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Brief History 1. ভারতীয় নৗবািহনীর হাইে া ািফক িবভাগ র
17 ই শতেকর িদেক ি শ ই ইি য়া কা ািনর চা ং
কায ম থেক । জন এবং স ামুেয়ল থনটন, ই ইি য়া কা ািনর হাইে া াফার 1703 সােল ভারত মহাসাগেরর থম
চাট এবং স ািলং িনেদশনা (chart and Sailing Directions)রচনা কেরিছেলন।ই ইি য়া কা ািনর িবলুি েত
1874 সােল কলকাতায় ভারতীয় সামুি ক জিরপ িবভাগ িতি ত হয়, যা 1882 সােল রয় াল ইি য়ান মিরেনর অংশ
হেয় ওেঠ।
2. 1947 সােল াধীনতার পর, বাে থেক Marine Survey of India এর সােভ-ইন-চােজর অধীেন িবভাগ তার
কাজ চািলেয় যাি ল।1954 সােলর 1 জুন, মিরন সােভ অিফসেক দহরাদুেন ানা র করা হয় এবং এর নামকরণ করা
হয় নৗ হাইে া ািফক অিফস ( Naval Hydrographic Office,) এবং Marine Survey of India এর
Surveyor-in-Charge এর পদিত Chief Hydrographer of the Navy িহসােব পুনরায় মেনানীত হয়।1964 সােল
চীফ হাই াফােরর পদ আবােরা Chief Hydrographer to the Govt. of India িহসােব বদেল দওয়া হয়। 1997
সােল জাতীয় েরর ীকৃ িত এবং আ জািতক ভূ িমকা বাড়ােনার জন ন াশনাল হাইে া ািফক অিফেসর পুনরায়
নামকরণ করা হয় ন াশনাল হাইে া ািফক অিফস িহসােব।
3. ন াশনাল হাইে া ািফক অিফস ন ক াল চাট তির এবং কাশনার জন এক জাতীয় কতৃ প ( National
Authority ).আ জািতক দািয়ে র অংশ িহেসেব এই অিফস ভারত মহাসাগর, আরব সাগর এবং বে াপসাগরীয়
অ েলর সামুি ক িনরাপ া র জন দািয় পালন কের।
4. না কাল চাট িলর আকাের সামুি ক সরবরাহকারীেদর সরবরাহ করার আেগ আধুিনক জিরপ জাহাজ িলর ারা
সংগৃহীত তথ ণ িনয় েণর জন কেঠার যাচাই কের। যেহতু সামুি ক িনরাপ া , তথ চােরর ে খুবই
পূণ,
ন াশনাল হাইে া ািফক অিফস আ জািতক মিরটাইম স ােটলাইেটর মাধ েম াবাল মিরটাইম িডসে স অ া
িসিকউির সািভেসস (িজএমিডএসএস) এর মাধ েম ন ািভেগশনাল সতকতা িল ঘন ঘন চার কের।
6. ন াশনাল হাইে া ািফক অিফেসর সবাধুিনক হাইে া ািফক, মহাসাগরীয় িজও ম াগেন ক এবং সমু মাধ াকষণ
স র যু আট সমু সীমার সমী া জাহাজ রেয়েছ । এবং এক Catamaran Hull Survey Vesel (CHSV) রেয়েছ ।
৭। আ জািতক দৃি েকাণ থেক, ভারত International Hydrographic Organisation (IHO), মানােকা এর সি য়
এবং ভাবশালী সদস এবং তার িবিভ কিম র িতিনিধ করেছ।আইএইচিড ( INHD ) , আইএইচওর IHO
)কমসূিচ িলেক পুেরাপুির সমথন কের, িবেশষত আ িলক দ তা িবকােশ, এবং হাইে া ািফক সািভংেয়র মতা িবি ং
এবং িলেটারাল অ েল ন কাল চা ংেয়র জন ।
8. গত কেয়ক দশক ধের National Hydrographic Office, Dehradun িনয়িমত এবং মানস ত ভােব coastal
configuration, depth of the sea in the areas of National Interest, seabed composition, wreck
investigations, tide current and physical properties of water column, aids to navigation, marine
traffic, fisheries স িকত ভূ - রফাের কৃ ত তথ সং েহ জিড়ত। সামুি ক পিরেবশ সংর ণ, সামুি ক স দ শাষণ,

সামুি ক সীমানা িনধারণ (Law of the sea implementation) এবং সাগর ও উপ লীয় িবষেয় ব ািনক
গেবষণা িলর জন ব ব ত উপা তিরর জন এবং মানস ত ি য়াকরেণর জন তথ সং হ করা হয়। এই অিফস
ই ারন াশনাল মিরটাইম অগানাইেজশন (আইএমও) এবং ই ারন াশনাল হাইে া ািফক অগানাইেজশন (আইএইচও)
-এর কনেভনশন অনুযায়ী া াড ন ািভেগশনাল চাট এবং ন ক াল কাশনা তির কের।

উে শ :
★ স ক hydrographic survey বহন করা।
★ Mariners দর জনুইন, স ক এবং আপ টু ডট নিভেগশনাল তথ াপ তা িনি ত করা।
★ জাতীয় ও আ জািতক সং া িল এবং জনসাধারেণর পাশাপািশ বসরকাির খােতর উেদ ােগ হাইে া ািফক সবা
দান করা।
★ হাইে া ািফ ে নগত িশ ণ দান।

Hydrographic Production Database (HPD)
ইি য়া ন াভাল হাইে া ািফক িডপাটেম (আইএনএইচিড) িবিভ হাইে া ািফক সােভ িল এবং জাতীয় ও আ জািতক
সং ার পাশাপািশ ভারতীয় জেলর মেধ সরকাির ও বসরকাির খােতর কায মেক সমথন করার জন ন ক াল চা ং
ত কের ।INHD স কভােব হাইে া ািফক তথ দােনর িত িতর অংশ িহসােব িবিভ
পূণ সর াম এবং
কৗশল িল ব বহার কের এবং াহক স ি িনি ত কের।
এই ধারাবািহক আধুিনকীকরেণর অংশ িহসােব, িডেস র ২011 সােল আইএনএইচিড National Hydrographic Office
(NHO) ভারেত এক ডাটােবস চািলত উৎপাদন ব ব া বা বায়ন কেরিছল, যা কাগেজর চাট, ইএনিস এবং অন ান
না ক াল কাশনা িলর কােশর জন দায়ী।CARIS হাইে া ািফক াডাকশন ডটােবস (HPD) এবং Bathy
Database , এনএইচও ক হাইে া ািফক তেথ র ব ব াপনা উ ত করার জন যুি গত পিরকাঠােমা সরবরাহ কের ।
NHO India
থেক আজ পয এইচিপিড থেক 500 র বিশ পণ উৎপাদন কেরেছ। এবং ডাটােবস পিরেবশ
থেক 382 কাগেজর চাট এবং 316 ENCউৎপািদত কেরেছ।বতমােন হাই ািফক অিফেস ায় 74 কাগেজর
তািলকা এবং সমতু ল ENC িল সমাি র িবিভ পযােয় রেয়েছ।

