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গত বছর ওয়া  ইেকানিমক ফারােমর সভায় িগেয় পিরচয় হেয়িছল এক চীনা উে া ার সে । অব  ত েক উে া া না বেল 
উে া ােদর রাল মেডল বলাই ভােলা। এই ভ েলাকেক ফাবস াগািজন িথবীর সবেচেয় মতাধর মা ষেদর একজন বেল 
ঘাষণা কেরেছ। ত র নাম জ াক মা। গাটা চীেন িতিনই সব থম ি  িযিন ই ারেনেটর মতা স েক ঝেত পেরিছেলন। 

িতিন বতমােন আিলবাবা েপর িনবাহী চয়ার। ওয়া  ইেকানিমক ফারাম ২০১৬ সােল আমােক ‘ইয়ং াবাল িলডার’ িহেসেব 
মেনানীত কের। এর ফেল িতবছর িবে র িবিভ  দশ থেক মেনানীত ত ণ িব  নতােদর সে  জেনভায় অ ি ত ওয়া  
ইেকানিমক ফারােমর সভা েলােত আমার অংশ হেণর েযাগ তির হেয়েছ। ২০০১ সােল িতিনও ‘ইয়ং াবাল িলডার’ িহেসেব 
মেনানীত হেয়ই এখােন এেসিছেলন। বতমােন িতিন এই ফারাম র বাড ম ার িহেসেব কাজ করেছন। গত বছর িতিন এেসিছেলন 
িলডারিশপ িনেয় ব  িদেত। ত র কাছ থেক একটা আ য িবষয় জেনিছলাম। িতিন বেলন, ‘যা িক  িনেয় অিধকাংশ মা ষ 
অিভেযাগ কের, এই সকল অিভেযােগর পােশই হাত ধরাধির হ টেছ উে া ােদর জ  েযাগ’। 

জ াক মার কথাটােক আমােদর দেশর পিরে ি েত িবেবচনা কের দখা যাক। ঢাকা শহেরর যানজট িনেয় মা েষর অিভেযােগর 
অ  িছল না। এখন মা ষ যানজটেক পাশ কা েয় ‘উবার’ বা ‘পাঠাও’ এর মেতা সবা বহােরর েযাগ পেয়েছ। এর ফেল িব ল 
পিরমাণ মা েষর জ  তােদর দনি ন যা াপেথর িবরতা কিমেয় আনা স ব হেয়েছ। ফেল এই ধরেনর সািভেসর জনি য়তা 

িতিদনই বাড়েছ। দখা যাে , যা িনেয় অিধকাংশ মা েষর অিভেযাগ, আসেল সখােনই রেয়েছ েযাগ। অেনকটা ছাইেয়র িনেচ 
থাকা অ  রতেনর মেতা। একজন উে া ােক সই রতন  চনার মতা থাকেত হেব। একই সে  ত েক অ ত ১০ বছর পেরর 

িথবীটা িকভােব চলেব, সটাও বাঝার চ া করেত হেব। জ াক মা আেমিরকায় ই ারেনেটর বহার দেখ ১৯৯৬ সােল চীেন 
িফের যখন এর েযােগর কথা মা ষেক বলেত  কেরন। তখন চীনরা িব াসই কেরিন য এমন িক  থাকেত পাের। জ াক মার 
কােনা উ িশ ার িডি  িছল না। কােনা টাকা-পয়সাও িছল না। িক  জ াক মা েঝিছেলন, িথবীেত যেহ  ই ারেনট আেছ, এর 
ত িব ার ঘটেব এবং আগামী ৩০ বছেরর মে  ৯০ শতাংশ বািণজ  অনলাইেন চেল আসেব। দখার এই মতাটাই উে া া 

িহেসেব জ াক মার  অথৈনিতক অব াটাই নয়, িথবীর অেনক মা েষর জীবনেকই বদেল িদেয়েছ। িথবীেত ন ন উে াগ বা 
াটআপ িবজেনস েলার ওপর চালােনা সমী া থেক জানা যায়, থম ই বছেরর মে  ৮০ শতাংশ াটআপ ঝের পেড় বা ব  

হেয় যায় এবং ৫০ শতাংশ উে াগ থ হয় থম প চ বছের। এসব াটআেপর অেনকই িক  ভােলা আইিডয়া এবং চলার মেতা 
ফা  িনেয়  হেয়ও দ ড়ােত পাের না। তাহেল একটা ভােলা আইিডয়া থাকাই িক একটা সফল াটআেপর থম ও ধান শত 
নয়? এসব উে ােগর পছেন েয়াজনীয় িবিনেয়াগই বা একটা াটআপেক সফল কের তালার জ  কততম শত? 

আেমিরকান ি িবদ িবল  স ১৯৯৬ সাল থেকই িবজেনস ইনিকউেবটেরর মা েম াটআপ িনেয় কাজ করেছন। িযিন ওহপ. 
বা ড়ঞড়.পড়স এর মেতা সাচ ইি ন ি  কেরিছেলন, যা পরবত  সময় ইয়া  িকেন নয় এবং ‘ইয়া ! সাচ, মােক ং’ এ পিরণত 



কের। ইটােরর সাচ ইি ন ইট-আপসহ অসং  াটআপ ত র হােত ি  হেয়েছ। িবল  স ১০০ ক ািনর ডাটা সং হ ও 
পযােলাচনার মা েম াটআেপর সফলতা ও থতার য ত  আমােদর সামেন হািজর কেরেছন, তা িছল িব য়কর। তার গেবষণা 
বলেছ, এক  াটআেপর সফলতার অ তম ধান শত এক  ভােলা িবজেনস আইিডয়া হেলও, এ  ১ ন র শত নয় বরং প চ  

ধান শেতর মে  এর অব ান তীয়। এ গেবষণায় িবিনেয়ােগর িবষয়  প ম এবং বািক চার  শেতর চেয় কম ণ। 
তাহেল ধান শত  কী? েসর গেবষণা বলেছ, এ  হে  টাইিমং। অথাৎ একজন উে া ার এমন এক  আইিডয়া িনেয় কাজ 
করেত হেব, যটােক অব ই সমেয়াপেযাগী হেত হেব। একজন উে া ােক ভাবেত হেব, তার আইিডয়া  বা বায়েনর সময় িক 
এখেনা আেসিন? বা মা ষ িক এই েত ত এই ধরেনর সবা িনেত? 

‘উবার’-এর মেতা রাইড শয়ািরং উে াগ েলার সফলতার অ তম কারণ হে  এর সমেয়াপেযািগতা। ঢাকা শহের মবধমান 
মা ষ, যানজট, গণপিরবহন েলােত গাদাগািদ িভড় এবং িসএনিজ অেটািরকশাচালকেদর দৗরাে র সে  পা া িদেয় এই সািভেসর 
জ  চািহদা তির হেয়েছ। আবার ২০১২ সােল ও ২০১৮ সােল চা  হওয়া যথা েম ি িজ ও ফারিজ নটওয়াকও এই ধরেনর 
সবার জনি য় হেয় ওঠার পছেন বড় িমকা রেখেছ। িক  ‘উবার’ এর উে া ারা যিদ ২০০৫ সােল একই উে াগ িনেয় এ দেশ 

কাজ  করেতন, তাহেল সফলতার খ দখেত ত েদর প চ-সাত বছেরর বিশ সময় লাগত এবং এই েরা সময়টা ধের িবিনেয়াগ 
করার েয়াজন হেতা। এই দীঘ সমেয় িবিনেয়াগকারীরা হতাশ হেয় পড়েত পারেতন। অথবা দখা যত, ই ারেনেটর ধীরগিতর 
কারেণ এমন চমৎকার উে াগ  দ ড়ােতই পােরিন। তাই উে াগ সফল হেত হেল তােক সমেয়াপেযাগী হেত হেব। াটআপেক 
সফল করার ি তীয় ধান শত হে  ম। উে া া হওয়ার জ  উ িশ া বা র অথকিড় থাকাটা কােনা আবি ক শত নয়। 
িক  উে া া যিদ তার ব  বা পিরিচতেদর ভতর থেক অথবা িথবীর যেকােনা া  থেক উপ  মা ষেদর িনেয় েয়াজনীয় 

ম ি  করেত পাের, তাহেল উে াগ  সফল হওয়ার স াবনা বেড় যায় অেনকাংেশ। উে া ােক  এই মা ষ েলােক তার 
িলডারিশেপর মা েম পিরচালনা করেত হেব। এই ধরেনর ম তিরর জ  ত ণেদর েযাগ সবেচেয় বিশ। প ােলর কা 
ফাউ ার া  লভিচন যখন অনলাইন মািনর িসিকউির  বাড়ােনার এলেগািরদম িনেয় কাজ করেছন, তখন িতিন িব িব ালেয়র 
ছা । ফেল ত র জানা িছল, একই ধরেনর এলেগািরদম িনেয় ওই িব িব ালেয় আেরা কারা কাজ করেছ। া  িনেজ িছেলন দ  
কাডার, িক  িতিন িনেজর ভতের াটআপ পিরচালনা করার মেতা দ তার অভাব বাধ করেতন। ব েদর অেনকেকই িতিন 
প ােলর িসইও হওয়ার জ  অ েরাধ কেরন। পের ত র অ েরােধ সাড়া িদেয় িপটার থইল এিগেয় আেসন। িযিন প ােলর থম 

িবিনেয়াগকারীও িছেলন। া  অিধকার করেলন ক ািনর িস ও পদ। 

ভােলাভােব ম পিরচালনার জ  একজন উে া ােক িনেজর েলােক ত র সহকম েদর মে  ছিড়েয় িদেত হেব। এ কারেণ 
একজন উে া ার ত র উে ােগর সফলতা স েক িনেজর ভতের গভীর িব াস থাকা েয়াজন। কারণ ত েক েরা সময়টায় 
অেনক ঘাত- িতঘােতর ভতর িদেয় যেত হেব। কখেনা সম া েলা এত তী  হেয় উঠেব, হার মেন িনেত বা থতােক ীকার 
কের িনেত মন চাইেব। িক  এই পিরি িতেত ত েক েল ধরেব ত র িনেজর আইিডয়া স েক গভীর িব াস। এ ই একজন 
উে া ার চািলকাশি । ত র । জ াক মা বেলন, ‘আমরা থ হেল অ  কউ িন য়ই সফল হেব।’ আসেল একটা সম া 
সমাধােনর জ  য চ ােল টা রেয়েছ, একটা স ণ ন ন উে াগ সই চ ােল টােক হণ কেরই দ ড়ায়, বড় হয়। 

েসর গেবষণায় তীয় শত  হে  আইিডয়া। যেহ  আইিডয়া িনেয় এরই মে  বেলিছ, তাই সরাসির চ থ শেত চেল যাি । 
একটা াটআেপর সফল হওয়ার পছেন এক  ভােলা িবজেনস মেডলও জ ির। কারণ একটা ক ািনেক ত র আয় ও আেয়র উৎস 
স েক পির ার ধারণা থাকেত হেব। একটা ভােলা িবজেনস মেডল ভােলা িবিনেয়াগকারীেক আ  করার জ  অপিরহায। 

াটআেপর প ম শত  হে  িবিনেয়াগ। বাংলােদেশর ত ণেদর আিম একটা সংবাদ িদেত চাই চাই, আমােদর দেশর ভ ার 
ক ািপটাল েলা দেশর স াবনাময় াটআেপ িবিনেয়াগ করেছ। তারা বড় ধরেনর িবিনেয়াগ পিরক না িনেয়ই মােঠ নেমেছ। 

াটআপ িবকােশর জ  য সং িত দরকার আমরা তা িত া করার চ া করিছ। এই েযাগ িক  এক িদেনর মে ই ি  হয়িন। 
২০০৯ সােলর আেগ বাংলােদেশর সরকাির পযােয় উে া ােদর সহায়ক কােনা ক  বা উে াগ িছল না। ২০১৬ সােল মাননীয় 

ধানম ীর েযা  স ান ও ত  ও যাগােযাগ ি  িবষয়ক উপেদ া সজীব ওয়ােজদ জয় ভাইেয়র পিরক না ও ন ে  ত  ও 
যাগােযাগ ি  িবভাগ থমবােরর মেতা ‘কােনি ং াটআপ’  কের। এর ফেল দেশর ত ণেদর সে  াটআপ িনেয় কাজ 

করার ে  সরকাির পযােয় অেনক অিভ তা ি  কের। উে া ােদর জ  েযাগ ি  করেত হাইেটক পােক অিফস বরা  করা, 
তােদর জ  ইনিকউেবটর ি  করা, লিজি ক সহয়তা দান করাসহ াটআপেদর ৩৬০ িডি  সহেযািগতার মেডল িনমাণ করার 

েয়াজনীয়তা বাধ হয়। এসব েয়াজন মটােত আইিডয়া ও উে া া উ য়ন একােডিমর মেতা িত ান িনমােণর েয়াজনীয়তাও 
অ ত হয়। এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ কি উটার কাউি ল স ণ সরকাির অথায়েন আইিডয়া ও উে া া উ য়ন একােডিম 



িত াকরণ ক  বা বায়ন করেছ। দশীয় উে া ােদর জ  এক  ইেকািসে ম তির এবং উে া াবা ব টকসই সং িত 
তির করা এই কে র ল । কে র অধীেন এই একােডিম থেক দশ েড় াটআপেদর জ  আমরা সব ধরেনর সহায়তা দান 

করার চ া করিছ। এর মা েম  ফাি ং নয় বরং ম িরং, কা-ওয়ািকং স, িবজেনস ডেভলপেম  সােপাট, িল াল ও 
ইে েলক য়াল পা  সােপােটর মেতা  েয়াজনীয় সহায়তা দান করা হে  ত ণেদর। াটআপেদর স ােন ত  ও যাগােযাগ 

ি  িবভাগ িতিনয়ত িবিভ  ধরেনর িতেযািগতার আেয়াজন কের চেলেছ। দেশ িনিমত  ১২  হাইেটক পােক িবজয়ী 
াটআেপর জ  জায়গা বরা সহ িবিভ  আেয়াজন রাখা হেয়েছ। 

মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার েযা  ন ে , সবার ঘের ঘের িব ৎ দওয়ার ব া, সবাইেক ই ারেনেট সং  করা, িশ ার 
অিধকার, াে র অিধকার িত িনি ত হেয়েছ। িতিন িবিভ  িডিজটাল িডভাইেসর দাম কিমেয় আনার নীিত হণ কেরেছন। 
দেশর আই  স ের অবকাঠােমাগত উ য়ন ইনেফা সরকার ি সহ িবিভ  কম িচ ও ক  বা বািয়ত হেয়েছ। অপ ক াল 

ফাইবার ইউিনয়ন পয  পৗঁেছ গেছ। ায় সােড় িতন হাজােরর কােনক িভ  হেয় গেছ এবং আেরা ন ন ১৯০০  হেয়েছ। 
আমরা বলেত পাির, ইন া াকচার ও কােনক িভ  এখন ত। এই সমেয় বাংলােদেশর যেকােনা একটা ােমর ছা -ছা ী 
িকংবা ত ণ-ত ণী, স যিদ চায় তাহেল স অনলাইন মােকটে েস িগেয় েড   াটআপ আইিডয়া কে  কী আেছ তা স 
দখেত পারেব এবং আেবদন সাবিমট করেত পারেব। কােনা উে া া চাইেল স ােম বেসও একটা ই-কমাস  করেত পারেব। 

আেগ ােট  িনেয় িচ া-ভাবনা না করেলও চলত। এখন আমােদর পেট  রাইট রিজে শেনর মকািনজম করেত হেব। ক ািন 
রিজে শন, আইিপওেত যাওয়া, ক মােকট পয  যেত পাের এমন ক ািন িব আপ করা, ক ািন উই আপ করার ব াও 

আমােদর করেত হেব। স েলাও কম চ ােলে র নয়। িক  আমরা সই চ ােল  মাকােবলা করার িত িনেয় রেখিছ। আমােদর 
ল  হে , ২০২১ সােলর মে  দেশর ২০ লাখ ত ণ-ত ণীর কমসং ান িনি ত করা। একই সে  আইিডয়া কে র মা েম 
২০২১ সাল নাগাদ এক হাজােরর বিশ াটআপ চা  করার উে াগ নওয়া হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট মাননীয় 

ধানম ী এ দেশর উে া ােদর জ  ১০০ কা  টাকা বরা  িদেয়েছন। এভােবই এমন এক  ত ণসমাজ ি  করার চ া করিছ 
আমরা, য ত ণরা আর চাকির জঁেব না, চাকির দওয়ার জ  লাক জঁেব। সরকার ত - ি  খােতর উ াবনীেক কােজ 
লািগেয় দেশ এক  আইিস  ইেনােভশন ইেকািসে ম গেড় লেত চায়। এ জ  ি  ও িত ােনর উ াবনী ও গেবষণা ক  
বা বায়েন স া  সব ধরেনর সহেযািগতা দােনর ব া আমরা কেরিছ। এ দেশর ত ণরা িথবী েড়ই িবিভ  স ের ন  

দান করেছ।  েলা বা বায়েনর জ  েয়াজনীয় সহেযািগতা পেলই তারা অস বেক স ব করেত স ম। তাই ত  ও 
যাগােযাগ ি  িবভাগ তােদর নব নব উে াগ েলার পােশ থাকেত আ হী। আিম ত নেদর বলেত চাই, আজই  ক ন আপনার 
াটআপ। এটাই ভিব েতর বাংলােদশ। আপনার হােতই যার ন । 

লখক : িতম ী 

ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ 

 


