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জাতী ভূ-স্থাননক উাত্ত াফকাঠামভা নীনতভারা- ২০২১ 

National Spatial Data Infrastructure (NSDI) Policy-2021 

 

প্রস্তাফনাাঃ 

 

 

 জানতয নতা ফঙ্গফন্ধু শখ ভৄনজবুয যভামনয াঅজীফন রানরত শানায ফাাংরা গড়ায স্বপ্ন ফাস্তফামনয নতুন এক প্রতযময নাভ 

নডনজটার ফাাংরামদ। ‘নডনজটার ফাাংরামদ’  ব্র্যানডাংটি  উন্নমনয এক ভেগান্তকাযী দ শমনয নাভ। একটি উন্নত শদ, ভদ্ধ নডনজটার 

াফকাঠামভা, রূান্তনযত উৎাদন ব্যফস্থা, জ্ঞাননবনত্তক াথ শনীনত ও প্রভেনিননব শয ভাজাআ মরা নডনজটার ফাাংরামদময ফাস্তফ াফফ। 

একনফাং তাব্দীয ননতয-নতুন ধাযণা ভানুমলয জীফনমাত্রা ও বাফনায জগতমক ামে নদমে। তথ্য ভদ্ধ জ্ঞাননবনত্তক ভাজ ততনযমত 

াাংগ্রণকাযীযাাআ াঅগাভী পৃনথফীয ধাযক ও ফাক। তথ্য-উামত্তয াফাধ প্রফা ও এয উভেি ব্যফায নননিত কযায নননভমত্ত 

জাতী ভূ-স্থাননক উাত্ত াফকাঠামভা (NSDI) প্রনতষ্ঠা কযা াঅফশ্যক।  
 

জাতী উন্নন ও জনগুরুত্বপূণ শ কর শেমত্র তথ্য-উামত্তয ব্যফায নফশ্বব্যাী স্বীকৃত। চতুথ শ নল্প নফপ্লমফয ফমচম ফড় ানতায জ্ঞান 

ও প্রভেনি। একনফাং তাব্দীয চযামরঞ্জ শভাকামফরা যকামযয কর কভ শকামেয শকন্দ্রনফন্দুমত তথ্য ও শমাগামমাগ প্রভেনিয 

ানবমমাজন, ভূ-স্থাননক উাত্ত ব্যফায ও যফযাময ভাধ্যমভ াথ শনননতক উন্নমনয তফনচত্রান, যকানয শফা দ্রুততায ামথ 

জনগমণয শদাযমগাড়া শ ৌঁমে শদা এফাং ানধক উৎাদন ও প্রনতমমানগতাভরক ফাজায সৃনি কযাাআ াগ্রানধকাযভরক কাজ। ভূ-স্থাননক 

তথ্য-উাত্ত ব্যফায কময নফনবন্ন উমমাগভরক ও াতযাফশ্যকী শফা, দুমম শাগ ব্যফস্থানা, ভূনভ ব্যফস্থানা, জরফায়ু নযফতশন 

ান্যান্য উন্ননভরক কাজ ম্পন্ন ও উন্নত শফা প্রদান ভময দাফী। উি শফাভ জতয কযায রমেয ভূ-স্থাননক উাত্ত 

াফকাঠামভা (NSDI) প্রনতষ্ঠা ব্যফায ও নযচারনা কযা াঅফশ্যক। 
 

জাতী শক রত্র ফাস্তফান, শটকাআ উন্নন াজশন ও উন্ননভরক কভ শকামেয নযকল্পনা গ্রণ এফাং নযচারনা যকানয, 

স্বাত্বানত ও শফযকানয প্রনতষ্ঠামনয প্রস্তুতকৃত ভূ-স্থাননক উাত্ত ব্যফামযয নননভমত্ত একটি সুষ্ঠ ুও ভমামমাগী নীনতভারা প্রণন 

কযা াঅফশ্যক।  
 

জাতী ভূ-স্থাননক উাত্ত াফকাঠামভা (NSDI) নীনতভারা ানুযণ কময যকানয কাম শক্রভ ভনিতবামফ ম্পাদমনয ভাধ্যমভ 

ফাাংরামদ াআ-গবামন শন্প ফাস্তফামন উমেখমমাগ্য াপল্য াজশন কযমফ।  
 

 

 

১. নীনতভারা ব্যফহৃত ব্দ ফা ানবব্যনিয ব্যাখ্াাঃ 

 ১.১ ‘ানবমে (Projection)’ াথ শ ভগ্র ভূ-পৃষ্ঠ ফা এয শকামনা াাংমক সুনফন্যস্ত দ্ধনতমত ােমযখা ও দ্রানঘভামযখা দ্বাযা 

ভতমর প্রদ শন। 

 ১.২ ‘াআনরমড (Ellipsoid)’ াথ শ পৃনথফীমক গানণনতকবামফ উস্থামনয জন্য নত্র-ভানত্রক উমগারক। 

 ১.৩ ‘জাতী ভূ-স্থাননক উাত্ত াফকাঠামভা (National Spatial Data Infrastructure)’ াথ শ জাতীবামফ স্থানত 

ভানম্পন্ন ভূ-স্থাননক/শব মগানরক তথ্য-উাত্ত বাডায মা াত্র নীনতভারা NSDI নামভ ানবনত মফ। 

 ১.৪ ‘নজও-শাট শার (Geo-Portal)’ াথ শ ওমফ শাট শামরয ভাধ্যমভ প্রদ শন উমমাগী নফনবন্ন ধযমনয ভূ-স্থাননক তথ্য-উামত্তয 

াঅদান-প্রদান, নযচারনা, যেণামফেণ ও ভাননচত্র ধাযণ ব্যফস্থানদ।  

 ১.৫ ‘তথ্য বাোয (Data Center)’ াথ শ নডনজটার তথ্য-উামত্তয াংযেণ বাোয ।    

 ১.৬ ‘শডটাভ (Datum)’ াথ শ জাতীবামফ ব্যফামযয জন্য নননদ শি স্থামন নননভ শত স্থানায উয সূক্ষ্মবামফ নযভাকৃত          ভূ-

স্থানাাংক ও গড় ভৄদ্র পৃমষ্ঠয ামমে ননণ শকৃত উচ্চতা নফনি নফন্দু ফা তর মা জনয কামজ ব্যফাযমমাগ্য। 

 ১.৭ ‘NSDI শাট শার’ াথ শ NSDI নযচারনায নজও-শাট শার। 

 ১.৮ ‘ডাটা (Data)’ াথ শ নডনজটার ফা এনারগ াঅকাময ধাযণকৃত ফা াংগৃীত তথ্য উাত্ত াথফা শকামনা উৎ মত প্রাপ্ত 

াংখ্া, নচত্র, চাট শ/গ্রাপ এফাং ভাননচমত্রয াংকরন।  

 ১.৯ ‘তথ্য (Information)’ াথ শ াঅনযত জ্ঞান, ডাটা ও শভটাডাটায ভাায। 

 ১.১০ ‘শভটাডাটা (Metadata)’ াথ শ ডাটায সুস্পি নযচ ম্বনরত ফণ শনা মা ব্যফাযকাযীমক ডাটা শকাথা, কখন, শকন ও 

নকবামফ প্রস্তুত কযা মমে এফাং এয উৎ ম্পমকশ াফনতকযণ। 

 ১.১১ ‘ভূ-স্থাননক উাত্ত (Spatial Data)’ াথ শ ভূ-পৃমষ্ঠয উনযনস্থত প্রাকৃনতক ও ভনুষ্য নননভ শত কর াফফ, স্থানায 

শব মগানরক স্থানাাংক ান্যান্য ডাটা। 

 ১.১২ ‘কযাটারগ (Catalog)’ াথ শ শকামনা প্রনতষ্ঠামনয ননজস্ব ভূ-স্থাননক তথ্য-উাত্ত (পযম্যাট, াাআজ, এক্সমটড) াংক্রান্ত 

নফফযণী। 

 ১.১৩ SDI ও GSDI াআাংমযনজ মব্দয পূণ শাঙ্গ রূ মথাক্রমভ Spatial Data Infrastructure (SDI) ও Global Spatial 

Data Infrastructure (GSDI). 
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২. নীনতভারায প্রমাজনীতাাঃ 

 
 ২.১ ফতশভামন ভূ-স্থাননক উাত্ত প্রস্তুতকাযী নফনবন্ন যকানয, স্বাত্বানত ও শফযকানয প্রনতষ্ঠান/ াংস্থা স্বতন্ত্রবামফ কাম শ 

ম্পাদন কময। যস্পমযয ভমধ্য তথ্য-উাত্ত নফননভমমাগ্য শকামনা ভাধ্যভ না থাকায পমর একাআ তথ্য-উাত্ত নফনবন্ন 

যকানয, স্বাত্বানত ও শফযকানয প্রনতষ্ঠান/ াংস্থা  াঅরাদাবামফ ততনয ও ব্যফায কময। এ নীনতভারা ফাস্তফানত মর, 

শকামনা প্রনতষ্ঠামনয ভূ-স্থাননক উামত্তয প্রমাজন শভটামনায জন্য উভেি উাত্ত াংক্রান্ত তথ্য-উাত্ত াংযেণ ও তা প্রানপ্তয 

একটি মথাথ শ প্লাটপভ শ গঠিত মফ। 

 ২.২ নীনতভারা প্রণীত মর তথ্য-উামত্তয তদ্বততা, ভ এফাং যকানয ামথ শয মথামথ ব্যফায নননিত মফ। এ ভস্যা 

ভাধামনয নননভমত্ত ভূ-স্থাননক উাত্ত প্রস্তুতকাযী প্রনতষ্ঠানভময ডাটা প্রস্তুমত তদ্বততা নযায ঠিক ও ারনাগাদ তথ্য 

একটি াঅদ শ ভানদে ননধ শাযণ কময তথ্য বাোয াংযেণ কযা মফ। তথ্য বাোয শুদৄ ডাটা াংযেণাআ কযমফ না, ভজাতী 

ডাটায াযস্পনযক তুরনায ভাধ্যমভ ব্যফাযকাযীমক ডাটায উভেিতা ননণ শম াায্য কযমফ। জাতী ননযাত্তা নফনিত না 

কময প্রনতষ্ঠানভময চানদা ানুমাী তথ্য-উাত্ত াংযেণ, নফননভ ও ব্যফামযয সুমমাগ প্রদামনয ভাধ্যমভ াথ শ ও ভ 

াশ্রময াাান শটকাআ উন্নন ত্বযানিত  মফ। 

 ২.৩ জাতী ভূস্থাননক উাত্ত াফকাঠামভা (NSDI) নীনতভারা ানুযণপূফ শক যকানয কাম শক্রভ ভনিতবামফ ম্পাদমনয 

ভাধ্যমভ ফাাংরামদ াআ-গবামন শন্প এফাং Delta Plan 2100 ফাস্তফামন উমেখমমাগ্য াপল্য াজশন কযমফ। 

 ২.৪ নফশ্ব স্বীকৃত Spatial Data Concept ভ (SDI/NSDI/GSDI) ফাস্তফামনয ভাধ্যমভ শদী ও াঅন্তজশানতক 

াংনিি প্রনতষ্ঠানভময ভমধ্য দৃঢ় ফন্ধন ততনয মফ। 

   

৩. নীনতভারায উমেশ্যাঃ 

 
 ৩.১ শদময ভমধ্য াংগৃীত ও প্রস্তুতকৃত কর ভূ-স্থাননক উামত্তয তদ্বততা নযায ও মফ শাচ্চ ব্যফায নননিত কযা। 

 ৩.২ শদময ভূ-স্থাননক উাত্ত প্রস্তুতকাযী যকানয, স্বাত্বানত ও শফযকানয প্রনতষ্ঠান/ াংস্থাভ কর্তশক ম্ভাব্য কর শেমত্র 

একাআ স্থানাাংক দ্ধনত (Coordinate System), ানবমে (Projection), উমগারক (Ellipsoid), শডটাভ 

(Datum) ব্যফায নননিত কযা এফাং ভূ-স্থাননক উাত্তভ NSDI প্লাটপমভ শ যফযা ও াংযেণ কযা।   

 ৩.৩ স্বত:স্ফূতশ াাংগ্রমণয ভাধ্যমভ NSDI াংনিি যকানয, স্বাত্বানত ও শফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংস্থাভময ভমধ্য তথ্য-

উাত্ত নফননভমমাগ্য কযা। 

 ৩.৪ াাংগ্রণকাযী প্রনতষ্ঠানভময ভূ-স্থাননক উামত্তয ধযণ, প্রাপ্যতা ও প্রানপ্তয উা াফনত কযা। 

 ৩.৫ ডাটা এফাং শভটাডাটা (ডকুমভন্ট, েনফ, ান্যান্য পাাআর) NSDI শাট শামরয ভাধ্যমভ শায কযা।   

 ৩.৬ প্রনতষ্ঠানভময ারনাগাদকৃত ভূ-স্থাননক তথ্য-উাত্ত NSDI প্লাটপমভ শ যফযা নননিত কযা। 

 ৩.৭ ভূ-স্থাননক উাত্ত ব্যফাযকাযী কর প্রনতষ্ঠামনয চানদা ও প্রমাজন ানুমাী একাআ ভানদমে ঠিক ভূ-স্থাননক তথ্য-উাত্ত 

প্রস্তুত নননিত কযা। 

 ৩.৮ ভূ-স্থাননক উাত্ত প্রস্তুতকাযী কর প্রনতষ্ঠামনয প্রস্তুতকৃত ডাটাভ কর শেমত্র একটি নননদ শি তথ্য বাোমযয ভাধ্যমভ 

প্রনক্রাকযণ, াংযেণ ও নফননভময ব্যফস্থা কযা। 

 ৩.৯ নো প্রনতষ্ঠান, যকানয, স্বাত্বানত ও শফযকানয প্রনতষ্ঠামন ডাটা যফযাময রমেয নডনজটার রাাআমেনয প্রস্তুত ও 

এতদাংক্রান্ত প্রনেণ ও শফা প্রদান কযা। 

 ৩.১০ াঅন্তজশানতক ম শাম নফনবন্ন প্রনতষ্ঠামনয নত ভি াধন এফাং যকায কর্তশক এতদাংক্রান্ত নফলম প্রদত্ত ান্যান্য কাম শ 

ম্পাদন কযা। 

 ৩.১১ NSDI ও ভূ-স্থাননক উামত্তয গুরুত্ব ম্পমকশ জাতী ম শাম গণমচতনতাভরক কাম শক্রভ নযচারনা কযা। 

 

৪. ভূ-স্থাননক উাত্ত নফননভময সুনফধানদাঃ 

 

 ৪.১ মফ শাত্তভ ব্যফাযাঃ প্রস্তুতকৃত ডাটামফমজ জনগমণয প্রমফানধকায, ব্যফায ও নফমিলমণয ভাধ্যমভ াঅথ শ-াভানজক কভ শকাে ও 

জনগমণয েভতান নফস্তৃত মফ। 

 ৪.২ তদ্বততা নযাযাঃ ভজাতী তথ্য-উাত্ত াংগ্র, াংযেণ, প্রনক্রাকযণ ও চানদায নননভমত্ত ভনিত প্লাটপভ শ শথমক 

নফননভময ভাধ্যমভ ডাটায তদ্বততা নযায ম্ভফ মফ। 

 ৪.৩ একীভূতকযণাঃ তথ্য াংগ্র ও নফননভময জন্য াধাযণ ভানদেগুমরা াফরম্বন কময পৃথক পৃথক ডাটামমটয তথ্য-উাত্তমক 

একীভূতকযণ ম্ভফ মফ। 

 ৪.৪ শম নিক নদ্ধান্ত গ্রণাঃ ভূ-স্থাননক তথ্য-উাত্ত নফমিলমণয ভাধ্যমভ নযমফ যো, উন্নন নযকল্পনা, ম্পদ ব্যফস্থানা, 

জাতী সুযো, দুমম শাগ ব্যফস্থানা ও নফম শ ননন্ত্রণ কযায ভমতা গুরুত্বপূণ শ নদ্ধান্ত ননমত াতা কযমফ। 

 ৪.৫ েভতা বৃনদ্ধাঃ শদব্যাী ভূ-স্থাননক উাত্ত াফকাঠামভা প্রনতষ্ঠা, পটওযায শটকমনারনজ াকশ/নল্প স্থান, শব মগানরক 

তফনিয (Geo-morphology) ননধ শাযণ ও প্রভেনিয মফ শাত্তভ প্রমামগয ভাধ্যমভ াআমকানমেভ প্রনতষ্ঠা এফাং শটকাআ 

উন্নন ত্বযানিত মফ। 
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৫. কাম শকানযতা ও প্রমাগাঃ 

 

 ৫.১ নীনতভারাটি ানুমভাদমনয তানযখ মত কাম শকয মফ। ফাাংরামদ জনয ানধদপ্তয এ নীনতভারা ফাস্তফামনয নননভমত্ত 

ভিকাযী নমমফ কাজ কযমফ এফাং কানযগনয াতা প্রদান কযমফ। 

 ৫.২ এ নীনতভারা ভূ-স্থাননক তথ্য-উাত্ত প্রস্তুতকাযী াংনিি কর যকানয, স্বাত্বানত ও শফযকানয প্রনতষ্ঠান/ াংস্থাভময 

শেমত্র প্রমমাজয মফ। 

 

৬. জাতী ভূ-স্থাননক উাত্ত াফকাঠামভা কনভটিাঃ 

 

 এ নীনতভারায উমেশ্য পূযণকমল্প যকায প্রাথনভকবামফ ‘ফাস্তফান কনভটি’ ও ‘কানযগনয কনভটি’ গঠন কযমফ। ভূ-স্থাননক উাত্ত 

প্রস্তুতকাযী ও ব্যফাযকাযী প্রনতষ্ঠানভময ামথ ভিময ভাধ্যমভ এফ কনভটি কাজ কযমফ। ফাস্তফান কনভটিয াধীমন কানযগনয 

কনভটি গঠিত মফ।  

 

 ৬.১ ফাস্তফান কনভটিাঃ 

 

০১. নননয নচফ/নচফ, প্রনতযো ভন্ত্রণার বানত 

০২. ভেগ্মনচফ, প্রনতযো ভন্ত্রণার  দস্য 

০৩. প্রনতনননধ, ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ (ভেগ্মনচফ দভম শাদায ননমে ন) দস্য 

০৪. প্রনতনননধ, জনপ্রান ভন্ত্রণার (ভেগ্মনচফ দভম শাদায ননমে ন) দস্য 

০৫. প্রনতনননধ ভূনভ ভন্ত্রণার (ভেগ্মনচফ দভম শাদায ননমে ন) দস্য 

০৬. প্রনতনননধ, াথ শ নফবাগ (ভেগ্মনচফ দভম শাদায ননমে ন) দস্য 

০৭. প্রনতনননধ, ফাস্তফান নযফীেণ ও ভল্যান নফবাগ, নযকল্পনা ভন্ত্রণার (ভেগ্মনচফ দভম শাদায ননমে ন) দস্য 

০৮. প্রনতনননধ, স্থানী যকায, েী উন্নন ও ভফা ভন্ত্রণার (ভেগ্মনচফ দভম শাদায ননমে ন) দস্য 

০৯. প্রনতনননধ, নযমফ, ফন ও জরফায়ু নযফতশন ভন্ত্রণার (ভেগ্মনচফ দভম শাদায ননমে ন) দস্য 

১০. প্রনতনননধ, াধাযণ াথ শনীনত নফবাগ, নযকল্পনা কনভন (ভেগ্মনচফ দভম শাদায ননমে ন) দস্য 

১১. প্রনতনননধ, ডাক ও শটনরমমাগামমাগ নফবাগ (ভেগ্মনচফ দভম শাদায ননমে ন) দস্য 

১২. প্রনতনননধ, তথ্য ও শমাগামমাগ প্রভেনি নফবাগ (াঅাআনটি), (ভেগ্মনচফ দভম শাদায ননমে ন) দস্য 

১৩. ামব শায শজনামযর, ফাাংরামদ জনয ানধদপ্তয দস্য নচফ 
 

* কনভটি প্রমাজমন দস্য াংমমাজন কযমত াযমফ। 

 ৬.২   ফাস্তফান কনভটিয কাম শনযনধাঃ 

 

 ৬.২.১ ভূ-স্থাননক উামত্তয ামথ াংনিি কর যকানয, স্বাত্বানত ও শফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংস্থাভময যস্পমযয ভমধ্য 

তথ্য াংগ্র, নফননভ াআতযানদ প্রমাজনী ভি াধনপূফ শক কভ শদ্ধনত প্রণন কযা। 

 ৬.২.২ NSDI াংনিি কাম শক্রভ চরভান ও কাম শকয যাখায রমেয ফাাংরামদ জনয ানধদপ্তময পৃথক াআউননট গঠন ও জনফর 

ননমাগ শক রগত নযকল্পনা প্রণন কযা। 

 ৬.২.৩ NSDI এয ভামনান্নমন এ নীনতভারায াঅমরামক াঅাআন ও নফনধভারা প্রণমন কাম শকয দমে ও ব্যফস্থা গ্রণ কযা।  

 ৬.২.৪ NSDI প্রণীত ভানদে, নদকননমদ শনা, ভরনীনত প্রভৃনত কাম শকয কযায ননমদ শনা প্রদান কযা। 

 ৬.২.৫ NSDI শেভওামকশয ফাৎনযক ভননটনযাং ও াগ্রগনত ম শমরাচনা কযা এফাং ভূ-স্থাননক উাত্ত ব্যফায জতয কযায 

নননভমত্ত শভ নরক নযকল্পনা গ্রণ, উন্নন ও নযভাজশন কযা।   

 ৬.২.৬ নফনবন্ন যকানয, স্বাত্বানত ও শফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংস্থাভ কর্তশক প্রদত্ত ভূ-স্থাননক উামত্তয ানরাাআন শফাভ 

Interoperable কযা। 

 ৬.২.৭ NSDI এয ভূ-স্থাননক তথ্য-উাত্তভ শদ ও জানতয প্রমাজমন গমফলণা ও উন্ননভরক কামজ মফ শাত্তভ ব্যফায 

নননিত কযা।  

 ৬.২.৮ জাতী াঅথ শ াভানজক উন্নন এফাং নফজ্ঞান ও প্রভেনিয শেমত্র শফাদামনয জন্য সুনননদ শি কভ শনযকল্পনা প্রণমনয 

নদকননমদ শনা প্রদান কযা। 

 ৬.২.৯ NSDI াংক্রান্ত প্রনেণ ও শফা প্রদান নীনতভারা প্রণন কযা। 

 ৬.২.১০ NSDI প্রনতষ্ঠা প্রমাজনী স্থানা ততনয ও যেণামফেণ, ব্যফস্থানা, ফামজট এফাং কভ শমক র ফাস্তফামনয জন্য 

প্রমাজমন নফনফধ কনভটি ও গ্রু গঠন এফাং ফানল শক কভ শসূনচ প্রণন কযা।  

 ৬.২.১১ শফা গ্রনতায ডাটা প্রানপ্তয সুনফধামথ শ ডাটা প্রস্তুতকাযী প্রনতষ্ঠানমক স্বল্পভল্য ননধ শাযমণয সুানয কযা। 
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 ৬.৩ কানযগনয কনভটিাঃ 

০১. ামব শায শজনামযর, ফাাংরামদ জনয ানধদপ্তয  বানত 

০২. প্রনতনননধ, প্রনতযো ভন্ত্রণার দস্য 

০৩. প্রনতনননধ, ভূনভ শযকড শ ও জনয ানধদপ্তয দস্য 

০৪. প্রনতনননধ, ফাাংরামদ নযাংখ্ান বুযমযা দস্য 

০৫. প্রনতনননধ, ফাাংরামদ কনম্পউটায কাউনন্পর দস্য 

০৬. প্রনতনননধ, স্থানী যকায প্রমক র ানধদপ্তয দস্য 

০৭. প্রনতনননধ, ফাাংরামদ ভূ-ত্বানত্তক জনয ানধদপ্তয দস্য 

০৮. প্রনতনননধ, াঅাআনটি নফবাগ দস্য 

০৯. প্রনতনননধ, ফাাংরামদ কৃনল গমফলণা কাউনন্পর দস্য 

১০. প্রনতনননধ, ফন ানধদপ্তয দস্য 

১১. প্রনতনননধ, ড়ক ও জনথ ানধদপ্তয দস্য 

১২. প্রনতনননধ, ঢাকা উত্তয নটি কম শামযন দস্য 

১৩. প্রনতনননধ, ঢাকা দনেণ নটি কম শামযন দস্য 

১৪. প্রনতনননধ, ফাাংরামদ ভাকা গমফলণা ও দূয ানুধাফন প্রনতষ্ঠান দস্য 

১৫. প্রনতনননধ, ফাাংরামদ াঅফাওা ানধদপ্তয দস্য 

১৬. প্রনতনননধ, দুমম শাগ ব্যফস্থানা ানধদপ্তয দস্য 

১৭. প্রনতনননধ, ফাাংরামদ ানন উন্নন শফাড শ দস্য 

১৮. প্রনতনননধ, ফাাংরামদ াবযন্তযীণ শন -নযফন কর্তশে দস্য 

১৯. প্রনতনননধ, াাআমরাগ্রানপ নযদপ্তয, ফাাংরামদ শন -ফাননী দস্য 

২০. প্রনতনননধ, যাজধানী উন্নন কর্তশে দস্য 

২১. প্রনতনননধ, ানন যফযা ও াঃননষ্কান কর্তশে, ঢাকা দস্য 

২২. প্রনতনননধ, ভনত্তকা ম্পদ উন্নন াআননেটিউট দস্য 

২৩. প্রনতনননধ, নযমফ ানধদপ্তয দস্য 

২৪. প্রনতনননধ, স্বাস্থয ানধদপ্তয দস্য 

২৫. প্রনতনননধ, ননবর াআনঞ্জননানযাং নফবাগ, বুমট দস্য 

২৬. প্রনতনননধ, ভূমগার ও নযমফ নফবাগ, ঢাকা নফশ্বনফদ্যার দস্য 

২৭. প্রনতনননধ, ভূমগার ও নযমফ নফবাগ, জাাঙ্গীযনগয নফশ্বনফদ্যার দস্য 

২৮. প্রনতনননধ, নগয উন্নন ানধদপ্তয দস্য 

২৯. প্রনতনননধ, নফদুযৎ উন্নন শফাড শ দস্য 

৩০. প্রনতনননধ, ফাাংরামদ েী নফদুযতান শফাড শ দস্য 

৩১. প্রনতনননধ, ানন ম্পদ নযকল্পনা াংস্থা (ওাযমা)  দস্য 

৩২. প্রনতনননধ, াআননেটিউট াফ ওাটায ভমডনরাং (াঅাআডনিউএভ) দস্য 

৩৩. প্রনতনননধ, শন্টায পয এনবাযনমভন্টার এড নজওগ্রানপক াআনপযমভন্প দস্য 

৩৪. নযচারক, ফাাংরামদ জনয ানধদপ্তয  দস্য নচফ 

* কনভটি প্রমাজমন দস্য াংমমাজন কযমত াযমফ। 

 ৬.৪   কানযগনয কনভটিয কাম শনযনধাঃ 

 ৬.৪.১ NSDI এয েযাডাড শ, গাাআডরাাআন, ভরনীনত প্রভৃনত শমন কাম শকযবামফ ানুসৃত  এফাং যকামযয ান্য শকামনা 

াঅাআন/নফনধভারায ামথ াাংঘনল শক না  এ ব্যাাময ফাস্তফান কনভটিমক যাভ শ প্রদান কযা। 

 ৬.৪.২ প্রদানমমাগ্য কর ভূ-স্থাননক তথ্য-উাত্ত চানদায াঅমরামক দ্রুত প্রদামনয রমেয কানযগনয নদকননমদ শনা প্রদান কযা। 

 ৬.৪.৩ NSDI শাট শার নযচারনা াংক্রান্ত প্রমাজনী কানযগনয নদকননমদ শনা প্রদান কযা। 

 ৬.৪.৪ নফদ্যভান ভূ-স্থাননক ানব শ ম্বনরত কাঠামভাগুমরামক NSDI শাট শামর াংভেি কযমত কানযগনয নদকননমদ শনা প্রদান 

কযা। 

 ৬.৪.৫ ডাটা শন্টামযয জন্য প্রমাজনী াব শামযয তফনিয, ননযাত্তা ও কানযগনয নফলম ফাস্তফান কনভটিয ননকট সুানয কযা। 

   

৭. ডাটায শশ্রনণনফন্যাাঃ  

 নফনবন্ন যকানয, স্বাত্বানত ও শফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংস্থা কর্তশক প্রস্তুতকৃত ভূ-স্থাননক উাত্তভমক প্রমফানধকামযয নবনত্তমত 

সুনননদ শিবামফ শশ্রনণফদ্ধ কযা াঅফশ্যক। ভূ-স্থাননক উাত্ত ভরত স্যামটরাাআট াআমভজানয, াঅকা াঅমরাকনচত্র, UAV ও LiDAR 

 ননতয-নতুন প্রভেনি ও ভাঠ জনযময ভাধ্যমভ াংগৃনত তথ্যানদ। এয শপ্রনেমত  ডাটা ও শভটাডাটা ব্যফামযয নীনতমত 

শশ্রনণনফন্যাময প্রমমাজযতা ফজা যাখা গুরুত্বপূণ শ। ফাস্তফান ও কানযগনয কনভটিয নদ্ধান্ত ও ম শমফেমণয াঅমরামক াংনিি 
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প্রনতষ্ঠানভ ডাটা প্রস্তুত, নফন্যা ও ারনাগাদ কযমফ।  

 
 

৮. NSDI তথ্য বাডাময প্রমফানধকামযয ধযণাঃ 

 ৮.১ উন্ুি প্রমফানধকাযাঃ ননফন্ধন/ানুমভাদমনয শকামনা প্রনক্রা োড়াাআ ডাটা শফা-প্রতযাীয প্রমফানধকায থাকমফ এফাং এফ 

ডাটা জ এমক্স, ভমামমাগী, ব্যফায ফান্ধফ ও ানরাাআন নবনত্তক মফ। 

 ৮.২ ননফনন্ধত প্রমফানধকাযাঃ ননফন্ধন/ানুমভাদন ামমে ননফনন্ধত শফা গ্রনতা প্রমফানধকায ামফ। 

 ৮.৩ ীনভত প্রমফানধকাযাঃ যকামযয নফনধ-নফধান দ্বাযা ীভাফদ্ধ নমমফ শঘানলত ডাটা স্ব-স্ব প্রনতষ্ঠান কর্তশক ানুমভাদমনয 

ভাধ্যমভ প্রমফমমাগ্য মফ। 

 

৯. ডাটা নফননভ প্রভেনিাঃ 

 

 জাতী ভূ-স্থাননক উাত্ত াফকাঠামভামত শফাভ প্রদামনয নননভমত্ত একটি NSDI শাট শার থাকমফ, মা একটি নভডরওযায 

(Middle ware) প্লাটপভ শ নমমফ কাজ কযমফ। এ শাট শামর ভূ-স্থাননক তথ্য-উাত্ত নবনত্তক কর প্রনতষ্ঠামনয শফাভ াংভেি 

থাকমফ। এ শাট শামরয ভাধ্যমভ াংনিি প্রনতষ্ঠানভ তথ্য-উাত্ত াঅদান-প্রদান কযমফ। ভূ-স্থাননক উাত্ত ও াংনিি NSDI 

শাট শামরয ডাটা শন্টামযয ননযাত্তা NSDI ফাস্তফান কনভটি নননিত কযমফ। ফাস্তফান কনভটি প্রমাজন ানুমাী তথ্য পাঁ, 

প্রতাযণা শযাধ নকাংফা শগানীতা ও ননযাত্তায নফলম জাতী শগামন্দা াংস্থা ও ফাাংরামদ শটনরমমাগামমাগ ননন্ত্রণ কনভন 

(নফটিাঅযন) এয যাভ শ গ্রণ কযমফ।  
 

  NSDI শাট শামর ননমোি সুনফধানদ নফদ্যভান থাকমফাঃ 

 ৯.১ ফায জন্য উন্ুি ও জনফান্ধফ প্লাটপভ শ 

 ৯.২ সুস্পি নমযানাভ ম্বনরত নফন্যস্ত ডাটা 

 ৯.৩ গনতীর ও াঅকল শণী উাম তথ্য ানুন্ধান প্রনক্রা 

 ৯.৪ সুযনেত উাম শাট শামর প্রমফানধকায 

 ৯.৫ তথ্য-উাত্ত নফননভম নননিদ্র ননযাত্তা 

 ৯.৬ ারনাগাদ খফয/বুমরটিমনয দৃশ্যভান শনাটি 

 ৯.৭ সুস্পি এফাং নফদ ফণ শনা ম্বনরত পূণ শাঙ্গ ডাটামট 

 ৯.৮ মজ নফননভমমাগ্য, ফাস্তফম্মত ও গনতীর প্রনতমফদন (Dynamic Report) 
 

১০. াঅাআনী কাঠামভাাঃ 

 

 এ নীনতভারায াধীমন ভূ-স্থাননক উাত্ত প্রস্তুতকাযী কর যকানয, স্বাত্বানত ও শফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংস্থা তামদয প্রস্তুতকৃত        

ভূ-স্থাননক উাত্তভ NSDI প্লাটপমভ শ াংযেণ কযমফ। ডাটা প্রস্তুতকাযী স্ব-স্ব যকানয, স্বাত্বানত ও শফযকানয 

প্রনতষ্ঠান/াংস্থা মফ ডাটায ভর স্বত্বানধকাযী। াংনিি প্রনতষ্ঠামনয তথ্য-উাত্ত াঅদান-প্রদান ও ব্যফামযয প্রভেনিগত েভতা 

থাকমফ। তথ্য-উাত্ত ব্যফায ও াঅদান-প্রদামন এ নীনতভারা ফাাংরামদ যকামযয নফদ্যভান শকামনা াঅাআন ও নফনধ রাংঘন কযমফ না। 

এ নীনতভারায াঅাআনী কাঠামভা নফদ্যভান কর নফনধ-নফধামনয ামথ াংগনতপূণ শ মফ। শদময স্বামথ শ এফাং ফ শাদৄননক প্রভেনি ব্যফামযয 

রমেয এ নীনতভারা ভ ভ ারনাগাদ কযা মফ।  
 

১১. ডাটায ভল্য ননধ শাযণ ও নযমাধাঃ 

 

 ডাটা প্রস্তুতকাযী প্রনতষ্ঠান যকামযয নফদ্যভান নফনধ-নফধান ানুযণপূফ শক ডাটায ভল্য ননধ শাযণ কযমফ। শফা গ্রনতায ডাটা প্রানপ্তয 

সুনফধামথ শ ফাস্তফান কনভটি ডাটা প্রস্তুতকাযী প্রনতষ্ঠানমক স্বল্পভল্য ননধ শাযমণয সুানয কযমফ। াংনিি যকানয, স্বাত্বানত ও 

শফযকানয প্রনতষ্ঠান/াংস্থা ডাটায ভল্য ননধ শাযণপূফ শক শাট শামর প্রদ শন কযমফ। ডাটায ভল্য নযমামধ াআমরকট্রননক াযানপ্লমকন 

সুনফধা নফদ্যভান থাকমফ। 

 

১২. ফামজটাঃ  

 NSDI কাম শক্রভ সুাংত কযায রমেয াংনিি প্রনতষ্ঠানভময কভ শচাযীমদয শভ নরক প্রনেণ ও গমফলণা াংক্রান্ত াঅাআন/নফনধ-

নফধানভ ম শামরাচনা এফাং ফামজট াংস্থামনয উমদ্যাগ ফাস্তফান কনভটি গ্রণ কযমফ। NSDI প্লাটপমভ শ ডাটা নফননভ ও 

প্রমফানধকায নীনত দ্বাযা াংযনেত কর ভূ-স্থাননক তথ্য-উামত্তয নডনজটার রূান্তয, ডাটা শোমযজ, গুণগত ভামনান্নন, শভটাডাটা 

াংমমাজন ও প্রনেণ াংক্রান্ত ব্যবায ডাটা াংনিি  প্রনতষ্ঠান ফন কযমফ।  

 

১৩. উাংাযাঃ 

 শব মগানরক তথ্য-উাত্ত নমেমভ াঅদৄননক প্রভেনিয াঅনফবশাফ ও াগ্রগনত ভূ-স্থাননক উামত্তয ফহুভৄখী ম্ভাফনায দ্বায উমন্াচন 

কমযমে। তথ্য প্রভেনি নফকাময ভেমগ ভূ-স্থাননক উামত্তয ম্ভাফনা, নবজ্যযারাাআমজন, ানরাাআন প্লাটপমভ শ নফতযণ ও নফননভ 

ভময দানফ। এ শপ্রনেমত যকানয, স্বাত্বানত ও শফযকানয প্রনতষ্ঠান/ াংস্থাগুমরা ভূ-স্থাননক উাত্ত াফকাঠামভা গমড় তুমরমে। 

চতুথ শ নল্প নফপ্লমফয াঅাআটি, াআনঞ্জননানযাং ও ভূ-স্থাননক ডাটামফমজয ভনিত প্লাটপভ শাআ মফ উন্নমনয ধাযক ও ফাক। এ নীনতভারা 

ফাাংরামদ যকায ও জনগণমক নফশ্বামনয ামথ ম্পৃি কযমত াক মফ। 



6 
 

 


