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বঙ্গবন্ধু  স্যাটেলাইে-১  

পেভূমি: 

জামির জনক বঙ্গবন্ধু   শেখ মুমজবুর রহিান ১৯৭৫ সালের জুন িাটে শেিবুমনয়ায় উপগ্রহ ভূ-শকন্দ্র উটবাধটনর েিয় িহাকাটে 

শেটের মনজস্ব স্যাটেলাইে উৎটেপটের শে স্বপ্ন শেটখমিটলন, িারই সূটোগ্য কন্যা, িাননীয় প্রধানিন্ত্রী, জনটনত্রী শেখ হামেনা 

“মিমজোল োাংলাটেে” এর রূপকল্প োস্তোয়টনর অাংে মহটেটে িহাকাটে োাংলাটেটের প্রথি স্যাটেলাইে উৎটেপটের লেয মির 

কটরন এোং এরই ধারাোমহকিায় ২০০৯ োটলর শি িাটে মেটিআরমে’র কমিেনার (এেএি)-শক আহোয়ক কটর গঠিি 

“স্যাটেলাইে কমিটি” কর্তকৃ “বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে” নািকরটের িাধ্যটি প্রকটল্পর প্রস্তুমি পে ৃ শুরু হয়। উটেখ্য শে, জািীয় 

আইমেটি পমলমে ২০০৯ অনুোয়ী িাক, শেমলটোগাটোগ ও িথ্যপ্রযুমি িন্ত্রোলয় এোং মেটিআরমে িহাকাটে োাংলাটেটের 

স্যাটেলাইে উৎটেপটের জন্য োময়ত্ব প্রাপ্ত। 

 

প্রস্তুমি: 

স্যাটেলাইে উৎটেপে োংমিষ্ট োেিীয় প্রস্তুমিমূলক কাজ েম্পােটনর জন্য অিঃপর জানুয়ারী ২০১২ শি ৮৬.৮১৫১ শকাটি োকায়  

“Preparatory Functions and Supervision in Launching a Communication and Broadcasting 

Satellite”  েীর্কৃ একটি প্রস্তুমিমূলক প্রকল্প গ্রহে করা হয় (েিিৃান োংটোমধি মূল্য শিাে ১৪৬.৪১৬৩শকাটি োকা)। এ প্রকটল্পর 

আওিায় আন্তজাৃমিক েরপটত্রর িাধ্যটি মেটের্জ্ঞ পরািেকৃ প্রমিষ্ঠান মনটয়াটগর উটেটে “স্যাটেলাইে কমিটি” মেস্তামরি TOR 

(Terms of Reference) েহ শেন্ডার েমলল প্রস্তুি কটর। এ শপ্রমেটি আন্তজাৃমিক EOI আহ্বান করা হটল ৩২টি পরািেকৃ 

োংিা EOI োমখল কটর। মূল্যায়টনর পর োিাইকৃি ০৭টি োংিার কাটি েরপ্রস্তাে চাওয়া হয় এোং প্রাপ্ত েরপ্রস্তাে শথটক PPR 

অনুোয়ী মূল্যায়ন এোং েরকামর ক্রয় োংক্রান্ত িমন্ত্রেভা কমিটি কর্তকৃ অনুটিােটনর পর “Space Partnership 

International (SPI)” নািক িামকনৃ পরািেকৃ প্রমিষ্ঠাটনর োটথ গি ২৯ শে িাচ ৃ২০১২ িামরটখ  চুমি স্বােমরি হয়। 

 

BTRC ও SPI এর িটধ্য চুমি স্বাের অনুষ্ঠান 

উি প্রস্তুমিমূলক প্রকটল্পর আওিায় প্রধান কাজেমূহ হটলাঃ োজার মেটির্ে ও েম্ভাব্যিা োচাই, মেজটনে প্লান প্রস্তুি, অপাটরটিাং 

শকাম্পানির রূপটরখা প্রেয়ন, অথাৃয়টনর মের্টয় মেমভন্ন উৎটের েন্ধান, মূল প্রকটল্পর মিমপমপ প্রেয়টন েহায়িা, অরমেোল স্লে 

মেটির্ে ও চূড়ান্তকরে, মিটকাটয়মি শকা-অমিটৃনেন, স্যাটেলাইে মেটেটির শেন্ডার িকুটিন্ট ও মেমনটেেৃ প্রস্তুিকরে, 

শেন্ডারমূল্যায়ন, চুমি শনটগামেটয়েটন েহায়িা, স্যাটেলাইে মনিাৃে কাজ ও উৎটেপে মের্টয় প্রটয়াজনীয় পেটৃেেে ও িোরকী, 

স্যাটেলাইে উৎটেপটের পর অরমেোল অেিাটন শেে পেটৃেেে ও িোরকী, চূড়ান্ত Acceptance Test ইিযামে। 

 

 

অরমেোল স্লে: 

স্যাটেলাইে উৎটেপটের জন্য অরমেোল স্লে একটি প্রধান ও অিীে গুরুত্বপূরে ৃ অঙ্গ। ইটিািটধ্য আন্তজাৃমিক শেমলটোগাটোগ 

ইউমনয়টন োাংলাটেটের ফাইমলাংকৃি ৭৪ মিমগ্র, ১৩৩ মিমগ্র, ৬৯ মিমগ্র এোং ১০২ মিমগ্র পূরে ৃদ্রামিিাাংে অরমেোল স্লেেহ অন্যান্য 

অরমেোল স্লে মনটয় মেটির্ে করা হয়। োাংলাটেটের মনজস্ব ফাইমলাংকৃি উপটরাি অরমেোল স্লে গুমলর শকা-অমিটৃনেন জটিলিা 

এোং িরঙ্গ ব্যেহাটরর েীিােদ্ধিার মের্য়টি মেটেচনায় মনটয় োাংলাটেটের প্রটয়াজনীয়িার মনমরটখ SPI মেকল্প অরমেোল স্লে 
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অনুেন্ধান কটর। এই অনুেন্ধান কাটল ৪৫ মিমগ্র পূরে ৃ দ্রামিিা হটি ১৩৫ মিমগ্র পূরে ৃ দ্রামিিা পেনৃ্ত আক ৃ এর িটধ্য রামেয়ার 

ইন্টারস্পুেমনক এর ১১৯.১ মিমগ্র পূরে ৃোমিিা অরমেোল স্লে মলজ/ক্রটয়র িাধ্যটি ব্যেহাটরর সুটোগ পাওয়া োয় এোং োমেকৃ মেক 

মেটেচনায়, প্রকটল্পর কামরগরী পরািেকৃ প্রমিষ্ঠান SPI বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ উৎটেপটের জন্য ১১৯.১ মিমগ্র পূরে ৃদ্রামিিাাংে 

অরমেোল স্লেটি উপটোগী মহটেটে সুপামরে কটর। অিঃপর ইন্টার স্পুেমনটকর োটথ প্রথটি একটি “Non-Binding MoU” 

স্বাের হয় এোং পটর শিাে ২৮ মিমলয়ন ইউএে িলার মূটল্য চূড়ান্ত চুমি স্বােমরি হয়। 

 

১১৯.১ মিমগ্র পূরে ৃদ্রামিিায় অরমেোল স্লে লীজ/ক্রয় এর লটেয মেটিআরমেও Intersputnik এর িটধ্য চুমি স্বাের অনুষ্ঠান 

 

েম্ভাব্যিা োচাই (Feasibility Study) : 

প্রস্তুমিমূলক প্রকটল্পর আওিায় বেটেমেক পরািেকৃ প্রমিষ্ঠান SPI স্যাটেলাইে শেো ব্যেহারকারী মেমভন্ন িন্ত্রোলয়, অমধেপ্তর, 

েরকামর ও শেেরকামর োংিােহ োরা োাংলাটেটের মভস্যাে এোং টিমভ ব্যেহারকারীটের প্রটয়াজন এোং শেেীয় োজারও 

আন্তজাৃমিক শপ্রোপে মেটেচনায় মনটয় আন্তজাৃমিক োজার (Regional Market)মেটির্ে পূরেকৃ Feasibility Study েম্পন্ন 

কটর। SPI এর েম্ভাব্যিা োচাই প্রমিটেেন অনুোয়ী োাংলাটেটের চামহো মিটিটয় স্যাটেলাইটের অেমেষ্ট ধারন েিিা 

আন্তজাৃমিক োজাটর (শেিনঃ ইটদাটনমেয়া, মফমলপাইন, ভারিেহ োকভৃুি শেে, Stan শেেেমূটহ) মেক্রয় করা োটে। বঙ্গবন্ধু   

স্যাটেলাইে-১ এর োজার মেটির্ে ও েম্ভাব্যিা মেটির্টের উপর মভমি কটর ১১৯.১ মিমগ্র পূরে ৃদ্রামিিাাংে অরমেোল স্লে মেটেচনায় 

মনটয় পরািেকৃ প্রমিষ্ঠান স্যাটেলাইটের একটি মেজটনে প্লান বিমর কটর। িাক, শেমলটোগাটোগ ও িথ্যপ্রযুমি িন্ত্রোলয় (িাক ও 

শেমলটোগাটোগ মেভাগ), পমরকল্পনা কমিেন, মেটিআরমে, ঢাকা মেশ্বমেদ্যালয়, োাংলাটেে প্রটকৌেল মেশ্বমেদ্যালয়, স্যাটেলাইে হাে 

শফারাি, আইমেএমে, এফমেমেমেআই এর প্রমিমনমধটের েিন্বটয় গঠিি “মেজটনে প্লান মরমভউ কমিটি” এর িাধ্যটি উি মেজটনে 

প্লান োচাই ও প্রটয়াজনীয় োংটোধন পূরেকৃ চূড়ান্ত করা হয়। 

 

বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে উৎটেপে প্রকল্প অনুটিােন: 

বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে- ১ উৎটেপে োংক্রান্ত কাোৃমে েম্পন্ন করার জন্য SPI এর েহায়িায় প্রস্তুিকৃি ‘বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে 

উৎটেপে’ েীর্কৃ প্রকটল্পর ‘মিমপমপ’ িাক ও শেমলটোগাটোগ মেভাগ এোং পমরকল্পনা কমিেটন েীি ৃ পোৃটলাচনার পর গি 

১৬/০৯/২০১৪ িামরটখ িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর েভাপমিটত্ব ‘একটনক’ েভায় শিাে ২৯৬৭.৯৫৭৭ শকাটি োকায় (মজওমে ১৩১৫.৫১৩৫ 

শকাটি োকা ও প্র:ো: ১৬৫২.৪৪৪২ শকাটি োকা) প্রকল্পটি অনুটিামেি হয়। প্রকটল্পর েিিৃান োংটোমধি মূল্য শিাে ২৭৬৫.৬৬২৫ 

শকাটি োকা (মজওমে ১৪০৬.৯০৫৩ শকাটি োকা ও প্র:ো: ১৩৫৮.৭৫৭২ শকাটি োকা)। ‘বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে উৎটেপে’ প্রকটল্পর 

প্রধান অঙ্গেমূহ হটলাঃ স্যাটেলাইে মনিাৃে, কে পটথ উৎটেপে, দুটি গ্রাউন্ড কটরাল শেেন িাপন ও ফযামেমলটি মনিাৃে, 

স্যাটেলাইে পমরচালনার জন্য একটি আন্তজাৃমিক িাটনর শকাম্পানী গঠন, প্রটয়াজনীয় েীিা োংগ্রহ, অরমেোল স্লে লীজ/ক্রয় এোং 

প্রকল্প ব্যেিাপনা। 

 

 

স্যাটেলাইে মেটেি ক্রয়: 

বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে মেটেি ক্রটয়র উটেটে বেটেমেক পরািেকৃ প্রমিষ্ঠান SPI এর েহায়িায় কামরগরী মেমনটেেৃ ও েরপত্র 

প্রনয়ন করা হয়। SPI প্রেীি শেন্ডার েমলটলর মভমিটি িাচ ৃ ২০১৫ শি আন্তজাৃমিক শেন্ডার আহোন করা হটল যুিরাষ্ট্র, িাি, 

কানািা ও চীন এর শিাে ০৪টি স্যাটেলাইে প্রস্তুিকারী প্রমিষ্ঠান অাংেগ্রহে কটর। মূল্যায়ন কমিটির মেচার মেটির্টের পর িাটির 

Thales Alenia Space, France শকাম্পামন একিাত্র েফল েরোিা মহটেটে মনোৃমচি হয়। ২০১৫ োটলর ২০ অটটাের 
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েরকামর ক্রয় োংক্রান্ত িমন্ত্রেভা কমিটি স্যাটেলাইে মেটেি ক্রয় প্রস্তােটির অনুটিােন শেওয়ার পর ১১ নটভম্বর ২০১৫ িামরটখ 

িাননীয় িাক ও শেমলটোগাটোগ প্রমিিন্ত্রীেহ োংেেীয় কমিটির িাননীয় েেস্যবৃদ, কুেনীমিক ও শেটের মেমেষ্টনাগমরকটের 

উপমিমিটি Thales Alenia Space, France এর োটথ শিাে= ১৯৫১,৭৫,৩৪,৪৮২/- োকা মূটল্য স্যাটেলাইে মেটেি 

ক্রটয়র চুমি স্বােমরি হয় (োংটোমধি চুমি মূল্য শিাে = ১৯০৮.৭৫ শকাটি োকা)। 

 

 

মেটিআরমে ও Thales Alenia Space, France এর িটধ্য চুমি স্বাের অনুষ্ঠান 

 

Thales শক স্যাটেলাইে মনিাৃেও িৎোংমিষ্ট কােকৃ্রটির মূল্য পমরটোধ করার জন্য ০৯/০৯/২০১৬ িামরটখ HSBC এর োটথ 

চুমি স্বাের করা হয়, ো পরেিীটি ২৬/১১/২০১৬ িামরটখ োংটোমধি হয়। োংটোমধি চুমি মূল্য শিাে ১৫৫ মিমলয়ন ইউটরা। 

 

স্যাটেলাইে মনিাৃে পে:ৃ 

চুমি স্বােটরর পর বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে মনিাৃে ও িৎোংমিষ্ট কােকৃ্রটির পমরকল্পনা, Satellite Launch Service, 

Ground Station Facilities ইিযামে মের্য়েমূহ মনটয় প্রাথমিক আটলাচনার উটেটে মিটেম্বর ২০১৫ শি Program 

Kick-of Meeting (KOM) অনুমষ্ঠি হয়। অি:পর Thales Alenia Space, France এর োটথ বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ 

এর কামরগরী মিজাইন মরমভউ শুরু হয়। ধারাোমহকভাটে অনুমষ্ঠি উি কামরগরী মিজাইন মরমভউ মিটিাংেমূটহ বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে 

উৎটেপে প্রকল্প, মেটিআরমে, িাক ও শেমলটোগাটোগ মেভাগ এোং বেটেমেক পরািেকৃ প্রমিষ্ঠান SPI এর প্রমিমনমধগে েিটয় 

েিটয় অাংেগ্রহে কটরন। মেমভন্ন পোৃটয় উি মরমভউেমূহ েম্পন্ন কটর বঙ্গবন্ধু  স্যাটেলাইে-১ এর কামরগরী মিজাইন চূড়ান্ত করা 

হয়। েথা: 

System Requirement Review (SRR):  

শফব্রুয়ামর ২০১৬শি বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ এর কামরগরী মের্টয় িাটি System Requirement Review (SRR) অনুমষ্ঠি 

হয়। উি SRR Meeting-এ বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে মেটেটির 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 ইিযামে Review করা হয়। 

 

 

 

Preliminary Design Review (PDR):  

িাচ ৃ২০১৬ শি Thales Alenia Space, France এর ম্যানুফযাকচামরাং ইউমনে ‘কান’-এ বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে মেটেটির মূল 

কামরগরী মের্টয়র “Preliminary Design Review (PDR)” অনুমষ্ঠি 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  
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এোং Initial Satellite Operation মের্টয় কামরগরী মরমভউ েম্পন্ন করা হয়। প্রাথমিক মিজাইন মরমভউ (PDR) েম্পন্ন 

হোর পর বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ এর মনিাৃে কাজ শুরু হয়। 
 

 

Critical Design Review (CDR): 

বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইটের নকো ও কামরগরী মের্য়ামে েম্পূেভৃাটে চূড়ান্ত করার উটেটে গি ২-১০ নটভম্বর ২০১৬ শি বঙ্গবন্ধু   

স্যাটেলাইে-১ এর Critical Design Review (CDR) েম্পন্ন হয়। উি CDR মিটিাং এ বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইটের 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 এোং Initial Satellite Operation মের্টয় মেস্তামরি ভাটে কামরগরী মরমভউ েম্পন্ন করার িাধ্যটি বঙ্গবন্ধু   

স্যাটেলাইে-১ এর মেটেি মিজাইন চূড়ান্ত করা হয়। 

 

Recognition of Excellence Award: 

গি ১৪-১৭ নটভম্বর, ২০১৬ িামরটখ থাইল্যাটন্ডর ব্যাাংকটক ITU Telecom World 2016 অনুমষ্ঠি হয়। ITU েেস্য 

রাষ্ট্রেমূহেহ শেে-মেটেটের মেমভন্ন 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 মরকগমনেন অব এক্সটলটি Award প্রোন করা হয়। িাক ও শেমলটোগাটোগ মেভাটগর 

িাননীয় প্রমিিন্ত্রী আইটিইউ িহােমচটের কাি শথটক উি েম্মাননা গ্রহে করটন এোং শেটে মফটর িাননীয় প্রধান িন্ত্রীর মনকে 

হস্তান্তর কটরন। 

 

 

ITU Telecom World 2016 এ বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে প্রকটল্পর জন্য আইটিইউ িহােমচটের কাি শথটক 

েম্মাননা েনে গ্রহে করটিন িাক ও শেমলটোগাটোগ মেভাটগর িাননীয় প্রমিিন্ত্রী 



(E) Yearly Works/Bangabandhu Satellite-5 

 
 

বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে প্রকটল্পর জন্য ITU এর েম্মাননা েনে গ্রহে করটিন িাননীয় প্রধানিন্ত্রী 

 

বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইটের চূড়ান্ত মিজাইন রূপটরখা: 

 

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) 

 

কাভাটরটজর আওিা:  

কামরগরী মেমনটেেৃ ও চূড়ান্ত মিজাইন অনুোয়ী “বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে” ১১৯.১ মিমগ্র পূরঃদ্রাঃ অরমেোল শলাটকেটন েফল িরঙ্গ 

েিন্বয় (Frequency Coordination) োটপটে েিগ্র োাংলাটেে, োকভৃুি শেেেমূহ, ইটদাটনমেয়া, মফমলপাইন এোং “স্তান” 

ভুি শেেেমূটহর অাংে মেটের্ কাভাটরটজর আওিায় আেটে। 
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Ku Band োমভেৃ এমরয়া        C Band োমভেৃ এমরয়া 

 

বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ এর প্রাথমিক িটিল: 

 

 

 

বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ এর প্রাথমিক িটিল: 

 

 

 

বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ এর িটিল গ্রহে করটিন গেপ্রজািন্ত্রী োাংলাটেে েরকাটরর িাননীয় প্রধানিন্ত্রী শেখ হামেনা 
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বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ এর কমিউমনটকেন িমিউল ও োমভেৃ িমিউল: 

২০১৭ োটলর শি িাটে বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ এর প্রধান দুটি িমিউল (কমিউমনটকেন িমিউল ও োমভেৃ িমিউল) বিমর ও 

একীভূিকরে (Mating) এর কাজ এোং শোলার প্যাটনল, এটন্টনা বিমরর কাজ শের্ হয়। প্রকটল্পর বেটেমেক পরািেকৃ প্রমিষ্ঠান 

SPI এর ০২ জন অমভজ্ঞ মেটের্টজ্ঞর মনয়মিি পেটৃেেন ও িোরকীটি থ্যালাটের উি ম্যানুফযাকচামরাং ফযামেমলটিটি েমেিৃ 

কাোৃমে েম্পন্ন হয়। গি ২২-২৪ শি ২০১৭ িামরটখ িাক ও শেমলটোগাটোগ মেভাটগর িাননীয় প্রমিিন্ত্রী ও েমচে িটহােয় 

েটরজমিটন Thales এর Cannes ফযামেমলটিটি বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ এর মনিাৃে কাটজর অগ্রগমি পমরেেনৃ কটরন। 

 

Satellite Pre-Shipment Review (SPSR): 

২০১৬ োল শথটক ধারাোমহকভাটে বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ এর মনিাৃে কাজ চলটি থাটক। মনিাৃে কাজ শেটর্ গি ১৭-২১ নটভম্বর 

২০১৭ বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ এর Satellite Pre-Shipment Review (SPSR)। SPSR েম্পন্ন করার আটগ প্রায় ৬ িাে 

ধটর শিাে ৪টি ধাটপ থ্যালাে কর্তকৃ Assembly Integration and Test (AIT) েম্পন্ন করা হয়। 

 

Launcher Kick-off Meeting (KOM): 

Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), USA এর Falcon 9 উৎেটপে োন ব্যেহার কটর ‘বঙ্গবন্ধু   

স্যােটলাইে-১’ উৎেটপে করার জন্য SpaceX, USAএর োটথ Thales এর Launch Service Agreement (LSA) 

চুমির আওিায় ৬-৮ মিটেম্বর ’২০১৬ িামরটখ SpaceX, USA এর োটথ Kick-off Meeting (KOM) অনুমষ্ঠি হয়।  

 

Radio Frequency Equipment Factory Test: 

গি ২১-২৫ িাচ ৃ ২০১৭ িামরটখ িাটির কানেহটর বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ এর গ্রাউন্ড শেেটনর C-ব্যান্ড শরমিও 

ইকুইপটিন্টেমূটহর ফযাটরী এটক্সটেি শেে অনুমষ্ঠি হয়। উি FAT এ শেে ম্যানুয়াল অনুেরে কটর Thales Alenia 

Space France এর োংমিষ্ট অমভজ্ঞ কামরগরী প্রমিমনমধ ধারাোমহকভাটে শেেেমূহ পমরচালনা কটরন। উি FAT এ 

মেটিআরমে কামরগরী প্রমিমনমধেল অাংেগ্রহে কটর উি RFE FAT েম্পন্ন কটরন।   

 

কযামরয়ার িমনেমরাং শেেন ফযাটরী একটেটেিটেে (CMS FAT) 

গি ৩-৭ শি ২০১৭ িামরটখ Thales Alenia Space France এর টুলুেফযামেমলটিটি বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ এর কযামরয়ার 

িমনেমরাং শেেন ফযাটরী একটেটেিটেে (CMS FAT) অনুমষ্ঠি হটয়টি। শেে ম্যানুয়াল অনুেরে কটর Thales Alenia 

Space France এর োংমিষ্ট মেটের্জ্ঞ ধারাোমহকভাটে উি FAT শেেেমূহ পমরচালনা কটরন। CMSFAT এ প্রকল্প ও 

মেটিআরমে’র কিকৃিাৃ/পরািেকৃগটের েিন্বটয় একটি কামরগরী প্রমিমনমধেল অাংেগ্রহে কটরন এোং শেে ম্যানুয়াল অনুোটর 

ধারাোমহকভাটে পরীো কােকৃ্রি েম্পন্ন কটরন। 

 

Launcher Critical Design Review: 

SpaceX, USA এর োটথ Thales এর স্বােমরি Launch Service Agreement (LSA) এর আওিায় ৬-৭ জুন 

২০১৭ িামরটখ SpaceX, USA এর োটথ লঞ্চার মক্রটিকযাল মিজাইন মরমভউ (LCDR) অনুমষ্ঠি হটয়টি। উি েভায় 

Falcon 9 লঞ্চ শভমহটকল 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 ফলাফলেমূহ শেখাটনা হটয়টি। মেটিআরমে’র শচয়ারম্যান এর 

শনর্তটত্ব প্রকটল্পর কিকৃিাৃগে,  বেটেমেক পরািেকৃ প্রমিষ্ঠান SPI, USA এর োংমিষ্ট মেটের্জ্ঞগে ও Thales এর লঞ্চ 

শভমহটকল এক্সপাে ৃউি ফলাফল পেটৃেেে কটর কামরগরী মরমভউ েম্পন্ন কটরন। 

 

কামরগরী প্রমেেে: 

স্যাটেলাইে উৎটেপটের পর ভূমি হটি মনয়ন্ত্রে ও পমরচালনার জন্য মেটিআরমে, বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে উৎটেপে প্রকল্প এোং 

োাংলাটেে কমিউমনটকেন স্যাটেলাইে শকাম্পানী (মেমেএেমেএল) হটি শিাে ৩০ জনটক Thales Alenia Space (TAS) 



(E) Yearly Works/Bangabandhu Satellite-8 

এর ফযামেমলটিটি িামত্বক প্রমেেটের জন্য শপ্ররে করা হয়। দুইভাটগ মেভি এই প্রমেেে শপ্রাগ্রাটির আওিায় Network 

Operation Control Center (NOCC)পমরচালনার জন্য ১৬ জন এোং Satellite Operation Control Center 

(SOCC) পমরচালনার জন্য ১৪জন Thales এর ফযামেমলটিটি মেমভন্ন শিয়ােী (েটোৃচ্চ ০২ িাে) প্রমেেে শপ্রাগ্রাটি অাংেগ্রহে 

কটর। 

 

বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে গ্রাউন্ড কটরালটেেন:  

বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে উৎটেপে ও পমরচালনার জন্য োেমৃক চুমির আওিায় ঢাকার অদূটর গাজীপুটর প্রাইিারী গ্রাউন্ড কটরাল 

শেেন এোং রাঙািাটিটি শেটকন্ডারী গ্রাউন্ড কটরালটেেন িাপন করা হয়।Thales Alenia Space, France গাজীপুর ও 

শেিবুমনয়ায় গ্রাউন্ড কটরাল শেেটনর মূলভেন, িরটিেমর মেমডাং ও ইউটিমলটি মেমডাং এর মনিাৃে কাজ েম্পন্ন কটর। থ্যালাে 

কর্তকৃ শিাে ১৫টি লটে গ্রাউন্ড কটরাল শেেটনর েন্ত্রপামি োাংলাটেটে আিোনী করা হয়। বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে উৎটেপে প্রকল্প 

টিটির িত্বােধাটন থ্যালাে এর মনজস্ব েে প্রটকৌেলীটের বারা আিোনীকৃি েন্ত্রপামিেমূহ Installation এর কাজ েম্পন্ন করা 

হয়। প্রকটল্পর ০৩ জন িানীয় পরািেকৃ (মেমভল ইমিমনয়ার) গাজীপুর ও শেিবুমনয়া োইটে অেিান কটর মনয়মিিভাটে মনিাৃে 

কাজ িোরকী কটরটিন। এিাড়া, বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে উৎটেপে প্রকল্প টিি, িাক ও শেমলটোগাটোগ মেভাগ, মেটিআরমে, 

বেটেমেক পরািেকৃ প্রমিষ্ঠান SPI ধারাোমহকভাটে বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইটের প্রাইিারী ও শেটকন্ডারী গ্রাউন্ডটেেন এর মনিাৃে 

কাটজর অগ্রগমি েটরজমিটন পমরেেনৃ কটরন। 

 

 

 

িাক, শেমলটোগাটোগ ও িথ্যপ্রযুমি িন্ত্রোলটয়র িাননীয় িন্ত্রীর গ্রাউন্ডটেেটনর মনিাৃে কাজ পমরেেনৃ 

 

নেমনমিিৃ গামজপুর গ্রাউন্ড কটরালটষ্টেন 
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বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ উৎটেপে প্রস্তুমি: 

বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ এর মনিাৃেও েকল পরীো েম্পন্ন হোরপর িা থ্যালাে এর Cannes Facility মেমপাং কটন্টইনাটর 

সুরমেি অেিায় রাখা হয়। এর পর বঙ্গবন্ধু  স্যাটেলাইে-১ উৎটেপেকারী প্রমিষ্ঠান Space Exploration Technologies 

Corp. (SpaceX), USA এর োটথ উৎটেপে িামরটখর েিন্বয় কটর বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ গি ২৯ িাচ ৃ২০১৮ িামরটখ 

থ্যালাে এর Cannes Facility শথটক এটন্টানভ কাটগাৃ মেিাটন লঞ্চ ফযামেমলটি শলামরিাটি শপ্ররে করা হয়। এমপ্রল ২০১৮ শথটক 

লঞ্চ ফযামেমলটি শলামরিাটি বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ উৎটেপে পেনৃ্ত ধারাোমহক স্যাটেলাইে এর মেমভন্ন কামরগরী পরীো েম্পন্ন 

কটর স্যাটেলাইে ফুটয়মলাং করা হয়, শেই োটথ চলটি থাটক Falcon 9 Launch Vehicle Integration। লঞ্চ প্যাটি 

পুনরায় বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইটের েকল পরীো েফলভাটে েম্পন্ন কটর স্যাটেলাইেটিটক রটকটের শফয়ামরাং এর মভিটর রাখা হয়। 

েেটেটর্ এটি রটকটের ২য় শেটজর োটথ ইমন্টটগ্রেন করা হয়। Thales, SpaceX, SPI এোং স্যাটেলাইে প্রকল্প টিটির 

অাংেগ্রহটে ধারাোমহক েীি ৃ ১ িাটের কামরগরী কাোৃমে চলটি থাটক। SpaceX এর ফযামেমলটিটি Launch Campaign 

েম্পন্ন করার পর কামরগরীভাটে বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে উৎটেপটের জন্য েম্পূে ৃ প্রস্তুি েটল মেটেমচি হয় এোং SpaceX 

স্যাটেলাইে উৎটেপটের মেন িামরখ শিার্ো কটর। 

 

 

যুিরাটষ্ট্রর শলামরিায় বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ উৎটেপটের পূরটে ৃঅটপেিান শনর্তবৃদ ও প্রকল্প টিটির োটথ 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর িথ্য ও শোগটোগ প্রযুমি মের্য়ক উপটেষ্টা জনাে েজীে আহটিে ওয়াটজে 

 

বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ এর েফল উৎটেপে : 

বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে উৎটেপন প্রকটল্পর োটথ প্রিযে ও পটরােভাটে জমড়ি েকটলর মনরলে পমরশ্রি শেটর্ েহুল প্রমিেীি 

োাংলাটেটের প্রথি স্যাটেলাইে, ‘বঙ্গবন্ধু  স্যাটেলাইে-১’, উৎটেপটের জন্য চূড়ান্তকৃি মেনেন অনুোয়ী গি ১১ শি ২০১৮ 

যুিরাটষ্ট্রর িানীয় েিয় মেকাল ৪:১৪ মিমনে অথাৃৎ ১২ শি ২০১৮ োাংলাটেে েিয় শভাররাি ২:১৪ মিমনে-এ যুিরাটষ্ট্রর শলামরিার 

শকইপ কযানাটভরাল-এ অেমিি লঞ্চপ্যাি LC-39A শথটক Falcon 9 লঞ্চ শভমহটকল ব্যেহার কটর বঙ্গবন্ধু  স্যাটেলাইে -১ 

িহাকাটে েফলভাটে উৎটেপে করা হয়। 

শুরু হটলা িহাকাটে োাংলাটেটের জয় োত্রা 
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“বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১” এর েফল উৎটেপে দৃে 

 

বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ এর  সুমেধােমূহ : 

 

 ১। বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইটের িাধ্যটি উন্নি শেমলটোগাটোগ ও েম্প্রচার শেো প্রোটনর পাোপামে মেমভন্ন ধরটের অিযাধুমনক 

মিমজোল শেো প্রোন করা েম্ভে হটে। প্রিযন্ত অঞ্চটলর শরাগীটেরটক েরােমর েহটরর মেটের্জ্ঞ িািাটরর কাটি না শেটয়ও শরাগীর 

শেে মরটপাে ৃএক্সটর-ইটিজ ইিযামে িথ্য মভমিও কনফাটরি এর িাধ্যটি শেয়ার কটর মচমকৎো শেো শনওয়ার জন্য শে শেমল-

শিমিমেন প্রযুমি আটি িাও েম্ভে হটে এ বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইটের িাধ্যটি। শেটহতু বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইটের কভাটরজ শেটের েেতৃ্র 

মেদ্যিান িাই দুগিৃ পাহামড় অঞ্চল, চরাঞ্চল ও বীটপও এ েকল শেো প্রোন করা োটে। এিাড়াও বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইটের িাধ্যটি 

দূটরর শকান মেো প্রমিষ্ঠাটন না শেটয় মেশ্বমেদ্যালটয়র মেখ্যাি প্রটফেটরর ক্লাে ই-লামনাৃং ো ই-এডুটকেন পদ্ধমিটি িটর েটে 

েম্পন্ন করা োটে। 

 

২।  শকানরূপ কযােল োংটোগ িাড়াই িটর মরমেভার েন্ত্র িাপন কটর বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইটের  িাধ্যটি  মিটিএইচ (িাইটরট টু 

শহাি) প্রযুমি ব্যেহার কটর স্যাটেলাইে টিমভর মেমভন্ন চযাটনল শেখা োটে। মিমজোল এ পদ্ধমিটি টিমভ চযাটনটলর গুনগিিান 

কযােল টিমভর শচটয় অটনক উন্নি।  

 

৩।  শে েে িাটন অপটিকযাল ফাইোর কযােল িাপন করা েম্ভে নয় অথো শরমিও ট্রািমিেন শনেওয়াক ৃশনই শে েে জল ও িল 

েীিায় বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইটের িাধ্যটি মনরেমিন্ন শেমলটোগাটোগ ও েম্প্রচার শেো প্রোন করা োটে। 

 

৪। প্রাকৃমিক দুটোৃগ অথাৃৎ ঝড়, েন্যা ো ভূমিকটম্প শেমলটোগাটোটগর জন্য ব্যেহৃি অমপটিকযাল ফাইোর শনেওয়াক ৃ ো 

ট্রািমিেন োওয়ার েমিগ্রি হটলও বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইটের িাধ্যটি মনরমেমিন্ন শেমলটোগাটোগ ব্যেিা চালু রাখা েম্ভে হটে।  

 

৫।  বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে-১ এর শিাে ৪০টি ট্রািপন্ডার এর িটধ্য ২০টি োাংলাটেটের জন্য এোং ২০টি শেটের োমহটরর জন্য 

ব্যেহার করা োটে। এ ২০টি ট্রািপন্ডার লীজ ো ভাড়া প্রোন কটর বেটেমেক মুদ্রা অজনৃ করা োটে। অথৃ্যাৎ েিিৃাটন শেখাটন 

বেটেমেক মুদ্রা ব্যয় হটি িার পমরেটি ৃআিরা বেটেমেক মুদ্রা আয় করটি েেি হটো। 

 

৬।  েিিৃাটন মেটিমভ ওয়াডৃেহ শেটের েে কয়টি শেেরকামর টিমভ চযাটনল অনুষ্ঠানসূমচ েম্প্রচাটরর জন্য মেটেেী স্যাটেলাইটের 

উপর মনভরৃেীল। বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে উৎটেপটের ফটল মেটেেী স্যাটেলাইটের উপর মনভরৃেীলিা আর থাকটে না এোং মেটেেী 

স্যাটেলাইটের ভাড়া োেে প্রটেয় মেপুল বেটেমেক মুদ্রাও োশ্রয় হটে। 
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৭।  মিটিএইচেহ স্যাটেলাইে মভমিক নতুন শেোর িাধ্যটি নতুন আটয়র সুটোগ হটে এোং এেে মেমভন্ন শেোয় লাইটেি মফ ও 

শেকট্রাি চাজ ৃোেে েরকাটরর রাজস্ব আয় বৃমদ্ধ পাটে। 

 

৮। স্যাটেলাইে শেকটনালমজ ও শেোর প্রোটরর িাধ্যটি প্রিযে ও পটরােভাটে ব্যাপক কিেৃাংিান সৃমষ্ট হটে ো শেটের শেকারত্ব 

কমিটয় আনটি োহায্য করটে।  

 

৯।  েটোৃপমর শেে শেকটনালমজর জ্ঞান েমৃদ্ধ একটি িোৃোেীল জামি গঠটন বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে অনেদ্য ভূমিকা রাখটে । 

 

উপোংহার: 

“বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইে” েফল উৎটেপটের িাধ্যটি স্যাটেলাইে েিিাধর ৫৭িি শেে মহোটে শগৌরে অজনৃ করায় মেটশ্ব  

োাংলাটেটের ভােমূমি ৃ উজ্জলির হটয়টি। একই োটথ োাংলাটেটে িহাকাে প্রযুমি ব্যেহাটরর পথ উমু্মি হটয়টি। এর ফটল 

েরকাটরর “মিমজোল োাংলাটেে” গড়ার পমরকল্পনা োস্তোয়টন বঙ্গবন্ধু   স্যাটেলাইটের ভূমিকা হটে সুদূর প্রোরী। 

 

 


