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স্যালেোইে র্া কৃতিম উপগ্রহ কী: মনুষ্যতর্হীন ১ তে অিযাধতুনক ইলেকট্রতনক  ন্ত্র  া ভ-ূ পৃষ্ঠ শেলক একতে তনতেবষ্ট উচ্চিায় 
(১৬০ তকলোতমোর হলি ৩৬০০০ তকলোতমোর) অর্স্থান কলর পৃতের্ীলক একতে  তনতেবষ্ট সময়ালে পতরভ্রমে কলর োলক 
(পতরভ্রমেকারী স্যালেোইে) অের্া পৃতের্ী শ  গ্তিলি তনজ অলে আর্িবন কলর র্া শ ালর শস গ্তির সালে আর্দ্ধ শেলক 
তনজস্ব অর্স্থালন তস্থর োলক (তস্থর স্যালেোইে) এর্ং সামতগ্রকভালর্ এতে পতৃের্ীস্থ একতে শেেন হলি কতিউোর প্র তুির 
মাধযলম মানুষ কিৃবক তনয়তন্ত্রি হয়। পোেলর, অকতৃিম উপগ্রহ হলে প্রাকৃতিক তর্োোকার র্স্তুতপন্ড  া একতে গ্রলহর র্া 
র্স্তুর চাতরতেলক তনতেবষ্ট েূরলে একতে সুতনতেবষ্ট গ্তিলি পতরভ্রমে কলর োলক, শ মন – পৃতের্ীর চাাঁে। “র্ঙ্গর্ন্ধু স্যালেোইে -  
১” একতে তস্থর কৃতিম স্যালেোইে। 

কৃতিম উপগ্রলহর সূচনাে্ন  ও র্যর্হার উপল াতগ্িা: িৎকােীন শসাতভলয়ি ইউতনয়ন (র্িবমান রাতেয়া) কিৃবক তর্লের 
ইতিহালস সর্বপ্রেম কতৃিম উপগ্রহ “স্পৎুতনক -  ১” মহাকালে উৎলেপে করা হয় ০৪ অলটার্র ১৯৫৭ সালে। র্িবমালন সচে 
কৃতিম উপগ্রলহর সংখযা ১,৭৩৮ তে। এসর্ উপগ্রহ তর্জ্ঞান, প্র তুি ও প্রলকৌেেগ্ি কা বকোলপর মাধযলম নানারকম িেয – 
উপাত্ত সংলেষে ও তর্লেষলের দ্বারা  েূরল াগ্াল াগ্, জের্ায় ূ ও আর্হাওয়া অনুধার্ন, সামতরক নজরোতর, ভ-ূ পৃষ্ঠ ও 
মহাকাে প বলর্েে, নানাতর্ধ গ্লর্ষো কমবকান্ড সিােনসহ হাজালরা রকলমর কা বক্রম পতরচােনা কলর োলক। 



এক নজলর র্ঙ্গর্ন্ধু স্যালেোইে – ১: র্ঙ্গর্ন্ধু স্যালেোইে -  ১ তনমবাে কলরলে তর্লের অন্যিম খযািনামা স্যালেোইে 
তনমবােকারী প্রতিষ্ঠান ফ্রালের শেলেস এলেতনয়া শস্পস। র্ঙ্গর্ন্ধু স্যালেোইলের গ্ালয় র্াংোলেলের োে- সর্ুজ পিাকার 
রলের নকোর ওপর ইংলরতজলি শেখা রলয়লে র্াংোলেে ও র্ঙ্গর্ন্ধ ু ১। বাাংলাদেশ সরকাদরর একটি মদ াগ্রামও রদেদে 
এদে।  

গ্েপ্রজািন্ত্রী র্াংোলেে সরকালরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাতসনার সাতর্বক তেক তনলেবেনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইতসতে 
তর্ষয়ক উপলেষ্টা জনার্ সজীর্ ওয়ালজে জলয়র শনিৃলে সামতগ্রক প্রকল্পতে ডাক, শেতেল াগ্াল াগ্ ও িেয -  প্র তুি 
মন্ত্রোেলয়র অধীন র্াংোলেে শেতেল াগ্াল াগ্ তনয়ন্ত্রে কতমেন কিৃবক র্াস্তর্াতয়ি হয়। র্াংোলেে সময় ১১ শম ২০১৮ 
তিোব্দ িাতরখ শুক্রর্ার তের্াগ্ি রাি ২ো ১৪ তমতনলে  ুিরালের শলাতরডার শকলনতড শস্পস শসন্োলরর উৎলেপে মঞ্চ  
শেলক র্ঙ্গর্ন্ধ ু স্যালেোইে – ১ মহাকালে পাঠালনা  হয়। ফ্যােকন -  ৯  রলকলের নিনু সংস্করে ব্লক ফ্াইভ র্ঙ্গর্ন্ধ ু
স্যালেোইেলক তনলয়  ািা কলর তনজস্ব কেপলে। রলকে উৎলেপলের আধা  ণ্টাখালনক পর স্যালেোইেতে কাতিি 
তজওলেেনাতর ট্রােফ্ার অরতর্লে শপৌাঁোয়।  

এই স্যালেোইলের মাধযলম সম্প্রচার,  শেতেল াগ্াল াগ্ ও শডো কতমউতনলকেন শসর্া পাওয়া  ালর্। র্াংোলেে ও র্াোতে 
জাতির অগ্র ািার ধারার্াতহকিায় শ াগ্ হলয়লে আলরা একতে মাইেফ্েক। র্ঙ্গর্ন্ধ ুস্যালেোইে -  ১ উৎলেপলের মধয তেলয় 
আজ আমরা মহাকালে র্াংোলেলের পিাকা উলত্তােন কলরতে। এর মাধযলম তর্লের ৫৭িম স্যালেোইে সেস্য শেলের 
িাতেকায় অেভুবি হলো র্াংোলেে। র্ঙ্গর্ন্ধ ুস্যালেোইে -  ১ প্রকল্পতে র্াস্তর্ায়লন শমাে খরচ হলে ২ হাজার ৯০২ শকাতে 
োকা;  এর মলধয সরকাতর িহতর্ে ১ হাজার ৫৪৪ শকাতে োকা, অর্তেষ্ট অেব ঋে সহায়িা হলি। এই প্রকলল্প সরকালরর শ  
োকা খরচ হলর্ িা স্যালেোইে ভাড়া তেলয় ৮ র্েলরর মলধযই িুলে শফ্ো সম্ভর্ হলর্। এলি পরর্িবী র্ের শেলক এই 
প্রকল্পলক োভজনক প বালয় তনলয়  াওয়া সম্ভর্ হলর্। স্যালেোইে পাঠালনার কাজতে তর্লেলে করা হলেও এতে তনয়ন্ত্রে করা 
হলর্ র্াংোলেে শেলকই। এজন্য গ্াজীপুলরর জয়লের্পুর ও রাঙ্গামাতের শর্ির্ুতনয়ায় দুতে গ্রাউন্ড শেেন তনমবাে করা 
হলয়লে।  

এই কৃতিম উপগ্রহতে স্যালেোইে শেতেতভেন চযালনে,  ইন্োরলনে শসর্াোনকারী প্রতিষ্ঠান,  তভ- স্যাে ও শর্িারসহ ৪০ 
ধরলনর শসর্া শেলর্। প্রাকৃতিক দুল বালগ্ শেতরতিয়াে র্া ভ-ূ অর্তস্থি অর্কাঠালমা েতিগ্রস্ত হলে সারা শেলে তনরর্তেন্ন 
শ াগ্াল াগ্ র্যর্স্থা র্হাে রাখলি এর্ং পতরলর্ে শ াগ্াল াগ্ মাধযম তহলসলর্ ই- শসর্া র্া অনোইনতভতত্তক শসর্া তনতিি করলি 
অতি গুরুেপূেব ভূতমকা রাখলর্ র্ঙ্গর্ন্ধ ুস্যালেোইে। শেলের তেতভ চযালনেগুলোর স্যালেোইে ভাড়া র্ার্ে র্েলর ১২৫ শকাতে 
োকা র্যয় হলে। এই স্যালেোইে পূেবাঙ্গভালর্ কমবেম র্া চােু হলে শস োকা শেলেই শেলক  ালর্। একই সলঙ্গ এই 
স্যালেোইলের িরঙ্গ ভাড়া তেলয় বর্লেতেক মদু্রা আলয়রও সম্ভার্না রলয়লে। স্যালেোইলের র্যান্ডউইডে ও তফ্রলকালয়তে 
র্যর্হার কলর ইন্োরলনে র্তঞ্চি অঞ্চে শ মন – পার্বিয,  হাওড়,  ইিযাতে এোকায় ইন্োরলনে সুতর্ধা শেয়া সম্ভর্। প্রিযে 
অঞ্চলে ইন্োরলনে ও র্যাংতকং শসর্া,  শেতেলমতডতসন ও েূরতনয়তন্ত্রি তেোর্যর্স্থা প্রসালরও র্যর্হার করা  ালর্ র্ঙ্গর্ন্ধ ু
স্যালেোইে -  ১। প্রাকৃতিক দুল বাগ্ িো র্ন্যা,  ঝড়,  জলোচ্ছ্বাস, ইিযাতের গ্তিতর্তধ আরও আগ্াম এর্ং আরও 
তনখুাঁিভালর্ জানা  ালর্ এ স্যালেোইলের সহায়িায়। ইতিপূলর্ব তর্তভন্ন উপগ্রহ শেলক প্রাপ্ত িেয অনু ায়ী প্রস্তুতি তনলি 
পারায় গ্ি পাাঁচ র্েলর  ূতেবঝড়গুলো আলগ্র মলিা েয়েতি করলি পালরতন। এই েয়েতির পতরমাে আরও কতমলয় আনা 
 ালর্ তনজস্ব কৃতিম উপগ্রলহর সাহাল য। দুল বাগ্কােীন দুগ্বমিম অঞ্চলে ( শ মন:  চরাঞ্চে র্া হাওরাঞ্চে,  গ্ভীর সমদু্র র্া 
নেীলি মাে ধরার ট্রোর, ইিযাতেলি)  শমার্াইলের শনেওয়াকব োকলর্। তর্তভন্ন অযাপ র্া অযাতিলকেন সফ েওয়যার র্যর্হার 
কলর দুল বাগ্কর্তেি মানুষ উদ্ধারকমবীলের সলঙ্গ শ াগ্াল াগ্ করলি পারলর্ এর্ং উদ্ধারকমবীরা সহলজ ভুিলভাগ্ীলক খুাঁলজ িাে 
শপৌাঁলে তেলি পারলর্ র্া উদ্ধার কা বক্রলম অংেগ্রহে করলি পারলর্। ঝলড়র আলগ্র ও পলরর েতর্র তর্স্তাতরি িেুনা কলর 
েয়েতির পতরমাে আরও তনখুাঁিভালর্ তনেবয় করা সম্ভর্ হলর্। তঠক শকান্ স্থালন কী ধরলনর সহায়িা েরকার,  িা দ্রুি 
তর্লেষে কলর শস অনু ায়ী িাৎেতেক র্যর্স্থা শনওয়া সহজ হলর্। এখন একো র্াতড় শহলে পড়লে শচালখ শেলখ তর্চার করলি 
হয়। এই উপগ্রলহর েতর্র িুেনামূেক তর্লেষে কলর সামান্য শহলে পড়ার  েনাও ধলর শফ্ো সম্ভর্ হলর্। ফ্লে দু বেনা 

এড়ালনা সহজ হলর্ র্া দু বেনার ওপর আরও শর্তে প্রতিলরাধমেূক  তনয়ন্ত্রে আনা  ালর্। ভূপ্রকতৃির সূক্ষ্ম পতরর্িবন শ মন -  
খাে -  তর্লে পাতনর উচ্চিা,  নেীর নার্যিার িেয, ইিযাতে আরও তনখুাঁিভালর্ পাওয়া  ালর্। এসর্ িেয র্যর্হার কলর 
র্ন্যার র্যাতপ্ত,  শস অনু ায়ী প্রস্তুতি,  র্ন্যা – পরর্িবী সমলয় শকান জতম কলর্ নাগ্াে ফ্সলের জন্য আর্ার উপল াগ্ী হলর্,  

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6_%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97_%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3_%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%A8


ইিযাতে তনধবারে করা সহজ ও র্াস্তর্সম্মি হলর্। জের্ায় ুপতরর্িবন র্া মানুলষর প্রভালর্ পতরলর্লের পতরর্িবন িো র্েলরর 
পর র্ের ধলর এোকার তর্ে- খাে,  রাস্তা াে,  র্সিতভো,  গ্ােগ্াোতে, ইিযাতের কী কী পতরর্িবন হলে িা উপগ্রহ 
শেলক পাওয়া েতর্ তর্লেষে কলর সহলজ শর্র করা  ালর্। এই িেয র্যর্হার কলর র্াস্তর্সম্মি ভতর্ষ্যি পতরকল্পনা গ্রহে করা 
সম্ভর্ হলর্। এোড়া, রাস্তা ালের তনপুে তডতজোে মানতচি করা সম্ভর্ হলর্ এর্ং শসই মানতচি শমার্াইলে র্যর্হার কলর 
শ াগ্াল াগ্ দ্রুি এর্ং তনরাপে করা  ালর্। এি তেন উপগ্রলহর শসর্া র্যর্হার শুধ ু শমার্াইলে কো র্ো ও ইন্োরলনে 
র্যর্হালরর শভিলরই সীমার্দ্ধ তেে। তনলজলের উপগ্রহ হওয়ায় এলক এখন দুল বাগ্ -  শমাকাতর্ো,  শ াগ্াল াগ্ ও কা বকর 
গ্লর্ষো, ইিযাতে  অলনক কালজ র্যর্হার করা  ালর্। র্ঙ্গর্ন্ধ ুউপগ্রহ – ১ এর সলর্বাচ্চ র্যর্হার তনতিি কলর মহাকালে 
আমালের শেলের অগ্র ািা অেুন্ন শরলখ র্ঙ্গর্ন্ধুর স্বলপ্নর শসানার র্াংো গ্ড়লি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাতসনার শনিেৃধীন 
র্িবমান সরকার েৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 

 


