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৪ জ  ১৪২৭

িবষয়: ঘিূণঝিড়ঘিূণঝিড়  “আ ানআ ান”  সতকীকরণসতকীকরণ  স িকতস িকত  িনেদশনািনেদশনা।।
সূ : বাংলােদশ আবহাওয়া অিধদ েরর 'ঝড় সতকীকরণ ক ' এর ১৮/০৫/২০২০ তািরেখর

পবূাভাস।
        উপযু  িবষেয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  জানােনা যাে  য, দি ণপূব বে াপসাগর ও
তৎসংল  এলাকায় অব ানরত ঘিূণঝড় “আ ানআ ান”  উ রিদেক অ সর ও ঘনীভূত হেয় পি ম মধ  বে াপসাগর
ও তৎসংল  দি ণ বে াপসাগর এলাকায় অিত বল ঘিূণঝড় িহেসেব অব ান করেছ। এিট আরও ঘনীভূত হেয়
খুলনা ও চ ােমর মধ বতী অ ল িদেয় ১৯ ম ২০২০ শষরাত হেত ২০ ম ২০২০ িবকাল/স ার মেধ
বাংলােদেশর উপ ল অিত ম  করেত পাের মেম আবহাওয়া অিধদ েরর সবেশষ বেুলিটেন উে খ করা হেয়েছ।
এজ  চ াম ও মাংলা সমু  ব রেক ৪ ন র িঁশয়াির সংেকত দিখেয় যেত বলা হেয়েছ। এে াপেট খাদ
অিধদ েরর িবিভ  চলাচলসিূচর আওতায় নৗপেথ চলাচলরত খাদ শ বাহী নৗযানসমহূেক ত িনরাপদ ােন
অব ান হণ িনি ত করেত হেব এবং ব র/এলএসিড/িসএসিড/সাইেলা ঘােট অব ানরত নৗযানসমহূ ত
খালাস স  করেত হেব। এছাড়া সংি  সকলেক িনে র িনেদশনাসমহূ অ সরণ করেত হেবঃ
(১) ঘিূণঝড় “আ ানআ ান” আঘাত হানার পূেবই খাদ  িবভােগর সকল সমু -নদী ব র/এলএসিড/িসএসিড/সাইেলা/
ঘােট আগত খাদ শ বাহী নৗযানসমহূ িনরাপদ ােন অব ান িনেত হেব;
(২)  িবিভ  এলএসিড/িসএসিড/সাইেলা/ ঘােট আগত খাদ শ বাহী নৗযানসমহূ ত খালাস করেত হেব;
(৩) উপ লীয় জলাসমেূহর খাদ  দামসমেূহ যােত “আ ানআ ান”  এর কারেণ সৃ  জল ােসর পািন যােত কান
খাদ  দােম েবশ করেত না পাের স িবষেয় পূেবই যেথাপযু  সতকতামলূক ব ব া হণ করেত হেব;
(৪) মজুত খাদ শ  সংর েণ পািনেরাধক দওয়াল (Baffle Wall) তির কের িনরাপ ামলূক ব ব া হণ করেত
হেব;
(৫) আ িলক খাদ  িনয় ক/সাইেলা অধী ক/ জলা খাদ  িনয় ক/উপেজলা খাদ
িনয় ক/ব ব াপক/এসএ ডএমও/ভার া  কমকতা েযাগ পিরি িত সাব িণক মিনটিরং করেবন এবং উ তূ
পিরি িতর আেলােক মজুত খাদ শ  র ার জ  কাযকরী ব ব া হণ করেত হেব; 
(৬) প -পি কা, রিডও এবং টিলিভশেন চািরত “আ ানআ ান” সং া  হালনাগাদ তথ ািদ স েক সজাগ
থাকেত হেব এবং পিরি িত সাব িণক মিনটিরং কের অিধদ রেক অবিহত করেত হেব; 
(৭) ঘিূণঝড় সতকতা ঘািষত ব র, উপ লীয় এলাকা ও জলায় অবি ত খাদ  িবভাগীয় াপনাসমেূহর কমকতা-
কমচারীগণেক   কম েল উপি ত থাকেত হেব;
(৮)   দ ের কে াল ম গঠনপূবক খাদ  অিধদ েরর এমআইএসএ ডএম িবভােগর কে াল ম না ার
০২-৯৫৫০২১৩ সােথ যাগােযাগ রেখ সািবক পিরি িত অবিহত করেত হেব।
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১) আ িলক খাদ  িনয় ক, ঢাকা িবভাগ
২) আ িলক খাদ  িনয় ক, চ াম িবভাগ
৩) আ িলক খাদ  িনয় ক, রাজশাহী িবভাগ
৪) আ িলক খাদ  িনয় ক, রংপুর িবভাগ
৫) আ িলক খাদ  িনয় ক, খুলনা িবভাগ
৬) আ িলক খাদ  িনয় ক, িসেলট িবভাগ
৭) আ িলক খাদ  িনয় ক, বিরশাল িবভাগ
৮) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা
৯) সাইেলা অধী ক, নারায়ণগ  সাইেলা
১০) সাইেলা অধী ক, সা াহার সাইেলা
১১) সাইেলা অধী ক, আ গ  সাইেলা
১২) সাইেলা অধী ক, খুলনা সাইেলা
১৩) জলা খাদ  িনয় ক(সকল), 
....................................।
১৪) সাইেলা অধী ক, মাংলা সাইেলা, বােগরহাট।
১৫) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক(খাদ ), চ াম।
১৬) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক(খাদ ), খুলনা।
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অ িলিপঃ সদয় অবগিত/অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খাদ  ম ণালয়
২) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খাদ  ম ণালয়
৩) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খাদ  অিধদ র
৪) পিরচালক, খাদ  অিধদ র
৫) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র- প িট ওেয়বসাইট ও
ফসবেুক চার করার জ  অ েরাধ হেলা।

৬) অিতির  পিরচালক, এমআইএসএ ডএম িবভাগ, খাদ  অিধদ র
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