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২০১৫-২০১৬ অর্ থ বছরে বাাংলারেশ আবহাওয়া অধিেপ্তরেে অধজথত সাফল্য  
 

ভূধিকাাঃ  

দেরশে সাধব থক উন্নয়ন ও অগ্রগধতে অধিযাত্রায় বাাংলারেশ আবহাওয়া অধিেপ্তরেে গুরুত্ব অপধেসীি। এ অধিেপ্তে অতযাধুধনক 

ববজ্ঞাধনক ও কাধেগধে প্ররয়াগধবদ্যাে িাধ্যরি আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূধিকম্প পয থরবক্ষণসহ সামুধিক ঘূধণ থঝড়, জরলাচ্ছ্বাস, বজ্রঝড়, 

টরণ থর া, অধতবৃধি, অনাবৃধি, বশতয প্রবাহ ইতযাধেে পূব থািাস ও সতকথবাণী প্রোনকােী একিাত্র সেকােী প্রধতষ্ঠান। ধবগত ২০১৫-২০১৬ 

অর্ থ বছরে এ প্রধতষ্ঠারন সাধিত উন্নয়ন কি থকারে অধজথত সাফল্য ধনরে তুরল িো হরলাাঃ 
 

 দিৌত ও অবকাঠারিাগত আধুধনকায়নাঃ 
 

 

ধনি থাণ, সেঞ্জািাধে ক্রয়াঃ 
 

 ধসরলট ও দফনী আবহাওয়া পয থরবক্ষণাগারেে ২টি নতুন অধফস িবন এবাং ইন্সরপকশন বাাংরলাে ধনি থাণ কাজ সম্পন্ন করে 

পয থরবক্ষণাগাে দু’টি-রক আধুধনকায়ন কো হরে। ধসরলরট ২টি আবাধসক িবন ধনি থাণ কাজ সম্পন্ন হরয়রছ এবাং ঢাকায় 

অপারেশনাল কারজ ধনরয়াধজত কি থকতথাগরণে জন্য ৯ তলা আবাধসক িবন ধনি থাণ কাজ চলরছ। 
 

 দেরশে ১৩টি নেী বন্দরেে আবহাওয়া পয থরবক্ষণাগাে আধুধনকায়ন ও  েরিটেী িবন ধনি থাণ কাজ চলরছ।  
 

 ধ ধজটাল পাইলট দবলুন ধর্ওর ালাইট- ২টি, দপাট থাবল হাইররারজন গ্যাস দজনারেটে- ৩টি, কধম্পউটাে- ২০টি, ব্র ব্যাে 

ধসসরিাধিটাে - ৬দসট এবাং ২২টি আবহাওয়া দেশরনে জন্য প্ররয়াজনীয় সাংখ্যক আবসবাবপত্র ক্রয় কো হরয়রছ। 

 

 ধবধিন্ন পয থরবক্ষনাগারে অরটারিটিক ওরয়োে ধসরেি ২৮ দসট এবাং স্বয়াংধক্রয় বৃধিিাপক যন্ত্র ১৩ দসট স্থাপন কো হরয়রছ।    

 

 দেরশে ১৩টি নেী বন্দে আবহাওয়া পয থরবক্ষণাগারেে জন্য ১৩টি অরটারিটিক ওরয়োে ধসরেি, ৮টি Thunderstorm and 

Lightning Detection System with Telemetry, ৪টি Air Quality Monitoring System with Telemetry এবাং 

প্ররয়াজনীয় সাংখ্যক কনরিনশনাল আবহাওয়া যন্ত্রপাধত ক্রয় কো হরয়রছ।  

 দেরশে ধবধিন্ন স্থারন ৬টি ধসধিক পয থরবক্ষণাগাে স্থাপন কো হরয়রছ। 
 

সাংগঠন ও িানবসম্পরেে উন্নয়নাঃ 

 ধস্থত সাাংগঠধনক ইউধনরট নতুন ৫টি ১ি দেণীে আবহাওয়া পয থরবক্ষণাগাে (৫টি ইউধনট) এবাং ধবধিন্ন কযাটাগেীে ৪০ জন 

জনবল অন্তর্ভ থক্ত হরয়রছ। 

 ধবদ্যিান সাাংগঠধনক কাঠারিা পুনগ থঠন, পে সৃজন, পে উন্নীতকেণ ও পেনাি পধেবতথরনে কায থক্রি চলরছ যা বতথিারন 

জনপ্রশাসন িন্ত্রণালরয় অনুরিােরনে জন্য প্রধক্রয়ািীন েরয়রছ।  

 ২১টি ধসধসটিধি কযারিো সাাংগঠধনক কাঠারিারত অন্তর্ভ থক্ত কো হরয়রছ।  

 ১০ জন কি থচােীে শূন্য পে পূেণ এবাং ৬ জন কি থচােীরক পরোন্নধত প্রোন কো হরয়রছ।  

 অধিেপ্তেীয় প্রধশক্ষণ প্রধতষ্ঠারন অধিেপ্তরেে ২৩ জন, ধবিান বাধহনীে ২৮ জন, দনৌ-বাধহনীে ১১ জন কি থচােীরক এবাং ধবধিন্ন 

ধবশ্বধবদ্যালয় ও পধলরটকধনক ইনধিটিউরটে ১৮৯ জন ধশক্ষার্ীরক প্রধশক্ষণ প্রোন কো হরয়রছ।  

 অধিেপ্তেীয় ৪৬ জন আবহাওয়া ধবজ্ঞানী ও প্ররকৌশলী আন্তজথাধতক পয থারয় অনুধষ্ঠত ধবধিন্ন প্রধশক্ষণ, দসধিনাে, ওয়াকথশপ 

ইতযাধেরত অাংশগ্রহণ করেন। 

 বাাংলারেশ আবহাওয়া অধিেপ্তরেে ববজ্ঞাধনক ও প্ররকৌশলগত সহায়তায় গাজীপুেস্থ িান গরবষণা ইনধেটিউরট স্থাধপত 

“Agrometeorological and Crop Modeling Lab”-এ অধিেপ্তরেে আবহাওয়া ধবজ্ঞানীগণ কর্তথক িান গরবষণা 

ইনধেটিউরটে ১০ (েশ) জন ধবজ্ঞানীরক Agrometeorological and Crop Modeling এে উপে প্রধশক্ষণ প্রোন কো 

হয়।  

 

 

 



C:\Users\Hassan\Desktop\Achievement 2015-2016   (24-05-2017)-Nikosh.docx-Nipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধচত্র: বাাংলারেশ আবহাওয়া অধিেপ্তরে অনুধষ্ঠত Agrometeorological and Crop Modeling এে উপে প্রধশক্ষণ গ্রহণকােী কৃধষ 

ধবজ্ঞানীরেে িরধ্য ঢাকা ধবশ্বধবদ্যালরয়ে ভূ ও পধেরবশ ধবজ্ঞান অনুষরেে  ীন  াঃ িাকসুে কািাল সনে ধবতেণ করেন। 

 বাাংলারেশ আবহাওয়া অধিেপ্তরে জরলাচ্ছ্বারসে পূব থািাস প্রোরন ব্যবহৃত Storm Surge Model এে কায থকাধেতা, ির ল 

পধেচালনা কো এবাং এে ব্যবহাে সম্পরকথ ঢাকা ধবশ্বধবদ্যালরয়ে ধশক্ষক এবাং  ছাত্ররেেরক প্রধশক্ষণ প্রোন কো হরয়রছ। 

 
ধচত্র: বাাংলারেশ আবহাওয়া অধিেপ্তরে ঢাকা ধবশ্বধবদ্যালরয়ে ধশক্ষক ও ছাত্ররেেরক জরলাচ্ছ্বারসে পূব থািাস প্রোরন ব্যবহৃত Storm 

Surge Model এে উপে প্রধশক্ষণ । 
 

ধবজ্ঞান ও তথ্য প্রযুধক্তাঃ  
 

 বাাংলারেশ আবহাওয়া অধিেপ্তরেে ওরয়বসাইরটে উন্নয়ন কো হরয়রছ। অধিেপ্তেীয় সকল তথ্যাধে ধনয়ধিতিারব ওরয়বসাইরট 

পাওয়া যারে যা ধনয়ধিত ধেরন দু’বাে এবাং প্ররয়াজরন তরতাধিকবাে আপর ট কো হরয় র্ারক। 
 

 ঢাকাস্থ ঝড় সতকীকেণ দকরে সাি থাে স্থাপন করে ব্র ব্যাে ইন্টােরনট সাংরযাগ প্রোন এবাং িাঠ পয থারয় পয থরবক্ষণাগােসমূরহে 

৮৭টি ইন্টােরনট সাংরযাগ প্রোন কো হরয়রছ। 



C:\Users\Hassan\Desktop\Achievement 2015-2016   (24-05-2017)-Nikosh.docx-Nipa 

 

 

 ধ ধজটাল ওরয়োে ধসরেি স্থাপন এবাং ইন্টােরনট ব্যবস্থা প্রবতথরণে ফরল অধত দ্রুত সিরয় আবহাওয়াে তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহ ও 

আোন-প্রোন কো সম্ভব হরে। 
 

 Japanese Satellite “Himawari Cast” Receiving System এে িাধ্যরি আবহাওয়া উপাত্ত ও Satellite Imageries 

সাংগ্রহ কো হয়। 
 

 দেরশে অিযন্তেীণ আবহাওয়া উপাত্ত আোন-প্রোরনে জন্য Software Upgradation কো হরয়রছ।  
  

 

 

আন্তজথাধতক সম্পৃক্ততাাঃ 
  

 ধিপাধক্ষক চুধক্ত দিাতারবক বাাংলারেশ আবহাওয়া অধিেপ্তে ও নেওধয়ধজয়ান ধিটিওরোলধজকযাল ইনধেটিউট-এে দযৌর্ 

উরদ্যারগ েক্ষ িানব সম্পে গঠন ও  গরবষণা কায থক্রি চলিান েরয়রছ। 

 

 
ধচত্র: বাাংলারেশ এবাং নেওরয়ে দযৌর্ উরদ্যারগ ‘‘বাাংলারেরশে জলবায়ুে প্রধতরবেন’’-এে দিাড়ক উরমাচন কেরছন প্রধতেক্ষা 

িন্ত্রণালরয়ে ধসধনয়ে সধচব জনাব কাজী হাধববুল আউয়াল ও নেওরয়ে োষ্ট্রদূত Ms. Merete Lundemo। 

 

 আবহাওয়া ও জলবায়ুে প্রকৃধত এবাং ববধশরিযে জন্য আবহাওয়া ধবজ্ঞারন আন্তজথাধতক সম্পকথ অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ। এ প্ররচিায় 

ধবশ্ব আবহাওয়া সাংস্থা (WMO), Japan International Co-operation Agency (JICA), ধবশ্বব্যাাংক (WB), এধশয়ান 

দ িরলপরিন্ট ব্যাাংক (ADB) ও অন্যান্য োতা সাংস্থা, উন্নত দেরশে সমৃদ্ধ আবহাওয়া সাধি থসসমূহ, আঞ্চধলক ও আন্তজথাধতক 

আবহাওয়া ও জলবায়ু গরবষণা দকেসমূহ সোসধে এ অধিেপ্তরেে সাংরগ সম্পৃক্ত েরয়রছ। 
 

 অত্র অধিেপ্তরে ২৮ এধপ্রল ২০১৬-এ অনুধষ্ঠত “The Eighth Monsoon Forum” ও ২২ দফব্রুয়ােী ২০১৬-এ অনুধষ্ঠত “User 

Need Assessment workshop for Developing Climate Data Portal for Bangladesh” শীষ থক দসধিনারে দেশী-

ধবরেশী গরবষক ও আবহাওয়াধবেগণ অাংশগ্রহণ করেন।  

 

আইন/ধবধি-ধবিান/নীধতিালা/প্রণয়ন/সাংরশািন/বঙ্গানুবাোঃ 
 

 ‘আবহাওয়া আইন-২০১৬’ এে খসড়া বতথিারন আইন, ধবচাে ও সাংসে ধবষয়ক িন্ত্রণালরয়ে দলধজসরলটিি ও সাংসে ধবষয়ক 

ধবিারগ দিটিাং এে জন্য প্রধক্রয়ািীন েরয়রছ।  
 

 ধবদ্যিান ধনরয়াগধবধি-১৯৮৪ এবাং সাাংগঠধনক কাঠারিাে বঙ্গানুবাে কো হরয়রছ। 
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উন্নয়ন প্রকল্পাঃ 
 

 ‘‘ধসরলটস্থ ধনি থেশীল আবহাওয়া অধফস, দফণীস্থ পাইলট দবলুন পয থরবক্ষণাগাে উন্নয়ন ও সম্প্রসােণ (সাংরশাধিত)’’ শীষ থক 

প্রকল্পটি সব থরিাট টাাঃ ২৪৪৮.৭৫ লক্ষ িাত্র প্রাক্কধলত ব্যরয় জুলাই ২০১৩ হরত জুন ২০১৮ দিয়ারে বাস্তবায়রনে জন্য ধনি থাধেত 

েরয়রছ। এ প্রকরল্পে আওতায় ধসরলট ও দফনী-রত নতুন ২টি আবহাওয়া পয থরবক্ষণাগাে িবন ধনি থাণ সম্পন্ন হরয়রছ। ঢাকা ও ধসরলটস্থ 

অপারেশনাল কারজ ধনরয়াধজত কি থচােীগরণে আবাধসক সিস্যা সিািারনে লরক্ষয ৩টি আবাধসক িবন ধনি থাণ কাজ চলরছ। 

ইরতািরধ্য টাাঃ ৩৯১.০০ লক্ষ িাত্র ব্যরয় অতযাধুধনক স্পশ থকাতে ধ ধজটাল যন্ত্রপাধত স্থাপন কো হরয়রছ। স্থাধপত যন্ত্রপাধতে িাধ্যরি 

ধেবা-োধত্র ২৪ ঘন্টা আবহাওয়া উপাত্ত সাংগ্রহ কো হরে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ধচত্রাঃ নতুন অধফস িবন, ধসরলট।                                      ধচত্রাঃ আবাধসক িবন, ধসরলট। 

 ‘‘বাাংলারেরশে ১৩টি নেী বন্দরে ১ি দেণীে আবহাওয়া পয থরবক্ষণাগাে শধক্তশালীকেণ’’ শীষ থক প্রকল্পটি সব থরিাট  

টাাঃ ৫৩৯৩.৩৫ লক্ষ িাত্র প্রাক্কধলত ব্যরয় জুলাই ২০১৪ হরত জুন ২০১৭ দিয়ারে বাস্তবায়নািীন েরয়রছ। এ প্রকরল্পে আওতায় দেরশে 

১৩টি দনৌ-পূব থািাস দকরেে দিোিত ও সাংেক্ষণ,  েরিটেী িবন ধনি থাণ, অতযাধুধনক ধ ধজটাল আবহাওয়া যন্ত্রপাধতসহ 

কনরিনশনাল আবহাওয়া যন্ত্রপাধত সাংগ্রহ ও স্থাপরনে কাজ চলরছ। প্রকল্পটি বাস্তবাধয়ত হরল আবহাওয়া পয থরবক্ষণ ও পূব থািাস 

পদ্ধধতে আধুকায়ন কোসহ ধনোপে দনৌ-চলাচরলে লরক্ষয নেী বন্দেসমূরহে জন্য আবহাওয়া পূব থািাস ও সতকথবাতথা প্রোন অধিকতে 

সহজ হরব। ফরল, প্রাকৃধতক দুরয থারগে কােরণ জীবন ও সম্পরেে ক্ষয়ক্ষধতে পধেিান আেও বহুলাাংরশ কধিরয় আনা সম্ভব হরব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ধচত্রাঃ আশুগঞ্জ আবহাওয়া পয থরবক্ষণাগাে                       ধচত্রাঃ নেধসাংেী আবহাওয়া পয থরবক্ষণাগাে  
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 ‘‘ঢাকা ও োংপুে ধিটিওরোলধজকযাল ো াে ধসরেি স্থাপন (ধ রটইল  ধ জাইন)’’ শীষ থক প্রকল্পটি সব থরিাট টাাঃ ২৩০.০০ 

লক্ষ িাত্র  প্রাক্কধলত ব্যরয় জুলাই ২০১৫ হরত জুন ২০১৬ দিয়ারে বাস্তবাধয়ত হরয়রছ। ‘‘ঢাকা ও োংপুে ধিটিওরোলধজকযাল ো াে 

ধসরেি স্থাপন শীষ থক  প্রকরল্পে পূব থ প্রস্তুধতমূলক প্রকল্প ধহরসরব জাপানী পোিশ থরকে িাধ্যরি ঢাকাে জয়রেবপুে এবাং োংপুে ো াে 

টাওয়াে িবরনে স্থাপতয নকশাসহ স্ট্রাকচাোল ধ জাইন এবাং ো াে যরন্ত্রে ধ জাইন প্রণয়ন কো হরয়রছ।  

 

 ‘‘Strengthening Meteorological Information Services and Early Warning Systems 

(Component-A)’ under ‘Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project” শীষ থক প্রকরল্পে 

পূব থ প্রস্তুধতমূলক প্রকল্প ধহরসরব ধবশ্বব্যাাংরকে আধর্ থক সহরযাধগতায় ‘‘Bangladesh Weather and Climate Services 

Regional Project” শীষ থক প্রকল্পটি অরটাবে ২০১৫ হরত জুন ২০১৭ দিয়ারে টাাঃ ৭০০.০০ লক্ষ প্রাক্কধলত ব্যরয় বাস্তবাধয়ত 

হরয়রছ।  

প্রকাশনাাঃ 

 

অত্র অধিেপ্তে কর্তথক ‘‘ Dew- Drop’’ ধশরোনারি একটি Scientific Journal of Meteorology & Geo-physics  

বছরে দুইবাে প্রকাধশত হরে। 

 


