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eখন পযর্n েয পিরমাণ কয্াপািসিট িবিk হেয়েছ তােত মােস 10 েকািট টাকার েবিশ আয় হেc ব বnু
সয্ােটলাiট-1 হেত।
eর ফেল বাংলােদশ কিমuিনেকশন সয্ােটলাiট েকাmািন িলিমেটড (িবিসeসিসeল) eখনi বছের 125
েকািট টাকার েবিশ আয় িনি ত কেরেছ।
বহৃsিতবার  রাজধানীর  বাংলােমাটের  বাংলােদশ  কিমuিনেকশন  সয্ােটলাiট  েকাmািন  িলিমেটেডর
(িবিসeসিসeল)  কাযর্ালেয়  েকাmািনর  েচয়ারময্ান  ড.  শাহজাহান  মাহমদু  বেলন,  গত  েফbয়াির  মােস
ব বnু  সয্ােটলাiট-1  বুেঝ  পাoয়ার  পর  e  পযর্n  তারা  aতয্াধুিনক  e  সয্ােটলাiটিটর  26  শতাংশ
কয্াপািসিট িবিk কেরেছন। আরo 10 শতাংশ িবিkর pিkয়ার মেধয্ আেছ। তাছাড়া eর বাiের আরo
64 শতাংশ কয্াপািসিট তারা পের িবিkর জনয্ েচ া করেছন বেল জানান।
সরকাির e েকাmািনিট জািনেয়েছ, বািক িতন চতুর্ থাংশ েথেক যিদ তারা মােস মাt 15 েকািট টাকাo আয়
করেত পােরন তাহেলo ei pকেlর জনয্ বয্য় হoয়া সরকােরর পুেরা খরচ uেঠ আসেত মাt নয় বছর
সময় লাগেব।
eকিট সয্ােটলাiেটর েময়াদ সাধারণত 15 বছেরর হয়। eর আেগ যখন পিরকlনা করা হয় তখন আট
বছেরর  মেধয্  খরেচর  টাকা  uেঠ  আসেব  বেল  িহেসব  ধরা  হেয়েছ।  তেব  শাহজাহান  মাহমদু  বলেছন,
িব জেুড়i সয্ােটলাiেটর বয্াnuiেথর দাম কেমেছ। তােত কের আnজর্ ািতক বাজার েথেক তােদর খুব েবিশ
আয় করার সmাবনা েনi।
তারপেরo  েনপােলর  eকিট  িডিটeiচ  েকাmািন  eবং  িফিলিপেনর  aপর  eকিট  েকাmািন  ব বnু
সয্ােটলাiট-1 েথেক 9িট াnপnার েকনার জনয্ আেলাচনা করেছ। ব বnু সয্ােটলাiট-1 eর হােত িস
বয্াn eবং েকiu বয্াn িমিলেয় সাkেলয্ 40িট াnপnার রেয়েছ। েদেশর মেধয্i aেনক েবিশ চািহদা
রেয়েছ আর েস কারেণ েদেশর বাজারেক pাধানয্ িদেয়i তারা পিরকlনা সাজােcন। ব বnু সয্ােটলাiট-1
eর pথম েkতা িছল বাংলােদশ েটিলিভশন। তারা িস বয্াn eবং েকiu বয্াn িমিলেয় 1 দশিমক 50
াnপnার ভাড়া িদেয়েছ িবিসeসিসeেলর কাছ েথেক। eখান েথেক বছের িবিসeসিসeেলর আয় হেব 17

েকািট টাকা। তাছাড়া 31িট েবসরকাির েটিলিভশন েলা িস বয্াn েথেক 5 াnপnার eবং েকiu বয্াn
েথেক িনেc আরo 4 াnপnার কয্াপািসিট। আর eখান েথেক েকাmািনিটর আয় হেব বছের 60 েকািট
টাকা।
টাকার aংেক eককভােব সবেচেয় বড় েkতা েবিkমেকা কিমuিনেকশn েকাmািন িলিমেটেডর িডিটeiচ
আকাশ। তােদর কাছ েথেক িবিসeসিসeল কত টাকা আয় করেব েসi aংশ pকাশ না করেলo েসিট pায়
আরo 45 েকািট টাকা বেল জািনেয়েছন সংি  সূt েলা। eর বাiের েনৗ-পিরবহন মntণালয় েথেক বছের
িতন  েকািট  টাকা আয় হেব  সয্ােটলাiট  েকাmািনর।  খুব  তাড়াতািড় মৎসয্ o pাণী সmদ  মntণালেয়র
সে o  চুিk  হেব  বেল  জািনেয়েছন  ড.  শাহজাহান  মাহমদু।  তেব  িনজs  সয্ােটলাiেটর  েkেt  েদশেক
িনরবিcn েটিলেযাগােযাগ েসবার মেধয্ িনেয় আসােকi সবেচেয় বড় aজর্ ন বেল মেন কেরন িতিন।
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শাহজাহান মাহমদু বেলন, eখন পিরিsিত যা-i েহাক না েকন েদশ আর কখেনাi েটিলেযাগােযাগ েসবার
বাiের থাকেব না।
‘আয় করার  পাশাপািশ  েটিলেমিডিসন বা  i-লািনর্ংেয়র  মেতা  িকছু  েসবা  িনেয়  আসার পিরকlনা  চলেছ
েয েলা আসেল টাকার aংেক মাপা িঠক হেব না’।
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