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টেস লরললজ  

“বঙ্গবনু্ধ সযাদেলাইে  উৎদেপণ” েকল্প আওতায় লবলেআরলস ও ইন্টারসু্পেলিক  ইন্টারিযাশিাল  

(Intersputnik International) এর মধ্যে চুলি স্বাের। 

ঢাকা, জািুয়ালর ১৫, ২০১৫    

টেদশর েথি সযাদেলাইে, “বঙ্গবন্ধু  সযাদেলাইে”, উৎদেপদণর  জিয  অরলবোল স্লে (১১৯ েশলিক ১ পূবব দ্রালিিাাংশ ) লীজ 

ইি/সাংগ্রহ (Procuremenr) এর লদেয  আজ সকাদল বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশদির সদেলি কদে লবলেআরলসর 

সদঙ্গ আন্তজবালতক েলতষ্ঠাি ইন্টারস্পুেলিক  ইন্টারিযাশিাল অগবািাইদজশি অব টস্পস কলিউলিদকশি (Intersputnik 

International organization of Space Communication) এর  এক চুলি স্বােলরত হদয়দে। লবলেআরলসর কলিশিার 

এবাং বঙ্গবন্ধু  সযাদেলাইে  েকল্প বাস্তবায়ি কলিলের আহবায়ক জিাব এ লে এি িলিরুল আলি এবাং ইন্টারস্পুেলিক  ইন্টারিযাশিাল 

-এর  িহাপলরচালক Mr.Vadim  E. Belov তাদের লিজ লিজ েলতষ্ঠাদির পদে চুলিদত  স্বাের কদরি। চুলি সম্পােি অিুষ্ঠাদি 

উপলিত লেদলি লবলেআরলসর টচয়ারিযাি সুিীল কালন্ত টবাস, কলিশদির ঊর্ধ্বতি কিবকতবাবৃন্দ এবাং  ইন্টারস্পুেলিক  ইন্টারিযাশিাল 

এর বালণলজযক পলরচালক  Mr.Timofey Abramov, কালরগলর পলরচালক  Mr. Grigory Baitsur সহ সাংলিষ্ট অিযািয 

কিবকতবাবৃন্দ। উদেখ্য গত ৩১ জািুয়ালর  ক্রয়সাংক্রান্ত  িলন্ত্রসভা কলিলে ২ টকালে ৮০ লাখ্ ডলার বযদয় অরলবোল স্লে সাংগ্রহ  লবষদয় 

চূড়ান্ত অিুদিােি টেয়। টেদশর েথি সযাদেলাইে ২০১৭ সাদলর লডদসম্বদরর িদযয উৎদেপদণর লেয লিক করা হদয়দে।  

েসঙ্গত,  টেদশর েথি  উপগ্রহ “বঙ্গবন্ধ ুসযাদেলাইে” উৎদেপদণর  েস্তুলতিুলক কা বালে সম্পদের লদেয  ২০১২ সাদলর ২৯ িাচব  

লবলেআরলস এবাং  ুিরাদের Space Partnership International-SPI এর িদযয চুলি হয়। এ পরািশবক েলতষ্ঠাদির িলূ 

কাজ হদে, উপগ্রহ বা সযাদেলাইে উৎদেপদণর জিয বাজার সিীো,  বযবসালয়ক পলরকল্পিা, অরলবোল স্লে লিযবারণ ও  তরঙ্গ 

সিন্বয়, সযাদেলাইে সালভবস লডজাইি, সযাদেলাইে টেকলিকযাল লডজাইি,  লসদেি লডজাইি, েরপত্র েস্তুত, িযািুফ্যাকচালরাং ও সুষ্ঠুভাদব 

উৎদেপণ কা বালে প বদবেণ ও পরািশব েোি। 

এলেদক উি পরািশব েলতষ্ঠাি-এসলপআই  ঢাকা লবভাদগর গাজীপুর টজলার জয়দেবপুর এবাং রাঙািালের টবতবুলিয়ায় বঙ্গবন্ধু 

সযাদেলাইদের জিয ২লে গ্রাউন্ড টেশি িাপদির জায়গা লিযবারণ কদরদে।  

বতবিাদি  টেদশর সযাদেলাইে  টেলললভশি চযাদিল, ইন্টারদিে টসবাোিকারী েলতষ্ঠাি, লভ-সযাে ও ইতযালে সাংিা  লবদেলশ সযাদেলাইে 

বযবহার করদে। বলহলববদের লবলভে সযাদেলাইে অপাদরেদরর কাে টথদক টেদশর সরকারী ও টবসরকারী লবলভে েলতষ্ঠাি ট্রান্সপন্ডার ভাড়া 

বাবে েলত বের োয় ১৪ লিললয়ি ইউএস ডলার বযয় কদর থাদক। অিুদিােি পাওয়া আরও সযাদেলাইে চযাদিদলর সম্প্রচার শুরু হদল 

এ ভাড়া আরও বাড়দব। শুযু ব্রডকালোং চালহোর পূরদণ েলত বের টকালে টকালে োকা টেদশর বাইদর চদল  াদে। বঙ্গবন্ধু সযাদেলাইে 

উৎদেপণ  হদল এ অথব টেদশই রাখ্া সম্ভব হদব। অিযলেদক সযাদেলাইদের অবযবহৃত তরঙ্গ ভাড়া লেদয়  আদরা ববদেলশক িুদ্রা আয় করা 

সম্ভব হদব। েতযন্ত অঞ্চদল সম্প্রচারদসবার েসার সহজ এবাং ববলেক টেললদ াগাদ াদগর টেদত্র পরলিভবরশীলতার অবসাি হদব।  

এ োড়া দুদ বাগেবণ বাাংলাদেদশ লিরবলেে টেললদ াগাদ াগ বযবিা লিলিত করদত ভূলিকা রাখ্দব বঙ্গবন্ধু সযাদেলাইে। বঙ্গবন্ধু 

সযাদেলাইে উৎদেপণ হদল লবদেলশ সযাদেলাইদের ভাড়া োড়াই েতযন্ত অঞ্চদল অদিক কি িূদলয ব্রডকালোং টসবা টেওয়া সম্ভব হদব। 

এ োড়া টেললদিলডলসি, ই-লালিবাং, ই-গদবষণা, লভলডও কিফ্াদরন্স, েলতরো ও দুদ বাগপূণব অবিায় জরুলর ট াগাদ াদগর টেদত্রও 

ভূলিকা রাখ্দব বঙ্গবন্ধু সযাদেলাইে। েস্তালবত বঙ্গবন্ধু সযাদেলাইদের ৪০লে ট্রান্সপন্ডার কযাপালসলে থাকদব। এর িদযয ২০ লে ট্রান্সপন্ডার 

বাাংলাদেদশর বযবহাদরর জিয রাখ্া হদব। বালক  ট্রান্সপন্ডার লবলক্র কদর ববদেলশক িুদ্রা অজবি করা সম্ভব হদব।  

 

বঙ্গবন্ধু সযাদেলাইে উৎদেপণ েকল্প বাস্তবায়দি টিাে বযয় লিযবারণ করা হদয়দে  ২ হাজার ৯৬৭ টকালে োকা। সরকাদরর লিজস্ব 

তহলবল টথদক টজাগাি টেওয়া হদব ০১  হাজার ৩১৫ টকালে োকা। বালক ১  হাজার ৬৫২ টকালে োকা ট  লিকাোর েলতষ্ঠাি কাজ পাদব, 

তারা সরবরাহ করদব। আগািী ২০১৭ সাদলর জুি িাগাে েকল্প টশষ হদব।  
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