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এেক অভাবনীয় সাফল  বলেলন ম ী মা াফা জ ার

িফেরাজ মা া  ॥  তথ যিু  ও  টিলেযাগােযাগ খােত  গত কেয়ক  বছের ত াশার চেয় াি  বিশ  ঘেটেছ।
সরকােরর সাহসী িস াে  দেশর আজেকর এ উ রণ। মহাকাশ জয় হেয়েছ। ব ব ু  ােটলাইেটর অিধকারী
িবে র ৫৭তম দশ িহেসেব বাংলােদশ আ কাশ কেরেছ। ােটলাইেটর মাধ েম শহর ও ােমর বষম  দূর
হেব। বেড়েছ ই টারেনট মাবাইল ব বহারকারীর সংখ া। সবেচেয় বড় অজন হেয়েছ দেশ ব া ডউইথ ব বহাের।
গত ১২ বছের যত ব বহার হেতা- ফারিজ চালু হওয়ার পর িতন ণ বেড় গেছ। এ থেকই মািণত হয় দশ
তথ যিু েত কত দূর এিগেয়েছ। এ বছর তথ যিু  খাত থেক দড় িবিলয়ন ডলার আয় অিজত হেব বেল আশা
করা হে । বাংলােদেশর এই সাফল  িব জুেড় আেলাচনা হে । বতমান ধারা অব াহত থাকেল ’২১ সােলর আেগই
িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমাণ হেব। ডাক টিলেযাগােযাগ ও তথ যিু ম ী মা াফা জ ার এ তথ  জািনেয়েছন।

তথ যিু  ও  টিলেযাগােযাগ িবভাগ সূে  া  তথ  মেত,  তথ যুি  খােত  বাংলােদশ  অজন কেরেছ বশ
কেয়কিট আ জািতক পরু ার, যেশাের শখ হািসনা সফটওয় ার টকেনালিজ পাক চাল,ু ি তীয় সাবেমিরন ক াবেল
সংযু , ডাক টাকার চলন, সফটওয় ার ও সবা খােত রফতািন ে  হাজার কািট টাকা ছািড়েয় গেছ। ফারিজ
ও  মাবাইল  ন র  পােটিবিলিট  (এমএনিপ)  চাল,ু  দেশর  থম  ােটলাইট  ব ব -ু১  মহাকােশ  উৎে পণ,
ব া ডউইেথর ব বহার ১ টরার বিশ, ই টারেনট ব বহারকারীর সংখ া ৯ কািট ১১ লাখ ৯৪ হাজাের উ ীণ হেয়েছ,
মাবাইল সংেযাগ ১৫ কািট ৫৮ লাখ ১০ হাজার। এসবই তথ যিু  ও টিলেযাগােযাগ খােত অভাবনীয় উ িতর
া র। শহর ও ামা েলর মা ষ ই টারেনেটর মাধ েম সরকােরর ৪০ ধরেনর সবা িনেত পারেছন। চালু হেয়েছÑ

ই-কিৃষ, ই- হ থসহ সরকােরর পূণ অেনক সবা মা ষ ঘের বেসই এখন এসব সবা পাে ন। িবচার িবভােগ
ই-জুিডিসয়াির কে র অ গিত ঘেটেছ, িবে র প ম বৃহ ম ডাটা স টার িনমাণ কাজ ায় শষ পযােয়, এ াপস
ও গিমং  ডেভলপেম ট  ই ডাি  কে র কাজ চলেছ। মেহশখালীেক  িডিজটাল ীেপ পা র করা  হেয়েছ।
সারােদেশ শখ রােসল িডিজটাল ল াব তির, ই-কমাস নীিতমালা ও িডিজটাল িসিকউিরিট এ া  বা বায়ন করা
হেয়েছ িবদায়ী বছেরই।

ডাক টিলেযাগােযাগ ও তথ যিু ম ী মা াফা জ ার বেলন, দেশ িডিজটাল আইন জ রী িছল। সাইবার াইম
মা া  ছািড়েয়িছল,  য  হাের  সাইবার  জগতেক  অপ চােরর হািতয়ার িহেসেব  ব বহার করা  হি ল  তােত  দশ
চরমভােব িত  হেতা। আমরা সাইবার জগতেক িনরাপদ রেখ জনগেণর কােছ ই টারেনট িবধা পৗেঁছ িদেত
চাই। দেশর মা েষর কােছ ই টারেনট পৗেঁছ দয়া আমােদর অ ীকার। দেশর িতিট মা েষর হােত ই টারেনট

িবধা থাকেল দেশর উ য়ন কউ রাধ করেত পারেব না। উ ত দেশর কাতাের দশ এখনই অব ান করেছ।
িভশন ২০২১ সােলর আেগই আমরা িডিজটাল বাংলােদশ গেড় তুলেত স মতা অজন করব। িডিজটাল বাংলােদশ
গড়েত হেল সাইবার জগতেক িনরাপদ রাখেত হেব। িতিট মা ষেকও িনরাপেদ রাখেত হেব। এ জ  িডিজটাল
আইন ণয়ন করা হেয়েছ। যার যা খুিশ তাই সামািজক যাগােযাগােগর মাধ েম পা  করা যােব না। এেত সমােজর
শাি  িবন  হেত পের। এই িচ া মাথায় রেখই আইনিট ণয়ন করা হয়। থম িদেক আইনিট িনেয় দেশর বশ
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িকছু লাক আমােক গালম  কেরেছ। পের আইনিটর েয়াজনীয়তা বুঝেত পের এখন তারাই আইনিটর িবধা
ভাগ করেছন। পিৃথবীর অ  দশেকও এখন আমােদর অ সরণ করেত হে । এ আইন কিপ করা ছাড়া তােদর

িবক  রা া নই। তথ যিু  জগতেক এখন আর কউ অপরােধর কােজ ব বহার করেত পারেছ না। দেশর যবু
সমাজ এখন ানিভি ক কােজ ই টারেনট ব বহার করেছ। তারা তথ যিু েত দ  হে । এভােব এিগেয় যেত
পারেল আমরা অ িদেনর মেধ ই উ ত দেশর সািরেত দাঁড়াব।
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