
                                                       

 
 

কম � পিরক�না/সভা 
                      
 জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা সভার কায �িববরণী ( ০২ অে�াবর ২০১৭): 

 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ�র 

আবহাওয়া ভবন 
ই-২৪, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭ 

ন�র ২৩.০৯.০০০০.১২৭.১৮.০৫০.১৩.                                                                                     তািরখ:         অে�াবর ২০১৭ 
 
 

িবষয়: জাতীয় ��াচার �কৗশল (NIS) বা�বায়েনর লে�� �নিতকতা কিম�র ১৬তম সভার কায �িববরণীর �িতেবদন। 

��: ন�র �ম/জা:��াচার/২০১২/িড-১১/১৫৩১, তািরখ ১ অে�াবর ২০১৩ 

সভার সভাপিত :  সাম�ি�ন আহেমদ 
   পিরচালক, বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ�র 
 

সভার তািরখ ও সময় :  ২ অে�াবর ২০১৭ ি�ঃ, সকাল ১১.০০ ঘ�কা 

সভার �ান :  পিরচালক মেহাদেয়র অিফস ক�, আবহাওয়া সদর দ�র,    
    ঢাকা । 

সভায় উপি�ত সদ�গেণর তািলকা :  পিরিশ�- ''ক''। 
 

 সভাপিত মেহাদয় উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। সভার ��েত সদ�-সিচব �বগম কাওসার পারভীন, 
 সহকারী পিরচালক সভার আেলাচ� �চী উপ�াপন কেরন। সভায় ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা হয়।  
 

 ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর লে�� বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ�র ক��ক িন�িলিখত কায ��ম �হেণর িস�া� হয়: 
 (১) অ� অিধদ�েরর অধীেন সকল শাখা/মহাশাখায় ই-নিথ চা� করার লে�� �থম পয �ােয় �ায় ২১১জন কম �কত�া/কম �চারীেদর 

�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ এবং লাইভ সাভ �ােরর কায ��ম �� হেয়েছ যা �িতিনয়ত �ব�ত হে�। ইেতামে� আগ� ও 
�সে��র/২০১৭ মােস বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ�র ই-নিথ �বহারকারী ১৫৯� �িত�ােনর মে� ি�তীয় অব�হােন 
রেয়েছ। 
 

(২) আবহাওয়া �ব �াভাস জনসাধারেণর �দারেগাড়ায় �পৗঁিছেয় �দয়ার লে�� �মাবাইল Apps চা� করা হেয়েছ। যার মা�েম 
জনসাধারণ তাৎ�িণক আবহাওয়া স�েক� অবিহত হেত পারেছ। 
 

(৩) ইেলক�িনক গভণ �েম� �িকউরেম� (ই-িজিপ) �পাট �ােল অ�� �ি�র জ� ০২ (�ই) জন কম �কত�া িসিপ�ইউ-�ত �িশ�ণ 
�হণ কেরেছন এবং িবভাগীয় দরপে�র ��তা ও গিতশীলতা আনয়েনর লে�� ইেতামে�ই ই-িজিপর মা�েম Supply 
and installation of BMD Aquaculture Meteorological APP for Fish Cultivation and 

Management দরপ� আহবান করা হেয়েছ । 
 

(৪) কম �কত�া/কম �চারীেদর যথাসমেয় অিফেস উপি�িত, অব�ান ও ��ানসহ সামি�কভােব অিফস চলাকালীন সমেয় �ংখলা 
িনি�তকরেণর জ� অিধদ�েরর �ধান ফটেক ''েমিশন িরেডবল পাি�ং কাড �'' এর �ব�া �বত�ন করা হেয়েছ। এছাড়াও 
সদর দ�র, ঝড় সতক�করণ �ক� ও �িমক� পয �েব�ণাগার �কে�র �েবশ পেথ "বােয়ােমি�ক"  প�িতেত কম ��েল 
উপি�িত চা� করা হেয়েছ।   

(৫) পিরচালক মেহাদেয়র সভাপিতে� �িত মােসর �থম স�ােহ অিধদ�েরর িবিভ� শাখা/মহাশাখার সম�েয় মািসক সম�য় 
সভা চা� করা হেয়েছ। পরবত� মািসক সভার �ব �বত� সভার কােজর অ�গিত স�েক� অবিহত করা হে� ফেল 
শাখা/মহাশাখার সামি�কভােব কােজর জবাবিদিহতা ও কােজর গিত �ি� পাে�। 

 

(৬) বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল (BCC) এ GeoDASH overview, Configuration & Administration 
িবষয়ক �িশ�েণ ০২ (�ই) জন, বাংলােদশ �েকৗশল িব�িব�ালেয়র িব�ান ও �েকৗশল িবভােগ "CNA with 

Network Security (2nd Batch)" িবষয়ক �িশ�েণ ০১ (এক) জন এবং জাতীয় পিরক�না উ�য়ন একােডমীেত 
‘’Management Skills for Project Executives’’ িবষেয় ০২ (�ই) জনসহ ০৫(প�চ) জন কম �চারী �িশ�ণ 
�হণ কেরেছন। 
 

(৭) িব� আবহাওয়া সং�া (WMO), জাপান আ�জ�ািতক সহেযািগতা সং�া (JICA), �কািরয়া আ�জ�ািতক সহেযািগতা 
সং�া (KOICA) সহ িবিভ� সং�ার সহায়তায় এবং বাংলােদশ সরকােরর অথ �ায়েন িবিভ� �কে�র আওতায় কম �কত�া 
ও কম �চারীেদর কম �দ�তা �ি�র লে�� আবহাওয়া িব�ােনর িবিভ� শাখায় �বেদিশক ��িনং এর �ব�া �হণ করা হে�। 
 

(৮) অ� অিধদ�েরর িনয়�ণাধীন সকল পয �েব�ণাগােরর �িম সং�া� কাগজপ�ািদ হালনাগাদ করার লে�� ১� কিম� গঠন 
করা হেয়েছ এবং এর কায ��ম চলেছ।  
 

(৯) হাইেকাট �, �ি�মেকাট � ও �াই��নােল এ অিধদ�েরর চলমান মামলাস�হ িন�ি�করণােথ � ১� কিম� গঠন করা হেব। 
 

(১০) দরপে�র ��তা ও গিতশীলতা �ি�র জ� মাল�পল �িপং িসে�ম চা� করা হেয়েছ। 
 

             সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায়  উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি�    
                          �ঘাষণা করা হয়। 



 
 
 
                                                                                                                                     �া�িরত 

 

       (সাম�ি�ন আহেমদ) 
পিরচালক 

ও 
সভাপিত 

জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়ন কিম� 
বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ�র 


