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!ারক নং- ১২.২১.০০০০.০৪৩.৭৫.০০১.১৬-৪৩৭                                                      তািরখঃ ২২-০২-২০১৮ ি"ঃ   

িবষ! : ২০১৭-১৮ অ"থ বছের িবএআরআই ক"#ক !ািপত গেবষণা/ এডাপ%ভ !ায়াল !েটর িজিপএস !কা-অিড$েনট 
সংর$ন !সে$ 

!":  !ারক নং-১২.২১.০০০০.০২০.৬৯.০০১.১৭/৭৮১৮, তািরখঃ ২৯/০১/২০১৮  

 উপ#$% িবষ$ ও !ে#র পিরে%ি&েত মহাপিরচালক ম!হাদেয়র িনেদ %শ'েম সংি$% সকেলর অবগিত ও 
!েয়াজনীয় !ব#া !হেনর জ" জানােনা যাে$ !য, িবএআরআই-এর িবিভ$ !ক#/ িবভাগ/ আরএআরএস/ সেরজিমন 
গেবষণা িবভাগ ও !িষ স"সারণ অিধদ%র-এর সহেযাগীতা) !ািপত মাঠ প"যাে&র  সকল গেবষণা/এডাপ%ভ !ায়াল 
!টস$েহর ত" এিপএ’র !মাণক িহসােব নিথব% করার লে#$ িজিপএস !কা-অিড$েনট (Latitude-Longitude) 
!রকড% করার জ" অ"েরাধ করা যাে$। !য সম# দ"ের িজিপএস িডভাইস নাই তােদর এে#ােয়ড !ফান !বহার কের 
িজিপএস !কা-অিড$েনট !রকড% করার জ" অ"েরাধ করা হেলা। এ !াপাের সং#$ িনেদ %িশকা অ"সরন!ব #ক িজিপএস 
িরিডং সং#হ এবং !দ# ছক !মাতােবক তা সংর$ণ করার জ" িবেশষভােব অ"েরাধ করা যাে$।  

 

(ড .  !মা.  কাম$ল হাসান) 
!" ƣব#ািনক কম #কত#া (চলিত দাি$%) 

ও 
িবভাগী' !ধান 

কায$ােথ$ িবতরণ (েজ#তার kমাnসাের নয়): 
০১. পিরচালক (উ)ানত, / ক-াল  ফসল/ !তলবীজ গেবষণা 'ক)), িবএআরআই, গাজী+র 
০২. পিরচালক, গম গেবষণা .ক/, নিশ2র, িদনাজ2র/ডাল গেবষণা )ক+, ঈ-রদী, পাবনা 
০৩. !" #ব%ািনক কম +কত+া, মসলা গেবষণা 3ক4, িশবগ6, ব7ড়া/ আ"িলক ডাল গেবষণা -ক., মাদারী&র 
০৪. !" #ব%ািনক কম +কত+া (-ি.কা িব%ান/ উি0দ 2জনন/ 4িষ অথ +নীিত/ 4িষত9/ উি0দ :রাগত9/ কীটত9/ সেরজিমন/ খামার/  

এফএমিপই/ উি(দ *কৗিল স/দ !ক#/ জীব "#ি%/ বীজ !"ি$/ !সচ ও পািন !ব#াপনা/ উি#দ শারীরত&/ 'পা)হারেভ) 
!টকেনালজী), িবএআরআই, জয়েদব+র, গাজী+র 

০৫. !" #ব%ািনক কম +কত+া, আ.িলক 0িষ গেবষনা 4ক5 (যেশার/ জামাল:র/ ঈ<রদী, পাবনা/ আকবর%র, !মৗলভীবাজার/ রহমত%র, 
বিরশাল/ হাটহাজারী, চ"#াম/ !িড়রহাট,রং#র) 

০৬. !" #ব%ািনক কম #কত#া, &জনন বীজ উৎপাদন /ক0, /দবীগ2, প3গড়/আ3িলক উ8ানত9 গেবষণা /ক0, চ>পাইনবাবগ2/ পাহাড়ী 
!িষ গেবষণা )ক+, খাগড়াছিড় 

০৭. !ধান %ব'ািনক কম +কত+া, সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, িবএআরআই, (পাবনা/ ব"ড়া/ রং#র/ ফিরদ%র/ !লনা/ প"য়াখালী/ (িম+া/ 
!নায়াখালী/ !শর*র/ যেশার) 

০৮. !ধান %ব'ািনক কম +কত+া, ক-াল ফসল গেবষণা উপেক7, ব8ড়া/ !"ীগ%/ আ"িলক মসলা গেবষণা .ক/, গাজী2র/ ফিরদ%র 
০৯. !ধান %ব'ািনক কম +কত+া, আ.িলক গম গেবষণা 4ক5, গাজী8র/ !াম$র, রাজশাহী/ ডাল গেবষণা উপ-!ক#, গাজী(র/ ফল গেবষণা 

!ক#, িবেনাদ*র, রাজশাহী/ আর এইচ আর এস, িশব*র, নরিসংদী/ !ল#খালী, প(য়াখালী/ !িম$া/ সাই(াস গেবষণা .ক0, 1জ3া4র, 
িসেলট/ পাহাড়া*ল +িষ গেবষণা 0ক2, রামগড়, খাগড়াছিড়/ পাহাড়ী +িষ গেবষণা 0ক2, রাইখালী, রা'ামা) 

১০. ঊ"#তন &ব(ািনক কম #কত#া, আ.িলক মসলা গেবষণা 5ক6, মা7রা/ লালমিনরহাট/ লা#া গেবষণা )ক+, চ-পাইনবাবগ1/ 2িষ 
গেবষণা উপেক*, কেলজপাড়া, ঠা/রগ1ও/ ক"াল ফসল গেবষণা উপ-!ক#, $%ীগ(/ !িষ গেবষণা )ক+, পাহাড়তলী, চ$%াম/ !িষ 
গেবষণা 'ক), রাজবাড়ী, িদনাজ1র/ !বেনরেপাতা, সাত&ীরা 

১১. ঊ"#তন &ব(ািনক কম #কত#া,সেরজিমন গেবষণা িবভাগ, িবএআরআই, (বের$, রাজশাশী/ !াম$র, রাজশাহী/ ময়মনিসংহ/ 
িকেশারগ(/ !ি#য়া/ িসেলট/ বা#রবান/ !ভালা/ !গাপালগ&/ ক"বাজার/ গাইবা%া 

অnিলিপ: 
০১. পিরচালক (গেবষণা/ -সবা ও সরবরাহ/ পিরক%না ও "#ায়ন), িবএআরআই, গাজী+র 
০২. মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা. সিচব, িবএআরআই, গাজী6র 
০৩. অিফস কিপ। 
 



এ"েয়ড !মাবাইল !ফােনর মা#েম িজিপএস &লােকশন সং#হ প&িত  

১। এ"েয়ড !মাবাইল !ফােনর মা#েম িজিপএস &লােকশন !কানা সং'েহর জ, -থেম 0য !কান উপ#$ অ&াপস, )যমন িজিপএস 

!কািড#েনট (GPS Coordinates)-অ"াপস Google Play Store  !থেক Download কের িনেত হেব। এে#ে$, 
আপনার এ"েয়ড !মাবাইল !ফােনর !গল $% $&ার-এ সাচ $ অপশেন িগেয় “GPS Coordinates” িক-ওয়াড% িদেয় কাি*ত 

অ"াপস GPS Coordinates, Financept (1.77 MB)   !েঁজ %বর ক)ন এবং ই%টল ক)ন।  

২। !য গেবষণা/ )দশ,ণী মাঠ-এর িজিপএস 'লােকশন .কানা সং0হ করেত চান, !সই মােঠর মাঝামািঝ %ােন দািড়েয় 

 অ"াপস& চা# ক%ন।  

 

৩। অ"াপস& আপনার কাি,ত .ােনর অ0াংশ (Latitude) ও !ািঘমাংশ (Longitude)-এর মান $দখােব যা !নাট কের পরবিত, 
!বহােরর জ( সংর+ণ ক.ন। অ"াংশ ও !ািঘমাংশ-এর !গপৎ এই মান&য়ই আপানার কাি*ত মােঠর িজিপএস 2লােকশন 
!কানা। উে#$ %য, এই অ$াপস( অ)াংশ (Latitude) ও !ািঘমাংশ (Longitude)-এর !" কের মান )দখায় যার .থম" 
Degree Decimal (!যমন, 23.74788) এবং ি%তীয়) Degree Minute Second (!যমন, 23°44’52.3536’’) 
ফর#াটিবিশ$। এে#ে$ %থম মান* (Degree Decimal) সহজতর হওয়ায় এ" সং#হ করা (যেত পাের। আরও উে#$ !য, 
!নাট করার পাশাপািশ Save অপশেন িগেয় কাি$ত িজিপএস !কািড&েনট আপনার অ'াপেসই সংর$ণ করা যােব যা পরবিত.েত 
Load অপশেন িগেয় সহেজই *েঁজ ,বর কের $বহার করা যােব।  

৪। উে#$ %য, িজিপএস &কািড*েনট (GPS Coordinates)-অ"াপস& !বহােরর 'েব ( )া*েসেটর GPS/Location অপশন 
অব#ই চা# থাকেত হেব। Home Screen slide down কের GPS/Location অপশন চা# করা যােব।  

 

 
!"তকরেণঃ  
Agro-Environmental Remote Sensing & Modeling (ARSAM) Lab 
ASICT Division, BARI, Gazipur 1701 
www.bari.gov.bd 



 

এিপএ’র !মাণক িহসােব গেবষণা/ এডাপ%ভ !ায়াল !েটর িজিপএস !কা-অিড $েনট-এর ত" সংর$েণর ছকঃ  

!িমক 
নং 

পরী$ার িশেরানাম পরী$ার সময়কাল !ষেকর নাম ও  !কানা িজিপএস !কা-অিড $েনট  
(Longitude & Lattitude) 

     
     
     
 


