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ব বnু  সয্ােটলাiট-1
েসবা  িদেত   কেরেছ।
বািণিজয্কভােবo  ei
সয্ােটলাiেটর  িবিভn
াnপnার  ভাড়া  েদoয়া

হেc।  আnজর্ ািতকভােব
বয্াnuiথ  িবিkর  েচ া
চলেছ।  iিতমেধয্  েনপাল,
iেnােনিশয়া o িফিলপাiন
বয্াnuiথ  িকনেত  আgহ
েদিখেয়েছ।  eখন  তােদর
সে  চলেছ  দর-কষাকিষ।
িশগিগরi  তােদর  সে
চুিkর  বয্াপাের  আgহী
বাংলােদশ  কিমuিনেকশন
সয্ােটলাiট  েকাmািন
িলিমেটড
(িবিসeসিসeল)।
pিত ানিটর  েচয়ারময্ান
ড.  শাহজাহান  মাহমুদ
iেtফাকেক  বেলেছন,
‘ব বnু সয্ােটলাiেট 40িট

াnপnার রেয়েছ। eর মেধয্ 20িট েদেশ বয্বহার হেব, বািক 20িট িবেদেশ ভাড়া েদoয়া হেব। েদেশর জনয্
বরাd  থাকা  াnপnােরর  মেধয্  েবশ  কেয়কিট  iিতমেধয্  ভাড়া  েদoয়া  হেয়েছ।  eকিট  েবসরকাির
েকাmািন পাঁচিট াnপnার ভাড়া িনেয়েছ। eছাড়া িটিভ চয্ােনল েলার         জনয্ িকছু াnপnার রাখা
হেয়েছ। মলূত ছয়িট িটিভ চয্ােনেলর জনয্ eকিট াnপnার লােগ। আগামী িতন মােসর মেধয্ সব িটিভ
চয্ােনল ei সয্ােটলাiেটর আoতায় আসেব। iিতমেধয্ 40িট dীেপ সংেযােগর কাজ েশষ করা হেয়েছ।’
eকিট  েকাmািন  সারােদেশ  েসবা  েদoয়ার  কথা  বেল  পাঁচিট  াnপnার  ভাড়া  িনেলo  তারা  কাজ 
কেরিন। ঐ েকাmািন ঢাকায় সীিমত পিরসের কাজ  করেলo সারােদেশ তােদর েসবা িমলেছ না। aথচ
eতিদেন তােদর েসবা  করার কথা িছল। সারােদেশ কেব নাগাদ েপৗঁছেব েস বয্াপাের িনি ত িকছু
জানা  যায়িন।  ঢাকায়  েয  সীিমত  পিরসের  েসবা  েদয়া  হেc,  েসখােন  ভারতীয়  েপ-চয্ােনল  না  পাoয়ায়
িবরk gাহকরা। aেনক gাহক e িনেয় েkাভ pকাশ কেরেছন।
েদেশর 750 iuিনয়েন eখন ফাiবার aপিটক inারেনেটর সংেযাগ েনi। inারেনটবি ত eমন eলাকার
মেধয্ রেয়েছ পাবর্তয্ o হাoর a ল। সয্ােটলাiেটর মাধয্েম eসব pতয্n a েল inারেনটেসবা িনি ত

  iেtফাক িরেপাটর্
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

করার uেদয্াগ েনoয়া হেয়েছ। iিতমেধয্ 40িট dীেপ সংেযাগ েদoয়া হেয়েছ। ঝড় বা বেড়া ধরেনর দেুযর্ােগ
েযাগােযাগ বয্বsা সচল রাখেতo eটা কাজ করেছ। বেড়া pাকৃিতক দেুযর্ােগ েমাবাiল েনটoয়াকর্  aেনক
সময় aচল হেয় পেড়। তখন ei সয্ােটলাiেটর মাধয্েম েযাগােযাগ বয্বsা চালু রাখা সmব হেব।
ড. শাহজাহান মাহমুদ বেলেছন, ‘আসেল সয্ােটলাiট আমরা বেুঝ েপেয়িছ গত নেভmের। eর আেগ eিট িছল
ােnর থয্ালাস eিলিনয়া েsেসর িনয়ntেণ। তারা গাজীপুের gাun েsশেন আমােদর ঢুকেতi েদয়িন।

আমরা পুেরা িনয়ntণ হােত পাoয়ার পর েবশ িকছু চুিk iিতমেধয্ কেরিছ।’ িতিন বেলন, িটিভ চয্ােনল েলা
আেগ েয দােম িকনত eখন েসi দামi েদেব। pিত েমগাহাডর্ জ 2 হাজার ডলার কেরi পিরেশাধ করেব
তারা। pিতিট িটিভ চয্ােনেলর 4 েথেক 6 েমগাহাডর্ জ লােগ। তােদর কাছ েথেক 8 েথেক 12 হাজার ডলার
কের পাoয়া যােব। eছাড়া বয্াংেকর eিটeম বথু আর aনলাiেন aথর্ েলনেদন ব বnু সয্ােটলাiট-1-eর
আoতায় আনেত uেদয্াগ েনoয়া হেয়েছ। eকিট বয্াংেকর eকিট বুথ ei সয্ােটলাiেটর বয্াnuiথ বয্বহার
কের  পরীkামলূকভােব  চালােনা  হেয়েছ।  eরপর  পযর্ায়kেম  সব  eিটeম  বুথ  েকােনা  ধরেনর  bডবয্াn
সংেযাগ ছাড়াi ei সয্ােটলাiেটর আoতায় আনা হেব। eেত সাiবার aপরাধ কেম যােব। eিটeম বেুথ
সয্ােটলাiট বয্বহােরর জনয্ নতুন কের িকছু যntপািত েকনা হেc।
eছাড়া ব বnু সয্ােটলাiেটর মাধয্েম েদেশর দগুর্ম a েল inারেনট সংেযাগ বয্বsা চালু করার uেদয্াগ
েনoয়া  হেয়েছ।  হািতয়ায়  পরীkামলূকভােব  inারেনট  েসবা  েদoয়া  হেয়েছ।  eর  ধারাবািহকতায়
ভাসানচের েরািহ ােদর sানাnর করা হেল েসখােনo inারেনট েযাগােযাগসহ inারেনটিভিtক কেয়কিট
জ ির েসবা িনি ত হেব। eর মেধয্ আেছ—েটিল েমিডিসন eবং েটিল eডুেকশনেসবা। ঢাকায় বেসi eক
জন িবেশষj িচিকtসক ভাসানচের েরািহ ােদর িনয়িমত িচিকtসােসবা িদেত পারেবন। eকiভােব ঢাকা
েথেকi েরািহ ােদর জনয্ িশkা কাযর্kম পিরচালনাo সmব হেব।
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