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  ১১৩ 

ফ্রাটের থ্যাটলস্ অ্যাটলনিয়া মেটস্র কারখািায় বঙ্গবনু্ধ-১ স্যাটেলাইে। ছনব: থ্যাটলস্ অ্যাটলনিয়া মেস্আগামীকাল 
বৃহেনিবার যুক্তরাষ্ট্র মথ্টক মহাকাটশ যাটে মেটশর প্রথ্ম স্যাটেলাইে বঙ্গবনু্ধ-১। বাাংলাটেটশর প্রথ্ম 
স্যাটেলাইে নিটয় স্াধারণ মািুটের জািার আগ্রহ ম াটখ পড়ার মটিা। স্ফলভাটব মহাকাটশ মগটল 
নবটের ৫৭িম মেশ নহটস্টব নিজস্ব স্যাটেলাইটের মানলক হটব বাাংলাটেশ। নকন্তু অ্টিটকরই নজজ্ঞাস্া, 
প্রায় নিি হাজার মকানে োকা খর  কটর তিনর করা এই স্যাটেলাইে নেটয় বাাংলাটেটশর মািুটের 
আস্টল কী সু্নবধা হটব? 

javascript:
javascript:
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1485456/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%81-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AB%E0%A6%B2#comments
http://www.prothom-alo.com/


নিি ধরটির সু্ফল মেটশর মািুে মপটি পাটর এ স্যাটেলাইে মথ্টক। প্রথ্মি, এ স্যাটেলাইটের 
স্ক্ষমিা নবনি কটর তবটেনশক মুদ্রা আয় ও স্াশ্রয়—েুনেই করা যাটব। নিিীয়ি, মেটশর প্রিযন্ত 
অ্ঞ্চটল স্যাটেলাইটের মাধযটম ইন্টারটিে ও মেনলটযাগাটযাগ মস্বার স্ম্প্রস্ারণ করা স্ম্ভব হটব। 
িৃিীয়ি, েুটযযাগ পনরনিনি মমাকানবলা ও বযবিাপিায় োরুণ কাযযকর ভূনমকা রাখটব এই স্যাটেলাইে। 
এ ছাড়া জািীয় নিরাপত্তা নিনিি করার কাটজও এ স্যাটেলাইেটক কাটজ লাগাটিা স্ম্ভব।  
 
িটব এস্ব স্ম্ভাবিাটক ছানড়টয় ময নবেয়নে স্বট টয় গুরুত্বপূণয হটয় উঠটছ, মস্নে হটলা বাাংলাটেটশর 
ভাবমূনিয। বঙ্গবনু্ধ-১-এর মাধযটম স্যাটেলাইে প্রযুনক্তর অ্নভজাি মেটশর ক্লাটব বাাংলাটেশ প্রটবশ 
করটব। বঙ্গবনু্ধ-১ তিনরর ম ােণা আস্ার পরপরই ব্র্যাক নবেনবেযালয় িযাটিা স্যাটেলাইে প্রকল্প নিটয় 
কাজ শুরু কটর। ব্র্যাক অ্টেো িাটমর এই িযাটিা স্যাটেলাইেনে তিনর কটরটছি এ মেটশরই 
কটয়কজি িরুণ। ব্র্যাক নবেনবেযালটয়র কনিউোর ইনিনিয়ানরাং নবভাটগর  ারজি ইনিমটধয বঙ্গবনু্ধ 
স্যাটেলাইে প্রকটল্প কাজ করটছি। এ িরুটণরা বলটছি, স্রকাটরর নেক মথ্টক নকছুো স্হটযানগিা 
মপটল ২০২১ স্াটলর মটধয মেটশই স্যাটেলাইে তিনর করা স্ম্ভব। িাাঁরা মটি কটরি, নিটজটের 
স্যাটেলাইে তিনর হওয়ার কারটণই এমি বড় স্বপ্ন ও ন ন্তাভাবিা করটি পারটছি।  
 

আগামীকাল বৃহেনিবার 

বঙ্গবনু্ধ-১ স্যাটেলাইে উৎটক্ষপণ করা হটব। ছনব: থ্যাটলস্ অ্যাটলনিয়া মেস্এবার আস্া যাক স্যাটেলাইটের 
বানণনজযক নেটক। এখি মেটশ প্রায় ৩০নে স্যাটেলাইে  যাটিল স্ম্প্র াটর আটছ। এস্ব  যাটিল 
নস্ঙ্গাপুরস্হ নবটের নবনভন্ন মেশ মথ্টক স্যাটেলাইে ভাড়া নিটয় পনর ানলি হটে। এ জিয প্রনি মাটস্ 



একনে  যাটিটলর ভাড়া বাবে গুিটি হয় নিি মথ্টক ছয় হাজার মানকযি েলার। স্ব নমনলটয় 
স্যাটেলাইটের ভাড়া বাবে বছটর  যাটিলগুটলার খর  হয় ২০ লাখ েলার বা প্রায় ১৭ মকানে োকা। 
বঙ্গবনু্ধ স্যাটেলাইে  ালু হটল এই স্যাটেলাইে ভাড়া কমটব। আবার মেটশর োকা মেটশই মথ্টক যাটব।  
 
শুধু িা-ই িয়, বঙ্গবনু্ধ স্যাটেলাইটের ট্রািস্পন্ডার বা স্ক্ষমিা অ্িয মেটশর কাটছ ভাড়া নেটয়ও 
তবটেনশক মুদ্রা আয় করার সু্টযাগ থ্াকটব। এই স্যাটেলাইটের ৪০নে ট্রািস্পন্ডাটরর মটধয ২০নে ভাড়া 
মেওয়ার জিয রাখা হটব বটল স্রকার মথ্টক বলা হটে। ইনিমটধয ইটদাটিনশয়া ও নফনলপাইটি এই 
স্যাটেলাইটের ট্রােপন্ডার নবনির জিয স্রকাটরর গঠি করা বঙ্গবনু্ধ কনমউনিটকশি স্যাটেলাইে 
মকািানি (নবনস্এস্নব) নলনমটেে কাজ শুরু কটরটছ।  
 
বঙ্গবনু্ধ স্যাটেলাইটের আটরকনে নবিয়টযাগয পণয হটব ইন্টারটিে বযান্ডউইেথ্। বাাংলাটেশ 
মেনলটযাগাটযাগ নিয়ন্ত্রণ কনমশটির (নবনেআরনস্) িথ্য অ্িুযায়ী, বঙ্গবনু্ধ-১ স্যাটেলাইটে মমাে ৪০নে 
ট্রােপন্ডাটরর মটধয ২৬নে মকইউ-বযান্ড ও ১৪নে নস্-বযান্ড। প্রনিনে ট্রােপন্ডার মথ্টক ৪০ মমগাহােযজ 
হাটর িরঙ্গ বরাদ্দ (নফ্রটকাটয়নে) স্রবরাহ পাওয়া স্ম্ভব। এ নহস্াটব ৪০নে ট্রােপন্ডাটরর মমাে 
নফ্রটকাটয়নে ক্ষমিা হটলা ১ হাজার ৬০০ মমগাহােযজ। নকছু কানরগনর স্ীমাবদ্ধিার কারটণ এই ১ 
হাজার পুটরাো বযবহার করা যাটব িা। িটব কমপটক্ষ ১ হাজার ৪০০ মমগাহােযজ বযবহার করা স্ম্ভব 
হটব।  
 
বঙ্গবনু্ধ-১ স্যাটেলাইটের মূল অ্বকাঠাটমা তিনর কটরটছ ফ্রাটের থ্যাটলস্ অ্যাটলনিয়া মেস্। থ্যাটলস্ অ্যাটলনিয়া 

মেস্িটব স্যাটেলাইটের বযান্ডউইেথ্ ও নফ্রটকাটয়নে বযবহার কটর ময ইন্টারটিে পাওয়া যাটব, িা মবশ 
বযয়বহুল। ফাইবার অ্পনেক নেটয় স্রবরাহ করা বযান্ডউইেটথ্র িুলিায় স্যাটেলাইে নিয়নন্ত্রি 
ইন্টারটিে বযান্ডউইেটথ্র খর  প্রায় ১০০ গুণ মবনশ। মেটশর ৭৫০ ইউনিয়টি এখি ফাইবার অ্পনেক 
ইন্টারটিটের স্াংটযাগ মিই। ইন্টারটিেবনঞ্চি এমি এলাকার মটধয রটয়টছ পাবযিয ও হাওর অ্ঞ্চল। 
স্যাটেলাইটের মাধযটম এস্ব প্রিযন্ত অ্ঞ্চটল ইন্টারটিে মস্বা নিনিি করা স্ম্ভব, যনে স্রকার এই 
খাটি নবটশে প্রটণােিা মেয় ইন্টারটিে মস্বাোিা প্রনিষ্ঠািগুটলাটক। 
 
ঝড় বা বড় ধরটির েুটযযাটগ মযাগাটযাগবযবিা স্ ল রাখটিও কাযযকর হটব এ স্যাটেলাইে। এ ধরটির 
বড় প্রাকৃনিক েুটযযাগ মমাবাইল মিেওয়াকয অ্টিক স্ময় অ্ ল হটয় পটড়। িখি স্যাটেলাইটের মাধযটম 



প্রিযন্ত অ্ঞ্চটলর মযাগাটযাগবযবিা  ালু রাখা স্ম্ভব হটব। সু্নবধাবনঞ্চি অ্ঞ্চটলর মািুটের ইন্টারটিে ও 
বযাাংনকাং মস্বা, মেনলটমনেনস্ি ও েূরনিয়নন্ত্রি নশক্ষাবযবিা প্রস্াটরও বযবহার করা যাটব বঙ্গবনু্ধ-১ 
স্যাটেলাইে।  
 
স্যাটেলাইটের এস্ব সু্নবধা নিনিি করটি হটল েরকার সু্নিনেযষ্ট পনরকল্পিা অ্িুযায়ী কাজ করা। আর 
এ মক্ষটে প্রথ্ম উটেযাগনে স্রকারটকই নিটি হটব। স্যাটেলাইটের নিয়ন্ত্রণ ও নবপণটির কাজনেও 
করটি হটব েক্ষিার স্টঙ্গ। এ মক্ষটে মবস্রকানর খািটক েক্ষিার স্টঙ্গ কাটজ লাগাটি হটব। স্ব 
নবেয় যাটি আমলািানন্ত্রক জনেলিায় িা পটড়, মস্নে নিনিি করা খুবই গুরুত্বপূণয। কারণ 
উৎটক্ষপটণর পর মুহূিয মথ্টক এ স্যাটেলাইটের মময়াে থ্াকটব ১৫ বছর। অ্যথ্া স্ময়টক্ষপণ করা 
হটল বাাংলাটেটশর মািুটের কষ্টানজযি অ্টথ্য তিনর এ স্যাটেলাইটের উটদ্দশয পূরণ কনঠি হটব। 
 
 
 


