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আিিালামু আলাইকুম। 

National Spatial Data Infrastructure (NSDI) গঠননর লনযৈ প্রসিরযা মন্ত্রণালনয়র আওিাধীন 

বাাংলানেে যসরপ অসধেপ্তর ও যাপান ইন্টারন্যােনাল শকাঅপানরেন এনযসি (যাইকা) কর্তকৃ শ ৌিভানব আনয়াসযি এই 

আন্তযাৃসিক শিসমনানর উপসিি িবাইনক আসম স্বাগি যানাসি।  

শেনের সবসভন্ন প্রসিষ্ঠান সবসিন্নভানব সযও-শেইেল ডাটা প্রস্ত্তি ও ব্যবহার করনে। NSDI গঠননর মাধ্যনম িকল 

সযও-শেইেল ডাটা একই প্লাটিনম ৃGeo-portal-এ িাংরসযি িাকনব। িনল সযও-শেইেল ডাটা ব্যবহারকারী িকল 

প্রসিষ্ঠাননর চাসহোনু ায়ী ডাটা ব্যবহানরর সুন াগ জ্িসর হনব।  

প্রাকৃসিক শিৌন্দ ,ৃ যীবববসচত্র এবাং ভূ-প্রাকৃসিক গঠননর সেক শিনক বাাংলানেে সবনেষ জ্বসচত্রময়। সুযলা-সুিলা, 

েস্য-শ্যামলা নেীমার্তক বাাংলানেনের েসযনণ রনয়নে পৃসিবীর িববৃৃহৎ িমুদ্র জ্িকি ও ম্যাননরাভ বনভূসম। পূনব ৃউঁচু এবাং 

উতনর শোট শোট পাহাড়। পসিনম রনয়নে সবসভন্ন রীষ্মম-লীয় িনলর িমাহার।  

আয়িননর সেক শিনক বাাংলানেে সবনের অন্যিম শোট শেে। সবনের অন্যিম ঘনবিসিিম্পন্ন এই শোট্ট শেনের 

িবনচনয় বড় িমস্যা হনয় শেখা সেনি ব্যবহারন াগ্য যসমর স্বল্পিা। একসেনক খাদ্য সনরাপতার যন্য কৃসষ যসম িাংরযণ 

প্রনয়াযন, অন্যসেনক কলকারখানা িাপন এবাং যনবিসির যন্য যসমর প্রনয়াযন। পাোপাসে নেী ভাঙননর িনল প্রসিবের 

সবপুল পসরমাণ যসম হাসরনয়  ানি। 

এিব সবষয় সবনবচনায় সননয় আমানের যসমর িনবাৃচ্চ ব্যবহার সনসিি করনি হনব। আর এযন্য প্রনয়াযন ভূসমর 

সবজ্ঞানিম্মি ি্য-উপাত। আধুসনক প্রযুসি ব্যবহার কনর আমরা এখন িহনযই আমানের ভূ-প্রকৃসির গঠন এবাং জ্বসেষ্ট সনণয়ৃ 

করনি পাসর।  

িারানেনের যসমর গঠন-প্রকৃসি যানা িাকনল আমানের যসম ব্যবহানরর কা কৃর পসরকল্পনা করা িহয হনব। আমরা 

শকািায় সেল্প-কারখানা গনড় তুলনি পারব, শকান্ এলাকা শকান্ িিনলর যন্য শবসে উপন াগী, শকািায় বেনর ২ িিল আবার 

শকািায় ৩/৪ িিল যন্মাননা িম্ভব আমরা িা িহনয যাননি পারব।   

আর এযন্যই আমরা National Spatial Data Infrastructure (NSDI) গঠননর উনদ্যাগ সননয়সে।  

বিমৃানন সবসভন্ন িরকাসর-শবিরকাসর প্রসিষ্ঠান সবসিন্নভানব ভূপৃনষ্ঠর ি্য-উপাত জ্িসর এবাং িাংরহ ও িাংরযণ কনর 

িানক। NSDI গঠন হনল িাংসিষ্ট প্রসিষ্ঠানিমূনহর মনধ্য এ িাংক্রান্ত ি্য-উপাত সবসনময় িহয হনব। এিকল ি্য-উপাত 

প্রস্ত্তিকারী প্রসিষ্ঠানিমূহনক ি্য িাংরযনণর ব্যাপানর একটি নীসিমালা অনুিরণপূবকৃ একই োিার নীনচ আনা প্রনয়াযন।  

িনল ডাটা প্রস্ত্তনি জ্ৈিিা পসরহার করািহ সনখ ুঁি ও হালনাগাে ি্য-উপাত সবসনময় িহযির হনব  া শেনের 

শটকিই উন্নয়নন গুরুত্বপূণ ৃভূসমকা পালন করনব।  

পাোপাসে একই শডানমইন শিনক ডাটা ব্যবহানরর িনল অি ৃ ও িমনয়র িাশ্রয় হনব।  শেনের উন্নয়ন কা কৃ্রম 

গসিেীল ও ত্বরাসিি হনব। 



 

সুসধবৃন্দ, 

আসম শযনন খসে হনয়সে, বাাংলানেে যসরপ অসধেপ্তর উপকূলবিী এলাকার ৪৮টি মানসচত্র প্রণয়ন কনর শেনের 

িমুদ্রিীমা সনধাৃরনণ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়নক িহন াসগিা কনরনে। সডসযটাল বাাংলানেে গড়ার লনযৈ এই অসধেপ্তর সবসভন্ন শেনলর 

সডসযটাল মানসচত্র প্রণয়ন িম্পন্ন কনরনে।  

এোড়া পাবিৃৈ চট্টরামিহ িমর শেনের বৃহৎ শেনল সডসযটাল মানসচত্র প্রণয়ন কা কৃ্রম পসরচালনা করনে। ইনিামনধ্য 

৯৮৮টি ম্যাপেীনটর মনধ্য ৯০০টি ম্যাপেীট প্রস্ত্তি িম্পন্ন কনরনে।  

পাোপাসে Digital Elevation Model (DEM) এবাং Digital Terrain Model (DTM) প্রস্ত্তনির 

কা কৃ্রমও চলনে। এ মনডলগুনলা বন্যা, ঘুসণঝৃড়, যনলাচ্ছ্বাি এবাং অন্যান্য প্রাকৃসিক দুন াৃগ শমাকানবলায় িহায়ক ভূসমকা 

পালন করনব।  

প্রসি বের শ মন ভাঙননর িনল কৃসষ যসম নেীগনভ ৃহাসরনয়  ানি শিমসন আমানের িমুনদ্র সকন্তু যসম শযনগ উঠনে। 

যসরনপর মাধ্যনম এিব শযনগ উঠা চরনক কীভানব ব্যবহার উপন াগী করা  ায় িার উপায় শবর করনি হনব। পসরকসল্পিভানব 

গাে লাসগনয় এিব চনরর বা ৈীনপর ভূসম যয় বন্ধ করা িম্ভব।   

আসম বাাংলানেে যসরপ অসধেপ্তরনক িমুদ্র উপকূনল নতুন শযনগ উঠা চর ও ৈীপিমূনহর টনপারাসিক যসরপ কা কৃ্রম 

পসরচালনা করার যন্য ব্যবিা রহনণর আহ্বান যানাসি।  

সপ্রয় অাংেরহণকারীবৃন্দ, 

আপনানের িাসবকৃ িহন াসগিাই বাাংলানেনে NSDI গঠন ও এর কা কৃ্রমনক এসগনয় সননয়  াওয়া িম্ভব হনব। 

শটকসনকৈাল শিেনন অাংেরহণকারী আমসন্ত্রি শেেী-সবনেেী িম্মাসনি অসিসিবৃন্দ ও িাংসিষ্ট সবষনয় অসভজ্ঞনের প্রসি 

আমার অনুনরাধ, আপনানের অসযিৃ অসভজ্ঞিার আনলানক বাাংলানেনে NSDI গঠনন সুসচসন্তি মিামি ও পরামে ৃ প্রোন 

করনবন।  

কী-শনাট সেকার ও সবসেষ্টযননের মিামিিমূহ শ ন NSDI গঠননর শযনত্র সবনবচনায় শনওয়া হয় এ ব্যাপানর 

আসম িাংসিষ্ট িকলনক অনুনরাধ যানাসি। 

আপনানের িবাইনক আেস্ত করনি চাই শ , গুরুত্ব সবনবচনা কনর েীঘ্রই NSDI গঠনন িরকার িব ধরনণর ব্যবিা 

রহণ করনব।  

NSDI গঠনন স্বল্প ও েীঘ-ৃশময়ােী পসরকল্পনা প্রণয়ন, কমনৃকৌেল সনধাৃরণ ও প্রনয়াযনীয় িহায়িা প্রোননর যন্য 

প্রসিরযা মন্ত্রণালনয়র শনর্তনত্ব একটি যািীয় কসমটি গঠন করা হনব।  

এই কসমটি NSDI গঠনন প্রনয়াযনীয় সেকসননেেৃনা প্রোন করনব। বাাংলানেে যসরপ অসধেপ্তর মানসচত্র প্রণয়নকারী 

যািীয় প্রসিষ্ঠান সবধায় কসমটির িসচবালয় সহনিনব কায করনব।  

NSDI গঠিি হনল শেনের িরকাসর-শবিরকাসর প্রসিষ্ঠান োড়াও গনবষণামূলক প্রসিষ্ঠানিহ স্কুল, কনলয ও 

সবেসবদ্যালনয়র সেযক-সেসযকা ও োত্র-োত্রীগণ অবানধ সযও-শেইেল ি্য প্রবানহ যুি হনি পারনবন।    

িমনবি সুধী,  

সবে অিবৃনসিক মন্দা িনেও শেনের অিনৃীসি আয খব দৃঢ় অবিানন আনে। িামসষ্টক অিনৃীসির প্রসিটি সূচক 

ইসিবাচক ধারায় এগুনি।  

নানা প্রসিকূলিা িনত্বও শেনে জ্বনেসেক মুদ্রার সরযাভ ৃ ২৯ সবসলয়ন ডলার অসিক্রম কনরনে। গি ৬ বের ধনর 

আমরা গনড় ৬.৩ েিাাংে হানর সযসডসপ অযনৃ কনরসে। এ বের সযসডসপ বৃসির হার ৭ েিাাংে হনব।  

বাাংলানেে এখন সবনে উন্নয়ননর শরাল মনডল। আমরা ইনিামনধ্য সনম্ন-মধ্যম আনয়র শেনে উন্নীি হনয়সে। আমানের 

লযৈ ২০২১ িানল মধ্যম ও ২০৪১ িানল উন্নি ধনী শেনে পসরণি হওয়া। 

আমরা খাদ্য উৎপােনন স্বয়াং-িম্পূণিৃা অযনৃ কনরসে। সবদুৈৎ উৎপােন িযমিা প্রায় ১৪ হাযার ৭০০ শমগাওয়ানট 

উন্নীি কনরসে। শেনের ৭৫ েিাাংে মানুষ সবদুৈৎ সুসবধার আওিায় এনিনে।  

িানড় ১৬ হাযার কসমউসনটি সিসনক ও ইউসনয়ন স্বািৈনকনের মাধ্যনম স্বািৈনিবা যনগনণর শোড়নগারায় শপৌুঁনে 

শেওয়া হনি। হািপািালগুনলানি েয্যা িাংখ্যা বাড়াননা হনয়নে। গড় আয়ু শবনড় এখন ৭১ বের। 

মািাসপছু আয় বৃসি শপনয় োঁসড়নয়নে ১৪৬৬ ডলানর। োসরনদ্রৈর হার কনম এখন ২২.৪ েিাাংে। ৫ শকাটি মানুষ সনম্ন 

আয় শিনক মধ্য আনয়র স্তনর উন্নীি। মাধ্যসমক প াৃয় প নৃ্ত সবনামূনে পাঠ্যবই সবিরণ করা হনি। 



 

একটি বাসড় একটি খামার, বয়ে ভািা, সবধবা ভািা, মার্তত্বকালীন ভািা, মুসিন ািা ভািা, প্রসিবন্ধী ভািা, 

সভসযসড, সভসযএি, শটস্ট সরসলি, কানযর সবসনমনয় খাদ্য কমসৃূসচর মাধ্যনম িামাসযক সনরাপতা শবষ্টনী সৃসষ্ট করা হনয়নে।  

সডসযটাল বাাংলানেে সবসনমাৃনণর লনযৈ প্রসিটি ইউসনয়নন ি্যনিবা শকে সনমাৃণ করা হনয়নে। NSDI গঠিি হনল 

িরকানরর অঙ্গীকার বাস্তবায়ননর শযনত্র আরও এক ধাপ অরগসি হনব। 

Distinguished guests,  

I would like to thank all the participants from home and abroad for being with us.  

I hope your experience and participation in the technical sessions will contribute a 

lot to make the seminar successful. The NSDI establishment policy, the action plan as well 

as the roadmap are expected to be prepared in the light of the papers presented here.  

I think you will extend your all out cooperation and support to establish NSDI in 

Bangladesh.  

Your valuable comments and suggestions will cordially be appreciated. Finally, it's a 

great pleasure to express our heartiest gratitude to the Government of Japan, particularly 

JICA, to support us in organizing this seminar. 

আসম আো কসর যনিাধারনণর যন্য শভৌনগাসলক ি্য-উপাত িরবরানহ িকনল আন্তসরকভানব কায করনবন। NSDI 

গঠননর উনদ্যাগ রহনণর যন্য আসম প্রসিরযা মন্ত্রণালয়, িানভয়ৃার শযনানরল, যাইকা ও িাংসিষ্ট িকলনক আন্তসরক ধন্যবাে 

জ্ঞাপন করসে। 

শখাো হানিয। 

যয় বাাংলা, যয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলানেে সচরযীবী শহাক। 

... 


