
কােলরক  23 েম, 312৯ 

ব ব -2 uৎে পেণর বষ র্পূিত র্ আজ 

িনজসব্ ােটলাiেটর মা েম েদেশর সব িটিভ চয্ােনেল স চার শুরু 2৯ েম 
িবেশষ িতিনিধ    

ব ব -2 ােটলাiট uৎে পেণর eক বছর পূণ র্ হে  আজ রিববার। 3129 সােলর 23 েম বাংলােদশ সময় রাত 3টা 25 িমিনট 
eবং যু রাে র ানীয় সময় িবেকল 5টা 25 িমিনেট eিট uৎে পণ করা হয়। ে ািরডার েকপ কয্ানােভরাল েথেক ‘ে স e ’-eর 
ােটলাiট uৎে পণকারী যান ফয্ালক-৯-eর সব র্েশষ সং রণ ক-6 বু ােরর মা েম eর সফল uৎে পণ স  হয়। eর ম  

িদেয় িবেশব্র 68তম েদশ িহেসেব িনেজেদর ােটলাiেটর সব্তব্ািধকারী েদশ িহেসেব আ কাশ কের বাংলােদশ। 22৯ দশিমক 21 
িডি  পূব র্ ািঘমাংেশর ক পেথ aব ান েনoয়া ei ােটলাiেট 37 েকiu া  o 25 িস- া  া প ার রেয়েছ। 

বাংলােদশ কিমuিনেকশন ােটলাiট ক ািন িলিমেটেডর (িবিসeসিসeল) েচয়ার ান ড. শাহজাহান মাহমুদ ei aজর্েনর বষ র্পূিত র্ 
uদ্ যাপন িবষেয় গতকাল শিনবার কােলর ক ’র সে  কথা বেলন। িতিন বেলন, “আমােদর ei aজর্েনর বষ র্পূিত র্ 23 েম হেলo 
ধানম ী েদেশ না থাকায় eটা িপিছেয় 2৯ েম eর uদ্ যাপন aনু ান o েসবা িবপণন কায র্ ম শুরুর িস া  হেয়েছ। বষ র্পূিত র্ 

aনু ােন ধানম ীর হাত েথেক চুি র কাগজ েনেবন িটিভ চয্ােনল মািলকরা eবং oi িদন েথেকi আনু ািনকভােব েদেশর সব িটিভ 
চয্ােনল ব ব  ােটলাiেটর মা েম তােদর স চার শুরু করেব। যিদo eরi মে  পরী ামূলক স চার চালােনা হেয়েছ। oi 
িদন ei ােটলাiট ‘ডাiের  টু েহাম’ বা িডিটeiচ েসবাo চালু হেব।” 

গত বছেরর 5 েসে মব্র ‘ব ব  ােটলাiট-2’ eর াহকপয র্ােয় পরী ামূলক েসবা শুরু হয়। oi িদন েদেশ aনুি ত সাফ ফুটবল 
(সাuথ eিশয়ান ফুটবল েফডােরশন) চয্াি য়নিশপ ei ােটলাiেটর মা েম সরাসির স চােরর ব া করা হয়।  

ব ব  ােটলাiেটর বািণিজয্ক যা া স েক র্ ড. শাহজাহান মাহমুদ বেলন, ‘eক বছর আেগ uৎে পণ হেলo আমরা িনম র্াতা 
িত ান াে র ালাস eিলিনয়া ে েসর কাছ েথেক eিট বুেঝ েপেয়িছ গত নেভমব্ের। িনয় ণ হােত পাoয়ার পর েবশ িকছু 

বািণিজয্ক চুি  iিতমে  স  হেয়েছ। ei ােটলাiট বহােরর জ  েদেশর িটিভ চয্ােনলগুেলার িতেতo সময় েলেগেছ। 
িটিভ চয্ােনলগুেলা আেগ েয দােম া uiথড িকনেতা e ে ে o েসi দামi েদেব। 

সরকােরর eকিট িত ােনর িহসােব বত র্মােন িবেদিশ ােটলাiেটর ভাড়া বাবদ েদেশর সংি  িত ানগুেলার িতবছর eক েকািট 
51 লাখ ডলার খরচ হয়। eখন িনজসব্ ােটলাiেটর কারেণ e টাকা েদেশi থাকেব। 

ড. শাহজাহান মাহমুদ জানান, াংেকর eিটeম বুথ আর aনলাiেন aথ র্ েলনেদন ব ব  ােটলাiট-2-eর আoতায় আনেত 
uে াগ েনoয়া হেয়েছ। আগামী 2৯ েম বষ র্পূিত র্ aনু ােনর িদন ধানম ী েশখ হািসনার uপি িতেত ডাচ্-বাংলা াংেকর eকিট বুথ 
ei ােটলাiেটর া uiথড বহার কের পরী ামূলকভােব চালােনা হেব। eরপর পয র্ায় েম সব eিটeম বুথ েকােনা ধরেনর 
ড া  সংেযাগ ছাড়াi ei ােটলাiেটর আoতায় আনা হেব। eেত e েসবায় সাiবার aপরাধ িনয় েণ আনা স ব হেব।বষ র্পূিত র্ 

aনু ােন ব ব  ােটলাiেটর বহুমুখী বহােরর oপর কেয়কিট দশ র্নীo করা হেব। কাশ করা হেব ারক ডাকিটিকট। e ছাড়া 
হািতয়ার ভাসান চের েযখােন েরািহ ােদর ানা েরর কথা রেয়েছ, েসখােন ei ােটলাiেটর মা েম েটিলেমিডিসন o i-eডুেকশন 
েসবার পরী ামূলক কায র্ ম েদখােনা হেত পাের। ব ব  ােটলাiেটর েসবা িনেত a া  েদেশর আ হ স েক র্ ড. শাহজাহান 
মাহমুদ বেলন, িফিলপাiন o েনপাল iিতমে  ব ব  ােটলাiট েথেক i ারেনট া uiথড েকনার াপাের আ হ কাশ 
কেরেছ। e ছাড়া ব ব  ােটলাiেটর মা েম েদেশর দুগ র্ম a েল i ারেনট সংেযাগ ব া চালু সহজ হেব।িবিসeসিসeল 
েচয়ার ান আেরা বেলন, ‘ব ব -2 ƣবিশব্ক েটিলেযাগােযােগর ে ে  আমােদর পরিনভ র্রশীলতার aবসান ঘটাে । িভিডo া িমশন, 
িভ- াট, াiেভট েনটoয়াক র্, পেয়  টু পেয়  কােনকশন—eসব েসবা সহজ হেত চেলেছ। eর মা েম দুেয র্াগ ব াপনায় 
েযাগােযােগর ে ে o সুিবধা িমলেব। e ছাড়া বাংলােদশ যুি র িদক িদেয় িবেশব্র aিভজাত েদশগুেলার কাতাের a ভুর্  হoয়ার 
ে ে o eিগেয় যাে ।’ 


