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স্মািক নং-  ১২.২১.০০০০.০৪৩.৭৩.০০১.০৮-৩১       তাষিখঃ ৩১.০৫.২০১৭ ষরঃ  

  

জরুিী পষিপত্র 

               

ষবিয়:  সািাযেযশি সিকাষি প্রষতষ্ঠানসমূহযক Broadband Network এি আওতায় আনাি জন্য Geo-Location এি জন্য তথ্য 

যপ্রিণ। 

 

সূত্র:  কৃষি মন্ত্রণালযয়ি পত্র নং-১২.০০.০০০০.০২৪.৯৯.০০৫.১৭.৩২৬, তাষিখ: ২৪ যম ২০১৭। 

 

উপযুিু ষবিয় ও সূযত্রি পষিযপ্রষিযত ষবএআিআই-এি প্রধান কা ুালযয়ি বাষহযি ষনজস্ব ভবযন অবষিত সকল যকন্দ্র/উপযকযন্দ্রি োয়ীত্বপ্রাপ্ত 

কমকুতাুযেি ষনজ ষনজ কা ুালযয়ি মূল অষিস ভবযনি ষজষপএস যকাঅষডযুনট (Latitude, Longitude) আগামী ৫ জুন ২০১৭ তাষিযখি 

মযে ষনম্নস্বািিকািীি ঠিকানায় (cso.asict@bari.gov.bd) জরুিী ষভষিযত ইযমইযল ও হাডকুষপ পত্র মািিত যপ্রিযনি জন্য 

ষবযশিভাযব অনুযিাধ কিা হল।   

 

উযেখ্য য , যকান িাযনি Geo-Location এি তথ্য একাষধক পদ্ধষতযত- য মন, (১.) GPS ষডভাইস, (২.) এন্ড্রযয়ড যিাযনি “GPS 

Coordinates” অযাপস, অথবা (৩.) ইন্টািযনট যুি কষিউটাি যথযক সনাি কিা সম্ভব। এ ষবিযয় একটি সহায়ক টিউযটাষিয়াল 

এতেসযে যুি কিা হযলা।  

 

 

 

 

(ড. যমাঃ আষজম উষিন) 

মুখ্য ববজ্ঞাষনক কমকুতাু 

ও 

ষবভাগীয় প্রধান 

কা ুাযথ ুষবতিণ (যজযষ্ঠতাি ক্রমানুসাযি নয়): 

১। পষিচালক, গম গযবিণা যকন্দ্র, নষশপুি, ষেনাজপুি  

২। পষিচালক, ডাল গযবিণা যকন্দ্র, ইশ্বিেী, পাবনা 

৩। মূখ্য ববজ্ঞাষনক কমকুতাু, আঞ্চষলক কৃষি গযবিণা যকন্দ্র ( যশাি/ জামালপুি/ আকবিপুি/ িহমতপুি/ হাটহাজািী) 

৪। ভািপ্রাপ্ত কমকুতাু (িষিেপুি/মাোিীপুি/মুষিগঞ্জ/নিষসংেী/কুষমো/খাগড়াছষড়/িামগড়/পাহাড়তষল/িাোমাটি/ষশবগঞ্জ-বগুড়া/যসউজগাড়ী-বগুড়া/ 

চাাঁপাইনবাবগঞ্জ/শ্যামপুি-িাজশাহী/ষবযনােপুি-িাজশাহী/বুষড়িহাট-িংপুি/িাজবাড়ী-ষেনাজপুি/যেবীগঞ্জ-পঞ্চগড়/লালমষনিহাট/ঠাকুিগাাঁও/মাগুিা/ 

সাতিীিা/পটুয়াখালী/যমৌলভীবাজাি/ষসযলট)  

৫। ভািপ্রাপ্ত কমকুতাু, সগষব (কুষমো/বগুড়া/পাবনা/িংপুি/খুলনা/ষকযশািগঞ্জ)  

৬। ষবএআিআই-এি ওযয়বসাইট  

 

অনুষলষপ:  

১। পষিচালক (গযবিণা/যসবা ও সিবিাহ/প্রঃ ও য াঃ/ পষিকল্পপা ও ঊন্নয়ন উইং), ষবএআিআই, গাজীপুি  

২। মহাপষিচালক মহােযয়ি একান্ত সষচব, ষবএআিআই, গাজীপুি  

৩। অষিস কষপ।  
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কিভাবে ইন্টারবেটযুক্ত িকিউটাবর আপোর িার্ যালবের কিকপএস কিাঅকড যবেট সোক্ত িরবেেঃ 

১. ইন্টারবেট ব্রাউিার এর সাহাবে GPS Coordinates on Google Maps-এর ওবেে কপি খুলুে  

ওবেে ঠিিাোঃ www.maps.ie/coordinates.html 

২. কডফল্ট কভউ কহসাবে এই সাইবট Map-কভউ কেখাবে, র্া স্থাে সোক্তিরবের সুকেধাবথ য োম পাববযর উপবরর (Top-

left) কিাো কথবি Satellite-কভউবে পকরেে যে িবর কেবে হবে।   

 

৩. Show Location-ঘবর আপোর অকফস ো কেিটস্থ ল্যান্ডমাি য সঠিি ইংবরিী োোবে কলবখ সার্ য কেে। 

 

৪. আপোর র্াকহো মাকফি অেস্থােটি সঠিিভাবে কেখার িন্য, ম্যাপটি ক াট েড় িরার িন্য কেবর্র ডাে পাববয (Botom-

right)  কেো কর্াগ “+” ো কেবোগ “-” কর্হ্ন ব্যেহার িরুে।  

 

 

৫. লাল রবের মাি যার ো কেস-কহাল্ডারটি মাউস কিি (বলফট কিি) িবর ধবর প্রবোিবে ডাবে-োবম-উপবর-কেবর্ সকরবে 

কপবের সুর্াবলা প্রান্ত আপোর মূল অকফস ভেবের উপর রাখুে।  

 

৬. কেস মাি যাবরর উপবরর ঘবর অক্াংশ (Latitude) ও দ্রাকঘমাংশ (Longitude)-এর মাে কেখাবে র্া িকপ ো কোট 

িবর পরেকে য ব্যেহাবরর িন্য সংরক্ে িরুে। অক্াংশ ও দ্রাকঘমাংবশর যুগপৎ এই মােদ্বেই প্রকৃে পবক্ আপোর 

অকফবসর কিকপএস কিাকড যবেট র্া সংযুক্ত পত্র কমাোবেি র্াকর্ে েথ্য।   
 

 

Satellite-কভউ কে কিি িরুে 

জুম ইে 

জুম আউট 

কেস মাি যার 

অক্াংশ (উঃ) 

দ্রাকঘমাংশ (পঃ) 

মাঠ কথবি সরাসকর কিকপএস কিাঅকড যবেট সোক্তিরবের পদ্ধকেসমূহঃ   

কিকপএস কডভাইস, এন্ড্রবেড কমাোইল অযাপস- কর্মে, “GPS Coordinates” ইেযাকে ব্যেহার 

Tutorial from- 

ARSAM Lab, ASICT Division 

BARI, Gaipur 1701 

30 May 2017 

কিি িরুে 
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