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বাংলােদশ মহাকাশ গেবষণা ও দূর অনুধাবন
িত ান ( ারেসা)
িতর া ম ণালয়
আগারগাঁও, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.sparrso.gov.bd
E-mail:admin@sparrso.gov.bd
ন র: ২৩.০৪.০০০০.০০৮.১৪.০০১.১৭.৭৩৯

তািরখ:

২৩ আষাঢ় ১৪২৭
০৭ জুলাই ২০২০

অিফস আেদশ
বাংলােদশ মহাকাশ গেবষণা ও দূর অনুধাবন িত ান ( ারেসা) এর ২০২০-২০২১ অথ বছের বা বায়েনর
জন দািখলকৃত িনে া গেবষণা ক সমূহ কতৃপ কতৃক াথিমকভােব অনুেমািদত হেয়েছ।
S Project Name
Budget (BDT)
Principal
l.
Investigator
1 Remote sensing-based rice crop (Boro and
2,43,400/BM Refat Faisal
Aman) yield forecasting using MODIS-NDVI
2 Assessment of Land Use and Land Cover
20,000/Md. Shahjahan Ali
Changes in Savar Upazila under Dhaka District: A
RS-GIS Approach
3 Identification of the Potential Locations for
95,000/Md. Abdul Kader
Reclamation of Lands in the Meghna Estuary of
Bangladesh Using Remote Sensing Techniques
4 Change Detection of Surface Water in Khulna City 2,30,180 /Abu Mohammad
(ward no 01-19 out of 31 wards) using Remote
Sensing & GIS Techniques (phase- 2)
5 Detection of Potential Water Logging Areas Using 1,62,800/Sumanagal
Remote Sensing Techniques
Chakma
6 Mapping of urban extension of Cox’s Bazar
3,10,000/Md. Firoz Molla
Municipality including hill monitoring
7 Remote Sensing Based Assessment of Crop
2,05,000/Nasrin Sultana
Water Requirement of Boro rice Using SEBAL
Model
8 Remote sensing based water quality assessment 55,90,000/Mohammad Imrul
for inland fisheries
Islam
9 Investigation of Heavy Minerals using
3,45,760/Farhana Tazneen
Multispectral Satellite Imagery in the Coastal Part
(Teknaf Upazila) of Bangladesh
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1 Analytical Study of Space Agency, Space Industry 6,86,500/SAM Arif-Ul0 and Initialization of Space Technology
Haque
Development in SPARRSO (Phase 1)
1 Trend of low pressure system around Bangladesh 85,000/SM Ahsan Habib
1 (Phase 1)
1 Establishment of Remote Sensing based Drought 1,20,000/A.Z.Md. Zahedul
2 Monitoring System in Bangladesh
Islam
1 Establishment of RS based Operational Flood
4,50,000/A.Z.Md. Zahedul
3 Monitoring System
Islam
1 Establishment of Remote Sensing based
3,20,000/A.Z.Md. Zahedul
4 Integrated River Monitoring System
Islam
1 A case study about upgrading existing ground
16,63,440/Mohammad Mahdi
5 station system at SPARRSO
Hasan
1 Investigation on the applicability of microwave and 56,10,000/Dr. Md. Abdus
6 optical satellite images for assessment of rice
Salam
crop area at early stage of crop life cycle (Phase
2)
1 Characterization of Land Use focusing on
51,000/Dr. Md. Abdus
7 Geomorphological Units of Northern Part of Sylhet
Salam
District in Bangladesh Using Remote Sensing
(RS) and Geographic Information System (GIS)
(Phase2)
1 Monitoring Long-term Changes in the Sundarbans 75,000/Dr. Md. Mahmudur
8 Mangrove due to Coastal Erosion: Analysis of
Rahman
Indicators and Causal Factors
(ক) উ তািলকা াথিমকভােব অনুেমাদন করা হেলা।
(খ) কে র অ গিত অনুযায়ী পরবত েত উ তািলকা ও বােজট চূ ড়া করা হেব।
(গ) েয়াজেন
ারেসার ২০২০-২০২১ অথ বছেরর বােজেটর খাতসমূেহর বরা সম য় করা হেব।
(ঘ) েত ক গেবষক ২৫/৭/২০২০ ি : তািরেখর মেধ সারা বছেরর সময় িভি ক গেবষণা পিরক না জমা
িদেবন।
সংি
সকলেক উপযু তািলকাভ গেবষণা ক সমূহ বা বায়েনর যথাযথ ব ব া হেণর জন
িনেদশ েম অনুেরাধ করা হেলা।

৭-৭-২০২০
মাঃ ইমিতয়াজ হােসন
সিচব
২৩ আষাঢ় ১৪২৭
ন র:
তািরখ:
০৭ জুলাই ২০২০
২৩.০৪.০০০০.০০৮.১৪.০০১.১৭.৭৩৯/১(৩৫)
অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ
ে ) ব ব া হেণর জন অনুিলিপ রণ করা হইল:
১) সদস (গেবষণা)/( েয়াগ)/( যু -১)/ ( যু -২),
ারেসা।
২) অথৈনিতক উপেদ া, অথৈনিতক উপেদ ার দ র, বাংলােদশ মহাকাশ গেবষণা ও দূর অনুধাবন
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িত ান ( ারেসা)
৩) সংি
গেবষকবৃ ,
ারেসা।
৪) শাসিনক কমকতা, শাসন ও সং াপন শাখা, বাংলােদশ মহাকাশ গেবষণা ও দূর অনুধাবন িত ান
( ারেসা)
৫) িহসাবর ণ কমকতা, অথৈনিতক উপেদ ার দ র, বাংলােদশ মহাকাশ গেবষণা ও দূর অনুধাবন
িত ান ( ারেসা)
৬) সাঁটিলিপকার, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ মহাকাশ গেবষণা ও দূর অনুধাবন িত ান ( ারেসা)

৭-৭-২০২০
মাঃ ইমিতয়াজ হােসন
সিচব
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