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মার্চ
বঙ্গবন্ধু
স্যােটলাইট েসবায় সামিয়ক িবঘ্ন
ঘটেত পাের

িনউজ েডক্স : েসৗর ব্যিতচার বা সান আউেটেজর কারেণ আগামী ৬ মার্চ
েথেক ১৪ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু স্যােটলাইট-১ এর সম্প্রচার
কার্যক্রেম সামিয়ক িবঘ্ন ঘটেত পাের বেল জািনেয়েছ কর্তৃপক্ষ।

বঙ্গবন্ধু
স্যােটলাইট-১
িনয়ন্ত্রণকারী
কর্তৃপক্ষ
বাংলােদশ
স্যােটলাইট
েকাম্পািন
িলিমেটড
(িবএসিসএল)
জািনেয়েছ,
েসৗর
ব্যিতচার প্রাকৃিতক একিট স্বাভািবক ঘটনা। েসৗর ব্যিতচােরর কারেণ
সব স্যােটলাইেটরই সম্প্রচাের িবঘ্ন ঘেট।

িবএসিসএল জানায়, আগামী ৬ মার্চ সকাল ৯টা ৫৪ িমিনট েথেক ৭ িমিনট,
৭ মার্চ সকাল ৯টা ৫২ িমিনট েথেক ১১ িমিনট, ৮ মার্চ সকাল ৯টা ৫০
িমিনট েথেক ১৪ িমিনট, ৯ মার্চ সকাল ৯টা ৪৯ িমিনট েথেক ১৫ িমিনট,

১০ মার্চ সকাল ৯টা ৪৯ িমিনট েথেক ১৫ িমিনট, ১১ মার্চ সকাল ৯টা ৪৯
িমিনট েথেক ১৬ িমিনট, ১২ মার্চ সকাল ৯টা ৪৯ িমিনট েথেক ১৪ িমিনট,
১৩ মার্চ সকাল ৯টা ৫০ িমিনট েথেক ১২ িমিনট ও ১৪ মার্চ সকাল ১০টা
েথেক ৯ িমিনট সম্প্রচাের িবঘ্ন ঘটেত পাের। প্রাকৃিতক এ স্বাভািবক
ঘটনার জন্য স্যােটলাইট েকাম্পািন কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ কেরেছ।

এ সময় বঙ্গবন্ধু স্যােটলাইেটর েসবা েনওয়া িটিভ চ্যােনল,
প্রত্যন্ত এলাকায় ইন্টারেনট েসবা ও ডাচ বাংলার এিটএম বুেথর েসবায়
িবঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা রেয়েছ বেল জানায় কর্তৃপক্ষ।

ইন্টারেনট েঘেট জানা যায়, েসৗর ব্যিতচার আেলার একিট ধর্ম, যা
কিণকা তত্ত্েবর মাধ্যেম ব্যাখ্যা না করা েগেলও তরঙ্গ তত্ত্েবর
মাধ্যেম ব্যাখ্যা করা যায়। বর্তমােন বঙ্গবন্ধু স্যােটলাইেটর
মাধ্যেম েদেশর েটিলিভশন চ্যােনল, দুর্গম এলাকায় ইন্টারেনট েসবা,
ডাচ বাংলা বুেথর েসবা েদওয়া হচ্েছ।

বাংলােদশ স্যােটলাইট েকাম্পািন িলিমেটেডর েচয়ারম্যান শাহজাহান
মাহমুদ
বেলন,
েসৗর
ব্যিতচাের
থার্মাল
নেয়েজর
কারেণ
ট্রান্সপন্ডাের িবম অ্যােফকেটড হেত পাের। এ সময় নেয়জ েলেভল েবেড়
যাওয়ার সম্ভাবনা থােক। নেয়জ েলেভল খুব েবিশ েবেড় েগেল িটিভ
পর্দা িঝিরিঝির বা শব্দ হয় বা বন্ধ হেয় যায়।

শাহজাহান মাহমুদ বেলন, আমরা আেগ েথেকই জািনেয় িদলাম যােত মানুষ
মেন না কের আমােদর েকাম্পািন বা ইঞ্িজিনয়ারেদর েকােনা ত্রুিট নয়।
এটা প্রাকৃিতক ঘটনা। পৃিথবীর সব স্যােটলাইেটর ক্েষত্ের এ সমস্যা
হেব
বেল
জানান
বাংলােদশ
স্যােটলাইট
েকাম্পািন
িলিমেটেডর
েচয়ারম্যান। বাংলািনউজ

