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         গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
            বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ�র 
                  আবহাওয়া ভবন 
          ই-২৪, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭। 

           www.bmd.gov.bd 
 
 

 নং- ২৩.০৯.০০০০.১৩৩.১৮.০১২.০৮.       তািরখঃ        /০৭/২০১৮ ি�.। 
 
 
িবষয়ঃ    �শাসিনক উ�য়ন সং�া� সিচব কিম� ক��ক অ�েমািদত মাঠ পয �ােয়র �সবা �দান �িত�িত (িস�েজ� স চাট �ার) এর 

ফরেমট অ�সরণ, �ণয়ণ ও হালনাগাদ করণ। 
 
��ঃ    ১। ২৩.০০.০০০০.১৫০.১৬.০১৮ (অংশ).১৭.১৮৫,    তািরখঃ ২২ �জ�� ১৪২৫/ ৫ �ন ২০১৮। 
         ২।  ২৩.০০.০০০০.১১০.২৭.০৬২.১৬.১০১৮,  তািরখঃ  ১২ আষাঢ় ১৪২৫/ ২৬ �ন ২০১৮। 

     
 
  

 উপ� ��  িবষয় ও �ে�াি�িখত পে�র পিরে�ি�েত বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ��রর িস��জ�স চাট �ার  সিচব কিম� 
ক��ক অ�েমািদত মাঠ পয �ােয়র �সবা �দান �িত�িত  এর ফরেমট অ�সরণ �ব �ক হালনাগাদ করা হেয়েছ। সি�েবিশত ফরেমট �রণ 
�ব �ক উহার ০১� হাড �কিপ এতৎসংেগ ��রণ করা হেলা। 
 

 
সং�ি�ঃ ১২ (বার) পাতা।                                                                          

    

             �া�িরত/- 
          (সাম�ি�ন আহেমদ) 
                 পিরচালক  
     �ফান : ৯১২৩৮৩৮ (অিফস)। 

সিচব 
�িতর�া ম�ণালয়  
গণভবন কমে�� 
�শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 
 

(�ি� আকষ �ণঃ ১। �মাঃ সিফ�ল আহ�দ, অিতির� সিচব এবং �ফাকাল পেয়�, �নিতকতা কিম�। 
       ২।  �ফরেদৗসী আ�ার, উপসিচব) 
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১.   ঝড় সতক�করণ �ক�, আবহাওয়া কমে��, ই-২৪, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭,  �ফান : ৯১৪১৪৩৭, ৯১৩৫৭৪২, ফ�া� : ৮১১৮২৩০,৯১০৩৯০৮, ওেয়বসাইট : www.bmd.gov.bd  

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

�ঃনং �সবা স�েহর নাম 
�সবা �দােনর 
সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় 

কাগজপ� 
�েয়াজনীয় কাগজপ�/ 

আেবদন ফরম �াি��ান 

�সবা�� ও 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম না�ার, �জলা/ 

উপেজলা �কাড �, অিফিসয়াল 
�টিলেফান ও ই-�মল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
না�ার, �জলা/ উপেজলা �কাড �, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. সব ��েরর জনগেণর জ� আবহাওয়ার 

�ব �াভাস �দান 

১০:০০ ও ১৮:০০ �েযাজ� নয় 
ফ�া�, �ফান, ওেয়বসাইট, 
�য �কান �মাবাইল �থেক 
১০৯৪১ ডায়াল কের। 

�েযাজ� নয় 

�মাঃ আ�ল মা�ান 
আবহাওয়ািবদ 
ঝড় সতক�করণ �ক�, আবহাওয়া 
কমে��, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭ 
�ফান : ৯১৪১৪৩৭, ৯১৩৫৭৪২, 
ফ�া� :৮১১৮২৩০,৯১০৩৯০৮ 
ওেয়বসাইট : www.bmd.gov.bd 
ইেমইল : swcbmd@yahoo.com, 
swc@bmd.gov.bd 

�মাসা�ৎ আয়শা খা�ন 
উপপিরচালক 
ঝড় সতক�করণ �ক�, আবহাওয়া 
কমে��, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭ 
�ফান : ৯১৪১৪৩৭, ৯১৩৫৭৪২, 
ফ�া� : ৮১১৮২৩০,৯১০৩৯০৮ 
ওেয়বসাইট : www.bmd.gov.bd  
ইেমইল : swcbmd@yahoo.com, 
swc@bmd.gov.bd 

২. �ষকেদর জ� �িষ আবহাওয়া 
�ব �াভাস �দান 

১০:০০ ও ১৮:০০ �েযাজ� নয় ফ�া�, �ফান , ওেয়বসাইট ঐ ঐ ঐ 

৩. ঢাকা, চ��াম, রাজশাহী, �লনা, িসেলট, 
বিরশাল, রং�র, ময়মনিসংহ িবভাগ 
স�েহর জ� আলাদা ভােব আবহাওয়ার 
�ব �াভাস �দান। 

১০:০০ ও 
১৮:০০ 

�েযাজ� নয় ফ�া�, �ফান , ওেয়বসাইট ঐ ঐ ঐ 

৪. 
অভ��রীণ নদী ব�র�েলার জ� 
আবহাওয়ার �ব �াভাস �দান 

০৫:০০, ১০:০০, 
১৬:০০ ও ২২:০০ 

�েযাজ� নয় 
ফ�া�, �ফান, ওেয়বসাইট, 
�য �কান �মাবাইল �থেক 

১০৯৪১ ডায়াল কের। 
ঐ ঐ ঐ 

৫. উ�র বে�াপসাগের মাছ ধরার �লার ও 
�নৗকাস�েহর জ� আবহাওয়ার 
�ব �াভাস �দান 

১০:০০ �েযাজ� নয় �ফান , ওেয়বসাইট ঐ ঐ ঐ 

৬. স��গামী জাহাজ ও �লােরর জ� 
আবহাওয়ার �ব �াভাস �দান 

১০:০০ ও ২২:০০ �েযাজ� নয় ঐ ঐ ঐ ঐ 

৭. ঢাকা ও পা��বত� এলাকার জ� 
আবহাওয়ার �ব �াভাস �দান 

০৬:০০, ১২০০,  
১৮:০০ ও ২৪:০০ 

�েযাজ� নয় �ফান, ওেয়বসাইট ঐ ঐ ঐ 
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৮. ২৪° উ�র এবং ২১° উ�র অ�াংশ এর 
ম�বত� এলাকার আবহাওয়ার �ব �াভাস 
�দান 

১৭:০০ �েযাজ� নয় ঐ ঐ ঐ ঐ 

৯. চ��াম, পাব �ত� চ��াম ও �িম�া 
অ�ল স�েহর জ� আবহাওয়ার 
�ব �াভাস �দান  

১৭:০০ �েযাজ� নয় ফ�া�, �ফান ঐ ঐ ঐ 

১০. িভআইিপেদর চািহদা অ�যায়ী 
আবহাওয়ার �ব �াভাস �দান 

চািহদা �মাতােবক �েযাজ� নয় অ�েরাধ প�, ফ�া�, 
�ফান 

ঐ ঐ ঐ 

১১. বে�াপসাগের �� �েয �াগ (�মৗ�মী 
িন�চাপ, �িণ �ঝড় ইত�ািদ) এর জ� 
সতক�বাত�া বা আবহাওয়ার িবেশষ 
িব�ি� �দান 

তাৎ�িণক/ 
�েয়াজন অ�যায়ী 

�েযাজ� নয় 
ফ�া�, �ফান, ওেয়বসাইট, 
�য �কান �মাবাইল �থেক 

১০৯৪১ ডায়াল কের। 
ঐ ঐ ঐ 

১২.  কালৈবশাখীর জ� সতক�বাত�া 
 ভাির বষ �েণর জ� সতক�বাত�া 
 উ�র  বে�াপসাগের �� ঝেড়া- 

বাতাস এর জ� সতক�বাত�া �দান 
 তাপ�বােহর (Heat Wave) 

�ব �াভাস �দান 
 �শত��বােহর  (Cold Wave) 

�ব �াভাস �দান  
 ঘন �য়াশার �ব �াভাস �দান 

তাৎ�িণক/ 
�েয়াজন অ�যায়ী 

�েযাজ� নয় ঐ ঐ ঐ ঐ 

 

 বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ�েরর "BMD Weather Apps”- এর মা�েম সব �েশষ আবহাওয়ার ত� জনসাধারেণর জ� সরবরাহ করা হে�। 
 বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ�েরর "BMD Aquacuture Apps"- এর মা�েম মৎ� চাষীেদর জ� মাছ চােষ আবহাওয়ার �ভাব ও �ব�াপনা স�েক� ত� �দান করা হয়। 
 Climate data portal-এর মা�েম জলবা�র �ব �াভাস �াি�র �িবধা �দান করা হয়। 
 Online Data Purchase এর মা�েম আবাহওয়া উপা� �েয়র �িবধা �দয়া হয়। 
 আবহাওয়া অিধদ�েরর Website (www.bmd.gov.bd)- এর মা�েম িবগত মােসর খরার পিরি�িতর িচ� সরবরাহ করা হয়। 
 �দেশর ৩৫� িসনপ�ক পয �েব�ণাগার �থেক �িত িতন ঘ�া পরপর িসনপ�ক পয �েব�ণ, ১০� পাইলট �ব�ন পয �েব�ণাগার �থেক �িত ছয় ঘ�া পরপর পাইলট �ব�ন পয �েব�ণ ও �িতিদন RS পয �েব�ণ সং�হ 
কের Global Telecommunication System-GTS এর মা�েম সারা িবে� আদান �দান করা হয়। 

 তািলকা�� সরকাির/�বসরকাির �িত�ান/সং�ােক �িতিদন ফ�া�/ইেমইেলর মা�েম হালনাগাদ �ব �াভাস �দান করা হয়। 
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২. জলবা� মহাশাখা, আবহাওয়া ভবন, ই-২৪, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭ 
    �ফান : ০২-৯১১১৯৪২, ফ�া� : ০২-৮১১৮২৩০ 

�ঃনং �সবা স�েহর নাম 
�সবা �দােনর 
সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় 

কাগজপ� 
�েয়াজনীয় কাগজপ�/ 

আেবদন ফরম �াি��ান 

�সবা�� ও 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম না�ার, 

�জলা/ উপেজলা �কাড �, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
না�ার, �জলা/ উপেজলা �কাড �, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-

�মল 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ�েরর 
�িত� পয �েব�ণাগাের �রকড ��ত 
আবহাওয়া ও জলবা� উপা�, �-
ক�ন ও �জ�ািত�িব�ান সং�া� 
ত�-উপা� সংর�ণ ও সরবরাহ 
করা। 

সরকারী ��র িদন 
�তীত ৯-০০ হেত 
৫-০০ পয �� 

অ�েরাধ প�, 
ফ�া�, �ফান 

অ�েরাধ প�, ফ�া�, 
�ফান 

��হার সরকাির 
িবিধ অ�যায়ী 

উপপিরচালক 
জলবা� মহাশাখা, আবহাওয়া 
ভবন, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭ 
�ফান : ০২-৯১১১৯৪২,  
ফ�া� : ০২-৮১১৮২৩০ 
 

উপপিরচালক 
জলবা� মহাশাখা, আবহাওয়া 
ভবন, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭ 
�ফান : ০২-৯১১১৯৪২,  
ফ�া� : ০২-৮১১৮২৩০ 

২. অিধদ�রীয় পয �েব�ণাগাের 
�রকড ��ত সকল আবহাওয়া ও 
জলবা� উপা� সংর�ণ �দিশ-
িবেদিশ সং�া স�েহর চািহদা 
�মাতােবক সরবরাহ করা। 

সরকারী ��র িদন 
�তীত ৯-০০ হেত 
৫-০০ পয �� 

অ�েরাধ প�, 
ফ�া�, �ফান 

অ�েরাধ প�, ফ�া�, 
�ফান 

��হার সরকাির 
িবিধ অ�যায়ী 

ঐ ঐ 

৩. গেবষক ও গেবষণাকারী �িত�ান 
স�েহর িনকট �� �ে� উপা� ও 
ত� সরবরাহ করা। 

সরকারী ��র িদন 
�তীত ৯-০০ হেত 
৫-০০ পয �� 

অ�েরাধ প�, 
ফ�া�, �ফান 

অ�েরাধ প�, ফ�া�, 
�ফান 

��হার সরকাির 
িবিধ অ�যায়ী 

ঐ ঐ 

৪. �দেশর সকল �ােনর �েয �াদয়-
�য �া�, চে�াদয়-চ�া�, �সহির-
ইফতার সময়�চী, �িত বছেরর �ন 
�ফজ, �িত আরিব মােসর ন�ন  
চ�েদর �ানাংক িববরণী, �িত 
বছেরর �সিলম পেব �র তািলকা, �য � 
ও চ� �হেণর িববরণ ��ত�ব �ক 
িবিভ� �দিশ-িবেদিশ সং�ায় 
সরবরাহ করা। 

সরকারী ��র িদন 
�তীত ৯-০০ হেত 
৫-০০ পয �� 

অ�েরাধ প�, 
ফ�া�, �ফান 

অ�েরাধ প�, ফ�া�, 
�ফান 

��হার সরকাির 
িবিধ অ�যায়ী 

ঐ ঐ 
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৩. �িষ আবহাওয়া মহাশাখা, আবহাওয়া ভবন, ই-২৪, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭ 
 �ফান : ০২-৮১৩০৩০৫, ফ�া� : ০২-৮১১৮২৩০ 
 

�ঃনং �সবা স�েহর নাম 
�সবা �দােনর 
সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় 

কাগজপ� 
�েয়াজনীয় কাগজপ�/ 

আেবদন ফরম �াি��ান 

�সবা�� ও 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম না�ার, 

�জলা/ উপেজলা �কাড �, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
না�ার, �জলা/ উপেজলা �কাড �, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-

�মল 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. �িষ আবহাওয়া �ব �াভাসঃ 

সা�ািহক, 

�িত রিববার 
অ�েরাধ প�, 
ফ�া�, �ফান, 
ওেয়বসাইট 

অ�েরাধ প�, ফ�া�, 
�ফান, ওেয়বসাইট �েযাজ� নয় 

�বগম িদল�বা �বগম 
আবহাওয়ািবদ 
�িষ আবহাওয়া মহাশাখা, 
আবহাওয়া ভবন, আগারগ�ও, 
ঢাকা-১২০৭ 
�ফান : ০২-৮১৩০৩০৫,  
ফ�া� : ০২-৮১১৮২৩০ 

�বগম কাওছার পারভীন 
উপপিরচালক 
�িষ আবহাওয়া মহাশাখা, 
আবহাওয়া ভবন, আগারগ�ও, 
ঢাকা-১২০৭ 
�ফান : ০২-৮১৩০৩০৫,  
ফ�া� : ০২-৮১১৮২৩০ 

২. ,,              মািসক 
�িত মােসর �থম 
�ই কায �িদবেস 

অ�েরাধ প�, 
ফ�া�, �ফান, 
ওেয়বসাইট 

অ�েরাধ প�, ফ�া�, 
�ফান, ওেয়বসাইট 

�েযাজ� নয় ঐ ঐ 

৩. ,,            ��মািসক 
�িত মােসর �থম 
�ই কায �িদবেস 

অ�েরাধ প�, 
ফ�া�, �ফান, 
ওেয়বসাইট 

অ�েরাধ প�, ফ�া�, 
�ফান, ওেয়বসাইট �েযাজ� নয় ঐ ঐ 

৪. ফসল �বানা, ফসল পিরচয �া হেত 
আর� কের ফসল সং�হ ও 
সংর�েণর �িত� পয �ােয় 
আবহাওয়া স�িক�ত িবষেয় 
পরামশ �। 

চািহদা �মাতােবক 
অ�েরাধ প�, 
ফ�া�, �ফান 

অ�েরাধ প�, ফ�া�, 
�ফান 

�েযাজ� নয় ঐ ঐ 

৫. �িষ আবহাওয়া উপা� ও ত� 
সরবরাহ করা। 

চািহদা �মাতােবক 
অ�েরাধ প�, 
ফ�া�, �ফান 

অ�েরাধ প�, ফ�া�, 
�ফান 

�েযাজ� নয় ঐ ঐ 
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৪.  আবহাওয়া �িশ�ণ �িত�ান, আবহাওয়া ভবন, ই-২৪, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭ 

 �ফান : ০২-৯১১৮৩৮৪,  ফ�া� : ০২-৮১১৮২৩০ 
 

�ঃনং �সবা স�েহর নাম 
�সবা �দােনর 
সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় 

কাগজপ� 
�েয়াজনীয় কাগজপ�/ 

আেবদন ফরম �াি��ান 

�সবা�� ও 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম না�ার, 

�জলা/ উপেজলা �কাড �, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
না�ার, �জলা/ উপেজলা �কাড �, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-

�মল 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. 
অিধদ�রীয় কম �কত�া/কম �চারীেদর 
�ারা পিরচািলত িব� আবহাওয়া 
সং�া (WMO)এর অ�েমািদত 
পা��চী অ�যায়ী আবহাওয়া, 
জলবা� ও �িমক� িবষেয় 
�িশ�ণ �দান করা। 

১ বছর 
পা��চী 
অ�যায়ী 

অ�েরাধ প� 
সরকারী িবিধ 

অ�যায়ী 

�মাঃ জালাল উ�ীন 
সহকারী আবহাওয়ািবদ 
আবহাওয়া �িশ�ণ �িত�ান, 
আবহাওয়া ভবন, আগারগ�ও, 
ঢাকা-১২০৭ 
�ফান : ০২-৯১১৮৩৮৪,   
ফ�া� : ০২-৮১১৮২৩০ 

�মাঃ আিজ�র রহমান 
উপপিরচালক  
আবহাওয়া �িশ�ণ �িত�ান, 
আবহাওয়া ভবন, আগারগ�ও, 
ঢাকা-১২০৭ 
�ফান : ০২-৯১১৮৩৮৪,   
ফ�া� : ০২-৮১১৮২৩০ 

২ �ল, �নৗ ও িবমান বািহনীসহ িবিভ� 
�দিশ-িবেদিশ সং�ার 
কম �কত�া/কম �চারীগণেক আবহাওয়া, 
জলবা� ও �িমক� িবষেয় 
�িশ�ণ �দান করা। 

 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৩. বাংলােদেশর  িবিভ� িশ�া 
�িত�ােনর িশ�াথ�গণেক 
আবহাওয়া, জলবা� ও �িমক� 
স�িক�ত �িশ�ণ �দওয়া হয়। 

 ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 
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৫. ওয়াক�শপ এ� �াবেরটরী, আবহাওয়া কমে��, ই-২৪, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭ 

 �ফান : ০২-৯১১৮৫৭৪, ফ�া� : ০২-৮১১৮২৩০ 
 

�ঃনং �সবা স�েহর নাম 
�সবা �দােনর 
সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় 

কাগজপ� 
�েয়াজনীয় কাগজপ�/ 

আেবদন ফরম �াি��ান 

�সবা�� ও 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম না�ার, 

�জলা/ উপেজলা �কাড �, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
না�ার, �জলা/ উপেজলা �কাড �, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-

�মল 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. 
িবিভ� িশ�া �িত�ােনর 
িশ�াথ�েদর আবহাওয়া য�পািত 
সং�া� কািরগির �ান �দােনর 
লে�� Industrial Attachment 
�কাস � পিরচালনা করা। 

পা��চী অ�যায়ী অ�েরাধ প� অ�েরাধ প� 
সরকারী িবিধ 
অ�যায়ী 

ওয়াক�শপ এ� �াবেরটরী, 
আবহাওয়া কমে��, আগারগ�ও, 
ঢাকা-১২০৭ 
�ফান : ০২-৯১১৮৫৭৪,  
ফ�া� : ০২-৮১১৮২৩০ 
 

�মাঃ �মাজাে�ল হক তরফদার 
উপপিরচালক(�েকৗশল) 
ওয়াক�শপ এ� �াবেরটরী, 
আবহাওয়া কমে��, আগারগ�ও, 
ঢাকা-১২০৭ 
�ফান : ০২-৯১১৮৫৭৪,  
ফ�া� : ০২-৮১১৮২৩০ 

 

 

৬. �িমক� পয �েব�ণ ও গেবষণা �ক�, আবহাওয়া কমে��, ই-২৪, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭। 
     �ফান : ০২-৮১১২৯৯৭, ফ�া� : ০২-৮১১৮২৩০ 

 

�ঃনং �সবা স�েহর নাম 
�সবা �দােনর 
সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় 

কাগজপ� 
�েয়াজনীয় কাগজপ�/ 

আেবদন ফরম �াি��ান 

�সবা�� ও 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম না�ার, 

�জলা/ উপেজলা �কাড �, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
না�ার, �জলা/ উপেজলা �কাড �, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. সারা �দেশ �িমক� সং�া� ত� 

মিনটর, সংর�ণ এবং জনসাধারণেক 
অবিহতকরণ। তাৎ�িণক/ 

�েয়াজন 
অ�যায়ী 

অ�েরাধ প�, 
ফ�া�, �ফান, 
ওেয়বসাইট 

অ�েরাধ প�, ফ�া�, 
�ফান, ওেয়বসাইট 

�েযাজ� নয় 

�িমক� পয �েব�ণ ও গেবষণা 
�ক�, আবহাওয়া কমে��, 
আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭। 
�ফান : ০২-৮১১২৯৯৭,  
ফ�া� : ৮১১৮২৩০ 

জনাব �মাঃ মিম�ল ইসলাম 
আবহাওয়ািবদ 
�িমক� পয �েব�ণ ও গেবষণা 
�ক�, আবহাওয়া কমে��, 
আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭। 
�ফান : ০২-৮১১২৯৯৭,  
ফ�া� : ৮১১৮২৩০ 

২. উপ�লীয় এলাকায় জনগেণর জান মাল 
র�ােথ � সংি�� ক��প� ও জনগেণর 
িনকট �নািম সতক� বাত�া িবতরণ 

তাৎ�িণক 
অ�েরাধ প�, 
ফ�া�, �ফান, 
ওেয়বসাইট 

অ�েরাধ প�, ফ�া�, 
�ফান, ওেয়বসাইট 

�েযাজ� নয় 
ঐ ঐ 
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৭. ইেলে�ালাইজার �া�, আবহাওয়া কমে��, ই-২৪, আগারগ�ও , ঢাকা-১২০৭ 
  �ফান : ০২-৯১১৯২৩০, ফ�া� : ০২-৮১১৮২৩০ 

�ঃনং �সবা স�েহর নাম 
�সবা �দােনর 
সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় 

কাগজপ� 

�েয়াজনীয় কাগজপ�/ 
আেবদন ফরম 

�াি��ান 

�সবা�� ও পিরেশাধ 
প�িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম না�ার, 

�জলা/ উপেজলা �কাড �, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
না�ার, �জলা/ উপেজলা �কাড �, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. হাইে�ােজন �াস উৎপাদন করা এবং 

অিধদ�েরর কােজ �বহােরর পর উ�ৃ� 
�াস �� �ে� িবিভ� সং�ােক চািহদা 
অ�যায়ী সরবরাহ করা। 

চািহদা 
�মাতােবক 

অ�েরাধ প� অ�েরাধ প� 
সরকাির িবিধ 
�মাতােবক 

ইেলে�ালাইজার �া�, আবহাওয়া 
কমে��, আগারগ�ও , ঢাকা-১২০৭ 
�ফান : ০২-৯১১৯২৩০,  
ফ�া� : ০২-৮১১৮২৩০ 

ইেলে�ালাইজার �া�, আবহাওয়া 
কমে��, আগারগ�ও , ঢাকা-১২০৭ 
�ফান : ০২-৯১১৯২৩০,  
ফ�া� : ০২-৮১১৮২৩০ 

 
 

 
 

৮. �ধান আবহাওয়া কায �ালয়, হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯ 
  �ফান : ০২-৮৯০১০১৩, ০২-৮৯০১০১৬  

 

�ঃনং �সবা স�েহর নাম 
�সবা �দােনর সেব �া� 

সময় 

�েয়াজনীয় 

কাগজপ� 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/ আেবদন 

ফরম �াি��ান 

�সবা�� ও পিরেশাধ 
প�িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম না�ার, 

�জলা/ উপেজলা �কাড �, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
না�ার, �জলা/ উপেজলা �কাড �, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. �বণতা �ব �াভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 
এিভেয়শন ��ন পয �েব�ণ (METAR) 
ও (MET REPORT) 

�িত আধ-ঘ�া পর 
পর (Aeronautical 
Fixed 
Telecommunicati
on Network- 
AFTN) এর মা�েম 
সারা িবে� আদান 
�দান করা হয়। 

সরাসির, 
�ফান 

সরাসির, �ফান �েযাজ� নয় 

�ব �াভাস কম �কত�া 
�ধান আবহাওয়া কায �ালয়, হযরত 
শাহজালাল আ�জ�ািতক 
িবমানব�র, �িম �েটালা,  
ঢাকা-১২২৯ 
�ফান : ০২-৮৯০১০১৩,  
০২-৮৯০১০১৬  
 

�মাহাঃ আসা�র রহমান 
সহকারী পিরচালক 
�ধান আবহাওয়া কায �ালয়, হযরত 
শাহজালাল আ�জ�ািতক 
িবমানব�র, �িম �েটালা,  
ঢাকা-১২২৯ 
�ফান : ০২-৮৯০১০১৩,  
০২-৮৯০১০১৬ 
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২. �বণতা �ব �াভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 
এিভেয়শন িবেশষ পয �েব�ণ 
(SPECIAL) 

�েয়াজন অ�যায়ী 
(যখন আবহাওয়া 

খারাপ থােক) 
ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৩. িবমান ব�র �ব �াভাস (Terminal 
Aerodrome Forecast-TAF) 

�িত ছয় ঘ�া পর পর 
(AFTN) এর মা�েম 

সারা িবে� আদান 
�দান করা 

হয়।(০৫:০০,১১:০০, 
১৭:০০ ও ২৩:০০) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৪. উ�য়ন �িঁক �ব �াভাস (Aviation 

Hazard) 
০১:০০, ০৭:০০,১৩:০০ 

ও ১৯:০০ 
ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৫. অভ��রীণ উ�য়ন �ব �াভাস (Local 

Forecast) 
০৫:০০ ও ১৩:০০ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৬. অ�া� িবমান ব�েরর �ব �াভাস 
(Aerodrome Forecast) 

০৫:০০, ১১:০০ ও 
১৭:০০ 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৭. উ�য়ন সতক�বাত�া (Aviation 

Warning) 
�েয়াজন অ�যায়ী 
(আবহাওয়া খারাপ 

হওয়ার স�াবনা �দখা 
িদেল) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৮. সম� বাংলােদশ উ��াকাশ সতক�বাত�া 
(SIGMET) 

�েয়াজন অ�যায়ী 
(আবহাওয়া খারাপ 

হওয়ার স�াবনা �দখা 
িদেল AFTN এর 
মা�েম সারা িবে� 
আদান �দান করা 

হয়)। 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৯. 
িবমানপথ �ব �াভাস (Route Forecast-
ROFOR) 

�িত ৬ ঘ�া পর পর 
AFTN এর মা�েম 
সারা িবে� আদান 
�দান করা হয়। 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

১০. অভ��রীণ/ আ�জ�ািতক �াইট �ফা�ার চািহদা �মাতােবক ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 
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৯. শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, আবহাওয়া কায �ালয়,  পেত�া, চ��াম 
       �ফান : ০৩১-২৫০০৯৬২, ফ�া� : ০৩১-২৫০০৯৮৮ 
 
 

�ঃনং �সবা স�েহর নাম 
�সবা �দােনর 
সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় 

কাগজপ� 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/ আেবদন 

ফরম �াি��ান 

�সবা�� ও পিরেশাধ 
প�িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম না�ার, 

�জলা/ উপেজলা �কাড �, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
না�ার, �জলা/ উপেজলা �কাড �, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. 

চ��াম ও এর পা��বত� এলাকার 
আবহাওয়ার �ব �াভাস 

০৬:০০ ও ১৮:০০ 
অ�েরাধ প�, 

ফ�া� ও 
�ফান 

অ�েরাধ প�, ফ�া� 
ও �ফান 

�েযাজ� নয় 

সহকারী পিরচালক 

শাহ আমানত আ�জ�ািতক 
িবমানব�র, আবহাওয়া 
কায �ালয়,  পেত�া, চ��াম 
�ফান : ০৩১-২৫০০৯৬২, 
ফ�া� : ০৩১-২৫০০৯৮৮ 

সহকারী পিরচালক 

শাহ আমানত আ�জ�ািতক 
িবমানব�র, আবহাওয়া 
কায �ালয়,  পেত�া, চ��াম 
�ফান : ০৩১-২৫০০৯৬২, 
ফ�া� : ০৩১-২৫০০৯৮৮ 

২. চ��াম স�� ব�র ও তৎসংল� 
এলাকায় মাছ ধরার �লার ও 
�নৗকাস�েহর জ� আবহাওয়ার 
�ব �াভাস 

০৬:০০ ঐ ঐ ঐ ঐ 
 

ঐ 

৩. 

�বণতা �ব �াভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 
এিভেয়শন ��ন পয �েব�ণ (METAR) 
ও (MET REPORT) 

�িত ঘ�ায় 
িবমানব�র চা� 
থাকা অব�ায় 
AFTN এর 

মা�েম সারা িবে� 
আদান �দান করা 

হয়। 

ঐ ঐ ঐ ঐ 
 

ঐ 

৪. �বণতা �ব �াভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 
এিভেয়শন িবেশষ পয �েব�ণ 
(SPECIAL) ও (SPECI) 

�েয়াজন অ�যায়ী 
(যখন আবহাওয়া 

খারাপ থােক) 
িবমানব�র চা� 
থাকা অব�ায় 
AFTN এর 

মা�েম সারা িবে� 
আদান �দান করা 

হয়। 

ঐ ঐ ঐ ঐ 
 

ঐ 
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৫. িবমান ব�র �ব �াভাস (Terminal 

Aerodrome Forecast-TAF) 
�িত ছয় ঘ�া পর 
পর িবমানব�র 

চা� থাকা অব�ায় 
AFTN এর 

মা�েম সারা িবে� 
আদান �দান করা 
হয়। (০৫০০,১১০০, 
১৭০০ ও ২৩০০) 

ঐ ঐ ঐ ঐ 
 

ঐ 

৬. উ�য়ন �িক �ব �াভাস (Aviation 

Hazard) 
০১০০, ০৭০০, 
১৩০০ ও ১৯০০ 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৭. অভ��রীণ উ�য়ন �ব �াভাস (Local 

Forecast) 
০৫০০ ও ১৩০০ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৮. 
উ�য়ন সতক�বাত�া (Aviation 

Warning) 

�েয়াজন অ�যায়ী 
(আবহাওয়া খারাপ 
হওয়ার স�াবনা 

�দখা িদেল) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৯. অভ��রীণ/ আ�জ�ািতক �াইট �ফা�ার চািহদা �মাতােবক সরাসির সরাসির ঐ ঐ ঐ 
 
 

১০. িনভ �রশীল আবহাওয়া কায �ালয়, িসেলট,  �ফান : ০৮২১-৭১৬২২০ 
 

�ঃনং �সবা স�েহর নাম 
�সবা �দােনর 
সেব �া� সময় 

�েয়াজনীয় 

কাগজপ� 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/ আেবদন 

ফরম �াি��ান 

�সবা�� ও পিরেশাধ 
প�িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম না�ার, �জলা/ 

উপেজলা �কাড �, অিফিসয়াল 
�টিলেফান ও ই-�মল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
না�ার, �জলা/ উপেজলা �কাড �, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. 

িসেলট ও এর পা��বত� এলাকার জ� 
আবহাওয়ার �ব �াভাস �দান। 

১৮:৩০ 
�ফান,  

ই-�মইল 
�ফান, ই-�মইল �েযাজ� নয়  

আবহাওয়ািবদ 
িনভ�রশীল আবহাওয়া কায �ালয়, 
িসেলট, �ফান : ০৮২১-৭১৬২২০ 

আবহাওয়ািবদ 
িনভ�রশীল আবহাওয়া কায �ালয়, 
িসেলট, �ফান : ০৮২১-৭১৬২২০ 

২. �বণতা �ব �াভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 
এিভেয়শন ��ন পয �েব�ণ (METAR) 
ও (MET REPORT) 

�িত ঘ�ায় 
সরাসির, 
�ফান 

সরাসির, �ফান �েযাজ� নয় ঐ ঐ 

৩. �বণতা �ব �াভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 
এিভেয়শন িবেশষ পয �েব�ণ 
(SPECIAL) ও (SPECI) 

�েয়াজন অ�যায়ী 
(যখন আবহাওয়া 

খারাপ থােক) 
ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 
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৪. 
িবমান ব�র �ব �াভাস (Terminal 
Aerodrome Forecast-TAF) 

�িত ছয় ঘ�া পর 
পর 

(০৫০০,১১০০,১৭০
০ও২৩০০) 

ঐ ঐ 

 

ঐ ঐ 

৫. 
উ�য়ন �িঁক �ব �াভাস (Aviation 

Hazard) 

০১০০, 
০৭০০,১৩০০ও১৯০

০ 
ঐ ঐ 

 
ঐ ঐ 

৬. 
উ�য়ন সতক�বাত�া (Aviation 

Warning) 

�েয়াজন অ�যায়ী 
(আবহাওয়া খারাপ 
হওয়ার স�াবনা 

�দখা িদেল) 

ঐ ঐ 

 

ঐ ঐ 

 
 
 

১১. িনভ �রশীল আবহাওয়া কায �ালয়, ঝাউতলা, ক�বাজার 
�ফান : ০৩৪১-৬৩৬১৮ 

 

�ঃনং �সবা স�েহর নাম 
�সবা �দােনর সেব �া� 

সময় 

�েয়াজনীয় 

কাগজপ� 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/ আেবদন 

ফরম �াি��ান 

�সবা�� ও পিরেশাধ 
প�িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম না�ার, 

�জলা/ উপেজলা �কাড �, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
না�ার, �জলা/ উপেজলা �কাড �, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. ক�বাজার ও এর পা��বত� এলাকার 

আবহওয়ার �ব �াভাস 
১১:০০ ও  ১৬:০০ 

ফ�া� ও 
�ফান 

ফ�া� ও �ফান �েযাজ� নয় 

ভার�া� কম �কত�া 
িনভ �রশীল আবহাওয়া কায �ালয় 

ক�বাজার। 
�ফানঃ ০৩৪১-৬৩৬১৮ 

ভার�া� কম �কত�া 
িনভ�রশীল আবহাওয়া কায �ালয় 

ক�বাজার। 
�ফানঃ ০৩৪১-৬৩৬১৮ 

২. ক�বাজার স�� ব�র ও তৎসংল� 
এলাকার জ� আবহাওয়ার �ব �াভাস 

১০:০০ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৩. �বণতা �ব �াভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 
এিভেয়শন ��ন পয �েব�ণ (METAR) 
ও (MET REPORT) 

�িত ঘ�ায় 
সরাসির, 

�ফান 
সরাসির, �ফান ঐ ঐ ঐ 

৪. �বণতা �ব �াভাস (TREND TYPE 

LANDING FORECAST) সহ 
এিভেয়শন িবেশষ পয �েব�ণ 
(SPECIAL) ও (SPECI) 

�েয়াজন অ�যায়ী 
(যখন আবহাওয়া 

খারাপ থােক) 
ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 
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৫. 
িবমান ব�র �ব �াভাস (Terminal 
Aerodrome Forecast-TAF) 

�িত ছয় ঘ�া পর পর 
(০৫০০,১১০০,১৭০০ 

ও ২৩০০) 
ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৬. উ�য়ন �িঁক �ব �াভাস (Aviation 

Hazard) 
০১০০, 

০৭০০,১৩০০ও১৯০০ 
ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৭. অভ��রীণ উ�য়ন �ব �াভাস (Local 

Forecast) 
০৫০০ও১৩০০ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৮. 
উ�য়ন সতক�বাত�া (Aviation 

Warning) 

�েয়াজন অ�যায়ী 
(আবহাওয়া খারাপ 

হওয়ার স�াবনা �দখা 
িদেল) 

ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

৯. অভ��রীণ/ আ�জ�ািতক �াইট �ফা�ার চািহদা �মাতােবক সরাসির সরাসির ঐ ঐ ঐ 
 
 
 
 
 

১২. অভ��রীণ িবমানব�র আবহাওয়া অিফস স�হ (রাজশাহী, �সয়দ�র ও বিরশাল): 
 

�ঃনং �সবা স�েহর নাম 
�সবা �দােনর সেব �া� 

সময় 

�েয়াজনীয় 

কাগজপ� 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ�/ আেবদন 

ফরম �াি��ান 

�সবা�� ও পিরেশাধ 
প�িত (যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম না�ার, 

�জলা/ উপেজলা �কাড �, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

উ��তন কম �কত�ার পদিব, �ম 
না�ার, �জলা/ উপেজলা �কাড �, 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-�মল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১. এিভেয়শন ��ন পয �েব�ণ (METAR) 

ও (MET REPORT) 
�িত ঘ�ায় 

সরাসির, 
�ফান 

সরাসির, �ফান �েযাজ� নয় 

ভার�া� কম �কত�া 
অভ��রীণ িবমানব�র আবহাওয়া 
অিফস স�হ (রাজশাহী, �সয়দ�র 
ও বিরশাল) 

ভার�া� কম �কত�া 
অভ��রীণ িবমানব�র আবহাওয়া 
অিফস স�হ (রাজশাহী, �সয়দ�র ও 
বিরশাল) 

২. 
এিভেয়শন িবেশষ পয �েব�ণ 
(SPECIAL) ও (SPECI) 

�েয়াজন অ�যায়ী 
(যখন আবহাওয়া 

খারাপ থােক) 
ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ 

 
 
 
 
 
 

 


