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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
িতর া ম ণালয়
বাংলােদশ জিরপ অিধদ র
অ াডিমন অ া একাউ শাখা (উ য়ন সােভ)
http://www.sob.gov.bd
তজগ ও িশ এলাকা, ঢাকা ১২০৮
ারক ন র: ২৩.০৮.০০০০.০১৯.২৫.০০৩.১৭.৪৯৫
িবষয়:

২০২০-২০২১ মাঠ মৗ েমর টেপা ািফক মানিচে র িফ

৮ পৗষ ১৪২৭
তািরখ:
২৩ িডেস র ২০২০
ভিরিফেকশেনর কািরগির িনেদশাবলী সে ।

বাংলােদশ জিরপ অিধদ েরর ১:২৫,০০০ েলর টেপা ািফক মানিচ ২০২০-২০২১ মাঠ মৗ েম িফ ভিরিফেকশনকাজ
যথাযথভােব স
করার লে িন বিণত কািরগির িনেদশাবলী সংি সকল কমচারীেক অ সরণ করার জ িনেদশ দান করা হেলাঃ
িনেদশাবলীঃ
০১। (ক) িফ ভিরিফেকশেনর েয়াজনীয় সর ামািদ/মালামাল িফে গমেণর েব সং হ করেবন। Blue Print পাওয়ার পর
পা অিফস Print Quality, সীেটর Dimension সহ সকল উপা অব ই চক করেবন। জিরপকালীন সমেয় কান উপা
ইিতমে ািপত হেল তা যিদ -ি ে না থােক তেব তা জিরপ করেত হেব।
(খ) মােঠ গমেনর েবই ১:২৫,০০০ েলর েবর মানিচে র সােথ Plotter Print এর লনা কের িত হন করেত হেব এবং স
অ যায়ী মাঠ জিরেপর সমেয় উপা সং হ করেত হেব। মাঠ হেত আসার পর েবর ১:২৫,০০০ েলর মানিচ হেত উপা সংেযাজন
করার জ GIS Unit ক বলা যােব না।
০২। নদী এলাকার মানিচে র নদীর পাড়, টাইডাল, নন-টাইডাল অথাৎ Flow Arrow, Tidal Arrow, High Water
Line, Low Water Line এবং ীমার সািভস, ল সািভস যথাযথভােব জিরপ করেত হেব।
০৩। বাংলােদশ জিরপ অিধদ র ক ক ণীত ১:২৫,০০০ েলর াপ
িসিফেকশন অ যায়ী িবিভ িফচােরর ত /উপা সং হ
করেত হেব। অপরিদেক িজআইএস িফচার কাড অত জ রী িবধায় জিরপ ত িত িফচার কাড িজআইএস হেত
সরবরাহ তেরকডেকাড (Record_Code 2019) অ সাের হাড কিপেত িলখেত হেব।
০৪।
(ক) জিরপ কাজ
করার েব ইনসারশন গাইড, িডেলশন গাইড ও কালার েসর এে সিরজ কাজ স
করেত হেব।
জিরপ ত সকল উপা হ া হ িজিপএস/িপ এর সাহাে সং হ করেত হেব।
(খ) িফে গমেনর েব ক া
অিফসার/ কম গণ হ া হ িজিপএস বহার িশখেবন। যমন- GPS Receiver
স হ BUTM 2010 এ স ং করা ও Control Point এর সােথ Calibrate করা, Setup Option থেক Time,
Units ও Position Format চক করা।
(গ) মােঠ গমন কেরই কম গন ক াে র িনকট GPS িপলােরর ানাংেকর সােথ িনেজেদর GPS ারা সং হ ত ানাংক লনা
করেবন এবং েয়াজেন ক াে এক Auxiliary পেয় তরী কের িতিদন মােঠর কােজ যাওয়ার েব হ া হ িজিপএস
স কতা িনি ত করেবন। কম গণ হ া
হ িজিপএস ারা অ ত ৪/৫ িমিনট পযেব েণর পর সং হ ত ানাংক
স েহর Accuracy 5m বা তার চেয় কম দিশত হেল Save/Store করেবন এবং কা-অিডেনট িলে িলিপব করেত হেব।
সং হ ত Data কি উটাের Download এবং Save/Store করেবন।
(ঘ) হ া হ িজিপএস এর মা েম Data সং েহর সময় িজআইএস হেত সরবরাহ ত স ক Record-Code অব ই িদেত
হেব। হ া হ িজিপএস হেত Data িনিদ Software এর মা েম Download কের Laptop এ রাখেত হেব। Back
up রাখারও ব া রাখেত হেব।
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অত:পর GPS_TO_ GIS Software বহার কের GIS এর উপেযাগী কের Excel File
মেতই Co-ordinate Type কের Excel File ত করা যােব না।

ত করেত হেব। কান

০৫। বরা ত িসটস েহর মে য সম GPS/BM আেছ তাহা িজওেড ক িডটাচেম হেত সং হ করেত হেব এবং মাঠ হেত
উ GPS/BM এর Co-ordinate বণনাসহ সং হ কের িলিপব করেত হেব। সং হীত বণনাপ মােঠর কাজ সমাি র পর
সংি পা ধােনর ফেরায়ািডং এ Geodetic detachment অিফেস অব ই রণ করেত হেব। কান GPS/BM শীেট
না থাকেল তাহা ট করেত হেব।
০৬। িজআইএস হেত সরবরাহ ত Record_Code অ সরণ কের Feature স েহর নাম F_Name কলােম িলেখআনেত
হেব।
যমন-Bhashantek
Jame
Mosque,
Mosque
িলখেল
হেবনা।একই
নােমর
বানান F_Name ও Village list এ াম, ল, মসিজদ বা অ া িফচার এ অব ই একই বানােন থাকেত হেব।
০৭। (ক) -ি ে িব মান সকল উপা চিকংসহ সকল িমিসং উপা যমন- PO, DB, CH, Hospital, BTCL, জলা,
উপেজলা, ইউিনয়েনর অব ান, কাচ , পাকা সকল ীজসহ রা া, ১১ KV এর বিশ KV িবিশ Power Transmission
Line, Embankment Relative Height সহ অ া
ণ সকল উপা Hand Held GPS Receiver
এর ারা অথবা িতব কতা থাকেল নেটিবেলর সাহাে জিরপ করেত হেব।
(খ) িসিফেকশন মাতােবক (১০০ বগ িমটােরর উপের) িত িবি ং Insertion Guide এবং Co-ordinate List
এ আনেত হেব যিদ কান িমিসং থােক। তেব
ণ াপনা আকাের ছাট হেলও আনেত হেব।
(গ) িসিফেকশন মাতােবক (২৫০০ বগ িমটােরর উপের) দ,
েত ক কণােরর Co-ordinate আনেত হেব।

র ইত ািদর উপা আনেত হেব যিদ িমিসং থােক। বড়

েরর

০৮।
(ক) মাঠ জিরপকােল িমিসং
ণ াপনা KPI এর চ পাে র সীমানার Co-ordinate সং হ কের KPI সীমানা
Insertion Guide এ দশন করেত হেব। GIS Record Code অ যায়ী KPI feature শনা কের আনেত হেব।
(খ) ইউিনয়ন, উপেজলা, জলা ও িবভাগীয় বাউ ারী অব ই ানীয় শাসিনক িত ােনর সহায়তায়
সহকােরVerify কের
আনেত হেব। ইউিনয়ন/উপেজলা বাউ ারী মানিচে র Details যমন রা া, নদী, খাল, রললাইন, বনা ল ইত ািদ িফচােরর সােথ িমল
রেখ েয়াজেন Bondary এর ব েক ব েক GPS ারা Coordinate িনেয় ট কের সবািধক
সহকাের অংকন করেত
হেব।
(গ) মাঠ হেত সং হীত ইউিনয়ন, উপেজলা, জলা, িবভাগীয় সীমানা Symbol মাতােবক “Bondary Guide” নােম আলাদা
িসং পপাের অংকন করেত হেব। বাউ ারীVerify তীত কান শীট জমা নওয়া হেব না। কান ইউিনয়ন/উপেজলার অ গত
াম ও অ া নাম স হ ঐ ইউিনয়ন/উপেজলা বাউ ারীর িভতের সি েবশ করেত হেব।
০৯। (ক) কম গণ মােঠ ভিরিফেকশেনর সময় সকল াম ও অ া নামস হ চিকং কের ল/িমিসং ডাটা ২২ টেপােত িলিপব
কের ানীয় শাসন ক ক স কতা যাচাই কের সীলেমাহরসহ া র আনেত হেব। উে
য, ২২ টেপা ফেমর কলাম অ যায়ী বাংলা
নােমর কলাম কম গণ রণ কের ানীয় শাসন ক ক স কতা যাচাইেয়র পর English কলাম ক া অিফসার রণ করেব
এবং O.C এর কলাম উপ-পিরচালক (জিরপ) রণ করেবন। উে
য সফট কিপেত দ নাম স হও একইভােব চক করেত হেব।
(খ) 22 Topo Form-এ রন ত সম নাম Attribute Table কাড সহ Excel এ GIS Unit এ জমা িদেত হেব।
১০। মাঠ ভিরিফেকশন কােজ GIS ত স িলত টার ি
লক িমল রেখ ত -উপা সংেযাজন িবেয়াজন করেত হেব।

এবং Publish Print এর Blue Print এর সম েয় লনা

১১। Coordinate List এ সং হীত নাম স হ ( াম, বাজার, হাট, কারখানা, সরকাির দ র স েহর নাম) অব ই 22
Topo ফ মর কলােমর নােমর বানােনর সােথ েরা ির িমল থাকেত হেব।
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১২।
মাঠ জিরপ কাজ শষ হওয়ার পর মােঠই া সম য় কের িনেবন। া সম েয়র
Symbol উভয় ধরেনর Feature ক িবেবচনা করেত হেব।

ে Line Symbol, Area

১৩। ইউিনয়ন পিরষেদ, উপেজলা সদের, জলা সদের, িবভাগীয় সদের অবি ত সকল কার সরকাির এবং পৗরসভা অিফস বা িস
কেপােরশন অিফস জিরপ করেত হেব।
১৪। িমিসং াতনামা সরকাির িশ া িত ান,
জিরপ করেত হেব।
১৫। েত ক সােভয়ােরর ক াে
জানােত হেব।

াতনামা বসরকাির িশ া িত ান, িমিসং ঐিতহািসক িনদশন বা

পিরদশন বই রাখেত হেব। ক া

িশফ ং করেল ন ন অব ােনর কানা পা

তাি ক িনদশন
হড কায়াটাের

১৬। ক া অিফসার িত মােসর মােঠর কােজর অ গিতর িতেবদন 0.45 (Tech) 0.47 (a) Travelling Index
Chart ও আ সাি ক িবল, এ ডাটাস হ পরবত মােসর ৭ তািরেখর মে পা অিফেস রণ করেবন।

২৩-১২-২০২০
মাঃ আ ল কালাম
পিরচালক
বাংলােদশ জিরপ অিধদ র প জারী প (উ য়ন সােভ)
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