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াংিকং ব ার i ারেনট কায র্ ম পিরচািলত হেল েসখােন াংেকর জ  আেরা েবিশ িনরাপদ েনটoয়াক র্ ƣতির 
হেব। িবেশষ রা বলেছন, াংেকর সাভ র্ার েথেক eিটeম বুথ পয র্  eকিট িনজসব্ েনটoয়াক র্ থাকেল সাiবার 
িনরাপ ার ঝুিঁক eেকবােরi কেম যােব। e ছাড়া ei ােটলাiট েথেক পাoয়া ‘েডিডেকেটড’ া uiথ িদেয় 
i ারেনট ব া পিরচািলত হেল েসখােন সাiবার হামলার ঝুিঁকo কেম যােব। eরi মে  েবসরকাির য্াক 
াংক ব ব  ােটলাiট েথেক e ধরেনর েসবা হেণর জ  আ হ েদিখেয়েছ। 

ড. শাহজাহান মাহমুদ জানান, 23 েম েথেকi েদেশর সবগুেলা িটিভ চয্ােনল ব ব  ােটলাiেটর মা েম 
সম চার কায র্ ম শুরু করেব। গত ম লবার পয র্  2৯িট িটিভ চয্ােনল e াপাের িত চূড়া  কেরেছ। 
a গুেলাo eর মে  হেয় যােব। িতিন বেলন, িটিভ চয্ােনলগুেলা আেগ েয দােম িকনত eখন েসi দামi েদেব। 
িত েমগাহাড র্জ দুi হাজার ডলার কেরi পিরেশাধ করেব তারা। িতিট িটিভ চয্ােনেলর 5 েথেক 7 েমগাহাড র্জ 

লােগ। eছাড়া ব ব  ােটলাiেটর মা েম েদেশর দুগ র্ম a েল i ারেনট সংেযাগ ব া চালু সহজ হেব। 
iেতামে  েস uে াগo েনoয়া হেয়েছ। হািতয়ায় পরী ামূলকভােব i ারেনট েসবা েদoয়া হে । eর 
ধারাবািহকতায় ভাসানচের েরািহ ােদর ানা র করা হেল েসখােনo i ারেনট েযাগােযাগসহ i ারেনটিভি ক 
কেয়কিট জরুির েসবা িনি ত হেব। eর মে  আেছ, েটিল েমিডিসন eবং েটিল eডুেকশন েসবা। ঢাকায় বেসi 
eকজন িবেশষ  িচিকত্সক ভাসানচের েরািহ ােদর িনয়িমত িচিকত্সা েসবা িদেত পারেবন। eকiভােব ঢাকা 
েথেকi েরািহ ােদর জ  িশ া কায র্ ম পিরচালনাo স ব হেব। বষ র্পূিত র্র aনু ােন eগুেলা েদখােনা হেব। 

ড. শাহজাহান মাহমুদ জানান, শুধু েদেশর েভতের নয়, েদেশর বাiেরo ব ব  ােটলাiেটর বািণিজয্ক কায র্ ম 
পিরচালনার সুেযাগ সৃি  হেয়েছ। eরi মে  িফিলপাiন o েনপাল ei ােটলাiট েথেক া uiথ েকনার 
াপাের আ হ েদিখেয়েছ। আলাপ-আেলাচনা চলেছ। িশগিগিরi িবষয়িট চূড়া  হেব। স ত, 3129 সােলর 22 

েম রাত 3টা 25 িমিনেট ব ব  ােটলাiট-2 যু রাে র েকেনিড ে স েস ার েথেক েu পণ কের মহাকাশ 
যুি  েসবাদাতা িত ান ে স e । বাংলােদেশর eর িনয় ণ েপেত ায় 7 মাস েলেগ েগেছ। 

 


