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দাগগুে সম্পনকিত ধারণা

দাগগুে সাধারনত কপেকটি েরস্পর সনিনহত দাপগর সমনষ্ট। বাংলাপদশ েনরসংখ্যান

ব্যুপরার দাগগুেসমূপহ গড় জনমর েনরমান ৫ একর।

দাগ বলপত বাংলাপদশ ভূনম জরকর্ ি ও জনরে নবোগ কর্তিক েনরচানলত জেপরে

Cadastral Survey দ্বারা প্রস্তুতকৃত জমৌজাম্যাপে জদখাপিা জচৌহনদি নবনশষ্ট

ভূখন্ডপক ব্যঝাে।



দাগগুে সম্পনকিত ধারণা

কৃনি েনরসংখ্যান নবিেক তথ্য সংগ্রপহর জন্য বাংলাপদশ েনরসংখ্যান ব্যুপরার

১০৩৪৮ টি দাগগুে রপেপে। জদপশর প্রধান িসল যথা- ধান, গম, োট ও আলু

িসপলর প্রনত বেপর চািাধীন জনমর নহসাব বস্তুননিোপব করার জন্য বেপর ৪

বার নমুনা দাগগুপে জনরে েনরচালনা করা হে। দাগগুপের অবস্থান

নচনিতকরপণর সমস্যাজননত কারপণ সঠিক তথ্য সংগ্রহ কায িক্রম ব্যাহত হে।



দাগগুে জনরে তথ্য সংগ্রপহর সমেকাল

১ম েব িদাগগুে জনরে ৫-২০ জানুোনর

২ে েব িদাগগুে জনরে ৩-২০ মাচ ি

৩ে েব িদাগগুে জনরে ২১ জম-৪ জুন

৪থ ি েব িদাগগুে জনরে ২১ জসপেম্বর-৫ অপটাবর



প্রধান িসপলর আবাদ সংক্রান্ত তথ্য

১ম েব িদাগগুে জনরে আলু, গম

২ে েব িদাগগুে জনরে জবাপরা

৩ে েব িদাগগুে জনরে আউশ, োট

৪থ ি েব িদাগগুে জনরে আমন



জনমর আেতন ননরুেন

জজলাে সংনিষ্ট িসপলর জনমর েনরমান = b/a (জজলার ইপিনটে এনরো)

এখাপন,

b= দাগগুেগুপলাপত সংনিষ্ট িসপলর অধীন জমাট জনমর েনরমান

a= জজলাে সব দাগগুপের অধীন জমাট জনমর েরনমান

জজলার ইপিনটে এনরো= (জজলার জমাট আেতন - নদনদী, বৃহৎরাস্তা-ঘাট, শহর, সংরনেত সরকানর

বনভূনম প্রভৃনতর আেতন)



জয সমস্যাটি সমাধান করপত চাই

কম িকতিা ও কম িচারীপদর দাগগুে সনাক্তকরণ সমস্যা



সমস্যার মূল কারণ

• পুরাতন কম িকতিা ও কম িচারীপদর অবসর/বদলী

• দাগগুপের জলাকশন তথ্য সংগ্রহকারীর ননকট অসুনবধাজনক মপন হওো

• দাগগুে নচনিতকরণ/হালনাগাদ সংক্রান্ত প্রনশেপণর অোব



ভুক্তপোগী জনপগািী

• নবনবএস এর কম িকতিা/কম িচারী

• নর্এই এর কম িকতিা/কম িচারী



সমাধান

এন্ড্রপের্ জমাবাইল ব্যবহার কপর গুগল ম্যাপে দাগগুপের অবস্থান নননদ িষ্টকরণ



গুগল ম্যাপে দাগগুপের অবস্থান নননদ িষ্টকরপণর ধােসমূহ



প্রতুানশত িলািল

• সহপজ দাগগুে নচনিত করা যাপব

• প্রধান িসলসমূপহর নহসাব প্রাক্কলণ সঠিকোপব করা যাপব

• নজনেএস জলাপকশপন দাগগুেগুপলা জদখা যাপব

• একটি দাগগুে হপত আর একটি দাগগুপের দুরত্ব কত, প্রনতটি দাগগুপে জনমর েনরমান

প্রভৃনত জানা যাপব

• জজলা ও উেপজলা হপত সরবরাকৃত তপথ্যর গুনগতমান বৃনি োপব



েনরমাে

• জজলা/উেপজলা/নবোগীে কম িকতিা/কম িচারীপদর েনরদশ িপনর মাধ্যপম

• মাঠ েয িাপের কম িকতিা ও কম িচারীপদর মতামত জনো



উেসংহার

গুগলম্যাপে দাগগুপের অবস্থান নচনিত করা জগপল সঠিক স্থান হপত সঠিক তথ্য

সংগ্রহ করা যাপব, সহপজ েনরদশ িন কপর সংগৃহীত তথ্য যাচাই করা যাপব

সপব িােনর গুণগত মানসম্পি তথ্য প্রানপ্ত নননিত হপব।


