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িবষয:় ব াপাউেবাব াপাউেবা   এরএর   িব িভিবিভ   চলমানচলমান   ক স েহরক স েহর  Geo-Spatial Data  Geo-Spatial Data িজআইএসিজআইএস   পিরদ েরপিরদ ের

রণরণ   সেসে

                বাংলােদশ পািন উ য়ন বােডর নবগ ত ক ীয় িজআইএস পিরদ র এক  ি  িনভর এবং ণ
দ র। বাংলােদশ পািন উ য়ন বােড িব মান Need Based Setup এর জ  ত ত কাযপিরিধ মাতােবক
বাপাউেবা ক ক বা বািয়ত সমা ত, চলমান এবং ািবত সকল ক স েহর িজআইএস ডাটােবজ তরী, সংর ণ ও
হালনাগাদ করা উ  দ েরর অ তম ধান কাজ।
 
                চলমান ক স েহর িবিভ  ভৗত অংশ যমন- নদী-তীর সংর ণ, নদী ও খাল খনন, র েলটর- ইস িনমান

িত উ য়ন কােজর লােকশন তথা Spatial Data িজআইএস পিরদ েরর ডাটােবেজ অ  করা জ রী।
ক স েহর িজআইএস উপা  ক ীয়ভােব সংর ণ করা গেল পরবত েত তা য কান েয়াজেন তাৎ িণক সরবরাহ বা

মানিচে  উপ াপন করা স ব হেব।

                 উ  িজআইএস উপা  সং হ বতমােন GPS Sensor  Smart Phone এর ক ােণ অেনক
সহজ হেয় িগেয়েছ। App এর মা েম অ ে দ ২ এ বিণত ক  কােজর লােকশন Data (Lat. Long.), ব
সহেজই সং হ করা স ব। এ লে  েয়াজেন য কান কািরগরী সহায়তা িদেত িজআইএস পিরদ র ত আেছ।

                এমতাব ায়, সং  ছেক চািহদা ত উপা  gis.bwdb@gmail.com ই- মইেল রেণর জ
অ েরাধ করা হেলা।
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িবতরণ :
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২) িনবাহী েকৗশলী (সকল)
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ইেমইল:
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ারক ন র: ৪২.০১.০০০০.৩৭১.৯৯.০০৩.২১.৩/১(১৪) তািরখ: ২০ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক ( ব/পি ম),বাপাউেবা,ঢাকা।
২) ধান েকৗশলী, রাজশাহী/রং র/ফিরদ র/বিরশাল/ লনা/ঢাকা/ িম া/চ াম/িসেলট বাংলােদশ পািন
উ য়ন বাড।
৩) িসএসও  মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল  (অিতির  দািয় ), ক ীয় আইিস  পিরদ র, বাংলােদশ পািন উ য়ন বাড
(প  বাপাউেবার ওেয়বসাইেট কাশ করার জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৫) অিফস কিপ
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মাঃ মিন ল ইসলাম 

অিতির  ধান েকৗশলী ( র)
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প্রকল্পসমূহের Geo-Spatial Data 

(Excel File এ) 

প্রকহল্পর নামঃ 

ছক ১ (নদী /খাল খনন এর ক্ষেত্রে)  

প্রকত্রের নাম কাত্রের নাম নদীর নাম Location Data at end points of 

straight segment (Lat Long, up to 

5 decimal points)  

   1. 

2. 

3…… 

   

 

 

 

ছক ২ (নদী তীর প্রততরো/বা াঁধ তনম মাণ এর ক্ষেত্রে) 

প্রকত্রের নাম কাত্রের নাম নদীর নাম বাম 

তীর/ডান 

তীর 

Location Data at end 

points of straight 

segment (Lat Long, up 

to 5 decimal points)  

    1. 

2. 

3…… 

    

 

 

 

ছক ৩ (ক্ষরগুত্রলটর, স্লুইস বা অনুরূপ Structure) 

প্রকত্রের নাম কাত্রের নাম নদী/খাত্রলর নাম ক্ষেলা/উপত্রেলার নাম Location Data at 

middle point (Lat 

Long, up to 5 decimal 

points)  

     

     

 

 

 

তব দ্রঃ GIS layer/Google Map file  খাকত্রল ছত্রকর পতরবত্রতম তা পাঠাত্রনা ক্ষেত্রত পাত্রর। 

 


