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ডিডিটাল ডিপ্লিীদের মেদে 

 মোস্তাফা িব্বার 

॥ দুই ॥  

(প্রথে ডিডস্তর পর) 

২০১৮ সাদল যখন প্রথেিাদরর েদতা মোিাইল ডিশ্ব িংদেদস মযাগ মেয়ার আেন্ত্রণ এদসডিল তখন আোর িন্য এটি রাষ্ট্রীয় োডয়ত্ব 

হদয় োাঁডিদয়ডিল ময, েন্ত্রী ডহদসদি মসখাদন উপডিত থািদতই হদি। মোিাইল ডিশ্ব িংদেস মূলত মোিাইল অপাদরটরদের ডিশ্ব 

সংগঠন ডিএসএেএ আদয়ািন িদর। আোদের েন্ত্রণালদয়র ডিটিআরডসর িি িািটা মসই মোিাইল অপাদরটরদের ডনদয়। তাই 

এটিদি এডিদয় যািার মিান সুদযাগ মনই। ডিভাদগর েন্ত্রী ডহদসদি এেন এিটি ডিশ্ব সদেলদন না যাওয়ার মিান যুডি থািদত পাদর 

না। তার োদে আোর িন্য এিটি িিব্য রাখার স্লটও রাখা হদলা। ডিন্তু েীর্ ঘ মপ্লন ভ্রেদণর িন্য আডে মযদত আেহী ডিলাে না। 

এেটদির নুরুল িডিরসহ আোর েফতদরর সিদল ডেদল আোদি সেত িরাদত পারল ময, এদত মযাগ মেয়া খুিই প্রদয়ািনীয়। 

এেনডি এটিও িলা হদলা ময, আডে যডে এই ডিশ্বসভায় মযাগ না ডেই তদি রাষ্ট্রীয় ক্ষডত হদি। ডিদেষ িদর আইটিইউ নােি সংিায় 

িাংলাদেদের ময ডিদ্যোন ভূডেিা আদি মসটি ক্ষডতর মুদখ পিদি। ভডিষ্যদত এই সংিায় ডনি ঘাচন িরদল এই যাত্রাটি সহায়ি ভূডেিা 

পালন িরদি। 

এখন আডে এটি ডিশ্বাস িডর ময, ২০১৮ সাদল মোিাইল ডিশ্ব িংদেদস মযাগ না ডেদল রাদষ্ট্রর ক্ষডত না হদলও আডে ডনদি ক্ষডতেস্ত 

হতাে। ডনডিতভাদিই িলদত পাডর ময, মসই ভ্রেণটি না িরদল এখন আফদসাস িরতাে। মযসি ডিষয় ডনদয় আিিাল িথা িলদত 

হয় তার নতুন োত্রা মপদয়ডিলাে ১৮ সাদল িাডস ঘদলানায় মোিাইল ডিশ্ব িংদেদস মযাগ ডেদয়। মসিার সুদযাগ হদয়ডিল েন্ত্রীদের 

অনুষ্ঠাদন িিা ডহদসদি উপডিত থািার। র্র ভরা ডিশ্বিনদের সােদন িথা িদল প্রেংসাও মপদয়ডিলাে। মসটিও ডিল িীিদনর প্রথে 

অডভজ্ঞতা। িাংলাদেে দূতািাদসর নাডভদের িথা েদন রাখার েদতা ডিল। প্রডত মুহূদত ঘ নাডভে আোদের সিল সহায়তা ডেদয়দি। সুদূর 

োডিে মথদি এদস এতটা সহায়তা িরাটা ব্যডতক্রেী ডিল এই ডিষদয় মিান সদেহ নাই। িাডস ঘদলানার পুদরা অডভজ্ঞতার সদেই নাডভে 

যুি ডিল। ডিটিআরডসর তৎিালীন মচয়ারম্যান ি. োিাহান োহমুে এিং এেটদির তৎিালীন েহাসডচি নুরুল িডিদরর িথাও েদন 

রাখদত হদি। অদনি মসডেনাদর মযাগ মেয়া িািাও িিনখাদনদির মিডে ডিপাডক্ষি বিঠদি নানা প্রসে ডনদয় আদলাচনা িদরডি ডিডভন্ন 

মেে ও সংিার সদে। ডিএসএেএ, মফসবুি, মোিাইল অপাদরটরসমূহ, ডিডিটাল প্রযুডি প্রডতষ্ঠানসমূহ িািাও মেলা মেদখ মুগ্ধ 

হদয়ডিলাে। মসিারই প্রথে সারা দুডনয়াদি িি ধরদনর এিটি োাঁকুডন ডেদয়ডিল ৫ডি মোিাইল প্রযুডি।  

মেদে ডফদর এদস ২৫ জুলাই ১৮ আেরা ৫ডি সাডেট িদরডিলাে। তারই সূত্র ধদর এিার আোদের ডনি ঘাচনী ইেদতহাদর ২১-২৩ সাদল 

৫ডি চালু িরার মর্াষণা আদস। সেত িারদণই ১৯ সাদলর ডিশ্ব মোিাইল িংদেদস মযাগ ডেদত আডে ডনদিই আেহ প্রিাে িডর। 

ঢািা মথদিই ডির িরা হদয়ডিল িাডস ঘদলানার ডিডভন্ন িে ঘিা-ম র ডিস্তাডরত ডিিরণ। যডেও মিিল ডেডনস্টারস িনফাদরদে ১০ ডেডনদটর 

এিটি িী মনাট উপিাপনা আোর ডনধ ঘাডরত প্রধান িাি ডিল তথাডপ সরিারী-মিসরিারী অদনি প্রডতষ্ঠাদনর সদে ডিপাডক্ষি বিঠদির 

মপ্রাোেও ডিল। এসি বিঠদির অন্যতে িারণ ডিল আোর েন্ত্রণালয় ডিষয়ি িহুডিধ সেস্যার সোধাদনর উপায় মির িরা। রাষ্ট্রীয় 

ডনরাপত্তা, সাোডিি মযাগাদযাগ ব্যিিাদি ডনরাপে িরা িািাও ৫ডি যথাসেদয় প্রচলদনর ব্যিিা িরার ডিষয়গুদলা খুিই গুরুত্বপূণ ঘ 

ডিল। 

২ িানুয়াডর ১৮ েন্ত্রী ডহদসদি েপথ ও ৩রা িানুয়াডর েন্ত্রণালদয়র োডয়ত্ব েহণ িরার পর পরই আোর সােদন িি চযাদলঞ্জ ডিল দুটি। 

প্রথেত ৪ডির ডনলাে িরা এিং ডিতীয়ত িেিন্ধু স্যাদটলাইট ১ উৎদক্ষপণ িরা। মসই চযাদলঞ্জ মোিাদিলার প্রডক্রয়াদতই িাডস ঘদলানার 

মোিাইল ওয়ার্ল্ঘ িংদেদস মযাগোন িস্তুত আোর িন্য এিটি িািডত চাপ ডিদলা। ডিন্তু মযদহতু মটডলিে েন্ত্রণালদয়র োডয়ত্ব পালন 



িরদত হদি মসদহতু েীর্ ঘ ভ্রেদণর ঝ াঁডি ডনদয়ও িাডস ঘদলানার ফ্লাইট ডির িডর। সিডিছুর খিরাখির ডনদয় এডেদরটাসদি আোদের িাহি 

ডনণ ঘয় িরা হয়। 

মপোয় এিিাদল ট্রাদভল এদিন্ট ডিলাে ডিধায় এডেদরটাস আোর অদনি মচনা নাে। এডেয়ার ডসোপুর এয়ারলাইে ও েধ্যপ্রাদচযর 

এডেদরটাস িরািরই আিাে ভ্রেদণর িগদত শ্রদ্ধার সদে উচ্চাডরত হদয়দি। দু’টির এিটি এডেদরটাস যাওয়ার ব্যিিা হওয়াদত খুডেই 

হদয়ডিলাে। মিদল িাডনদয়ডিল এডেদরটাদসর দুই টুিদরা ফ্লাইদটর োদে দুিাই িাডস ঘদলানা অংেটি ডিদশ্বর নিীনতে উদিািাহাি এ-

৩৮০ ডেদয় হদি। ডিিয়ই িাডনদয়ডিল ময এডেদরটাদস ওয়াইফাই আদি। এিার টাডি ঘস এয়ারলাইদে ভ্রেণ িরদত ডগদয় মেখলাে ময 

ওখাদনও মিিল ওয়াইফাইই মনই মরাডেং মোিাইল িল িরার সুডিধাও রদয়দি। তদি এই িথাটিও সতয ময আিােপথ িা সিিপথ 

মিানখাদনই ইন্টারদনদটর অিিা আোদের পিে হয়ডন। মিিল মযখাদন ওয়াইফাই ডিল মসখাদন ইন্টারদনদটর গডত ভাল ডিল। 

মহাদটল ও প্রেে ঘনী িল দুটিদতই মযদহতু আোদের ডেদনর-রাদতর সেয়টা মিদটদি মসদহতু ইন্টারদনট ডনদয় মতেন মিান অসুডিধা 

অনুভি িডরডন আেরা। তদি ইন্টারদনট ও ইউদরাদপ তার প্রদয়াগ ডিষদয় মযসি উচ্চ ধারণা মপাষণ িদরডিলাে মসটা মতা মভদেদিই। 

আেরা এখনও েদন িডর, মোিাইল িা িাটা প্রযুডি ব্যিহাদর আেরা অদনিটাই ডপডিদয়। আহা ইউদরাদপর ডি মনটওয়াি ঘ! ডি 

অসাধারণ তার গডত! িায ঘত এখন ইউদরাপদি আোদের েদতা মেদের িাি মথদিই ডেখদত হদি। আডে প্রায়ই মফসবুদি ভারদতর 

মোিাইল ও িাটা ডনদয় অকুণ্ঠ প্রেংসা শুডন। ডিও মোিাইদলর িে োে শুদন ডফট হদয় যা াওয়ার েদতা েো। ডিন্তু ডনদি ভারত সফর 

িদর মটর মপদয়ডি যদতা গদিঘ তদতা িদষ ঘ না। আোদের মোিাইদলর মনটওয়াি ঘ-ডিদেষত োেীদণর খুি খারাপ। িল ড্রপ ডনয়ডেত 

ডিষয়। িাটা মরটও যদথষ্ট উচ্চ, গডত িে। তার পদরও আোদের র্দর-অডফদস আোদের আইএসডপরা চেৎিার িাটা মসিা প্রোন 

িদর। আো িডর, মোিাইলসহ িাটা ও অন্যান্য ডিডিটাল মসিায় আেরা ইউদরাপদি িাডিদয় মযদত পারি। গত িদয়ি িিদর আেরা 

অিিাঠাদোগত মযসি অেগডত সাধন িদরডি তাদত আোর প্রতযাো পূরণ হদি মতেনটা আো িরদতই পাডর।  

আিােপদথর ভ্রেণটাও মতেন ডিরডিির ডিল না, যডেও এত লম্বা ভ্রেণ আোর অপিদের তাডলিার েীদষ ঘ। আিােপথ, ট্রানডিট 

এিং িাডস ঘদলানা ডিোনিেদরর আডতদথয়তা ডিল স্মরদণ রাখার েদতা। িাংলাদেে দূতািাস মিিল মসডেন নয় পুদরা সফরটাদতই 

অসাধারণ সেথ ঘন ডেদয়দি। যডেও োডিে মথদি িাডস ঘদলানা এদস তাদের সি িাি িরদত হদয়দি তথাডপ আোর িাদি প্রোডিেয় 

মলদগদি আোদের এিখ- িাংলাদেদের অনন্য মেহোনোডর ও প্রদটািল। আোদি আদগই সতিঘ িরা হদয়ডিল ময িাডস ঘদলানায় 

আওয়ােী লীগ মিিল ডিভি নয় সংিধ ঘনা িানাদতও োরাোডর িদর। আোর ও দূতািাদসর সািধানতায় আেরা মিান অোডি িািাই 

ডিোনিের িািদত পাডর। অিশ্য মসই সফদরই আোদের িাঙালী িন্যারা ডপঠা আর চা ডনদয় আোদের মহাদটল রুদে এদস ময 

আপ্যায়ন িদরডিল মসটি িখনও মভালার নয়। মসডেন তারা প্রোণ িদরডিল িধূ-োতা-িন্যারা মেদে যা ডিদেদেও তা। ওদের িন্যই 

পৃডথিীটা এত সুদখর।  

৫ডির সদে প্রথে মেখা : ৮৭ সাল মথদি িডিউটাদরর সদে িসিাস িরার ফদল তথ্যপ্রযুডি িা এর সদে সংডিষ্ট খাত ডনদয় আোর 

যতটা আেহ ততটা মোিাইল প্রযুডি ডনদয় ডিল না। ডিন্তু েন্ত্রীর োডয়ত্ব মনয়ার পর অনুভি িরলাে- আোর িাদির িি অংে জুদি 

ডিরাি িদর োিাইল প্রযুডি। সাধারণভাদি মোিাইল প্রযুডি ডনদয় মযসি ধারণা থািার তা ডনদয় এর প্রচলন, ডসটিদসল ব্যিহার, 

েদনাপডল ভাো, মোিাইদল ইন্টারদনট ব্যিহার ইতযাডের সদে মিে ভালভাদিই পডরডচত। এর ২ডি, ৩ডি িা ৪ডি সিদিঘও স্পষ্ট 

ধারণাও রদয়দি। ডিন্তু িাডস ঘদলানায় পা ডেদয়ই মটর মপলাে এই মোিাইল মেলার সুর ডভন্ন। প্রেে ঘিদের এিোত্র মক্ষত্র ৫ডি। 

মসডেনাদরর এিোত্র উপিীব্য ৫ডি। কৃডত্রে বুডদ্ধেত্তা মথদি ব্লি মচন -সি ডিছুর মিন্দ্র ৫ডি। িলা মযদত পাদর সেয়টা পুদরাটাই ৫ডি 

ডেদয়ই মিদট মগল। তদি এর িাইদরও িাি িরদত হদয়দি অদনি। সরিারীভাদি সফদরর ময ডিিরণ ডেদয়ডি তা তুদল ধরডি। 

GSMA-এর মোিাইল ওয়ার্ল্ঘ িংদেস (এেিডব্লউডস)-২০১৮ : গত ২৬-২৮ মফব্রুয়াডর ২০১৮ ডরিঃ তাডরদখ মস্পদনর িাডস ঘদলানায় ডিডভন্ন 

মেদের েন্ত্রী িদগ ঘর উপডিডতদত GSMA-এর মোিাইল ওয়ার্ল্ঘ িংদেস (এেিডব্লউডস) সদেলন অনুডষ্ঠত হয়। উি সদেলদন 

গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাদেে সরিাদরর িাি, মটডলদযাগাদযাগ ও তথ্যপ্রযুডি েন্ত্রণালদয়র েন্ত্রী মোস্তাফা িব্বাদরর মনতৃদত্ব িাংলাদেদের উচ্চ 

পয ঘাদয়র সরিারী ও মিসরিারী GSMA-এর মোিাইল ওয়ার্ল্ঘ িংদেস (এেিডব্লউডস)-২০১৮ গত ২৬-২৮ মফব্রুয়াডর ২০১৮ ডরিঃ 

তাডরদখ মস্পদনর িাডস ঘদলানায় ডিডভন্ন মেদের েন্ত্রীিদগ ঘর উপডিডতদত GSMA-এর মোিাইল ওয়ার্ল্ঘ িংদেস (এেিডব্লউডস) সদেলন 

অনুডষ্ঠত হয়। 

উি সদেলদন গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাদেে সরিাদরর িাি, মটডলদযাগাদযাগ ও তথ্যপ্রযুডি েন্ত্রণালদয়র েন্ত্রী মোস্তাফা িব্বাদরর মনতৃদত্ব 

িাংলাদেদের উচ্চ পয ঘাদয়র সরিারী ও মিসরিারী প্রডতডনডধরা অংেেহণ িদরন। েন্ত্রী পয ঘাদয়র এই সভায় মটডলদযাগাদযাগ খাদতর 

ডিডভন্ন চযাদলঞ্জ ও সম্ভািনাসহ 4G/LTE, 5G, I OT, তরে, কৃডত্রেবুডদ্ধেত্তা, আধুডনি েহর ও সোি ব্যিিা, ডিডিটাল অথ ঘনীডত 

ইতযাডে ডিষদয় আদলাচনা িরা হয়। এ িিদরর সদেলদন ২০৫টি মেে হদত প্রায় ১ লাখ ৭ হািার িন প্রডতডনডধ অংেেহণসহ ২ 



হািার ৪০০টি মিািাডনর পণ্য মসিা প্রেডে ঘত হয়। এই সদেলদন ৩ হািার ৫০০টি আিিঘাডতি ডেডিয়ার প্রডতডনডধগণ প্রযুডির 

উৎিষ ঘতা, ব্যিহার ও সম্ভািনা ডনদয় ডিডভন্ন গণোধ্যদে সংিাে সম্প্রচার িদরদি। এ িািা ৫এ-এর উদ্ভািন, তরদের ক্রেিধ ঘোন 

আিশ্যিতা, মগাপনীয়তা, সীোি এলািায় তথ্য উপাদত্তর গডত প্রিাহ, ধারণ ক্ষেতা ও সাোডিি উন্নয়ন, ডেক্ষা ও স্বািয মসিাসহ 

অন্যান্য মক্ষদত্র মোিাইল ব্যিহাদরর ব্যাপিতা ডনদয় আদলাচনা িরা হয়। িাংলাদেেসহ ডিডভন্ন মেদের ৭১ িন েন্ত্রী, ৮৫টি ডনয়ন্ত্রি 

সংিার প্রধানসহ মোট ১৮১টি মেে এিং আিিঘাডতি সংিার ২ হািার িদনর অডধি প্রডতডনডধ ডেডনডিয়াল সভায় উপডিত ডিদলন।  

এ িািাও প্রায় ৬০০ িন ডিডনদয়াগিারীসহ মোট ২০ হািার িদনর অডধি প্রডতডনডধর অংেেহদণ ৪ িধৎং ঋৎিস র্ডি (৪ণঋর্) 

নাদে এিটি ডিপাডক্ষি আদলাচনা সভা অনুডষ্ঠত হয়। ডিতীয় িাদরর েদতা নারীিান্ধি প্রযুডি েীষ ঘি সভায় মোিাইল ডেদে ডলে বিষম্য 

িডেদয় আনার ওপর ডিদেষ গুরুত্বাদরাপ িরা হদয়দি। ৪ (চার) ডেনব্যাপী অনুডষ্ঠত মোিাইল ওয়ার্ল্ঘ িংদেদসর সভায় ডস্পি মিাডচং, 

মনটওয়াডি ঘং ইদভন্টস, ওয়াি ঘেপ, মোিাইল ওয়ার্ল্ঘ লাইভ টিডভ প্যাদনলসহ ডিডভন্ন িে ঘসূচী েহণ িরা হদয়দি। 

িাি, মটডলদযাগাদযাগ ও তথ্যপ্রযুডি েন্ত্রণালদয়র োননীয় েন্ত্রীর মনতৃদত্ব িাংলাদেদের প্রডতডনডধরা গত ২৬, ২৭, ২৮ মে, ২০১৮ 

তাডরদখ মোিাইল ওয়ার্ল্ঘ িংদেস ২০১৮-এর ডনম্নিডণ ঘত িে ঘসূচীদত অংেেহণ িদরন।’ 

িাংলাদেদের প্রডতডনডধেদলর িে ঘসূডচর ডিিরণ মেিার আদগ এটিও িলা েরিার ময প্রডতডনডধেদল আোর েদতা েন্ত্রী িািাও 

ডিটিআরডসর এিটি েডিোলী প্রডতডনডধেল এিং মেেীয় মোিাইল অপাদরটরদের এিটি েডিোলী েল অংে মনয়। েলটির গঠন এতা 

িহুমুখী ডিদলা ময িংদেদসর সিল িাদিই আেরা অংে ডনদত মিান অসুডিধার িা ডরদসাস ঘ পারসদনর সংিদট পডিডন। 

(চলদি) 

মলখি : তথ্যপ্রযুডিডিে, িলাডেস্ট, মেদের প্রথে ডিডিটাল ডনউি সাডভ ঘস আিাস-এর মচয়ারম্যান-সাংিাডেি, ডিিয় িীদিাি ঘ ও 

সফটওয়্যার-এর িনি 

 

 


