
 উপ�হ িচ� �থেক ল�া�
কভার মানিচ� �তির করা

িবপ�নক ঘটনা এবং এর সােথ স�িক�ত ঝঁুিক স�েক� স�ূণ � �বাঝার জন� ল�া� কভার
মানিচ�গুিল অত�� গু��পূণ �। জিম কভার উভয়ই ঝঁুিক িন�পেণর ��ে� অবদান রাখার কারণ,
তেব উপাদানগুিলর ঝঁুিক িনধ �ারেণর জন� এ�টও গু��পূণ � (�যমন িব�-আপ অ�ল, বন, কৃিষ

অ�ল)। জিমর আ�াদনও �িতিনয়ত পিরবিত�ত হয় তাই �েয়াজন বািষ �ক বা ি�-বািষ �ক িভি�েত এই মানিচ�গুিল
আপেডট করা। এই উপ�েহর �ডটা এবং আধা-�য়ং��য় িচে�র ��িণিবন�াস �কৗশলগুিল খুব গু��পূণ �। 

কীওয়াড�: 

ভূিমর ব�বহার; ভূিম সীমা; স�ােটলাইট িচ�; িচ� ��িণব�করণ

শু� করার আেগ: �কস অব�ান
ব�বহার ক�ন:

�জআইএস �ডটা ব�বহার
কের: �লখক:

�ডটা ম�ােনজেম�
বইেয়র িবভাগ
3.4  পড়ুন । 

�স� লুিসয়া,
��নাডা এবং
�স� িভনেস�

হ�া,ঁ এই ব�বহােরর ��ে�
�জআইএস �ডটা এবং উপ�হ
িচ�গুিল ব�বহার করা হয়

কলম জড�ান এবং ি�েফন ��িব
(ি��টশ ভূতা��ক জিরপ) এবং
িসস ভ�ান ওেয়ে�ন

উে�শ�: 

এই ব�বহােরর �কস�টর উে�শ� হ'ল সা�িতক উ�-�রেজািলউশন বা খুব উ�-�রেজািলউশন অপ�টক�াল উপ�েহর
িচ� ব�বহার কের �স� লুিসয়া, �স� িভনেস� ও ��নাডাইনস এবং ��নাডা-র জিমর ব�বহার / জিমর আ�াদন
মানিচ� �তির করা।

��াচাট�: 

এক�ট অ�ািনেমেটড সং�রণ শু� করেত ��াচােট� ি�ক ক�ন
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�ডটা �েয়াজনীয়তা: 

�াউড কভােরর �হণেযাগ� মা�াগুিল সহ সা�িতক িচ�গুিলর এক�ট �সট িচি�ত করা হেয়িছল এবং আ�েহর
��ে�র জন� (আওআই) �াসি�ক সংর�ণাগারগুিল �থেক �া� হেয়িছল। স�ােটলাইেটর �ডটােত �াইেয়ডস িচ�াবলী
(2013-2014 এর মেধ� অ�জ�ত) এবং র �ািপিডেয় িচ�াবলী (অ�জ�ত 2010-2014) রেয়েছ। এই �ডটােসটগুিলর
মাি�ে�ে��াল ওেয়ভব�া� িচ�গুিলর জন� যথা�েম 2 িমটার এবং 5 িমটার �ািনক �রেজািলউশন (িপে�ল
আকার) রেয়েছ। অিতির�ভােব, �াইেয়ডস �ডটােসটগুিলেত খুব উ�-�রেজািলউশেনর 0.5 িমটার প�ানে�ােম�টক
িচ� অ�ভ� �� রেয়েছ। এছাড়াও �াইেয়েডস ��িরও িচ�গুিল �থেক 30 িমটার �রেজািলউশন িড�জটাল এিলেভশন
মেডল �তির করা হেয়িছল। স�ােটলাইট �ডটা ছাড়াও গুগল আথ � িচ�গুিল ল�া� কভার যাচাইেয়র জন� ব�ব�ত
হেয়িছল। ফলাফলগুিল যাচাই করার জন� মােঠর কাজ করা হেয়িছল এবং িবদ�মান �জআইএস �রগুিল উ�েরা�র
পেব �ও ব�ব�ত হেয়িছল। 

সারণী 1 ব�ব�ত উপ�হ �ডটার �াথিমক �বিশ��।

ডাটােসট বণ �ালী চ�ােনল �ািনক �রেজািলউশন (িম)

�াইেয়ডস

প�ানে�ােম�টক (470-830nm)

নীল (430-550nm)

সবুজ (500-620nm)

লাল (590-710nm)

কাছাকািছ-ইন�ােরড (740-940nm)

0.5

ঘ

ঘ

ঘ

ঘ

র �ািপিডেয়

নীল (440-510nm)

সবুজ (520-590nm)

লাল (630-685nm)

লাল �া� (690-730nm)

কাছাকািছ-ইন�ােরড (760-850nm)

৫

৫

৫

৫

৫

দ� �নচার কনজারেভনিসর �মেসায়ােমিরকা এবং ক�ািরিবয়ান অ�ল �কে�র িবিভ� অংশীদারেদর (�হলমার এট
আল।, ২০০;; ২০০)) 2001 সােলর িবদ�মান জিম ব�বহার / ভূিম কভার মানিচ� িতন�ট এওআইেয়র জন� তােদর
উত্পাদেনর পের উপল� িছল। এই মানিচ�গুিল ল�া�স�াট এনহা�ড িথম�া�টক ম�াপার �াস (ই�টএম +) স�ােটলাইট
িচে�র আইকেনাস উপ�হ িচে�র ম�ানুয়াল িচ�ায়েনর �য়ং��য় িচে�র ��িণিবন�ােসর সংিম�েনর মাধ�েম 30
িমটার এক�ট �ািনক �রেজািলউশেন উত্পািদত হেয়িছল। ম�ািপং�ট ব�াপক ��ে�র �ান এবং পয �েব�েণর সােথ
বাড়ােনা হেয়িছল। তদনুসাের, এই মানিচ�গুিল এই পিরেষবা�টর আওতায় ভূিম ব�বহার / ভূিম কভার ম�ািপংেয়র জন�
সেব �া�ম �বসলাইন �ডটা সরবরাহ কের। 

�াইেয়ডস মাি�ে�ক�াল িচ�াবলী�ট িতন�ট নত� ন ভূিম ব�বহার / ভূিম কভার মানিচে�র িভি� িহসােব িনব �ািচত
হেয়িছল কারণ এর উ�তর �ািনক �রেজািলউশন�ট আরও িবশদেক �িতিনিধ� করেত স�ম কের। মাি�ে�ক�াল
ব�া�গুিলর জন� 2 িমটার ��িসয়াল �রেজািলউশন (িপে�ল আকার) িদেয় ম�ািপং তা��কভােব 1: 10,000 এর
সমমােনর ��েল করা �যেত পাের।

িবদ�মান ভূিম ব�বহােরর মানিচে�র �বশ কেয়ক�ট সমস�া িছল, িচ� 1 এ িচ��ত:

30 িমটােরর �ািনক �রেজািলউশন�ট এক�ট সমস�া কারণ িবপি� এবং ঝঁুিক অধ�য়েনর জন� ব�ব�ত জিম
কভার মানিচে�র জন� �েয়াজনীয় িবশদগুিল ক�াপচার করার জন� এই �রেজািলউশন যেথ� নয়। িবপদ
িনধ �ারেণর জন� িবিভ� জিম আবরেণর ধরেণর জলিবদু�ৎ �বিশে��র উপর তথ� �েয়াজন এবং যখন এ�ট খুব
সাধারণ হয় এ�ট মেডিলংেয়র ফলাফলগুিলেক যেথ� �ভািবত কের। উপাদানগুিলর ঝঁুিকপূণ � �বিশে��র জন�



ল�া� কভার মানিচ�গুিল ব�বহার করার সময় পৃথক িব��ং, �ুল, রা�াঘাট এবং অন�ান� �জিনসপ� ক�াপচার
করার জন� যেথ� িবশদ থাকা গু��পূণ �, যার জন� উ�তর �রেজািলউশন �েয়াজন।
িকছ�  ভ� ল ��িণব�করণ। িবদ�মান মানিচে�র ভ� ল ��িণিবন�াস িনেয় �বশ িকছ�  সমস�া িছল। �বশ কেয়ক�ট
�দেশ ল�া� কভার মানিচ� পাওয়া যায় যা স�ূণ � িভ� িকংবদ�ী িছল, এবং তাই ত� লনা করা ক�ঠন িছল।
 এছাড়াও ল�া� কভােরর �কার�ট ভ� ল প�িতেত িনেদ�শ করা হেয়িছল এমন অেনকগুিল পিরি�িত িছল। 
�সেকেল. উই�ওয়াড� �ীেপ �য বড় সমস�াগুিলর মুেখামুিখ হেয়িছল তা হ'ল িবদ�মান ল�া� কভার মানিচে�র
�চেয় পুরােনা িছল। ভবন, রা�া, �কায়াির, পয �টন িরসট� ইত�ািদর কারেণ জিমর আ�াদন �তু পিরবিত�ত হয়,
তেব কৃিষ প�িতেত (অৈবধ) লিগং, ওয়াই�ফায়ার ইত�ািদর কারেণও বড় ধরেনর দুেয �ােগর ঘটনা �যমন
ঘূিণ �ঝেড়র সূ�পাত ঘেট trigger �লভােগর কারেণ খািল ope◌ালু, বায়ু�পাত ইত�ািদর মেতা অেনক �তু জিম
ব�বহােরর পিরবত�নগুিল 

িচ� 1: িবদ�মান জিম আবরণ মানিচ� ব�বহার কের িবিভ� সমস�ার মুেখামুিখ।

 

িবে�ষেণর পদে�পগুিল: 

সমাধােনর জন� সব �ািধক িব�ািরত তথ�
স�ম করেত, �াইেয়ডস িচ��ট নত� ন
ভূিম ব�বহার / জিম কভার মানিচ�
�তিরর জন� �াথিমক �ডটােসট িহসােব
ব�ব�ত হেয়িছল; সুতরাং 2 িমটােরর
এক�ট �ািনক �রেজািলউশন অজ�ন করা,
যা 1: 10,000 এর ম�ািপং ��েলর

সমত� ল�।

পদে�প 1: �য়ং��য় িচে�র ��িণব�করণ

এওআইেয়র জন�, �য়ং��য় িচে�র ��িণিবন�াস, িনয়ম-িভি�ক পিরমাজ�ন এবং ম�ানুয়াল িড�জটাইেজশেনর সংিম�ণ
ব�বহার কের জিমর ব�বহার / ভূিমর আ�াদন ম�াপ করা হেয়িছল। িবদ�মান 30 িমটার মানিচ�গুিল পৃথক জিম
ব�বহার / জিম কভার �কারগুিল সং�ািয়ত করেত এবং �াথিমক �য়ং��য় ��িণব�করণেক গাইড করার জন� এবং
পের ম�ািপংেক �বধতা �দওয়ার জন� িচে�র �িতিনিধ অ�লগুিল সনা� করেত ব�ব�ত হেয়িছল। পািনর �বিশ�� এবং
�বিসক �রাড �নটওয়াক�গুিল ম�ানুয়ািল িড�জটাইজ করা হেয়িছল �াইেয়ডস িচ� �থেক 1: 10,000-��ল যা
প�ানে�ােম�টক িচ� ব�বহার কের প�ান-শাপ � কের 0.5 িমিলয়ন �রেজািলউশন করা হেয়েছ ( উপ�হ িচ�
���য়াকরেণর আরও তেথ�র জন� �ডটা ম�ােনজেম� বইেয়র ৩.৩ অংশ�দখুন ) । �যখােনই উপলভ�, িবদ�মান
�ভ�র �রগুিল ম�ািপংেয়র সময় �বসলাইন তথ� িহসােব ব�বহার করা হেয়িছল

�মঘ সমস�া

ি�েয়ডস িচ�ায় �মঘ এবং স�িক�ত ছায়া কভােরজ�ট যেথ� তাৎপয �পূণ � িছল, সাধারণত 20-40% অ�েল পিরবিত�ত
হয়। �াইেয়ডস িচ�কে� �যখােনই মা�ট �মঘ এবং ছায়ার �ারা অিন��ত িছল, এওআইেয়র স�ূণ � আ�িলক
কভােরজ সরবরােহর জন� জিম ব�বহার / ভূিম কভার মানিচ��ট র �ািপিডেয় িচ� ব�বহার কের এবং িবদ�মান ভূিম
ব�বহার / জিমর আ�াদন মানিচে�র সাহােয� প�াচ করা হেয়িছল (িচ� 2 �দখুন) )।

িচ� 2: (এ) �স� লুিসয়া, (িব) ��নাডা এবং (িস) �স� িভনেস� এবং ��নাডাইনেসর জিমর ব�বহার / জিমর
কাভার মানিচে�র প�াচ করেত ব�ব�ত �ডটা

দুভ�াগ��েম, �াইেয়ডস িচ�ায় �মঘ এবং ছায়া �ারা অ�� অ�লগুিলেত জেলর �বিশ��গুিল (িবেশষত নদী এবং
�বাহ) এবং রা�াগুিলর মানিচ� করা সাধারণত স�ব িছল না কারণ িবক� র �ািপেড িচ�কে� এই জাতীয় �বিশ��গুিল
সমাধােনর জন� �েয়াজনীয় �ািনক �রেজািলউশেনর অভাব িছল। এর অথ � হ'ল �মেঘ areas◌াকা অ�লগুিলেত নদী
এবং রা�া �াথিমকভােব ব� রেয়েছ। তেব, রা�া এবং ওয়াটারেকাস �গুিলর �ভ�র �র ব�বহার কের �পা�-�েসিসং
পেব � এ�ট �মরামত করা হেয়িছল। 

জিম কভার �কার িনধ �ারণ করা
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ম�ািপংেয়র
আেগ,
এওআইেয়র
জন� জিম
ব�বহার / ভূিম
কভার �াসগুিল
িবদ�মান 30
িমটার মানিচে�
অ�ভ� ��গুিল
িবেবচনা কের
�থেম
সং�ািয়ত করা
হেয়িছল, যা
আ�জ�ািতক
�া�ীয়
বনায়েনর
��িণব�করণ
�কে�র উপর
িভি� কের।

 স�ােটলাইট িচ�াবলীর �ত�ািশত �বষম� স�মতা �িতফিলত করার ��ে� এই ��িণেত নাবািলক পিরবত�নগুিল করা
হেয়িছল (সারণী 2)। উদাহরণ��প, িবদ�মান মানিচে� "িন� ঘনে�র নগর" এবং "মাঝাির-উ� ঘনে�র নগর"
��িণগুিলেক উ�-�রেজািলউশেন এই �বিশ��গুিল সমাধান করার �মতা �দ� "রা�া এবং অন�ান� িব�-আপ
সারেফস" এবং "িব��ংস" এ পিরবত�ন করা হেয়িছল ি�েয়ডস িচ�াবলী। তদুপির, তােদর সহজাত িমল এবং তােদর
মেধ� �বষেম�র ��ে� �ত�ািশত অসুিবধা, "চারণভূিম", "চাষাবাদী জিম" এবং "�ভষজ উ��দ" একীভূত কের একক
��িণ �তির করা হেয়িছল।

সারণী ১. িতন�ট �দেশর ভূিমর ব�বহার / ভূিম কভার �াস

�স� লুিসয়া ��নাডা �স� িভনেস� ও ��নাডাইনস

জল জল জল

জলাভূিম জলাভূিম ম�ানে�াভ

ম�ানে�াভ ম�ানে�াভ িব��ং

িব��ং িব��ং
রা�া এবং অন�ান� িব�-আপ পৃ�সমূহ
(�যমন কং��ট, ডাল)

রা�া এবং অন�ান� িব�-
আপ পৃ�সমূহ (�যমন
কং��ট, ডাল)

রা�া এবং অন�ান� িব�-আপ
পৃ�সমূহ (�যমন কং��ট, ডাল)

�বয়ার �াউ� (�যমন বালু, িশলা)

�বয়ার �াউ� (�যমন
বালু, িশলা)

�বয়ার �াউ� (�যমন বালু, িশলা) আধা-পাতলা বন

�কায়াির �কায়াির �মৗসুমী িচরসবুজ বন

আধা- বা খরা পাতলা,
উপকূলীয় িচরসবুজ এবং
িম� বন বা জলাভূিম

আধা-পাতলা বন িচরসবুজ বন
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িন�ভূিম বন (�যমন
িচরসবুজ এবং �মৗসুমী
িচরসবুজ)

খরা পাতলা �খালা কােঠর জিম
খরা পাতলা, উপকূলীয় িচরসবুজ এবং িম�
বন বা �ঝাপঝাড়

িচরসবুজ বন িচরসবুজ এবং �মৗসুমী িচরসবুজ বন এলিফন এবং িসেয়রা পাম ল�া �মঘ বন

এলিফন এবং িসেয়রা পাম
ল�া �মঘ বন

পাতলা, উপকূলীয় িচরসবুজ এবং
িম� বন বা �ঝাপঝাড়

মে�েন অ-বনজ উ��দ (উদাহরণ��প
উ�-উ�তার চারণভূিম)

উিড কােঠর কৃিষ (�যমন
কাকাও, নারেকল, কলা)

এলিফন এবং িসেয়রা পাম ল�া �মঘ
বন

নীল মেহার গাছ লাগােনা

চারণভূিম, জিম জিম
এবং �ভষজঘ�টত
কৃিষকাজ

জায়ফল এবং িম� বনজাতীয় কৃিষ
(�যমন: কাকাও, নারেকল, কলা)

উিড কােঠর কৃিষ (�যমন কাকাও, নারেকল,
কলা)

গলফ �কাস �
চারণভূিম, জিম জিম এবং
�ভষজঘ�টত কৃিষকাজ

চারণভূিম, আবাদকৃত জিম এবং
�ভষজঘ�টত কৃিষ

 গলফ �কাস � গলফ �কাস �

িচে�র ��িণিবন�াস

�িত�ট ভূিম ব�বহার / ভূিম কভার মানিচে�র িভি�েত সারণী ২-এ বিণ �ত ভূিম ব�বহার / ভূিম কভার ��িণ অনুসাের
িচে�র �িত িপে�ল ��িণব�করেণর ফলাফল িছল তােদর অ�িন �িহত িমেলর কারেণ এ�ট অনুমান করা হেয়িছল �য
কেয়ক�ট ��ণীর - িবেশষত িকছ�  বেনর ধরণ এবং "�বয়ার �াউ�", "রা�া এবং অন�ান� িব�-আপ সারেফস",
"চারণভূিম, চাষাবাদ করা জিম এবং �ভষজ উ��দ কৃিষ" - �কবল নীল বিণ �ত সীিমত বণ �াল তথ� ব�বহার কের �বষম�
করা িবেশষত ক�ঠন হেত পাের, �াইেয়ডস িচে�র সবুজ, লাল এবং কাছাকািছ-ইন�ােরড ব�া�। সুতরাং, �ট�চারাল
তথ�গুিল ��-�লেভল �কা-ইনভােরে�� ম�া��� (�জএলিসএম) এন�িপ, িভ�তা, ি�তীয় মুহতূ � এবং একজাতীয়তার
প�ারািমটারগুিলর আকাের সংযু� করা হেয়িছল (হারািলক এট আল, 1973 এবং �হর� এট আল।, 2003)। এই
প�ারািমটারগুিল ENVI 4.8 স�ওয়�ার প�ােকজ (িরসাচ� িসে�মস, ইনক।) এর �াইেয়ডস ি�ন ব�া� �থেক 3 × 3
িপে�েলর (অথ �াত্ 6 িমঃ 6 িম) উইে�া এবং 4 িপে�েলর সহ-উপি�িত উইে�া িশফট (অথ �াৎ 8 িমটার) �থেক
�নওয়া হেয়িছল এ�- এবং y- িদক উভয় ��ে�। ��িণব�করেণ ইনপুট �দওয়ার জন� �িত�ট এওআইেয়র জন� 8-
ব�া� বণ �ালী-�ট�রাল �ডটােসট �তির করেত এই 4 �ট �ট�রাল ব�া�গুিল 4 �ট ��ইডস মাি�েসেপ�াল ব�া�গুিলর
সােথ এক�ীকরণ করা হেয়িছল।

অ�ালগিরদম

�ডটােসেটর ��িণিবন�াস এক�ট ত�াবধােন িনউরাল �নটওয়াক� (এনএন) ��িণব�করণ অ�ালগিরদম ব�বহার কের
স�ািদত হেয়িছল। এই ��ে� ব�ব�ত এনএন ত�াবধােন �শখার জন� ব�াক-�সারণ লািন �ং অ�ালগিরদম সহ
একািধক �রযু� পােস �প�ন এনএন (িরচাড�স এবং �জয়া, ২০০)) িছল। এক�ট ��-�রযু� এনএন (অথ �াত্ ইনপুট,
আউটপুট এবং এক�ট লুকােনা �র) ব�বহার কের জিম ব�বহার / জিমর আ�াদন ��িণব�করণগুিল িডএনএল
�িশ�ণ প�ারািমটারগুিলর সােথ ENVI 4.8 এ স�ািদত হেয়িছল। �িত�ট ��িণিবন�াস �িশ�ণ িপে�লগুিলর এক�ট
�সেটর সাহােয� তদারিক করা হেয়িছল যা ভূিমর ব�বহার / জিমর আ�াদন ��ণীর �েত�ক�টর বণ �ালী এবং পাঠ�
�বিশ��গুিল সাবধােন উপ�াপেনর জন� িনব �ািচত হেয়িছল। এই �িশ�ণ িপে�লগুিল গাইড িহসােব িবদ�মান
মানিচ�গুিল ব�বহার কের �াইেয়ডস িচ�ায় সনা� করা হেয়িছল।

��িণব� িচ�গুিল �মেঘর কভােরর অ�� �ভাব এবং িচে�র সােথ স�িক�ত ছায়ার কারেণ �াথিমকভােব এওআই-র
পুেরা আ�িলক কভােরজ সরবরাহ কের না। তদনুসাের, ��িণব� ইেমেজর ভূিম ব�বহার / জিমর আ�াদন স�িক�ত
তথ� হািরেয় যাওয়ার ���গুিল উপেরর �পেরখার মেতা একই প�িতর ব�বহার কের র �ািপেড িচে�র ��িণিবন�ােসর
ফলাফলগুিল ব�বহার কের �থেম প�াচ করা হেয়িছল। অবিশ� জিম ব�বহার / জিম আবরণ তথ� (িচ� 4) ব�বহার
কের বাকী ��িণব� অ�লগুিল তখন প�াচ করা হেয়িছল। র �ািপিডেয় িচে�র িন�মােনর কারেণ �স� িভনেস� ও



��নাডাইনস ��িণিবন�াস�ট িবদ�মান জিম ব�বহার / জিমর কভার মানিচ�গুিল ব�বহার কের স�ূণ �ভােব প�াচ করা
হেয়িছল।

পদে�প 2: িবিধ-িভি�ক সংেশাধন

এরপের, �াথিমক-ভূিমর ব�বহার / জিমর আ�াদন মানিচ�গুিল িনয়ম-িভি�ক পিরমাজ�ন এবং ম�ানুয়াল িডিলেনশন
সংিম�ণ ব�বহার কের বাড়ােনা হেয়িছল। িনয়ম-িভি�ক সংেশাধন িবিধ বা মানদে�র �সট অনুসাের িকছ�  িপে�েলর
�াস পুনরায় ��িণব� কের। উদাহরণ��প, সম� 3 ��ে� িনয়ম-িভি�ক পিরমাজ�ন বনজ িপে�লগুিলেক "এলিফন
এবং িসেয়রা পাম ল�া �মঘ বন" িহসােব পুনরায় ��িণব� করেত ব�ব�ত হেয়িছল যিদ তারা এক�ট িনিদ�� উ�তার
উপের আেস। একইভােব, �স� লুিসয়ার ��ে�, িনয়ম-িভি�ক পিরমাজ�ন�ট "িন�ভূিম বন" এবং "িচরসবুজ বন" এর
মেধ� পাথ �েক�র জন� �য পিরবত�ন�ট ঘেটিছল তা অনুযায়ী পাথ �ক� করার জন� ব�ব�ত হত।

পদে�প 3: ম�ানুয়াল ম�ািপং

জিমর ব�বহার / জিমর আ�াদন মানিচ�গুিল এক�ট ��া�াড� িরেমাট �স��ং প�িতর ব�বহার কের যাচাই করা
হেয়িছল (িব�-ইন �জিপএস সহ ট�াবেলট িপিসেত িফ� কম�েদর ��ে� িচ�াবলী এবং �াথিমক মানিচে�র সােথ
পুনিব �েবচনা ��� যাচাইকরণ �ারা পিরপূরক), যার সােথ জিম ব�বহার / জিমর আ�াদন ত� লনা জিড়ত মানিচে�
িপে�েলর এক�ট নমুনার ��ণীর পিরচয় তােদর 'সত�' ভূিমর ব�বহার / জিমর আ�াদন ��ণীর সােথ। এই িপে�েলর
'সত�' ভূিম ব�বহার / ভূিম কভার ��িণগুিল প�ান-তী�্ণ �াইেয়ডস িচ� এবং িবদ�মান মানিচে�র সংিম�ণ ব�বহার
কের িনধ �ািরত হেয়িছল

পদে�প 4: �বধকরণ এবং ��� যাচাইকরণ

ভূিম ব�বহার / জিমর আ�াদন মানিচ�গুিল এক�ট ��া�াড� িরেমাট �স��ং প�িতর ব�বহার কের যাচাই করা
হেয়িছল, যার সােথ মানিচে� িপে�েলর নমুনার ভূিম ব�বহার / ভূিম কভার ��িণর পিরচয় তােদর 'সত�' ভূিম
ব�বহার / ভূিম কভার ��ণীর সােথ ত� লনা করা জিড়ত। এই িপে�েলর 'সত�' ভূিম ব�বহার / ভূিম কভার �াসগুিল
প�ান-তী�্ণ �াইেয়ডস  িচ� এবং িবদ�মান মানিচে�র সংিম�ণ ব�বহার কের িনধ �ািরত হেয়িছল  । জিম কভার
ম�ািপংেয়র ��ে� অিন�য়তা রেয়েছ এমন �বশ কেয়ক�ট অ�েল �ল যাচাইেয়র ব�ব�া করা হেয়িছল। মাঠ
যাচাইকরণ সাধারণত �ীপ�টেত �ায় 3 িদন সময় �নয় এবং স�ােটলাইট িচ�গুিল �থেক উৎপ� হওয়া ভূিমধেসর
তািলকা যাচাইেয়র সােথও িমিলত হেয়িছল। 

পদে�প 5: �পা� �েসিসং

�পা� �েসিসং�টেত িবদ�মান �ভ�র �রগুিলর সােথ ল�া� কভার মানিচে�র সংিম�ণ রেয়েছ। এর মেধ� এক�ট হ'ল
পদিচ�গুিল িনম �ােণর অ�ভ� ��, যােত িন��ত করা যায় �য িব�-আপ অ�লগুিলর ল�া� কভার �াস�ট �কানও �ােন
অবি�ত নয় এমন জায়গায়, খািল �পা�িরত হেয়িছল এবং �ল আবরেণর মানিচে� �নই এমন িব��ংগুিল যু�
কেরেছ to , তেব �ভ�র �ের উপি�ত িছেলন এবং যাচাই করা হেয়িছল �য �সগুিল সরােনা হয়িন। �জআইএেস
অন�ান� �ভ�র �র �যমন রা�া, িবমানব�র, িশ� কমে��, �কায়ািরজ এবং জলাশয়গুিলর সােথ একই রকম মাি�ং
অপােরশন পিরচািলত হেয়িছল। 

 

ফলাফল: 

��িণিবন�াস ফলাফল

চূড়া� ভূিম ব�বহার / জিমর আ�াদন মানিচ�গুিল 2 িমটােরর �ািনক �রেজািলউশন সহ রা�ার িচ� এবং এগুিল
িবদ�মান মানিচে�র ত� লনায় তােদর �য পিরমাণ িবশদ থােক তা বাড়ােনার �ম সরবরাহ কের (িচ� 3 �দখুন)।
 রা�ার�টেত �িত�ট 2 িম িপে�ল এর সােথ স�িক�ত জিম ব�বহার / জিমর আ�াদন ��ণীর সােথ দায়ী করা হয়।

িচ� 3: নত� ন 2 িমটার জিম ব�বহার / জিম কভার মানিচ� (মাঝাির) এবং িবদ�মান 30 িম মানিচ�
(ডান, ature�কৃিত সংর�ণ �মেসােমিরকা  এবং ক�ািরবীয় অ�ল) সরবরািহত িবশদ �েরর ত�লনা ক�ন  ।

 ি�েয়ডস  িচ��ট বাম িদেক �দখােনা হেয়েছ (উপাদানগুিল অ�ভ� �� রেয়েছ ©  িসএনইএস  2014, িডি�িবউশন
এয়ারবাস িডএস / �ট িচ� এসএ, �া�, সম� অিধকার সংরি�ত)



ছায়া সমস�া

ভূিম ব�বহার / জিমর আ�াদন ছাড়াও, �ভ�র �রগুিল ( �শফিফলস ) ডকুেমি�ং জেলর �বিশ��গুিল (�যমন �দ,
পুকুর, নদী, �বাহ) এবং সম� 3 এওআইেয়র জন� �বিসক �রাড �নটওয়াক�ও �তির করা হেয়িছল  । এই �বিশ��গুিল
প�ান-তী�্ণ �াইেয়ডস  িচ�াবলী �থেক ম�ানুয়ািল 1: 10,000-��েল িড�জটালাইজ করা হেয়িছল  । �যখােন
উপলভ� রেয়েছ, িবিভ� উত্স �ারা সরবরািহত িবদ�মান �ভ�র �রগুিল (�যমন �ানীয় শারীিরক পিরক�না
অিফস,  ওেপন ি�টম�াপ )   ম�ািপংেয়র সময় �বসলাইন তথ� িহসােব ব�বহার করা হেয়িছল। এই �রগুিল
�বিশ��গুিল যু� করেত, অপসারণ এবং িশফট করেত বা পুনরায় িড�জটাইজড করার জন� স�াদনা করা
হেয়িছল  এক�ট সূ� ��ল, �েয়াজনীয় িহসােব। �মেঘর আ�াদন, স�িক�ত ছায়াযু� এবং ঘন উ��দগুিল িচ�ািয়ত
নদী, �বাহ এবং রা�াগুিলর মেতা িলিনয়ার �বিশ��গুিল িচ��ত করেত অসুিবেধ কেরেছ (িচ�)। �বিশ��গুিলর
সাধারণত শুধুমা� �রেজািলউশেন সমাধানেযাগ� সে�  Pleiades  িচ�াবলী, স�ূণ � কভােরজ  AOIs  স�বপর িছল
না।

িচ� 4: রা�া এবং ��ােতর মানিচে�র জন� ছায়া স�িক�ত সমস�ার উদাহরণ। 

�পা� �েসিসং

ভূিম ব�বহােরর মানিচ�গুিলর জন� এই
�বিশ��গুিল যু� করার জন� �পা� �েসিসং
করা হেয়িছল যার জন� �াধীন �জআইএস
�ডটা �রগুিল পাওয়া যায়: পােয়র ছাপ,
রা�া, �কায়ািরজ, িবমানব�র, �তল
��ােরজ অ�ল, �দ,  আ�য়েক�  ইত�ািদ
�তির করা These আ�রণ অপােরশন এবং
ল�জক�াল িববৃিত আবািসক এলাকা পিরবত�ন
করেত ব�বহার করা হেয়েছ  whcih  িব�

আপ এলাকায় ওভারল�ািপং করা হয় িন, এই ধরেনর �বয়ার এলাকার অন�ান� ভূিম ব�বহার �াস, মেধ�। িচ� 5 এ
এ�ট িচ��ত হেয়েছ।

িচ� 5: �পা� ���য়াকরেণর উদাহরণ �যখােন িবদ�মান �ভ�র �রগুিল জিম কভার মানিচ� সংেশাধন করেত
ব�ব�ত হেয়িছল। উদাহরণ ��নাডা �থেক। বাম: জিম আবরণ মানিচে� এক�ট বজ�� িন�ি� সাইট অ�ভ� ���। মধ�ম:
িবমানব�েরর অ�ভ� ���। ডান: �াইেয়ডস িচে�র ছায়া �ারা আবৃত অ�লগুিলেত র �ািপেডেয়র ফেল �মাটা �ল কভার

মানিচ� সি�েবিশত হওয়ার জায়গাগুিলর উ�িত হেয়েছ।

িনভ� �লতা মূল�ায়ন

িবে�ষেণর পদে�পগুিলেত বিণ �ত িহসােব এক�ট িব�াি�র ম�া��� ব�বহার কের যথাথ �তা মূল�ায়ন করা হেয়িছল,
�যখােন িপে�লগুিলর সংখ�া �ল কভােরর সংিম�েণর জন� গণনা করা হেয়িছল যা �ল কভােরর মানিচ� �থেক
উ�ূত হেয়েছ এবং িভজ�ুয়াল িচে�র ব�াখ�া �থেক উ�ূত �াধীন নমুনা পেয়� এবং ��� যাচাইকরণ। চূড়া� ভূিম
ব�বহার / ভূিম কভার মানিচে�র �স� িভনেসে�র জন� 80.8% যথাথ �তা িছল যা 80-90% এর কা��ত ল��
যথাথ �তার মেধ� রেয়েছ।



চূড়া� পণ�

�িত�ট �দেশর
ভূিমর ব�বহার /
�ল আবরণ
রা�ার এবং
�ভ�র
�ডটােসটগুিল
মানিচে�র
িবন�ােসও
সংকিলত
হেয়িছল। িচ�
6-এ এক�ট
উদাহরণ (�স�
লুিসয়ার জন�)
িচ��ত হেয়েছ
material
িসএনইএস
2014,
িডি�িবউশন
এয়ারবাস িডএস
/ �ট িচ� এস

এ �া� সহ সম� অিধকার সংরি�ত রেয়েছ। 

িচ� 6: �স� লুিসয়ার জন� ইওওয়াড� �কে�র �ল কভার মানিচে�র ফলাফেলর ফলাফল। 

এই
�কে�র
আওতায়

উত্পািদত জিমর ব�বহার / জিম কভার মানিচ� এখােন ডাউনেলাড করা যােব:

�স� লুিসয়া
�স� িভনেস�

http://www.charim.net/sites/default/files/handbook/maps/SAINT_LUCIA/FINAL_LANDUSE_SAINT_LUCIA.pdf
http://www.charim.net/sites/default/files/handbook/maps/SAINT_VICENT/FINAL_LANDCOVER_SAINT_VICENT_NEW_1.pdf


��নাডা

উপসংহার: 

িবদ�মান মানিচে�র ত� লনায়, এই পিরেষবার জন� �া� নত� ন ভূিম ব�বহার / জিম কভার মানিচ� �ািনক
�রেজািলউশেনর শেত� মা�া বৃ��র �মেক �িতিনিধ� কের - 30 িমটার �থেক 2 িমেট বৃ�� �পেয়। ফল��প, নত� ন
মানিচ�গুিল এওআই-�ত িবিভ� জিম ব�বহার / জিম আবরেণর ধরেণর িবতরণ স�েক� আরও িব�ািরত তথ�
সরবরাহ কের। তদুপির, িবদ�মান মানিচে� �বশ কেয়ক�ট উে�খেযাগ� �ু�ট (ভ� ল সংঘেষ �র কারেণ) নত� ন মানিচে�
সংেশাধন করা হেয়েছ। তবুও, অ�িন �িহত অনু�প জিমর ব�বহার / জিম আবরণ �কােরর (িবেশষত উ��দ) মেধ�
অেপ�াকৃত সামান� পিরমােণ িব�াি� বজায় থােক। সামি�কভােব, ফলাফলগুিল সমত� ল� ���-িভি�ক জিরেপর
�চেয় িবশদ এবং িনভ� �ল ভূিম ব�বহার / ভূিম কভার মানিচ� উত্পাদন করেত উ�-�রেজািলউশন উপ�হ িচ�
ব�বহার করার স�াবনা �দশ �ন কের।

উত্পািদত জিমর ব�বহার / ভূিমর আ�াদন মানিচ�গুিল �স� িভনেস� ও ��নাডাইনস-এ িবশদ তথ� সরবরাহ
কের। পণ�গুিল �ায় 1: 10,000 এর মানিচে�র ��েলর সমত� ল�। জলাশয়, নদী এবং �বাহ এবং �বিসক �রাড
�নটওয়ােক�র সােথ �ভ�র �রগুিল 1: 10,000 ��েল ম�াপ করা হেয়িছল। তদনুসাের, এই �ডটা ব�বহােরর জন�
অিভযু� ��ল 1: 10,000, এবং তাই সূ� ��লগুিলেত �িতিনিধ নাও হেত পাের। ভূিমর ব�বহার / ভূিম কভার
মানিচ�গুিল এওআইেয়র 100% কভােরজ সরবরাহ কের, তেব �াইেয়ডস উপ�েহর িচ�গুিলেত �মঘ এবং ছায়ার
কারেণ �ল�টেক অ�� কের রাখায় �ভ�র �রগুিল খ��ত হয়। সামি�কভােব, নত� ন জিম ব�বহার / জিম কভার
মানিচ� িবদ�মান 30 িমটার মানিচে� যেথ� উ�িতর �িতিনিধ� কের।

ভূিম ব�বহার / ভূিম কভার মানিচ� ভূিমধেসর ঘটনা সে� �ািনক পার�িরক স�ক� িনধ �ারণ করেত ব�বহার করা
�যেত পাের। এই জাতীয় িবে�ষণ িনিদ�� ভূিমর ব�বহার / জিমর ��েদর ধরেণর ভূিমধেসর ঘটনার ঝঁুিকপূণ � িকনা তা
�িত��ত করেত কায �কর এবং �সভােব �স� লুিসয়া এবং ��নাডা ল�া��াইড সংেবদনশীলতা মানিচে�র জন�
িডইএমগুিলর পাশাপািশ ইনপুট িহসােব ব�বহার করা �যেত পাের। অিধক�� , �স� লুিসয়া এবং ��নাডা উভয় অ�েল
বন�ার ঝঁুিকেক মেডল করেত ম�াপযু� জেলর পৃে�র �বিশ��গুিলর সােথ িমিলতভােব িডইএমগুিল ব�বহার করা �যেত
পাের। ত��তীত, ভূিম ব�বহার / ভূিম কভার মানিচ�গুিল অনায়ােস �রহীন �রগুিলেত �পা�িরত হেত পাের, যা
বন�ার ঝঁুিক িবে�ষেণও সংহত করা যায়। 

এই �কে�র ��ে�র বাইের, জিমর ব�বহার / জিমর আ�াদন স�িক�ত তথ� ব�বহােরর িব�ৃত বণ �ািল জন� ব�বহার
করা �যেত পাের। উদাহরণ��প, মানিচ�গুিল পিরক�নার উে�েশ�, স�দ পিরচালনার জন� এবং বনায়ন
পিরচালনার �কৗশলগুিলর িবকােশ ব�ব�ত হেত পাের। সমেয়র সােথ সােথ পিরবত�নগুিল িনরী�ণ করেতও �ডটা
ব�বহার করা �যেত পাের। িডইএমগুিলর িকছ�  িব�ৃত অ�াি�েকশনগুিলর মেধ� বনা�ল পিরচালনা, নত� ন পিরবহন
অবকাঠােমার পিরক�না (�যমন রা�া ও �রলপথ) এবং �াকৃিতক স�দ অনুস�ান অ�ভ� �� থাকেত পাের।

http://www.charim.net/sites/default/files/handbook/maps/GRENADA/FINAL_LANDCOVER_GRENADA.pdf

