
REMOTE SENSING 

Remote Sensing হল ক োন বস্তুক  সরোসরর স্পর্শ নো  কর কসই বস্তু হকে েোর গুনোবরি সম্পর শ ে তথ্য সংগ্রহ  রো 

এবং পর্শকবক্ষন  রোর এ  ধরকনর ক ৌর্ি । একক্ষকে রবরিন্ন কসন্সর বো রিিোইস বযবহোর  রো হয় ।Remote Sensing 

হকে রিওইনফরকেটিক্স এর এ টো বড় অংর্ । এটো আবোর িূ-রবজ্ঞোকনর এ টি উপর্োখো বিো র্োয় । েহো োর্ েথো উপগ্রহ 

প্ররু্রি আধুরন  রু্কের এ  নেুন রিেকের সূচনো  করকে । রিম োট সেরসিং প্রযুরি বতত  োন  হোকোশ প্রযুরিি যুগোন্তকোিী 

একটি পদমেপ। এটো এ ন এক সকৌশল যোি  োধ্যম  রিম োট সেরসিং রিভোইমেি দ্বোিো সকোন বস্তুমক েিোেরি স্পশত নো কমি 

তথ্য েিংগ্রহ কিো হয়। েোধ্োিণত এই প্রযুরি বলমত তর়িৎ চুম্বকীয় রবরকিমণি দ্বোিো  হোকোশ ও পৃরথ্বী পযতমবেণমক 

সবোঝোয়। RADAR ও LIDAR এি েোহোমযয পৃরথ্বী পৃষ্ঠ সথ্মক রেগনযোল পোঠিময় রিম োট সেরসিং এি  োধ্যম  তথ্য 

েিংগ্রহ কিো হয়। েিংগৃহীত তথ্যমক করিউটোমিি  ধ্যম  প্ররিয়োজোত কিো হয়। উদোহোিন রহমেমব বলো যোয়- আকোমশ 

অবরিত কৃরি  উপগ্রহ বো রব োন সথ্মক পরিমবমশি সকোন উপোদোমনি তথ্য েিংগ্রহ ।Remote Sensing সকৌশমল সবশ 

রকছু সেসি বযবহোি কিো হয় সেগুমলো হল - 

1. কযোম িো 

2. সলেোি 

3. সিরিও তিঙ্গ গ্রহণকোিী রিরেভোি বো েিংগ্রোহক 

4. RADAR বযবিো 

5. SONAR 
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Electromagnetic spectrum:  

Electromagnetic spectrum বো তর়িৎ সচৌম্বকীয় শরি তিঙ্গগুরলমত ভ্র ণ কমি। তর়িৎ সচৌম্বকীয় তিঙ্গগুরলি 

েিূণত পরিেী ো তর়িৎ সচৌম্বকীয় বণতোলী রহেোমব পরিরচত। এি  মধ্য গো ো িরি সথ্মক সিরিও তিঙ্গ পযতন্ত তর়িৎ সচৌম্বকীয় 

শরি অন্তভুত ি। 

তড়িৎ চ ৌম্বকীয় বর্ণালী অঞ্চল 

তর়িৎ সচৌম্বকীয় বণতোলী রবরভন্ন অঞ্চল িময়মছ যো দূিবতী েিংমবদমনি জনয দিকোিী। তর়িৎ সচৌম্বকীয় বণতোলী শরিি তিঙ্গদদর্ঘতয 

এবিং ববরশমযযি উপি রভরি কমি রবসৃ্ততভোমব রবরভন্ন রবভোমগ সেরণবদ্ধ কিো হয়। " োইমিোওময়ভ" বো "ইনফ্রোমিি" এি 

 মতো নো গুরল অনুরূপ ববরশযযযুি তর়িৎ সচৌম্বকীয় রবরকিণ বণতনো কিোি েুরবধ্োি জনয বতরি কিো হময়রছল। দৃশয োন 

বণতোলী পুমিো ইমলমরো যোগমনটিক বণতোলীগুরলি একটি সছোট উইমডো। 

Gamma ray 

গো ো িরিি েিংরেপ্তত  তিঙ্গদদর্ঘতয (<0.01 নযোমনোর টোি) এবিং তর়িৎ সচৌম্বকীয় বণতোলীগুরলি সয সকোনও অঞ্চমলি 

েবতোরধ্ক শরি িময়মছ।  



 

X-ray  

এক্স-সিগুরল তিঙ্গদদমর্ঘতযি পরিেী ো 0.01 সথ্মক 10 নযোমনোর টোি। এক্স-সি রবরভন্ন ধ্িমণি পদোমথ্তি  ধ্য রদময় সযমত 

েে  হয়।  

Ultraviolet (UV) 

আল্ট্রোভোময়োমলট (ইউরভ) আমলোমত তিঙ্গদদর্ঘতয প্রোয় 1 - 380 নযোমনোর টোি হয়। েূযত অরতমবগুনী শরিি উত্ে। 

বণতোলীটিি UV অিংশটি UV-A, UV-B, এবিং UV-C সত রবভি হয়। ইউরভ-রে িরি েবমচময় েরতকোিক এবিং 

আ োমদি বোয়ু ণ্ডমল প্রোয় েিূণতরূমপ সশোরিত হয়।  

Visible Light 

দৃশয োন আমলো বো  রভরজবল আমলো 400 - 750 নযোমনোর টোি বো 0.4 সথ্মক 0.75  োইমিোর টোি সথ্মক তিঙ্গদদমর্ঘতযি 

পরিেী ো জুম়ি। বণতোলীমত এটিই এক োি অঞ্চল যো  োনুমিি সচোখ েিংমবদনশীল। বণতোলীটিি দৃশয োন অিংমশ েূযত েবমচময় 

সবরশ রবরকিণ রনগতত কমি। দৃশয োন আমলো তিঙ্গদদমর্ঘতযি বণতোলীমত প্ররতটি পৃথ্ক তিঙ্গদদর্ঘতয একটি রনরদত য িমেি প্ররতরনরধ্। 



দৃশয োন বণতোলীটিি নীমচি প্রোমন্ত আমলো, দীর্ঘত তিঙ্গদদর্ঘতয,  লোল রহেোমব সদখো যোয়; বণতোলীটিি  োঝখোমন আমলো েবুজ রহেোমব 

সদখো যোয়; সস্পকট্রোম ি উপমিি প্রোমন্ত তিঙ্গ বদমর্ঘতযি আমলোমক সবগুরন রহেোমব সদখো যোয়। যখন দৃশয োন আমলোি 

বণতোলীগুরলি ে স্ত তিঙ্গ বদর্ঘতয একই েোমথ্ আপনোি সচোখমক আর্ঘোত কমি, তখন েোদো িেটি সবোঝো যোয়। বণতোলীটিি 

দৃশয োন অিংশটি দূিবতী েিংমবদমন বযোপকভোমব বযবহৃত হয় এবিং এটি এ ন শরি যো ফমটোগ্রোরফ বযবহোি কমি সিকিত  কিো 

হয়। 

Infrared  

বণতোলীটিি ইনফ্রোমিি অিংশটি তিঙ্গদদমর্ঘতয প্রোয় 0.75 µm সথ্মক 100 µm (750 নযোমনোর টোি - 10,000 

নযোমনোর টোি।) পযতন্ত হয়। এটি রতনটি প্রধ্োন অঞ্চমল রবভি, near  (NIR), shortwave infrared(SWIR) 

এবিং thermal infrared. ইনফ্রোমিি রবরকিণ দূিবতী েিংমবদমন বযোপকভোমব বযবহৃত হয়। বস্তুগুরল েূমযতি কোছোকোরছ-

ইনফ্রোমিি এবিং শটত ওময়ভ রবরকিণমক অননয উপোময় প্ররতফরলত কমি, েিংি ণ কমি এবিং সশোিণ কমি এবিং এটি উরিদ, 

 োটিি গঠন এবিং আর্দ্ত তোি পরি োমণি স্বোিয পযতমবেণ কিমত পোমি। 

Microwave  

 োইমিোওময়ভগুরল  ূলত উচ্চ রফ্রমকোময়রস সিরিও তিঙ্গ এবিং এি তিঙ্গদদর্ঘতযগুরল 1 র র  সথ্মক 1 র টোি অবরধ্ থ্োমক। 

 োইমিোওময়মভি রবরভন্ন তিঙ্গদদর্ঘতয বো বযোড রবরভন্ন অযোরিমকশমনি জনয বযবহৃত হয়।  োমঝি তিঙ্গদদমর্ঘতযি 

 োইমিোওময়ভগুরল সধ্োোঁ য়োশো, হোলকো বৃরয এবিং তুিোি, স র্ঘ এবিং সধ্োোঁ য়ো প্রমবশ কিমত পোমি উপগ্রহ সযোগোমযোগ এবিং পৃরথ্বী 

সথ্মক  হোকোশ অধ্যয়মনি জনয উপকোিী। িোিোি প্রযুরি  োইমিোওময়ভ শরিি িোল সপ্রিণ কমি এবিং শরিটি প্ররতরবরম্বত 

কমি। 

Radio wave 



প্রোয় 1 র র  সথ্মক কময়ক শ র টোি পযতন্ত তিঙ্গদদর্ঘতয েহ তর়িৎ সচৌম্বকীয় বণতোলীমত সিরিও তিঙ্গগুরলি দীর্ঘতত  তিঙ্গদদর্ঘতয 

থ্োমক। সিরিও তিঙ্গ রবরভন্ন সিটো সপ্রিমণ বযবহৃত হয়। ওয়যোিমলে সনটওয়োরকত িং, সটরলরভশন এবিং অমপশোদোি সিরিও 

ে স্ত সিরিও তিঙ্গ বযবহোি কমি।  

Principle of remote sensing: 

Remote Sensing প্রযুরিমক রতনটি পমবত রবভি কিো যোয়: (ক) সকোমনো িোটফম ত বেোমনো সেসি সথ্মক তথ্য েিংগ্রহ, 

সয ন একটি উপগ্রহ (খ) তথ্য বযবহোি এবিং (গ) তমথ্যি বযোখযো যো পিীেোকৃত পৃমষ্ঠি রবিয়রভরিক  োনরচি প্রণয়মণ কোমজ 

লোমগ। তর়িৎ চুম্বকীয় রবরকিণ বযবহোিকোিী দূি অনুধ্োবন বযবিোি চোিটি উপোদোন আমছ- েূি বো উৎে; ভূ-পৃমষ্ঠি েমঙ্গ 

পোিস্পরিক রিয়ো; বোয়ু ডমলি েমঙ্গ র থ্রিয়ো এবিং একটি সেসি। তর়িৎ চুম্বকীয় রবরকিমণি উৎে প্রোকৃরতক হমত পোমি 

সয ন েূমযতি প্ররতফরলত আমলো বো পৃরথ্বীি রবচু্ছরিত উিোপ, অথ্বো  োনুি েৃয সয ন  োইমিোওময়ভ িোিোি। ভূ-পৃমষ্ঠি 

পোিস্পরিক রিয়ো অথ্তোৎ পৃরথ্বী পৃষ্ঠ সথ্মক রবচু্ছরিত বো প্ররতফরলত রবরকিমণি পরি োণ বো ববরশযয রনভত ি কমি বস্ত্িি 

ববরশমযযি ওপি। তর়িৎচুম্বকীয় শরি বোয়ু ডমলি সভতি রদময় অরতি  কিোি ে ময় রবকৃরতপ্রোপ্ত ও রবরেপ্ত হয় যো 

বোয়ু ডলীয় র থ্রিয়ো রহমেমব রবমবরচত এবিং বোয়ু ডল ও ভূ-পৃমষ্ঠি েমঙ্গ র থ্রিয়োকোিী তর়িৎচুম্বকীয় রবরকিণ ধ্িো পম়ি 

একটি সেসমি- সয ন সিরিওর টোি বো কযোম িো। 

Remote Sensing এর বযবহার: 

উপগ্রহ প্রযুরিি  োধ্যম   হোকোশ ও আ োমদি বোে সযোগয পৃরথ্বীি দুগত  িোন পযতমবেণ কিো েহজ হময়মছ। আকোমশি 

উপমি অবরিত রবরভন্ন রিম োট সেরসিং েযোমটলোইট বযবহোি কমি খুব েুন্দিভোমব তথ্য েিংগ্রহ কিো হমচ্ছ। আম রিকোি 

 হোকোশ গমবিণোকোিী েিংিো নোেো েহ ভোিত, জোপোন, ইউমিোমপি রবরভন্ন সদশ, উিি সকোরিয়ো, চীন খুব ভোল ভোমব 

 হোকোশ গমবিণোয় েোফলয রনময় আেমছ। পৃরথ্বীি েিদিোরজ রনরূপমণি জনয বযবহূত েবমচময় বহুল বযবহূত উপগ্রহ 

হমচ্ছ-  োরকত ন যুিিোমেি লযোডেযোট(landsat) রেরিজ, ফ্রোমসি স্পট (spot) েযোমটলোইট রেরিজ ও ভোিমতি IRS 

রেরিজ। এগুমলো রবরভন্ন ধ্িমনি স্ক্যোনোমিি বোহক, সয ন  োরি সস্পকট্রোল স্ক্যোনোি (MSS), রথ্ যোটিক  যোপোি (TM), 



পযোনমিো যোটিক (PAN) স্ক্যোনোি, হোই সিমজোলুযশন রভরজবল (HRV) স্ক্যোনোি, রলরনয়োি ইম রজিং এবিং সেল্ফ স্ক্যোরনিং 

(LISS) রেমে , ওয়োইি রফল্ড স্ক্যোনোি (WIFS) ইতযোরদ। বতত  োন ে ময় দূি অনুধ্োবন বো রিম োট সেরসিং এি বযবহোি 

বযোপক আকোি ধ্োিণ কমিমছ। রবজ্ঞোন ও প্রমকৌশমলি রবরভন্ন শোখোয় এি বহুল বযবহোি লেণীয় এবিং রদন রদন এি বযবহোি 

সবম়িই চমলমছ। সযেব সেমি এই প্রযুরি বযবহোি কিো হয় তো রনমে উমেখ কিো হলঃ 

1. দুমযতোগ পূবতোভোে ও বযবিোপনো 

2. আবহোওয়ো পযতমবেন ও পুবতোভোে প্রদোন 

3. আবহোওয়ো ও ে ুর্দ্  মিরলিং 

4. রব োন চোলোমনো 

5. সনৌ পরিবহন ও নযোরভমগশন 

6. সটরলকর উরনমকশন 

7. িোপনো রন তোণ 

8. পুিোমকৌশল 

9. েো রিক বোরহনী 

10. পরিবহন জোরল পরিকল্পনো ও বযবিোপনো 

11. নগি পরিকল্পনো 

12. কৃরি বযবিোপনো 

13. পরিমবশ  মিরলিং, পরিকল্পনো ও বযবিোপনো 


