
 
�ুল সািভ� স ভূেগাল 

 
Remote Sensing ও GIS -এর ১০০� �� ও উ�র 

 
১) িরেমাট �সনিসং িক? 
উঃ মহাকােশ �ািপত কৃি�ম উপ�েহর সাহােয� ভূপৃ� পয�েব�ণ ও �িত�িব �হেণর 
�ব�ািনক প�িত হল িরেমাট �সনিসং বা দরূ সংেবদন। 
 
২) GIS িক?  
উঃ িরেমাট �সনিসং এর মাধ�েম �া� তথ�সাম�ীেক �ি�য়াকরণ ও িবে�ষণ কের 
মানিচ� ��তকরণ প�িত হল GIS। 
 
৩) GIS শ��র পুেরা অথ� িক? 
উঃ Geographic Information System। 
 
৪) উপ�হ িচ� িক? 
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উঃ মহাকােশ �ািপত কৃি�ম উপ�েহর সাহােয� গৃহীত পৃিথবীর িচ�াবলী উপ�হ িচ� বা 
স�ােটলাইট ইেমজাির নােম পিরিচত। 
 
৫) এিরয়াল �ফােটা�াফ িক? 
উঃ ভূপৃ� �থেক িকছুটা উপের িবমান, �হিলক�ার, �বলনু �ভৃিতর সাহােয� গৃহীত 
ভূপৃে�র িচ� এিরয়াল �ফােটা�াফ বা আকাশ িচ� নােম পিরিচত। 
 
৬) সংেবদক (Sensor) িক? 
উঃ �য যে�র �ারা কৃি�ম উপ�হ সংেবদন �হণ কের তােক সংেবদক (Sensor) 
বেল। উদাহরণ - ক�ােমরা, রাডার �ভৃিত। 
 
৭) সংেবদক (Sensor) কয় �কার ও িকিক?  
উঃ ২ �কার - সি�য় সংেবদক (Active Sensor) ও িনি�য় সংেবদক (Passive 
Sensor)। 
 
৮) সি�য় সংেবদক িক?  
উঃ �য সংেবদক �সৗরশি�র ওপর িনভ� র না কের, িনজ �দহ �থেক ��িরত তিড়ৎ 
চু�কীয় তরে�র �িতফলেনর মাধ�েম �িত�িব সং�হ কের, তােক সি�য় সংেবদক 
বেল। 
 
৯) এক� সি�য় সংেবদেকর উদাহরণ দাও। 
উঃ রাডার। 
 
১০) িনি�য় সংেবদক িক? 
উঃ �য সংেবদক সূেয�র আেলার �িতফলেনর ওপর িনভ� র কের �িত�িব সং�হ কের, 
তােক িনি�য় সংেবদক বেল।  
 
১১) এক� িনি�য় সংেবদেকর উদাহরণ দাও। 
উঃ �ফােটা�ািফক ক�ােমরা।  
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১২) িবেভদন (Resolution) িক? 
উঃ তিড়ৎ চু�কীয় তরে�র মাধ�েম সংেবদক �ারা গৃহীত িচে�র িবিভ� ব�, ���, 
উপাদােনর পৃথকীকরণ �মতােক িবেভদন (Resolution) বেল। 
 
১৩) তিড়ৎ চু�কীয় তর� (EMS) িক? 
উঃ এক� সিপ�ল তিড়ৎ তর� ও এক� সিপ�ল চু�কীয় তরে�র িমিলত শি�তর�েক 
তিড়ৎ চু�কীয় তর� (EMS) বেল।  
 
১৪) EMS শ��র পুেরা অথ� িক? 
উঃ Electro Magnetic Spectrum। 
 
১৫) তিড়ৎ চু�কীয় বণ�ালী (EMR) িক? 
উঃ আেলার িব�রুেণর ফেল িবিভ� বণ�যু� �য আেলা-প� পাওয়া যায়, তােক তিড়ৎ 
চু�কীয় বণ�ালী (EMR) বেল।  
 
১৬) EMR শ��র পুেরা অথ� িক? 
উঃ Electro Magnetic Radiation। 
 
১৭) দশৃ�মান বণ�ালী িক? 
উঃ সূয� �থেক আগত আেলাক বণ�ালীর �য অংশ মানবচ�ুর দিৃ�েগাচর হয়, তােক 
দশৃ�মান বণ�ালী (Visible Spectrum) বেল। 
 
১৮) Colour Band িক? 
উঃ তিড়ৎ চু�কীয় বণ�ালীর �ু�তম অংশ হল Colour Band। উদাহরন - লাল 
ব�া�, সবজু ব�া� �ভৃিত। 
 
১৯) িপে�ল (Pixel) িক? 
উঃ �কােনা উপ�হিচে�র �ু�তম অংশেক িপে�ল (Pixel) বেল। 
 
২০) Pixel শ��র পুেরা অথ� িক? 
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উঃ Picture Element। 
 
২১) িপে�ল শ�� �ক �থম �কাশ কেরন? 
উঃ ��েডিরক িবিলংসেল (১৯৬৫ সােল)। 
 
২২) িপে�ল ও িবেভদন (Resolution) এর মেধ� স�ক�  িক? 
উঃ উ� িবেভদন (High Resolution)-এ িপে�ল সংখ�া �বিশ হয়, িন� িবেভদন 
(Low Resolution)-এ িপে�ল সংখ�া কম হয়। 
 
২৩) Satellite শ��র আ�িরক অথ� িক? 
উঃ Satellite শ�� ফরািস শ� 'Satellite' �থেক এেসেছ, যার অথ� হল �হরী। 
 
২৪) RGB শ��র পুেরা অথ� িক? 
উঃ Red Green Blue। 
 
২৫) �কান সংেবদেকর �ারা �মঘা�� আবহাওয়ােত িনখুতঁ ছিব পাওয়া যায়? 
উঃ লঘুতর� সংেবদক (Microwave Sensor)। 
 
২৬) GIS শ�� �থম �ক ব�বহার কেরন? 
উঃ রজার টমিলনসন (১৯৬৮ সােল)।  
 
২৭) 'Father of GIS' কােক বলা হয়? 
উঃ রজার টমিলনসন। 
 
২৮) �কান �দেশ �থম GIS প�িত চাল ুহয়? 
উঃ আেমিরকা যু�রা� (USA)। 
 
২৯) �থম �ড�টপ GIS প�িত �কান�? 
উঃ MIDAS (১৯৮৬)। 
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৩০) নািদর িব� ুিক? 
উঃ উপ�েহর �সাজাসুিজ �ক িনেচ ভূপৃে�র ওপর অবি�ত িব�েুক নািদর িব� ুবেল। 
 
৩১) অব�ান অনসুাের কৃি�ম উপ�হ কয় �কার ও িকিক? 
উঃ ২ �কার -- ভূ-সমলয় (Geostationary) উপ�হ ও সূয�-সমলয় 
(Sun-Synchronous) উপ�হ। 
 
৩২) ভূ-সমলয় উপ�হ ভূপৃ� �থেক িক�প উ�তায় অব�ান কের? 
উঃ ৩৬ হাজার িকিম (৩৫,৭৮৬ িকিম)। 
 
৩৩) ভূ-সমলয় উপ�েহর জনক কােক বলা হয়? 
উঃ হ�ার� �রােজন। 
 
৩৪) 'Father of Communication Satellite' কােক বলা হয়?  
উঃ হ�ার� �রােজন।  
 
৩৫) পৃিথবীর �থম কৃি�ম উপ�হ �কান�? 
উঃ �টিনক-১ (১৯৫৭)। 
 
৩৬) আেমিরকা যু�রা� কতৃ� ক ��িরত �থম কৃি�ম উপ�হ �কান�?  
উঃ এ�ে�ারার-১ (১৯৫৮)। 
 
৩৭) ভারেতর �থম কৃি�ম উপ�হ �কান�? 
উঃ আয�ভ� (১৯৭৫)। 
 
৩৮) সূয�-সমলয় উপ�হ ভূপৃ� �থেক িক�প উ�তায় অব�ান কের? 
উঃ ৬০০-৯০০ িকিম। 
 
৩৯) ��াটফম� িক? 
উঃ মহাকােশ কৃি�ম উপ�হ �য ক�পেথ �ািপত হয়, তােক ��াটফম� বেল। 
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৪০) SPOT �কান �দেশর স�ােটলাইট? 
উঃ �া�। 
 
৪১) Swath িক? 
উঃ �কােনা উপ�হ িনধ�ািরত িচ��হণ �লেক ওই উপ�েহর Swath বেল। 
 
৪২) �কান�কার উপ�হ�িল পৃিথবীর িনর�ীয় তল বরাবর িনিদ�� ক�পেথ �াপন 
করা হয়? 
উঃ ভূ-সমলয়। 
 
৪৩) �কান�কার উপ�হ�িল পৃিথবীর �ম� বরাবর িনিদ�� ক�পেথ �াপন করা হয়?  
উঃ সূয�-সমলয়। 
 
৪৪) দরূ সংেবদেনর ২ � সুিবধা িলখ। 
উঃ (১) স�ক, িনভু� ল ও িবশদ তথ� সংগৃহীত হয়। (২) দগু�ম অ�েলর তথ�ও সহেজই 
সং�হ করা যায়।  
 
৪৫) দরূ সংেবদেনর ২ � অসুিবধা িলখ। 
উঃ (১) তথ� সং�হ ও িবে�ষেণ উ�ত �যুি� ও �ােনর �েয়াজন হয়। (২) এই প�িত 
অেনক ব�য়ব�ল। 
 
৪৬) রােত ব�ব�ত এক� সংেবদক (Sensor) এর নাম িলখ। 
উঃ রাডার। 
 
৪৭) উপ�হ িচে� বনভূিমেক �কান রেঙ �দখােনা হয়? 
উঃ লাল। 
 
৪৮) পৃিথবীর মিু�েবগ কত? 
উঃ ১১.২ িকিম/�স। 
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৪৯) ভারেতর �কান িসিরেজর উপ�হ�িল িজওে�শনারী �কৃিতর? 
উঃ INSAT িসিরজ। 
 
৫০) INSAT শ��র পুেরা অথ� িক? 
উঃ Indian National Satellite System। 
 
৫১) কত সােল ভারেতর INSAT চাল ুহয়? 
উঃ ১৯৮৩ সােল। 
 
৫২) ভারেতর �থম সফল INSAT উপ�হ �কান�? 
উঃ INSAT-1B। 
 
৫৩) ভারেতর �কান িসিরেজর উপ�হ�িল সানিসনে�ানাস �কৃিতর? 
উঃ IRS িসিরজ। 
 
৫৪) IRS শ��র অথ� িক? 
উঃ Indian Remote Sensing Satellite। 
 
৫৫) কত সােল ভারেত IRS চাল ুহয়? 
উঃ ১৯৮৮ সােল। 
 
৫৬) ভারেতর �থম IRS উপ�হ  �কান�?  
উঃ IRS-1A। 
 
৫৭) ভারেতর �থম পরী�ামলূক িরেমাট �সনিসং স�ােটলাইট �কান�?  
উঃ ভা�র-১ (১৯৭৯)। 
 
৫৮) ভারেতর মা� �থেক উৎে�িপত �থম উপ�হ �কান�? 
উঃ �রািহণী-১।  
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৫৯) কত সােল ভারেতর মা� �থেক �থম উপ�হ উৎে�পণ করা হয়? 
উঃ ১৯৮০ সােল। 
 
৬০) ভারেতর �কাথা �থেক �থম উপ�হ উৎে�পণ করা হয়? 
উঃ সতীশ ধাওয়ান ��স �স�ার (�হিরেকাটা)। 
 
৬১) ভারেতর �থম পরী�ামলূক �যাগােযাগ উপ�হ �কান�? 
উঃ APPLE (১৯৮১)। 
 
৬২) ভারেতর �থম আবিহক উপ�হ �কান�? 
উঃ ক�না-১ (METSAT-1)। 
 
৬৩) ভারেতর �থম িশ�াে�ে�র উপ�হ �কান�? 
উঃ EDUSAT (GSAT-3)। 
 
৬৪) ভারেতর �থম DTH স�ােটলাইট �কান�? 
উঃ INSAT-4A। 
 
৬৫) ভারেতর �থম Pico স�ােটলাইট �কান�? 
উঃ StudSat। 
 
৬৬) IRNSS শ��র পুেরা অথ� িক? 
উঃ Indian Regional Navigation Satellite System। 
 
৬৭) ভারেতর �থম IRNSS স�ােটলাইট �কান�? 
উঃ IRNSS-1A। 
 
৬৮) �কান সং�া একই সােথ সব�ািধক সংখ�ক উপ�হ সফল উৎে�পণ কেরেছ? 
উঃ ইসেরা (ISRO), ১০৪ � (২০১৭ সােল)। 
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৬৯) ISRO শ��র অথ� িক?  
উঃ Indian Space Research Organisation। 
 
৭০) কত সােল ISRO �ািপত হয়?  
উঃ ১৯৬৯ সােল। 
 
৭১) ISRO এর সদরদ�র �কাথায় অবি�ত? 
উঃ �ব�াল�ু।  
 
৭২) ইসেরার পূব�তন সং�া �কান�? 
উঃ INCOSPAR।  
 
৭৩) INCOSPAR শ��র পুেরা  অথ� িক? 
উঃ Indian National Committee for Space Research। 
 
৭৪) কত সােল INCOSPAR গ�ত হয়? 
উঃ ১৯৬২ সােল। 
 
৭৫) ইসেরার �থম �চয়ারম�ান �ক িছেলন? 
উঃ িব�ম সারাভাই। 
 
৭৬) ইসেরার বত� মান �চয়ারম�ান �ক? 
উঃ �ক. িশবান (আগ� ২০১৮)।  
 
৭৭) ভারেতর মহাকাশ গেবষণার জনক �ক? 
উঃ িব�ম সারাভাই। 
 
৭৮) বত� মােন ভারেতর সবেচেয় ভারী উপ�হ �কান�? 
উঃ GSAT-19 (আগ� ২০১৮ পয��)। 
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৭৯) িব�ম সারাভাই ��স �স�ার �কাথায় অবি�ত? 
উঃ িত�বন�পুরম (�করালা)। 
 
৮০) ভারেতর জাতীয় িরেমাট �সনিসং �ক� (NRSC) �কাথায় অবি�ত? 
উঃ হায়�াবাদ (�তেল�ানা)। 
 
৮১) GIS �ডটা কয়�কার ও িকিক? 
উঃ ২ �কার -- �ভ�র �ডটা (Vector Data) ও রা�ার �ডটা (Raster Data)। 
 
৮২) Vanishing Point ধারনা� �কান�কার িচে� ব�ব�ত হয়? 
উঃ এিরয়াল �ফােটা�াফ। 
 
৮৩) আেলাক রি�র তর� �দঘ�� পিরমােপর একক িক? 
উঃ মাই�ন। 
 
৮৪) �কান রেঙর দশৃ�মান  আেলাক রি�র তর� �দঘ�� সবেচেয় কম? 
উঃ �ব�িন। 
 
৮৫) �কান রেঙর দশৃ�মান আেলাক রি�র তর� �দঘ�� সবেচেয় �বিশ? 
উঃ লাল। 
 
৮৬) উপ�হ িচে� জলাভূিম �কান রেঙর সাহােয� �দখােনা হয়? 
উঃ ঘন নীল। 
 
৮৭) ভারেতর GPS �নিভেগশন ব�ব�ার নাম িক? 
উঃ GAGAN। 
 
৮৮) 'MICROSCOPE' �কান �দেশর স�ােটলাইট? 
উঃ �া�। 
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৮৯) �ভ�র �ডটা মেডেলর �ক�িব� ুিক? 
উঃ Geographic Features। 
 
৯০) রা�ার �ডটা মেডেলর �ক�িব� ুিক? 
উঃ Location। 
 
৯১) Resolution কয়�কার ও িকিক?  
উঃ ৪ �কার -- Spatial, Spectral, Radiometric, Temporal। 
 
৯২) 'GOES' �কান �দেশর স�ােটলাইট? 
উঃ আেমিরকা যু�রা� (USA)। 
 
৯৩) 'GOMS' �কান �দেশর স�ােটলাইট? 
উঃ রািশয়া। 
 
৯৪) 'METEOSAT' �কান সং�ার উপ�হ? 
উঃ ইউেরািপয়ান ��স এেজি�। 
 
৯৫) �কান �দশ সব�ািধক সংখ�ক উপ�হ মহাকােশ পা�েয়েছ? 
উঃ আেমিরকা যু�রা� (USA)। 
 
৯৬) এিরয়াল �ফােটা�াফ কয়�কার ও িকিক? 
উঃ ২ �কার -- উ�� ও িতয�ক। 
 
৯৭) পৃিথবীর �থম �নিভেগশন স�ােটলাইট িসে�ম �কান�? 
উঃ TRANSIT। 
 
৯৮) CARTOSAT, OCEANSAT, RESOURCESAT �কান �দেশর 
স�ােটলাইট? 
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উঃ ভারত। 
 
৯৯) SDI শ��র পুেরা অথ� িক? 
উঃ Spatial Data Infrastructure। 
 
১০০) িহমাওয়াির �কান �দেশর স�ােটলাইট? 
উঃ জাপান। 
 
-অিরিজৎ িসংহ মহাপা� (সহেযাগী স�াদক, িমশন িজও�ািফ ইি�য়া)। 
©িমশন িজও�ািফ ইি�য়া 
 

 

Available “MGI E-BOOKS STORE” 
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