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AvenvIqvi we‡kl weÁwß µwgK b¤̂i 09 (bq), ZvwiL: 19.05.2016 wLªt  

 
cwðgga¨ e‡½vcmvMi I ZrmsjMœ `wÿYcwðg e‡½vcmvMi GjvKvq Ae¯’vbiZ N~wY©So Ô†ivqvbyÕ (ROANU) Kvh©Zt w¯’i †_‡K GKB 

GjvKvq (15.5° DËi A¶vsk Ges 81.5° c~e© `ªvwNgvsk) Ae¯’vb Ki‡Q| GwU AvR mÜ¨v 06:00 Uvq (19 ‡g, 2016 wLªt) PÆMÖvg mgy`ª 

e›`i †_‡K 1365 wKtwgt `w¶Ycwð‡g, K·evRvi mgy`ªe›`i †_‡K 1335 wKtwgt `w¶Ycwð‡g, gsjv mgy`ªe›`i †_‡K 1185 wKtwgt 

`w¶Ycwð‡g Ges cvqiv mgy`ª e›`i †_‡K 1215 wKtwgt `w¶Ycwð‡g Ae¯’vb Ki‡Q| GwU AviI NYxf~Z n‡q DËi-DËic~e© w`‡K AMÖmi 

n‡Z cv‡i|  
 

N~wY©So †K‡› ª̀i 54 wKt wgt Gi g‡a¨ evZv‡mi GKUvbv m‡e©v”P MwZ‡eM N›Uvq 62 wKtwgt hv `g&Kv A_ev S‡ovnvIqvi AvKv‡i 88 wKt 

wgt ch©šÍ e„w× cv‡”Q| N~wY©So †K‡› ª̀i wbKUeZ©x GjvKvq mvMi LyeB DËvj i‡q‡Q|  
 

PÆMÖvg, K·evRvi, gsjv I cvqiv mgy`ª e›`img~n‡K 04 (Pvi) b¤̂i cybt 04 (Pvi) b¤̂i ¯’vbxq ûuwkqvwi ms‡KZ ‡`wL‡q †h‡Z ejv 

n‡q‡Q| DËi e‡½vcmvMi I Mfxi mvM‡i Ae¯’vbiZ mKj gvQ aivi †bŠKv I Uªjvi‡K DcK~‡ji KvQvKvwQ _vK‡Z ejv n‡q‡Q, hv‡Z Zviv 

¯^í mg‡qi wb‡ ©̀‡k wbivc` AvkÖ‡q †h‡Z cv‡i| †mB mv‡_ Zv‡`i‡K Mfxi mvM‡i wePiY bv Ki‡Z ejv n‡q‡Q| 

 

গণপ্রজোতন্ত্রী ্োাংলোরেশ সরকোর 

দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয় 

(এনধিআরধসধস)   

্োাংলোরেশ সধি্োলয়, ঢোকো 
 

নাং ৫১.০০.০০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.১২-১৪৬                         তোধরখঃ ১৯/০৫/২০১৬ ধরঃ। 

 

দুর্ বোগ সাংক্রোন্ত স্থোয়ী আরেশো্লীর আরলোরক প্ররয়োজনীয় ব্য্স্থো গ্রহরণর জন্য প্রপ্ররণ করো হরলো। ধ্ষয়টি অতযন্ত জরুরী। 

 

স্বোক্ষধরত/- 

 (প্রমোঃ আধমনুল ইসলোম) 

উপ-সধি্ (এনধিআরধসধস) 

প্র োনঃ ৯৫৪৬৬৬৩ 

 

   ১।  ধ্ভোগীয় কধমশনোর, ঢোকো/িট্টগ্রোম/ খুলনো/ ্ধরশোল। 

   ২।  প্রজলো প্রশোসক, িট্রগ্রোম/কক্স্োজোর/প্রনোয়োখোলী/প্র নী/লক্ষীপুর/িাঁেপুর/খুলনো/সোতক্ষীরো/্োরগরহোট/ 

             ্ধরশোল/ঝোলকোঠি/ধপররোজপুর/প্রভোলো/ পটুয়োখোলী/ ্রগুনো/প্রগোপোলগঞ্জ/ শধরয়তপুর/ মোেোরীপুর। 

   ৩। উপরজলো ধন্ বোহী কম বকতবো, সকল উপকূলীয় উপরজলো। 
 

    

 

 

 

 সেয় অ্গধতর জন্যঃ (প্রজষ্ঠতোর ধভধিরত নয়) 

     ১। সধি্, দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়।   

     ২। অধতধরক্ত সধি্ (প্রশোসন), দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

     ৩। অধতধরক্ত সধি্ (দুব্যঃ), দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

     ৪। অধতধরক্ত সধি্ (দুব্যক), দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

     ৫। মহো পধরিোলক (অধতধরক্ত সধি্), দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো অধিেপ্তর, মহোখোলী, ঢোকো। 

     ৬। এনধপধি, ধসধিএমধপ, ঢোকো।     

     ৭। যুগ্ম-সধি্ (ত্রোণ)/(দুঃব্যঃ)/(প্রশোসন)/(দুঃব্যঃপ্রঃ), দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

     ৮। মোননীয় মন্ত্রীর একোন্ত সধি্, দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

     ৯। পধরিোলক, ধসধপধপ, মগ্োজোর, ঢোকো।  

   ১০। উপ-সধি্ (সকল), দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

   ১১। ধসধনয়র তথ্য কম বকতবো, দুর্ বোগ ব্য্স্থোপনো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলয়। 

 

Phone:9135742, 9141437 

FAX  : 8118230,9119230 

Email: info@bmd.gov.bd 

             swc@bmd.gov.bd 

Web site: www.bmd.gov.bd 

 

Govt. of the People's Republic of Bangladesh 

Bangladesh Meteorological Department 

Storm Warning Center 

Agargaon, Dhaka-1207 
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