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বঙ্গবন্ধু  স্যাদেলাইে-১  

পেভূলম: 

জালতর জনক বঙ্গবন্ধু   টশখ মুলজবুর রহমান ১৯৭৫ সালের জুন মাদস টবতবুলনয়ায় উপগ্রহ ভূ-টকন্দ্র উদবাধদনর সময় মহাকাদশ 

টেদশর লনজস্ব স্যাদেলাইে উৎদেপদণর ট  স্বপ্ন টেদখলিদলন, তারই সূদ াগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জনদনত্রী টশখ হালসনা 

“লডলজোল বাাংলাদেশ” এর রূপকল্প বাস্তবায়দনর অাংশ লহদসদব মহাকাদশ বাাংলাদেদশর প্রথম স্যাদেলাইে উৎদেপদণর লেয লির 

কদরন এবাং এরই ধারাবালহকতায় ২০০৯ সাদলর টম মাদস লবটিআরলস’র কলমশনার (এসএম)-টক আহবায়ক কদর গঠিত 

“স্যাদেলাইে কলমটি” কর্তকৃ “বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে” নামকরদণর মাধ্যদম প্রকদল্পর প্রস্তুলত পব ৃ শুরু হয়। উদেখ্য ট , জাতীয় 

আইলসটি পলললস ২০০৯ অনু ায়ী ডাক, টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্রযুলি মন্ত্রণালয় এবাং লবটিআরলস মহাকাদশ বাাংলাদেদশর 

স্যাদেলাইে উৎদেপদণর জন্য োলয়ত্ব প্রাপ্ত। 

 

প্রস্তুলত: 

স্যাদেলাইে উৎদেপণ সাংলিষ্ট  াবতীয় প্রস্তুলতমূলক কাজ সম্পােদনর জন্য অতঃপর জানুয়ারী ২০১২ টত ৮৬.৮১৫১ টকাটি োকায়  

“Preparatory Functions and Supervision in Launching a Communication and Broadcasting 

Satellite”  শীর্কৃ একটি প্রস্তুলতমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় (বতমৃান সাংদশালধত মূল্য টমাে ১৪৬.৪১৬৩টকাটি োকা)। এ প্রকদল্পর 

আওতায় আন্তজাৃলতক েরপদত্রর মাধ্যদম লবদশর্জ্ঞ পরামশকৃ প্রলতষ্ঠান লনদয়াদগর উদেদে “স্যাদেলাইে কলমটি” লবস্তালরত TOR 

(Terms of Reference) সহ টেন্ডার েললল প্রস্তুত কদর। এ টপ্রলেদত আন্তজাৃলতক EOI আহ্বান করা হদল ৩২টি পরামশকৃ 

সাংিা EOI োলখল কদর। মূল্যায়দনর পর বািাইকৃত ০৭টি সাংিার কাদি েরপ্রস্তাব িাওয়া হয় এবাং প্রাপ্ত েরপ্রস্তাব টথদক PPR 

অনু ায়ী মূল্যায়ন এবাং সরকালর ক্রয় সাংক্রান্ত মলন্ত্রসভা কলমটি কর্তকৃ অনুদমােদনর পর “Space Partnership 

International (SPI)” নামক মালকনৃ পরামশকৃ প্রলতষ্ঠাদনর সাদথ গত ২৯ টশ মাি ৃ২০১২ তালরদখ  চুলি স্বােলরত হয়। 

 

BTRC ও SPI এর মদধ্য চুলি স্বাের অনুষ্ঠান 

উি প্রস্তুলতমূলক প্রকদল্পর আওতায় প্রধান কাজসমূহ হদলাঃ বাজার লবদির্ণ ও সম্ভাব্যতা  ািাই, লবজদনস প্লান প্রস্তুত, অপাদরটিাং 

টকাম্পানির রূপদরখা প্রণয়ন, অথাৃয়দনর লবর্দয় লবলভন্ন উৎদসর সন্ধান, মূল প্রকদল্পর লডলপলপ প্রণয়দন সহায়তা, অরলবোল স্লে 

লবদির্ণ ও চূড়ান্তকরণ, লিদকাদয়লি টকা-অলডদৃনশন, স্যাদেলাইে লসদেদমর টেন্ডার ডকুদমন্ট ও লবলনদেশৃ প্রস্তুতকরণ, 

টেন্ডারমূল্যায়ন, চুলি টনদগালসদয়শদন সহায়তা, স্যাদেলাইে লনমাৃণ কাজ ও উৎদেপণ লবর্দয় প্রদয়াজনীয় প দৃবেণ ও তোরকী, 

স্যাদেলাইে উৎদেপদণর পর অরলবোল অবিাদন টেে প দৃবেণ ও তোরকী, চূড়ান্ত Acceptance Test ইতযালে। 

 

 

http://www.ptd.gov.bd/
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অরলবোল স্লে: 

স্যাদেলাইে উৎদেপদণর জন্য অরলবোল স্লে একটি প্রধান ও অতীব গুরুত্বপূণ ৃ অঙ্গ। ইদতামদধ্য আন্তজাৃলতক টেললদ াগাদ াগ 

ইউলনয়দন বাাংলাদেদশর ফাইললাংকৃত ৭৪ লডলগ্র, ১৩৩ লডলগ্র, ৬৯ লডলগ্র এবাং ১০২ লডলগ্র পূব ৃদ্রালিমাাংশ অরলবোল স্লেসহ অন্যান্য 

অরলবোল স্লে লনদয় লবদির্ণ করা হয়। বাাংলাদেদশর লনজস্ব ফাইললাংকৃত উপদরাি অরলবোল স্লে গুললর টকা-অলডদৃনশন জটিলতা 

এবাং তরঙ্গ ব্যবহাদরর সীমাবদ্ধতার লবর্য়টি লবদবিনায় লনদয় বাাংলাদেদশর প্রদয়াজনীয়তার লনলরদখ SPI লবকল্প অরলবোল স্লে 

অনুসন্ধান কদর। এই অনুসন্ধান কাদল ৪৫ লডলগ্র পূব ৃ দ্রালিমা হদত ১৩৫ লডলগ্র পূব ৃ দ্রালিমা প নৃ্ত আক ৃ এর মদধ্য রালশয়ার 

ইন্টারস্পুেলনক এর ১১৯.১ লডলগ্র পূব ৃোলিমা অরলবোল স্লে ললজ/ক্রদয়র মাধ্যদম ব্যবহাদরর সুদ াগ পাওয়া  ায় এবাং সালবকৃ লেক 

লবদবিনায়, প্রকদল্পর কালরগরী পরামশকৃ প্রলতষ্ঠান SPI বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ উৎদেপদণর জন্য ১১৯.১ লডলগ্র পূব ৃদ্রালিমাাংশ 

অরলবোল স্লেটি উপদ াগী লহদসদব সুপালরশ কদর। অতঃপর ইন্টার স্পুেলনদকর সাদথ প্রথদম একটি “Non-Binding MoU” 

স্বাের হয় এবাং পদর টমাে ২৮ লমললয়ন ইউএস ডলার মূদল্য চূড়ান্ত চুলি স্বােলরত হয়। 

 

১১৯.১ লডলগ্র পূব ৃদ্রালিমায় অরলবোল স্লে লীজ/ক্রয় এর লদেয লবটিআরলসও Intersputnik এর মদধ্য চুলি স্বাের অনুষ্ঠান 

 

সম্ভাব্যতা  ািাই (Feasibility Study) : 

প্রস্তুলতমূলক প্রকদল্পর আওতায় ববদেলশক পরামশকৃ প্রলতষ্ঠান SPI স্যাদেলাইে টসবা ব্যবহারকারী লবলভন্ন মন্ত্রণালয়, অলধেপ্তর, 

সরকালর ও টবসরকালর সাংিাসহ সারা বাাংলাদেদশর লভস্যাে এবাং টিলভ ব্যবহারকারীদের প্রদয়াজন এবাং টেশীয় বাজারও 

আন্তজাৃলতক টপ্রোপে লবদবিনায় লনদয় আন্তজাৃলতক বাজার (Regional Market)লবদির্ণ পূবকৃ Feasibility Study সম্পন্ন 

কদর। SPI এর সম্ভাব্যতা  ািাই প্রলতদবেন অনু ায়ী বাাংলাদেদশর িালহো লমটিদয় স্যাদেলাইদের অবলশষ্ট ধারন েমতা 

আন্তজাৃলতক বাজাদর (ট মনঃ ইদদাদনলশয়া, লফললপাইন, ভারতসহ সাকভৃুি টেশ, Stan টেশসমূদহ) লবক্রয় করা  াদব। বঙ্গবন্ধু   

স্যাদেলাইে-১ এর বাজার লবদির্ণ ও সম্ভাব্যতা লবদির্দণর উপর লভলি কদর ১১৯.১ লডলগ্র পূব ৃদ্রালিমাাংশ অরলবোল স্লে লবদবিনায় 

লনদয় পরামশকৃ প্রলতষ্ঠান স্যাদেলাইদের একটি লবজদনস প্লান বতলর কদর। ডাক, টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্রযুলি মন্ত্রণালয় (ডাক ও 

টেললদ াগাদ াগ লবভাগ), পলরকল্পনা কলমশন, লবটিআরলস, ঢাকা লবশ্বলবদ্যালয়, বাাংলাদেশ প্রদকৌশল লবশ্বলবদ্যালয়, স্যাদেলাইে হাব 

টফারাম, আইলসএলব, এফলবলসলসআই এর প্রলতলনলধদের সমন্বদয় গঠিত “লবজদনস প্লান লরলভউ কলমটি” এর মাধ্যদম উি লবজদনস 

প্লান  ািাই ও প্রদয়াজনীয় সাংদশাধন পূবকৃ চূড়ান্ত করা হয়। 

 

বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে উৎদেপণ প্রকল্প অনুদমােন: 

বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে- ১ উৎদেপণ সাংক্রান্ত কা াৃলে সম্পন্ন করার জন্য SPI এর সহায়তায় প্রস্তুতকৃত ‘বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে 

উৎদেপণ’ শীর্কৃ প্রকদল্পর ‘লডলপলপ’ ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ এবাং পলরকল্পনা কলমশদন েীি ৃ প াৃদলািনার পর গত 

১৬/০৯/২০১৪ তালরদখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপলতদত্ব ‘একদনক’ সভায় টমাে ২৯৬৭.৯৫৭৭ টকাটি োকায় (লজওলব ১৩১৫.৫১৩৫ 

টকাটি োকা ও প্র:সা: ১৬৫২.৪৪৪২ টকাটি োকা) প্রকল্পটি অনুদমালেত হয়। প্রকদল্পর বতমৃান সাংদশালধত মূল্য টমাে ২৭৬৫.৬৬২৫ 

টকাটি োকা (লজওলব ১৪০৬.৯০৫৩ টকাটি োকা ও প্র:সা: ১৩৫৮.৭৫৭২ টকাটি োকা)। ‘বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে উৎদেপণ’ প্রকদল্পর 

প্রধান অঙ্গসমূহ হদলাঃ স্যাদেলাইে লনমাৃণ, কে পদথ উৎদেপণ, দুটি গ্রাউন্ড কদরাল টেশন িাপন ও ফযালসললটি লনমাৃণ, 

স্যাদেলাইে পলরিালনার জন্য একটি আন্তজাৃলতক মাদনর টকাম্পানী গঠন, প্রদয়াজনীয় বীমা সাংগ্রহ, অরলবোল স্লে লীজ/ক্রয় এবাং 

প্রকল্প ব্যবিাপনা। 

 

 



(E) Yearly Works/Bangabandhu Satellite-3 

স্যাদেলাইে লসদেম ক্রয়: 

বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে লসদেম ক্রদয়র উদেদে ববদেলশক পরামশকৃ প্রলতষ্ঠান SPI এর সহায়তায় কালরগরী লবলনদেশৃ ও েরপত্র 

প্রনয়ন করা হয়। SPI প্রণীত টেন্ডার েললদলর লভলিদত মাি ৃ ২০১৫ টত আন্তজাৃলতক টেন্ডার আহবান করা হদল যুিরাষ্ট্র, িাি, 

কানাডা ও িীন এর টমাে ০৪টি স্যাদেলাইে প্রস্তুতকারী প্রলতষ্ঠান অাংশগ্রহণ কদর। মূল্যায়ন কলমটির লবিার লবদির্দণর পর িাদির 

Thales Alenia Space, France টকাম্পালন একমাত্র সফল েরোতা লহদসদব লনবাৃলিত হয়। ২০১৫ সাদলর ২০ অদটাবর 

সরকালর ক্রয় সাংক্রান্ত মলন্ত্রসভা কলমটি স্যাদেলাইে লসদেম ক্রয় প্রস্তাবটির অনুদমােন টেওয়ার পর ১১ নদভম্বর ২০১৫ তালরদখ 

মাননীয় ডাক ও টেললদ াগাদ াগ প্রলতমন্ত্রীসহ সাংসেীয় কলমটির মাননীয় সেস্যবৃদ, কুেনীলতক ও টেদশর লবলশষ্টনাগলরকদের 

উপলিলতদত Thales Alenia Space, France এর সাদথ টমাে= ১৯৫১,৭৫,৩৪,৪৮২/- োকা মূদল্য স্যাদেলাইে লসদেম 

ক্রদয়র চুলি স্বােলরত হয় (সাংদশালধত চুলি মূল্য টমাে = ১৯০৮.৭৫ টকাটি োকা)। 

 

 

লবটিআরলস ও Thales Alenia Space, France এর মদধ্য চুলি স্বাের অনুষ্ঠান 

 

Thales টক স্যাদেলাইে লনমাৃণও তৎসাংলিষ্ট কা কৃ্রদমর মূল্য পলরদশাধ করার জন্য ০৯/০৯/২০১৬ তালরদখ HSBC এর সাদথ 

চুলি স্বাের করা হয়,  া পরবতীদত ২৬/১১/২০১৬ তালরদখ সাংদশালধত হয়। সাংদশালধত চুলি মূল্য টমাে ১৫৫ লমললয়ন ইউদরা। 

 

স্যাদেলাইে লনমাৃণ পব:ৃ 

চুলি স্বােদরর পর বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে লনমাৃণ ও তৎসাংলিষ্ট কা কৃ্রদমর পলরকল্পনা, Satellite Launch Service, 

Ground Station Facilities ইতযালে লবর্য়সমূহ লনদয় প্রাথলমক আদলািনার উদেদে লডদসম্বর ২০১৫ টত Program 

Kick-of Meeting (KOM) অনুলষ্ঠত হয়। অত:পর Thales Alenia Space, France এর সাদথ বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ 

এর কালরগরী লডজাইন লরলভউ শুরু হয়। ধারাবালহকভাদব অনুলষ্ঠত উি কালরগরী লডজাইন লরলভউ লমটিাংসমূদহ বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে 

উৎদেপণ প্রকল্প, লবটিআরলস, ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ এবাং ববদেলশক পরামশকৃ প্রলতষ্ঠান SPI এর প্রলতলনলধগণ সমদয় 

সমদয় অাংশগ্রহণ কদরন। লবলভন্ন প াৃদয় উি লরলভউসমূহ সম্পন্ন কদর বঙ্গবন্ধু  স্যাদেলাইে-১ এর কালরগরী লডজাইন চূড়ান্ত করা 

হয়।  থা: 

System Requirement Review (SRR):  

টফব্রুয়ালর ২০১৬টত বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ এর কালরগরী লবর্দয় িাদি System Requirement Review (SRR) অনুলষ্ঠত 

হয়। উি SRR Meeting-এ বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে লসদেদমর Preliminary System Budget, Design Option 

Tradeoff, Equipment Qualification Status Review (EQSR), Contract Data Requirements List 

(CDRL) Status Review, Requirement Allocation to Sub-Systems, Requirement Identification 

Data (RIDS) Review, Discussion of Frequency Planning, Long Lead Manufacturing Activities, 

Risk Analysis, Action Item Status ইতযালে Review করা হয়। 
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Preliminary Design Review (PDR):  

মাি ৃ২০১৬ টত Thales Alenia Space, France এর ম্যানুফযাকিালরাং ইউলনে ‘কান’-এ বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে লসদেদমর মূল 

কালরগরী লবর্দয়র “Preliminary Design Review (PDR)” অনুলষ্ঠত হয়। উি PDR এ System Architecture, 

System Capacity, C & Ku band Payload, TCR Subsystem, User Segment : VSAT Hub, User 

Segment : OSS/BSS, Satellite AIT overview, Product Assurance, Ground Control Segment  

এবাং Initial Satellite Operation লবর্দয় কালরগরী লরলভউ সম্পন্ন করা হয়। প্রাথলমক লডজাইন লরলভউ (PDR) সম্পন্ন 

হবার পর বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ এর লনমাৃণ কাজ শুরু হয়। 
 

 

Critical Design Review (CDR): 

বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইদের নকশা ও কালরগরী লবর্য়ালে সম্পূণভৃাদব চূড়ান্ত করার উদেদে গত ২-১০ নদভম্বর ২০১৬ টত বঙ্গবন্ধু   

স্যাদেলাইে-১ এর Critical Design Review (CDR) সম্পন্ন হয়। উি CDR লমটিাং এ বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইদের System 

Architecture, System Capacity, C &Ku band Payload, TCR Subsystem, User Segment : VSAT 

Hub, User Segment : OSS/BSS, Satellite AIT overview, Product Assurance, Ground Control 

Segment এবাং Initial Satellite Operation লবর্দয় লবস্তালরত ভাদব কালরগরী লরলভউ সম্পন্ন করার মাধ্যদম বঙ্গবন্ধু   

স্যাদেলাইে-১ এর লসদেম লডজাইন চূড়ান্ত করা হয়। 

 

Recognition of Excellence Award: 

গত ১৪-১৭ নদভম্বর, ২০১৬ তালরদখ থাইল্যাদন্ডর ব্যাাংকদক ITU Telecom World 2016 অনুলষ্ঠত হয়। ITU সেস্য 

রাষ্ট্রসমূহসহ টেশ-লবদেদশর লবলভন্ন SME এবং Innovators গণ এলে অংশগ্রহণ কলরন। চারদিন ব্যাপী “Excellence in 

providing and promoting innovative ICT solution with Social impact” এর জন্য ITU এর স্বীকৃদে স্বরূপ 

বঙ্গবন্ধু   স্যাটলোইট উৎক্ষলপণ প্রকল্পলক লরকগলনশন অব এক্সদলদি Award প্রোন করা হয়। ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাদগর 

মাননীয় প্রলতমন্ত্রী আইটিইউ মহাসলিদবর কাি টথদক উি সম্মাননা গ্রহণ করদন এবাং টেদশ লফদর মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর লনকে 

হস্তান্তর কদরন। 

 

 

ITU Telecom World 2016 এ বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে প্রকদল্পর জন্য আইটিইউ মহাসলিদবর কাি টথদক 

সম্মাননা সনে গ্রহণ করদিন ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাদগর মাননীয় প্রলতমন্ত্রী 
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বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে প্রকদল্পর জন্য ITU এর সম্মাননা সনে গ্রহণ করদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 

বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইদের চূড়ান্ত লডজাইন রূপদরখা: 

 

Orbital Position              : 119.10 East 
 

Propulsion  : Full Chemical 

Launch Mass               : >3700 Kg on Falcon 9 

Mission Life  : Minimum 15 Years 

Transponder  : Total 40 (26 Ku Band &14 C Band)  

Bandwidth  : 36 MHZ per Transponder 

 

Date Rate  : 55 Mbps per Transponder 

The Satellite payload and Ground Stations RFE shall operate in the AP30/30A Ku-Band BSS and the 

AP30B C and Ku-bands FSS, as specified below: 

AP30/30A Ku-Band BSSঃঃ (space-to-earth: 11700 – 12500 MHz, earth-to-space: 14500 – 14800 MHz 

and 17300 – 18100 MHz) 

AP30B C-Band FSS(space-to-earth: 4500 – 4800 MHz, earth-to-space: 6725 – 7025 MHz) 

AP30B Ku-Band FSS (space-to-earth: 10700 – 10950 MHz and 11200 – 11450 MHz, earth-to-space: 

12750 –13250 MHz) 

 

কাভাদরদজর আওতা:  

কালরগরী লবলনদেশৃ ও চূড়ান্ত লডজাইন অনু ায়ী “বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে” ১১৯.১ লডলগ্র পূঃদ্রাঃ অরলবোল টলাদকশদন সফল তরঙ্গ 

সমন্বয় (Frequency Coordination) সাদপদে সমগ্র বাাংলাদেশ, সাকভৃুি টেশসমূহ, ইদদাদনলশয়া, লফললপাইন এবাং “স্তান” 

ভুি টেশসমূদহর অাংশ লবদশর্ কাভাদরদজর আওতায় আসদব। 
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Ku Band সালভসৃ এলরয়া        C Band সালভসৃ এলরয়া 

 

বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ এর প্রাথলমক মদডল: 

 

 

 

বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ এর প্রাথলমক মদডল: 

 

 

 

বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ এর মদডল গ্রহণ করদিন গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টশখ হালসনা 
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বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ এর কলমউলনদকশন মলডউল ও সালভসৃ মলডউল: 

২০১৭ সাদলর টম মাদস বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ এর প্রধান দুটি মলডউল (কলমউলনদকশন মলডউল ও সালভসৃ মলডউল) বতলর ও 

একীভূতকরণ (Mating) এর কাজ এবাং টসালার প্যাদনল, এদন্টনা বতলরর কাজ টশর্ হয়। প্রকদল্পর ববদেলশক পরামশকৃ প্রলতষ্ঠান 

SPI এর ০২ জন অলভজ্ঞ লবদশর্দজ্ঞর লনয়লমত প দৃবেন ও তোরকীদত থ্যালাদসর উি ম্যানুফযাকিালরাং ফযালসললটিদত বলণতৃ 

কা াৃলে সম্পন্ন হয়। গত ২২-২৪ টম ২০১৭ তালরদখ ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাদগর মাননীয় প্রলতমন্ত্রী ও সলিব মদহােয় 

সদরজলমদন Thales এর Cannes ফযালসললটিদত বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ এর লনমাৃণ কাদজর অগ্রগলত পলরেশনৃ কদরন। 

 

Satellite Pre-Shipment Review (SPSR): 

২০১৬ সাল টথদক ধারাবালহকভাদব বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ এর লনমাৃণ কাজ িলদত থাদক। লনমাৃণ কাজ টশদর্ গত ১৭-২১ নদভম্বর 

২০১৭ বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ এর Satellite Pre-Shipment Review (SPSR)। SPSR সম্পন্ন করার আদগ প্রায় ৬ মাস 

ধদর টমাে ৪টি ধাদপ থ্যালাস কর্তকৃ Assembly Integration and Test (AIT) সম্পন্ন করা হয়। 

 

Launcher Kick-off Meeting (KOM): 

Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), USA এর Falcon 9 উৎেদপণ  ান ব্যবহার কদর ‘বঙ্গবন্ধু   

স্যােদলাইে-১’ উৎেদপণ করার জন্য SpaceX, USAএর সাদথ Thales এর Launch Service Agreement (LSA) 

চুলির আওতায় ৬-৮ লডদসম্বর ’২০১৬ তালরদখ SpaceX, USA এর সাদথ Kick-off Meeting (KOM) অনুলষ্ঠত হয়।  

 

Radio Frequency Equipment Factory Test: 

গত ২১-২৫ মাি ৃ ২০১৭ তালরদখ িাদির কানশহদর বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ এর গ্রাউন্ড টেশদনর C-ব্যান্ড টরলডও 

ইকুইপদমন্টসমূদহর ফযাটরী এদক্সদেি টেে অনুলষ্ঠত হয়। উি FAT এ টেে ম্যানুয়াল অনুসরণ কদর Thales Alenia 

Space France এর সাংলিষ্ট অলভজ্ঞ কালরগরী প্রলতলনলধ ধারাবালহকভাদব টেেসমূহ পলরিালনা কদরন। উি FAT এ 

লবটিআরলস কালরগরী প্রলতলনলধেল অাংশগ্রহণ কদর উি RFE FAT সম্পন্ন কদরন।   

 

কযালরয়ার মলনেলরাং টেশন ফযাটরী একদসদেিদেে (CMS FAT) 

গত ৩-৭ টম ২০১৭ তালরদখ Thales Alenia Space France এর টুলুসফযালসললটিদত বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ এর কযালরয়ার 

মলনেলরাং টেশন ফযাটরী একদসদেিদেে (CMS FAT) অনুলষ্ঠত হদয়দি। টেে ম্যানুয়াল অনুসরণ কদর Thales Alenia 

Space France এর সাংলিষ্ট লবদশর্জ্ঞ ধারাবালহকভাদব উি FAT টেেসমূহ পলরিালনা কদরন। CMSFAT এ প্রকল্প ও 

লবটিআরলস’র কমকৃতাৃ/পরামশকৃগদণর সমন্বদয় একটি কালরগরী প্রলতলনলধেল অাংশগ্রহণ কদরন এবাং টেে ম্যানুয়াল অনুসাদর 

ধারাবালহকভাদব পরীো কা কৃ্রম সম্পন্ন কদরন। 

 

Launcher Critical Design Review: 

SpaceX, USA এর সাদথ Thales এর স্বােলরত Launch Service Agreement (LSA) এর আওতায় ৬-৭ জুন 

২০১৭ তালরদখ SpaceX, USA এর সাদথ লঞ্চার লক্রটিকযাল লডজাইন লরলভউ (LCDR) অনুলষ্ঠত হদয়দি। উি সভায় 

Falcon 9 লঞ্চ টভলহদকল এর Telemetry Coverage, Separation Analysis, Thermal Analysis, 

Trajectory & Performance Analysis, Coupled Load Analysis, Launch Environments Analysis, 

Venting & Air Impingement Analysis, Clearance Analysis, Avionics System Integration, 

EMI/EMC Analysis, Contamination Analysis এর ফলাফলসমূহ টেখাদনা হদয়দি। লবটিআরলস’র টিয়ারম্যান এর 

টনর্তদত্ব প্রকদল্পর কমকৃতাৃগণ,  ববদেলশক পরামশকৃ প্রলতষ্ঠান SPI, USA এর সাংলিষ্ট লবদশর্জ্ঞগণ ও Thales এর লঞ্চ 

টভলহদকল এক্সপাে ৃউি ফলাফল প দৃবেণ কদর কালরগরী লরলভউ সম্পন্ন কদরন। 

 

কালরগরী প্রলশেণ: 

স্যাদেলাইে উৎদেপদণর পর ভূলম হদত লনয়ন্ত্রণ ও পলরিালনার জন্য লবটিআরলস, বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে উৎদেপণ প্রকল্প এবাং 

বাাংলাদেশ কলমউলনদকশন স্যাদেলাইে টকাম্পানী (লবলসএসলসএল) হদত টমাে ৩০ জনদক Thales Alenia Space (TAS) 
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এর ফযালসললটিদত তালত্বক প্রলশেদণর জন্য টপ্ররণ করা হয়। দুইভাদগ লবভি এই প্রলশেণ টপ্রাগ্রাদমর আওতায় Network 

Operation Control Center (NOCC)পলরিালনার জন্য ১৬ জন এবাং Satellite Operation Control Center 

(SOCC) পলরিালনার জন্য ১৪জন Thales এর ফযালসললটিদত লবলভন্ন টময়ােী (সদবাৃচ্চ ০২ মাস) প্রলশেণ টপ্রাগ্রাদম অাংশগ্রহণ 

কদর। 

 

বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে গ্রাউন্ড কদরালদেশন:  

বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে উৎদেপণ ও পলরিালনার জন্য োণলৃক চুলির আওতায় ঢাকার অদূদর গাজীপুদর প্রাইমারী গ্রাউন্ড কদরাল 

টেশন এবাং রাঙামাটিদত টসদকন্ডারী গ্রাউন্ড কদরালদেশন িাপন করা হয়।Thales Alenia Space, France গাজীপুর ও 

টবতবুলনয়ায় গ্রাউন্ড কদরাল টেশদনর মূলভবন, ডরদমেলর লবলডাং ও ইউটিললটি লবলডাং এর লনমাৃণ কাজ সম্পন্ন কদর। থ্যালাস 

কর্তকৃ টমাে ১৫টি লদে গ্রাউন্ড কদরাল টেশদনর  ন্ত্রপালত বাাংলাদেদশ আমোনী করা হয়। বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে উৎদেপণ প্রকল্প 

টিদমর তত্বাবধাদন থ্যালাস এর লনজস্ব েে প্রদকৌশলীদের বারা আমোনীকৃত  ন্ত্রপালতসমূহ Installation এর কাজ সম্পন্ন করা 

হয়। প্রকদল্পর ০৩ জন িানীয় পরামশকৃ (লসলভল ইলিলনয়ার) গাজীপুর ও টবতবুলনয়া সাইদে অবিান কদর লনয়লমতভাদব লনমাৃণ 

কাজ তোরকী কদরদিন। এিাড়া, বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে উৎদেপণ প্রকল্প টিম, ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ, লবটিআরলস, 

ববদেলশক পরামশকৃ প্রলতষ্ঠান SPI ধারাবালহকভাদব বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইদের প্রাইমারী ও টসদকন্ডারী গ্রাউন্ডদেশন এর লনমাৃণ 

কাদজর অগ্রগলত সদরজলমদন পলরেশনৃ কদরন। 

 

 

 

ডাক, টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্রযুলি মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রীর গ্রাউন্ডদেশদনর লনমাৃণ কাজ পলরেশনৃ 

 

নবলনলমতৃ গালজপুর গ্রাউন্ড কদরালদষ্টশন 
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বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ উৎদেপণ প্রস্তুলত: 

বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ এর লনমাৃণও সকল পরীো সম্পন্ন হবারপর তা থ্যালাস এর Cannes Facility লশলপাং কদন্টইনাদর 

সুরলেত অবিায় রাখা হয়। এর পর বঙ্গবন্ধু  স্যাদেলাইে-১ উৎদেপণকারী প্রলতষ্ঠান Space Exploration Technologies 

Corp. (SpaceX), USA এর সাদথ উৎদেপণ তালরদখর সমন্বয় কদর বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ গত ২৯ মাি ৃ২০১৮ তালরদখ 

থ্যালাস এর Cannes Facility টথদক এদন্টানভ কাদগাৃ লবমাদন লঞ্চ ফযালসললটি টলালরডাদত টপ্ররণ করা হয়। এলপ্রল ২০১৮ টথদক 

লঞ্চ ফযালসললটি টলালরডাদত বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ উৎদেপণ প নৃ্ত ধারাবালহক স্যাদেলাইে এর লবলভন্ন কালরগরী পরীো সম্পন্ন 

কদর স্যাদেলাইে ফুদয়ললাং করা হয়, টসই সাদথ িলদত থাদক Falcon 9 Launch Vehicle Integration। লঞ্চ প্যাদড 

পুনরায় বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইদের সকল পরীো সফলভাদব সম্পন্ন কদর স্যাদেলাইেটিদক রদকদের টফয়ালরাং এর লভতদর রাখা হয়। 

সবদশদর্ এটি রদকদের ২য় টেদজর সাদথ ইলন্টদগ্রশন করা হয়। Thales, SpaceX, SPI এবাং স্যাদেলাইে প্রকল্প টিদমর 

অাংশগ্রহদণ ধারাবালহক েীি ৃ ১ মাদসর কালরগরী কা াৃলে িলদত থাদক। SpaceX এর ফযালসললটিদত Launch Campaign 

সম্পন্ন করার পর কালরগরীভাদব বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে উৎদেপদণর জন্য সম্পূণ ৃ প্রস্তুত বদল লবদবলিত হয় এবাং SpaceX 

স্যাদেলাইে উৎদেপদণর লেন তালরখ টিার্ণা কদর। 

 

 

যুিরাদষ্ট্রর টলালরডায় বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ উৎদেপদণর পূদব ৃঅদপেমান টনর্তবৃদ ও প্রকল্প টিদমর সাদথ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও ট াগদ াগ প্রযুলি লবর্য়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহদমে ওয়াদজে 

 

বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ এর সফল উৎদেপণ : 

বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে উৎদেপন প্রকদল্পর সাদথ প্রতযে ও পদরােভাদব জলড়ত সকদলর লনরলস পলরশ্রম টশদর্ বহুল প্রলতেীত 

বাাংলাদেদশর প্রথম স্যাদেলাইে, ‘বঙ্গবন্ধু  স্যাদেলাইে-১’, উৎদেপদণর জন্য চূড়ান্তকৃত লেনেন অনু ায়ী গত ১১ টম ২০১৮ 

যুিরাদষ্ট্রর িানীয় সময় লবকাল ৪:১৪ লমলনে অথাৃৎ ১২ টম ২০১৮ বাাংলাদেশ সময় টভাররাত ২:১৪ লমলনে-এ যুিরাদষ্ট্রর টলালরডার 

টকইপ কযানাদভরাল-এ অবলিত লঞ্চপ্যাড LC-39A টথদক Falcon 9 লঞ্চ টভলহদকল ব্যবহার কদর বঙ্গবন্ধু  স্যাদেলাইে -১ 

মহাকাদশ সফলভাদব উৎদেপণ করা হয়। 

শুরু হদলা মহাকাদশ বাাংলাদেদশর জয়  াত্রা 
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“বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১” এর সফল উৎদেপণ দৃে 

 

বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ এর  সুলবধাসমূহ : 

 

 ১। বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইদের মাধ্যদম উন্নত টেললদ াগাদ াগ ও সম্প্রিার টসবা প্রোদনর পাশাপালশ লবলভন্ন ধরদণর অতযাুনলনক 

লডলজোল টসবা প্রোন করা সম্ভব হদব। প্রতযন্ত অঞ্চদলর টরাগীদেরদক সরাসলর শহদরর লবদশর্জ্ঞ ডািাদরর কাদি না ট দয়ও টরাগীর 

টেে লরদপাে ৃএক্সদর-ইদমজ ইতযালে তথ্য লভলডও কনফাদরি এর মাধ্যদম টশয়ার কদর লিলকৎসা টসবা টনওয়ার জন্য ট  টেলল-

টমলডলসন প্রযুলি আদি তাও সম্ভব হদব এ বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইদের মাধ্যদম। ট দহতু বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইদের কভাদরজ টেদশর সবতৃ্র 

লবদ্যমান তাই দুগমৃ পাহালড় অঞ্চল, িরাঞ্চল ও বীদপও এ সকল টসবা প্রোন করা  াদব। এিাড়াও বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইদের মাধ্যদম 

দূদরর টকান লশো প্রলতষ্ঠাদন না ট দয় লবশ্বলবদ্যালদয়র লবখ্যাত প্রদফসদরর লাসাস ই-লালনাৃং বা ই-এডুদকশন পদ্ধলতদত িদর বদস 

সম্পন্ন করা  াদব। 

 

২।  টকানরূপ কযাবল সাংদ াগ িাড়াই িদর লরলসভার  ন্ত্র িাপন কদর বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইদের  মাধ্যদম  লডটিএইি (ডাইদরট টু 

টহাম) প্রযুলি ব্যবহার কদর স্যাদেলাইে টিলভর লবলভন্ন িযাদনল টেখা  াদব। লডলজোল এ পদ্ধলতদত টিলভ িযাদনদলর গুনগতমান 

কযাবল টিলভর টিদয় অদনক উন্নত।  

 

৩।  ট  সব িাদন অপটিকযাল ফাইবার কযাবল িাপন করা সম্ভব নয় অথবা টরলডও ট্রািলমশন টনেওয়াক ৃটনই টস সব জল ও িল 

সীমায় বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইদের মাধ্যদম লনরবলিন্ন টেললদ াগাদ াগ ও সম্প্রিার টসবা প্রোন করা  াদব। 

 

৪। প্রাকৃলতক দুদ াৃগ অথাৃৎ ঝড়, বন্যা বা ভূলমকদম্প টেললদ াগাদ াদগর জন্য ব্যবহৃত অলপটিকযাল ফাইবার টনেওয়াক ৃ বা 

ট্রািলমশন োওয়ার েলতগ্রি হদলও বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইদের মাধ্যদম লনরলবলিন্ন টেললদ াগাদ াগ ব্যবিা িালু রাখা সম্ভব হদব।  

 

৫।  বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে-১ এর টমাে ৪০টি ট্রািপন্ডার এর মদধ্য ২০টি বাাংলাদেদশর জন্য এবাং ২০টি টেদশর বালহদরর জন্য 

ব্যবহার করা  াদব। এ ২০টি ট্রািপন্ডার লীজ বা ভাড়া প্রোন কদর ববদেলশক মুদ্রা অজনৃ করা  াদব। অথৃ্যাৎ বতমৃাদন ট খাদন 

ববদেলশক মুদ্রা ব্যয় হদি তার পলরবদত ৃআমরা ববদেলশক মুদ্রা আয় করদত সেম হদবা। 

 

৬।  বতমৃাদন লবটিলভ ওয়াডৃসহ টেদশর সব কয়টি টবসরকালর টিলভ িযাদনল অনুষ্ঠানসূলি সম্প্রিাদরর জন্য লবদেশী স্যাদেলাইদের 

উপর লনভরৃশীল। বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে উৎদেপদণর ফদল লবদেশী স্যাদেলাইদের উপর লনভরৃশীলতা আর থাকদব না এবাং লবদেশী 

স্যাদেলাইদের ভাড়া বাবে প্রদেয় লবপুল ববদেলশক মুদ্রাও সাশ্রয় হদব। 



(E) Yearly Works/Bangabandhu Satellite-11 

 

৭।  লডটিএইিসহ স্যাদেলাইে লভলিক নতুন টসবার মাধ্যদম নতুন আদয়র সুদ াগ হদব এবাং এসব লবলভন্ন টসবায় লাইদসি লফ ও 

টেকট্রাম িাজ ৃবাবে সরকাদরর রাজস্ব আয় বৃলদ্ধ পাদব। 

 

৮। স্যাদেলাইে টেকদনাললজ ও টসবার প্রসাদরর মাধ্যদম প্রতযে ও পদরােভাদব ব্যাপক কমসৃাংিান সৃলষ্ট হদব  া টেদশর টবকারত্ব 

কলমদয় আনদত সাহায্য করদব।  

 

৯।  সদবাৃপলর টেস টেকদনাললজর জ্ঞান সমৃদ্ধ একটি ম াৃোশীল জালত গঠদন বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে অনবদ্য ভূলমকা রাখদব । 

 

উপসাংহার: 

“বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইে” সফল উৎদেপদণর মাধ্যদম স্যাদেলাইে েমতাধর ৫৭তম টেশ লহসাদব টগৌরব অজনৃ করায় লবদশ্ব  

বাাংলাদেদশর ভাবমূলত ৃ উজ্জলতর হদয়দি। একই সাদথ বাাংলাদেদশ মহাকাশ প্রযুলি ব্যবহাদরর পথ উমু্মি হদয়দি। এর ফদল 

সরকাদরর “লডলজোল বাাংলাদেশ” গড়ার পলরকল্পনা বাস্তবায়দন বঙ্গবন্ধু   স্যাদেলাইদের ভূলমকা হদব সুদূর প্রসারী। 

 

 


