
বিভাগীয় কায যািী 
 

১.    অভযন্তরীণ ও উপকূীয় ন ৌ-পথের াইথরাগ্রাবিক জবরপ এিং চার্ য প্রণয় । 

২.   ন ৌ-পথে ব রাপথে চাচথর স্বাথে য িয়া, িাবি ও িীক  স্থাপথ র থযয াইথরাগ্রাবিক জবরপ। 

৩.   প্রথয়াজ ীয়  াব্যিা ংরযথণর জন্য বপ্র-ব্যাথেবং জবরপ, বপ্র ও নপাষ্ট-নরবজং াইথরাগ্রাবিক জবরপ। 

৪.   নেথলর অভযন্তরীণ ও উপকূীয় এাকায় ৫৪টি নগজ নষ্টলথ র মাধ্যথম নগজ উপাত্ত ংগ্র ও ংরযণ। 

৫.   াইথরাগ্রাবিক জবরপ চার্ য প্রণয়থ  ংগৃীি নগজ উপাথত্তর ব্যিার। 

৬.   নগজ উপাত্ত ংগ্র ও বিথেণ কথর িাৎবরক নজায়ার ভার্া আগাম পবিকা (Tide Table) প্রকাল 

এিং চাবো মাবিক রিরা/বিক্রয়। 

৭.   ন ৌ-পথে বিবভন্ন স্থা মূথ মথধ্য দূরত্ব (ন ৌ-দূরত্ব) ব র্ যার  কথর িা পুবিকা আকাথর প্রকাল এিং িা 

রকারী   নিরকারী ংস্থার চাবোনুযায়ী রিরা। 

৮.   ংগৃীি নগজ উপাত্ত মূ চাবো মাবিক বিবভন্ন গথিণামূক ও বলযা প্রবিষ্ঠাথ র ব কর্ 

রিরা/বিক্রয়। 

৯.   মুদ্রীমা (Maritime Boundary) ব র্ যারথণ Base Line, EEZ (Exclusive Economic 

Zone), Continental Shelf  বচবিি করথ র থযয নগজ-উপাত্ত ংগ্র ও নকা-র্াইডা চার্ য 

প্রণয়থ  পররাষ্ট্র মন্ত্রণায়থক কাবরগরী ায়িা প্রো । 

১০.  পবরছন্ন চার্ য প্রণয় , প্রকাল ও যোযে ংরযণ এিং চাবোমাবিক বপ্রন্ট কবপ রিরা ও বিক্রয়। 

১১.  কৃবিম উপগ্র বভবত্তক অিস্থা  ব ণ যয়ক বডবজবপএ পদ্ধবিথি (Differential Global 

Positioning System) ব রবিবিন্ন (Uninterrupted) ংথকি ম্প্রচার। 

১২.  বডবজবপএ (Differential Global Positioning System) এর থে ক আনুবেক 

যন্ত্রপাবি (ট্রান্সবমর্ার, বরবভার, বডথজ নজ াথরর্র ইিযাবে) অবি ও মাঠ পয যাথয় নমরামি ও 

ংরযণ। 

১৩. াইথরাগ্রাবিক জবরপ কাথজ ব্যিহৃি ক যন্ত্রপাবি (ইথকাাউোর, ওয়ার্ার নথভ নরকড যার, 

নর্ার্া নেল  ইিযাবে) অবিথ ও মাঠপয যাথয় স্থাপ , নমরামি ও রযণাথিযণ। 

১৪.  কর্তযপথয ব্যিহৃি ক এইচএি এএবি, বভএইচএি নর্ স্থাপ , নমরামি ও রযণাথিযণ। 

১৫.  কর্তযপথয ব্যিহৃি বিবভন্ন র্রথ র ইথকট্রব ক যন্ত্রপাবি ংগ্র, স্থাপ , নমরামি ও রযণাথিযথণ 

কাবরগবর  ায়িা প্রোণ। 

১৬.  কর্তযপথয ব্যিহৃি ক লীিািপ ব য়ন্ত্রণ যন্ত্র ও নরবিজাথরর্র ংগ্র, স্থাপ , নমরামি ও    

রযণাথিযণ। 

১৭.  উন্নয় মূক প্রকল্প গ্র  ও িািিায় । 

১৮.  গভীর মুদ্র িন্দর স্থাপথ  ন ৌ-পবরি  মন্ত্রণায়থক কাবরগবর ায়িা প্রো । 

 


