া উেথর বহার ৫০ শতাংশ বেড়েছ
পা দাতা: Sohel Rana অে াবর ১৪, ২০১৫ in সা িতক খবর ম
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Follow
চলিত বছেরর থম ছয় মােস দেশ া উইেথর বহার ৫০ শতাংশ বেড় ১৩৬ দশিমক ৪৫ িজিবিপএেস
দ িড়েয়েছ।
গত বছেরর িডেস র শেষ এর পিরমান িছল ৯১ দশিমক ১২ িজিবিপএস। সংি েদর মেত, বছর শেষ সরকাির
ও বসরকািরভােব সরবরাহ করা া উইেথর বহার আরও বেড় ২০০ িজিবিপএস হেব।
স িত টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন িব আরিসর এক বঠেক এ ত জানােনা হয়।
া উইথ বহােরর হার অেনক বাড়েলও এর সামি ক বহার িনেয় অসে াষ রেয়েছ সংি
বসায়ী এবং
গেবষকেদর মে ।
তােদর মেত, আথ-সামিজক উ য়েনর কােজ ব কমই বহার হে
ি র এ িবধা। বরং ই ারেনট ডটা
িহেসেব এর যেতাটা বহার হে তার ৯০ শতাংশ চেল যাে সামািজক যাগােযাগ মা েমর বহাের।
সংি রা বেলন, ি িজ চা , া উইডেথর
াস, ই ারেনট সবার াহক ি , সরকাির পযােয়
ই ারেনটিভি ক িবিভ কায ম চা র ফেল া উইেথর বহার বেড়েছ।
া উইেথর বহার ি সে রা ায় িত ান বাংলােদশ সাবেমিরন ক াবল কা ািন িলিমেটেডর
(িবএসিসিসএল) ব াপনা পিরচালক মেনায়ার হােসন বেলন, েনর পর থেক িতন মােসর মে মাট বহার
ইিতমে দড়শ িজিবিপএস ছািড়েয় গেছ। এর কারণ িহেসেব িতিন বেলন, েন তােদর বহার িছল ৩৩
দশিমক ৫ িজিবিপএস। এখন তা ৪৪ িজিবিপএস হেয় গেছ। লত দাম কমােনার কারেণই তােদর সরবরাহ করা
া উইেথর বহার এেতাটা বেড়েছ।
দেশ সাবেমিরন ক াবেলর বাইেরও া উইথ সরবরাহ কের থােক ছয় ই ার াশনাল টেরি য়াল ক াবল
(আই িস) িত ান। এ কা ািন েলা ভারত থেক া উইথ এেন িবি কের থােক।
িব আরিসর িহসাব অ সাের, ন পয এ কা ািন েলা সরবরাহ কেরেছ ১০৩ িজিবিপএেসর বিশ। এ মাট
া উইডথ চািহদার ৭৫ শতাংশ। আর িবএসিসিসএেলর া উইডথ বহার হে ৩৩ িজিবিপএস, যা বছর
শেষ িছল ২৪িজিবিপএস।
িব আরিস ে জানা গেছ, আই িস েলার মে ওয়ান এিশয়া অ ালােয় ৩৪ িজিবিপএস সরবরাহ করেছ, যা
গত বছেরর শেষ িছল ২৩ িজিবিপএস।

এর বাইের ফাইবার অ াট হাম েনর শেষ িদেয়েছ ২৮ িজিবিপএস, যা গত বছেরর শেষ িছল ১৭ িজিবিপএস।
াে া টিল সািভেসস িডেস র শেষ ১০ িজিবিপএেসর িবপরীেত েন ১৩ িজিবিপএস িবি কেরেছ। সািমট
কিমউিনেকশনেসর িবি র পিরমান েন িছল ১৪ িজিবিপএস ও িডেস ের ৭ িজিবিপএস। নেভাকম েন ৮
িজিবিপএস সরবরাহ করেলও িডেস ের িছল মা ৩ িজিবিপএেস। অ িদেক িবিড িলংক কিমউিনেকশন এখন ২
িজিবিপএস া উইডথ সরবরাহ করেলও গত বছেরর শেষ তারা িদেয়িছল ১ দশিমক ২ িজিবিপএস।
পিরসং ান অ যািয় দখা যায়, গত কেয়ক বছের ধারাবািহকভােব বেড়েছ া উইডেথর চািহদা। ২০০৮ সােল
া উইডেথর চািহদা িছল ৭ দশিমক ৫ িজিবিপএস। পেরর বছর ায় ৮ িজিবিপএস, ২০১০ সােল ১৫ িজিবিপএস
ও ২০১১ সােল ায় ২৩ িজিবিপএস া উইডথ বহার হেয়েছ। এ সময় পয িবএসিসিসএল িছল ানীয়
বাজাের া উইেথর একমা জাগানদাতা।
পের ২০১২ সােল আেস আই িস কা ািন েলা। আর তখন থেকই ভারত থেক দদারেছ কম দােম া উইথ
আসেত থােক। ফেল া উইেথর চািহদাও বাড়েত থােক লািফেয় লািফেয়।
িবএসিসিসএেলর া উইডেথর দাম কমােনাও এে ে িমকা রেখেছ। ২০০৮ সােল দেশ িত মগািবটস পার
সেক (এমিবিপএস) া উইডেথর দাম িছল ৭২ হাজার টাকা। গত বছর এি েল তা সেবা ২ হাজার ৮০০
টাকা। এ বছেরর সে ের তা আরও কেম যায়।
অ তম শীষ আই িস িত ান ফাইবার অ াট হােমর িচফ ােটিজক অিফসার মন আহেমদ সািবর বেলন,
িতেযািগতা লক দােম া উইডথ সরবরাহ করেছ আই িস েলা। িবএসিসিসএেলর লনায় কম দােম
া উইথ সরবরাহ করায় এসব িত ােনর াহক বাড়েছ।
তার মেত, বছর শষ হেত হেত দেশ া উইেথর বহার ২০০ িজিবিপএেসর কাছাকািছ চেল আসেব।
বতমােন দেশ ই ারেনট সবার সংেযাগ আেছ ৫ কা ২২ লাখ ২৯ হাজার। া উইেথর দাম আরও কমেল তা
ই ারেনট াহক বাড়ােতও িমকা রাখেব বেল মেন কেরন সবাই।

