর 

ধনকর্ সুনাধি সতকৃ বাতাৃ ধবতরণ 

তাৎিধণক 

অনুদরাি পত্র, 

ফযাক্স, সফান, 

ওদয়বসাইর্ 

অনুদরাি পত্র, ফযাক্স, 

সফান, ওদয়বসাইর্ 

প্রদর্াজয নয় 

ঐ ঐ 
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৭. ইদলদরালাইজার োন্ট, আবহাওয়া কিদেক্স, ই-২৪, আগারগাঁও , ঢাকা-১২০৭ 

  সফান : ২২২২৪৮৬৬৪, ফযাক্স : ৪৮১১৩৩৩৩ 

ক্রঃনাং সসবা সমূদহর নাি 
সসবা প্রোদনর 

সদবাৃচ্চ সিয় 

প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আদবেন ফরি 

প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য ও পধরদশাি 

পদ্ধধত (র্ধে থাদক) 

শাখার নািসহ োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কিকৃতাৃর পেধব, রুি নাম্বার, 

সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

উর্ধ্ৃতন কিকৃতাৃর পেধব, রুি 

নাম্বার, সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. 
হাইদরাদজন গ্যাস উৎপােন করা এবাং 

অধিেপ্তদরর কাদজ ব্যবহাদরর পর উদ্বৃত্ত 

গ্যাস স্বল্প মূদল্য ধবধভন্ন সাংস্থাদক িাধহো 

অনুর্ায়ী সরবরাহ করা। 

িাধহো 

সিাতাদবক 
অনুদরাি পত্র অনুদরাি পত্র 

সরকাধর ধবধি 

সিাতাদবক 

ইদলদরালাইজার োন্ট, আবহাওয়া 

কিদেক্স, আগারগাঁও , ঢাকা-১২০৭ 

সফান : ২২২২৪৮৬৬৪,  

ফযাক্স : ৪৮১১৩৩৩৩ 

 

ইদলদরালাইজার োন্ট, আবহাওয়া 

কিদেক্স, আগারগাঁও , ঢাকা-১২০৭ 

সফান : ২২২২৪৮৬৬৪,  

ফযাক্স : ৪৮১১৩৩৩৩ 

 

 

 

 

 
৮. প্রিান আবহাওয়া কার্াৃলয়, হর্রত শাহজালাল আন্তজৃাধতক ধবিানবন্দর, কুধিদৃর্ালা, ঢাকা-১২২৯ 

  সফান : ০২-৮৯০১০১৩, ০২-৮৯০১০১৬  
 

ক্রঃনাং সসবা সমূদহর নাি 
সসবা প্রোদনর সদবাৃচ্চ 

সিয় 

প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ আদবেন 

ফরি প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য ও পধরদশাি 

পদ্ধধত (র্ধে থাদক) 

শাখার নািসহ োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কিকৃতাৃর পেধব, রুি নাম্বার, 

সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

উর্ধ্ৃতন কিকৃতাৃর পেধব, রুি 

নাম্বার, সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. প্রবণতা পূবাৃভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 

এধভদয়শন রুটিন পর্দৃবিণ (METAR) 

ও (MET REPORT) 

প্রধত আি-ঘন্টা পর 

পর (Aeronautical 

Fixed 

Telecommunicati

on Network- 

AFTN) এর িাধ্যদি 

সারা ধবদর্শ্ আোন 

প্রোন করা হয়। 

সরাসধর, 

সফান 
সরাসধর, সফান প্রদর্াজয নয় 

পূবাৃভাস কিকৃতাৃ 

প্রিান আবহাওয়া কার্াৃলয়, হর্রত 

শাহজালাল আন্তজৃাধতক 

ধবিানবন্দর, কুধিদৃর্ালা,  

ঢাকা-১২২৯ 

সফান : ০২-৮৯০১০১৩,  

০২-৮৯০১০১৬  

 

সহকারী পধরিালক 

প্রিান আবহাওয়া কার্াৃলয়, হর্রত 

শাহজালাল আন্তজৃাধতক 

ধবিানবন্দর, কুধিদৃর্ালা,  

ঢাকা-১২২৯ 

সফান : ০২-৮৯০১০১৩,  

০২-৮৯০১০১৬ 
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২. প্রবণতা পূবাৃভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 

এধভদয়শন ধবদশষ পর্দৃবিণ 

(SPECIAL) 

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী 

(র্খন আবহাওয়া 

খারাপ থাদক) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৩. ধবিান বন্দর পূবাৃভাস (Terminal 

Aerodrome Forecast-TAF) 

প্রধত ছয় ঘন্টা পর পর 

(AFTN) এর িাধ্যদি 

সারা ধবদর্শ্ আোন 

প্রোন করা 

হয়।(০৫:০০,১১:০০, 

১৭:০০ ও ২৩:০০) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৪. উড্ডয়ন ঝুঁধক পূবাৃভাস (Aviation 

Hazard) 

০১:০০, ০৭:০০,১৩:০০ 

ও ১৯:০০ 
ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৫. অভযন্তরীণ উড্ডয়ন পূবাৃভাস (Local 

Forecast) 
০৫:০০ ও ১৩:০০ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৬. অন্যান্য ধবিান বন্দদরর পূবাৃভাস 

(Aerodrome Forecast) 

০৫:০০, ১১:০০ ও 

১৭:০০ 
ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৭. উড্ডয়ন সতকৃবাতাৃ (Aviation 

Warning) 

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী 

(আবহাওয়া খারাপ 

হওয়ার সম্ভাবনা সেখা 

ধেদল) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৮. সিগ্র বাাংলাদেশ উর্ধ্ৃাকাশ সতকৃবাতাৃ 

(SIGMET) 

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী 

(আবহাওয়া খারাপ 

হওয়ার সম্ভাবনা সেখা 

ধেদল AFTN এর 

িাধ্যদি সারা ধবদর্শ্ 

আোন প্রোন করা 

হয়)। 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৯. 

ধবিানপথ পুবাৃভাস (Route Forecast-

ROFOR) 

প্রধত ৬ ঘন্টা পর পর 

AFTN এর িাধ্যদি 

সারা ধবদর্শ্ আোন 

প্রোন করা হয়। 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

১০. অভযন্তরীণ/ আন্তজৃাধতক ফ্লাইর্ সফাল্ডার িাধহো সিাতাদবক ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 
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৯. শাহ আিানত আন্তজৃাধতক ধবিানবন্দর, আবহাওয়া কার্াৃলয়,  পদতো, িট্টগ্রাি 

       সফান :০২৩৩৩৩০০৯৬২, ফযাক্স : ০২৩৩৩৩০০৯৬২ ০৩১-২৫০০৯৮৮ 
 
 

 

 

ক্রঃনাং 
সসবা সমূদহর নাি 

সসবা প্রোদনর 

সদবাৃচ্চ সিয় 

প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ আদবেন 

ফরি প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য ও পধরদশাি 

পদ্ধধত (র্ধে থাদক) 

শাখার নািসহ োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কিকৃতাৃর পেধব, রুি নাম্বার, 

সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

উর্ধ্ৃতন কিকৃতাৃর পেধব, রুি নাম্বার, 

সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ অধফধসয়াল 

সর্ধলদফান ও ই-সিল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. 

িট্টগ্রাি ও এর পারৃ্শ্বতী এলাকার 

আবহাওয়ার পূবাৃভাস 
০৬:০০ ও ১৮:০০ 

অনুদরাি 

পত্র, ফযাক্স 

ও সফান 

অনুদরাি পত্র, ফযাক্স 

ও সফান 
প্রয োেয নয় 

সহকোেী পরেচোলক 

শাহ আিানত আন্তজৃাধতক 

ধবিানবন্দর, আবহাওয়া 

কার্াৃলয়,  পদতো, িট্টগ্রাি 

সফান :০২৩৩৩৩০০৯০৭, 

ফযাক্স : ০২৩৩৩৩০০৯০৭১-২ 

সহকোেী পরেচোলক 

শাহ আিানত আন্তজৃাধতক 

ধবিানবন্দর, আবহাওয়া 

কার্াৃলয়,  পদতো, িট্টগ্রাি 

সফান :০২৩৩৩৩০০৯০৭,  

ফযাক্স:০২৩৩৩৩০০৯০৭৮ 
২. িট্টগ্রাি সমুদ্র বন্দর ও তৎসাংলগ্ন 

এলাকায় িাছ িরার ট্রলার ও 

সনৌকাসমূদহর জন্য আবহাওয়ার 

পূবাৃভাস 

০৬:০০ ঐ ঐ ঐ ঐ 
 

ঐ 

৩. 

প্রবণতা পূবাৃভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 

এধভদয়শন রুটিন পর্দৃবিণ (METAR) 

ও (MET REPORT) 

প্রধত ঘন্টায় 

ধবিানবন্দর িালু 

থাকা অবস্থায় 

AFTN এর িাধ্যদি 

সারা ধবদর্শ্ আোন 

প্রোন করা হয়। 

ঐ ঐ ঐ ঐ 
 

ঐ 

৪. প্রবণতা পূবাৃভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 

এধভদয়শন ধবদশষ পর্দৃবিণ 

(SPECIAL) ও (SPECI) 

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী 

(র্খন আবহাওয়া 

খারাপ থাদক) 

ধবিানবন্দর িালু 

থাকা অবস্থায় 

AFTN এর িাধ্যদি 

ঐ ঐ ঐ ঐ 
 

ঐ 
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সারা ধবদর্শ্ আোন 

প্রোন করা হয়। 

৫. ধবিান বন্দর পূবাৃভাস (Terminal 

Aerodrome Forecast-TAF) 

প্রধত ছয় ঘন্টা পর 

পর ধবিানবন্দর িালু 

থাকা অবস্থায় 

AFTN এর িাধ্যদি 

সারা ধবদর্শ্ আোন 

প্রোন করা হয়। 

(০৫০০,১১০০, ১৭০০ 

ও ২৩০০) 

ঐ ঐ ঐ ঐ 
 

ঐ 

৬. উড্ডয়ন ঝধক পূবাৃভাস (Aviation 

Hazard) 

০১০০, ০৭০০, 

১৩০০ ও ১৯০০ 
ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৭. অভযন্তরীণ উড্ডয়ন পূবাৃভাস (Local 

Forecast) 
০৫০০ ও ১৩০০ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৮. 

উড্ডয়ন সতকৃবাতাৃ (Aviation 

Warning) 

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী 

(আবহাওয়া খারাপ 

হওয়ার সম্ভাবনা 

সেখা ধেদল) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৯. অভযন্তরীণ/ আন্তজৃাধতক ফ্লাইর্ সফাল্ডার িাধহো সিাতাদবক সরাসধর সরাসধর ঐ ঐ ঐ 
 

 

১০. ধনভরৃশীল আবহাওয়া কার্াৃলয়, ধসদলর্,  সফান : ০২৯৯৬৬৩৩৫৭৮ 
 

ক্রঃনাং সসবা সমূদহর নাি 
সসবা প্রোদনর 

সদবাৃচ্চ সিয় 

প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ আদবেন 

ফরি প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য ও পধরদশাি 

পদ্ধধত (র্ধে থাদক) 

শাখার নািসহ োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কিকৃতাৃর পেধব, রুি নাম্বার, সজলা/ 

উপদজলা সকার্,ৃ অধফধসয়াল 

সর্ধলদফান ও ই-সিল 

উর্ধ্ৃতন কিকৃতাৃর পেধব, রুি 

নাম্বার, সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. 

ধসদলর্ ও এর পারৃ্শ্বতী এলাকার জন্য 

আবহাওয়ার পূবাৃভাস প্রোন। 
১৮:৩০ 

সফান,  

ই-সিইল 
সফান, ই-সিইল প্রদর্াজয নয়  

আবহাওয়াধবে 

ধনভরৃশীল আবহাওয়া কার্াৃলয়, 

ধসদলর্, সফান : ০২৯৯৬৬৩৩৫৭৮ 

 

আবহাওয়াধবে 

ধনভরৃশীল আবহাওয়া কার্াৃলয়, 

ধসদলর্, সফান : ০২৯৯৬৬৩৩৫৭৮ 

 

২. প্রবণতা পূবাৃভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 

এধভদয়শন রুটিন পর্দৃবিণ (METAR) 

ও (MET REPORT) 

প্রধত ঘন্টায় 
সরাসধর, 

সফান 
সরাসধর, সফান প্রদর্াজয নয় ঐ ঐ 

৩. প্রবণতা পূবাৃভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী 

(র্খন আবহাওয়া 
ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 
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এধভদয়শন ধবদশষ পর্দৃবিণ 

(SPECIAL) ও (SPECI) 

খারাপ থাদক) 

৪. 

ধবিান বন্দর পূবাৃভাস (Terminal 

Aerodrome Forecast-TAF) 

প্রধত ছয় ঘন্টা পর 

পর 

(০৫০০,১১০০,১৭০

০ও২৩০০) 

ঐ ঐ 

 

ঐ ঐ 

৫. 
উড্ডয়ন ঝুঁধক পূবাৃভাস (Aviation 

Hazard) 

০১০০, 

০৭০০,১৩০০ও১৯০

০ 

ঐ ঐ 

 

ঐ ঐ 

৬. 

উড্ডয়ন সতকৃবাতাৃ (Aviation 

Warning) 

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী 

(আবহাওয়া খারাপ 

হওয়ার সম্ভাবনা 

সেখা ধেদল) 

ঐ ঐ 

 

ঐ ঐ 

 

 

 

১১. ধনভরৃশীল আবহাওয়া কার্াৃলয়, ঝাউতলা, কক্সবাজার 

সফান : ০২৩৩৩৩৪৬৯৮৭ 
 

ক্রঃনাং সসবা সমূদহর নাি 
সসবা প্রোদনর সদবাৃচ্চ 

সিয় 

প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ আদবেন 

ফরি প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য ও পধরদশাি 

পদ্ধধত (র্ধে থাদক) 

শাখার নািসহ োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কিকৃতাৃর পেধব, রুি নাম্বার, 

সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

উর্ধ্ৃতন কিকৃতাৃর পেধব, রুি 

নাম্বার, সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. কক্সবাজার ও এর পারৃ্শ্বতী এলাকার 

আবহওয়ার পূবাৃভাস 

১১:০০ ও  ১৬:০০ 
ফযাক্স ও 

সফান 
ফযাক্স ও সফান প্রদর্াজয নয় 

ভারপ্রাপ্ত কিকৃতাৃ 

ধনভরৃশীল আবহাওয়া কার্াৃলয় 

কক্সবাজার। 

সফানঃ ০২৩৩৩৩৪৬৯৮৭ 

 

ভারপ্রাপ্ত কিকৃতাৃ 

ধনভরৃশীল আবহাওয়া কার্াৃলয় 

কক্সবাজার। 

সফানঃ ০২৩৩৩৩৪৬৯৮৭ 

 

২. কক্সবাজার সমুদ্র বন্দর ও তৎসাংলগ্ন 

এলাকার জন্য আবহাওয়ার পূবাৃভাস 
১০:০০ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৩. প্রবণতা পূবাৃভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 

এধভদয়শন রুটিন পর্দৃবিণ (METAR) 

ও (MET REPORT) 

প্রধত ঘন্টায় 
সরাসধর, 

সফান 
সরাসধর, সফান ঐ ঐ ঐ 

৪. প্রবণতা পূবাৃভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী 

(র্খন আবহাওয়া 
ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 
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এধভদয়শন ধবদশষ পর্দৃবিণ 

(SPECIAL) ও (SPECI) 

খারাপ থাদক) 

৫. 
ধবিান বন্দর পূবাৃভাস (Terminal 

Aerodrome Forecast-TAF) 

প্রধত ছয় ঘন্টা পর পর 

(০৫০০,১১০০,১৭০০ 

ও ২৩০০) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৬. উড্ডয়ন ঝুঁধক পূবাৃভাস (Aviation 

Hazard) 

০১০০, 

০৭০০,১৩০০ও১৯০০ 
ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৭. অভযন্তরীণ উড্ডয়ন পূবাৃভাস (Local 

Forecast) 
০৫০০ও১৩০০ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৮. 

উড্ডয়ন সতকৃবাতাৃ (Aviation 

Warning) 

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী 

(আবহাওয়া খারাপ 

হওয়ার সম্ভাবনা সেখা 

ধেদল) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৯. অভযন্তরীণ/ আন্তজৃাধতক ফ্লাইর্ সফাল্ডার িাধহো সিাতাদবক সরাসধর সরাসধর ঐ ঐ ঐ 

 

 

 

 
 

১২. অভযন্তরীণ ধবিানবন্দর আবহাওয়া অধফস সমূহ (রাজশাহী, নসয়েপুর ও বধরশাল): 

 

ক্রঃনাং সসবা সমূদহর নাি 
সসবা প্রোদনর সদবাৃচ্চ 

সিয় 

প্রয়য়োজনীয় 

কোগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ আদবেন 

ফরি প্রাধপ্তস্থান 

সসবামূল্য ও পধরদশাি 

পদ্ধধত (র্ধে থাদক) 

শাখার নািসহ োধয়ত্বপ্রাপ্ত 

কিকৃতাৃর পেধব, রুি নাম্বার, 

সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

উর্ধ্ৃতন কিকৃতাৃর পেধব, রুি 

নাম্বার, সজলা/ উপদজলা সকার্,ৃ 

অধফধসয়াল সর্ধলদফান ও ই-সিল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. এধভদয়শন রুটিন পর্দৃবিণ (METAR) 

ও (MET REPORT) 
প্রধত ঘন্টায় 

সরাসধর, 

সফান 
সরাসধর, সফান প্রদর্াজয নয় 

ভারপ্রাপ্ত কিকৃতাৃ 

অভযন্তরীণ ধবিানবন্দর আবহাওয়া 

অধফস সমূহ (রাজশাহী, নসয়েপুর 

ও বধরশাল) 

ভারপ্রাপ্ত কিকৃতাৃ 

অভযন্তরীণ ধবিানবন্দর আবহাওয়া 

অধফস সমূহ (রাজশাহী, নসয়েপুর ও 

বধরশাল) 

২. 
এধভদয়শন ধবদশষ পর্দৃবিণ 

(SPECIAL) ও (SPECI) 

প্রদয়াজন অনুর্ায়ী 

(র্খন আবহাওয়া 

খারাপ থাদক) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

 

 

 


