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২০২১ সাল নাগাদ নতুন সাবেমিরেন যু  হেত পাের বাংলােদশ। িনেজেদর তৃতীয় সাবেমিরন ক াবেলর
জ  নতুন িস-িম-উই ৬ কনেসািটয়ােম যু  হেয়েছ বাংলােদশ।

ইিতমেধ  আ ািনকভােব িচিঠ িদেয় এ কনেসািটয়ােমর উেদ া ােদর জািনেয় দয়া হেয়েছ, বাংলােদশ
এই  ক াবেল  থাকেছ।  িস-িম-উই  (SEA-ME-WE) হে  দি ণ-পূব  এিশয়া,  মধ াচ  এবং  পি ম
ইউেরােপর সংি  নাম।

এই  এলাকার মধ  িদেয়  ক াবলিট  ািপত  বেল  িতিট  ক াবেলর নােম  এমনটা  যু  থােক।  যমন
িস-িম-উই ৪, িস-িম-উই ৫। সবেশষ িস-িম-উই ৫ কনেসািটয়ােম এই এলাকার দশ েলার মেধ  িছল
বাংলােদশ,  িস াপুর,  মালেয়িশয়া,  ইে ােনিশয়া,  থাইল া ড,  ীল া,  ভারত, পািক ান,  সৗিদ  আরব,
কাতার, ওমান, ইউএই, িজবিুত, িমসর, তরু , ইতািল, া , িময়ানমার, ইেয়েমন।

এই ১৯ দশ ১৯িট ল াি ডং পেয়ে টর মাধ েম এর সে  যু  হেয়েছ। নতনু িস-িম-উই ৬ কনেসািটয়ােমও
দি ণ-পূব এিশয়া, মধ াচ  এবং পি ম ইউেরাপ থেকই দশ েলা যু  হেব।

ডাক, টিলেযাগােযাগ ও তথ যিু  ম ী মা াফা জ ার জানান, িস-িম-উই ৬ এ যাগ দয়ার িবষয়িট
ইিতমেধ  অিফিসয়ালভােব জািনেয় দয়া হেয়েছ। অতীেতর ৫িট কনেসািটয়ামই খুব সাকেসসফুিল রান
করা হেয়েছ।

  আইিট ড
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৮ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ক াবল লাইন কবলমা  হওয়া না, ক াবল লাইন িসগেনিফেক টিট- টকেনালিজক ািল সাউ ড হয় সটাই
ফ া র। এই িস-িম-উই েট এখন য কােনা কনেসািটয়াম সাকেসসফলু হেব। ‘ইি ডিভজু য়াল লাইন
করেত গেল বা -একজনেক িনেয় একটা কােনি িভিট করেত গেল সিট ব য়ব ল হেয় যায়।

এ ব য়ব ল জায়গা থেক বিরেয় যাওয়ার জ  কনেসািটয়ামেক ফার করা হেয়েছ। এেত সরকািরভােব
যাগ  দব,  যিদ  কােনা  বসরকাির  পাটনার  আসেত  চায়  তােকও  নব।  এমনিক  বসরকাির  কউ

সাবেমিরন ক াবল করেত চাইেল সখােন িতেনর পের চার ন র সাবেমিরন ক াবেল যাব’ বলিছেলন ম ী।
মা াফা জ ার বেলন, আমােদর সামেন তৃতীয় সাবেমিরন ক াবল অিনবায িবষয়।

যভােব আমরা ই টারেনট ব বহার  কেরিছ তােত িকছুিদন পের আমােদর ব া ডউইেথর চািহদা এমন
জায়গায় িগেয় ঠকেব য, িস-িম-উই ৫ িদেয় তা আর সামাল দয়া যােব না।’

এখন দেশ ব া ডউইেথর ব বহার এক হাজার িজিবিপএস ছঁুেয়েছ। ২০১৮ সােলর নেভ েরর শেষ দেশ
মাট কাযকর ই টারেনট সংেযােগর সংখ া দািঁড়েয়েছ নয় কািট ১৮ লাখ। যার মেধ  মাবাইল ফােনর

মাধ েম সংেযাগ আেছ আট কািট ৬২ লাখ।

সংখ ায়  মা  ৫৭  লাখ  ৩৫ হাজার হেলও ডব াে ডর মাধ েমই  ই টারেনট  ব া ডউইেথর বিশরভাগ
ব বহার হেয় থােক। এর বাইের ওয়াইম া  সংেযাগ আেছ আরও ৬১ হাজার। টকশহর।
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