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ডাক o েটিলেযাগােযাগ মntী েমাsাফা জbার বেলেছন, সভয্তার kমিববতর্ েনর ধারাবািহকতায় পরবতর্ী
সভয্তার  মহাসড়ক  হেc িডিজটাল সংযুিk। িতিন psািবত ব বnু সয্ােটলাiট-2 যথা  সmব  tিটমkু,
pেয়াজেনর  সে  স িতপূণর্  eবং  চািহদা  েমটােনার  মেতা  aবsােন  কােজ  লাগােনার  uপেযাগী  করেত
িবেশষািয়ত িবেশষj পরামেশর্র িভিtেত পিরকlনা gহেণর জনয্ বাংলােদশ কিমuিনেকশn সয্ােটলাiট
েকাmািন  িলিমেটডেক  (িবিসeসিসeল)  িনেদর্শ  িদেয়েছন।  মntী  গতকাল  ঢাকায়  আiiিব  িমলনায়তেন
ব বnু  সয্ােটলাiট-2  eর  িবষেয়  aংশীজেনর  সে  মতিবিনময়  সভায়  e  িনেদর্শ   েদন।  িতিন  বেলন,
pধানমntী  েশখ  হািসনার  দরূদিৃ সmn  েনতৃেt  বাংলােদেশর  aবsান  eমন  eকিট  জায়গায়  িগেয়
দাঁিড়েয়েছ, েযখােন pকেlর জনয্ েমধা খাটােনার দরকার হয়, aেথর্র জনয্ িচn করেত হয় না।
েটিলেযাগােযাগ মntী  বেলন, pিতরkা, আবহাoয়া, কৃিষ eবং sাsয্সহ ব বnু সয্ােটলাiট-2 েত কী কী
থাকা uিচত eবং আগামী 15 বছর পর ব বnু সয্ােটলাiট-1 eর লাiফ টাiম েশষ হoয়ার িবষয় মাথায়
েরেখ  sl  েময়ািদ,   মধয্   েময়ািদ  eবং  দীঘর্  েময়ািদ  পিরকlনা  িনেয়  eেগােত  হেব।  pেয়াজেন  ব বnু
সয্ােটলাiট-3  o  4  িনেয়o  eখন  েথেকi  ভাবেত  হেব।  ব বnু-1  েukপেণর  aিভjতা  কােজ  লািগেয়
সামেন  eেগােত  হেব  uেlখ  কের  িতিন  বেলন,  সয্ােটলাiট  পিরচালনায়  আমােদর  েছেলেমেয়েদর  দkতা
aজর্ েনর   েয  kমতা,  েসটাi  আমােদর  শিk।  ব বnু  সয্ােটলাiট-2  িদেয়  আমরা  কী  aজর্ ন  করেত  চাi
আজেকর মতিবিনময় েথেক aিজর্ ত ফলাফল o পরামশর্ পিরকlনা gহেণ সহায়ক হেব বেল  মntী আশাবাদ

  েমাজােহদলু iসলাম েঢu
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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।

|

বয্k  কেরন।  pধানমntী  েশখ  হািসনা  ঢাকায়  েsস  iuিনভািসর্িট  sাপেনর  uেদয্াগ  gহেণর  মাধয্েম  e
িবষয়ক মানব সmেদর aভাব পূরেণর বয্বsা িনেয়েছন।
েটিলেযাগােযাগ  মntী  েবতবিুনয়ায়  1975  সােলর  14  জনু  uপgহ  ভূ-েকnd  pিত া  eবং  1973  সােল
আnজর্ ািতক  েটিলকিমuিনেকশন iuিনয়েন বাংলােদেশর সদসয্ পদ aজর্ নেক জািতর িপতা ব বnু  েশখ
মিুজবুর রহমােনর িবsয়কর দরূদিশর্তা বেল  uেlখ কের বেলন, যুেdর ংসsূেপর oপর দাঁিড়েয় ব বnু
েমধািভিtক  জািত  িবিনমর্ােণ  pাথিমক  িশkা  জাতীয়করণ  কেরন।  েদেশর  খােদয্র  েজাগান  েদoয়াটাo
তখন সহজ সাধয্ িছল না। েস েদেশ uপgেহর সােথ সংেযাগ sাপেনর েচ া  কী পিরমাণ দরূদিশর্তার িবষয়
তা ভাবেত েগেলo aবাক লােগ। িতিন বেলন, ব বnু িডিজটাল িবpেবর েয সূচনা কের েগেছন, তারi
ধারাবািহকতায়  তার  কনয্ার  হােত  গত  10  বছের  বাংলােদশ  িবে  িডিজটাল  িবpেবর  পথpদশর্ক।
pধানমntী  েশখ  হািসনা  1997  সােল  মহাকােশ  সয্ােটলাiট  েukপেণর  uেদয্াগ  gহণ  কেরন  বেল  uেlখ
কেরন েটিলেযাগােযাগ মntী। িতিন বেলন, 2001 সােল kমতার পট পিরবতর্ েনর কারেণ েসi কমর্সূিচিট
আর  বাsবািয়ত  হয়িন  িকn  2009  সােল  িতিন  kমতায়  আসার  পর  বাংলােদশেক  57তম  সয্ােটলাiট
েukপণকারী  গিবর্ত  েদশ  িহেসেব  তুেল  ধেরেছন।  agগিতর  pিতিট  সূচেক  আজ  বাংলােদশ  িবে o
aনুকরণীয় দৃ াn sাপন কেরেছ।
মntী বেলন, মহাকাশ েথেক  কের েদেশর pিতিট ঘের িডিজটাল সংেযাগ েপৗঁেছ  েদoয়ার জনয্ ডাক o
েটিলেযাগােযাগ িবভাগেক তার aিপর্ত দািয়t দkতার সে  পালন করেত হেব।
িবিসeসিসeল  েচয়ারময্ান  শাহজাহান  মাহমুেদর  সভাপিতেt  aনু ােন  িবিটআরিসর  েচয়ারময্ান  েমা.
জ ল হক aনু ােন বkৃতা কেরন।
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