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মা াফা জ ার

কথা বলিছ ২০১৮ সােল েনর বািসেলানায় অ ি ত িব  মাবাইল ওয়া  কংে েসর যিু  মলায় আমার,
টিলকম িবভাগ ও আমােদর বসরকারী মাবাইল অপােরটরেদর অংশ হণ িনেয়। এখনকার সমেয় কান িবষয় বা
যিু েক যিদ সেবা  আেলাচনার িবষয় মেন করা হয় তেব সিট িডিজটাল সংযিু  এবং িডিজটাল যিু । সই

মলারও িতপাদ  তাই িছল। ফেল টিলকম িবভােগর দািয়  িনেয় এই িবষেয় েয়ার ব াঙ হেয় থাকার কান
উপায় িছল না। যিদও গল থাকেত ই া করেলই েয়ােত বাস করা যায় না, সকল তথ ই আঙুেলর ডগায় রাখা
যায়, তথািপ িনেজর চােখ দখার তা কান িবক ই নই। সই চ ােল  মাকােবলার ি য়ােতই বািসেলানার
মাবাইল ওয়া  কংে েস যাগদান ব ত আমার জ  একিট স ণূ নতুন অ ভিূতর জ  িদেয়িছল। অিভ তার

ঝিুড় এত িবশাল য, এর বাইেরর চ ােল েলার আেলাচনা এখােন না করাই ভাল। িক  যেহতু টিলকম িবভােগর
দািয়  পালন করেত হেব সেহতু দীঘ মেণর ঝঁুিক িনেয়ও বািসেলানার াইট ি র কির। সবিকছুর খবরা-খবর
িনেয় এিমেরটসেক আমােদর বাহক িনণয় করা হয়।

পশায় এককােল ােভল এেজ ট িছলাম িবধায় এিমেরটস আমার অেনক চনা নাম। এিশয়ার িস াপরু এয়ারলাই
ও  মধ ােচ র  এিমেরটস  বরাবরই  আকাশ- মেণর  জগেত  ার  সে  উ ািরত  হেয়  আসেছ।  িটর  একিট
ইেমিরটােস যাবার ব ব া হওয়ােত খুিশই হেয়িছলাম। ছেল জািনেয়িছল ইিমিরটাস এর ই টকুেরা াইেটর মােঝ

বাই বািসেলানা অংশিট িবে র নবীনতম উেড়াজাহাজ এ-৩৮০ িদেয় হেব। িবজয়ই জািনেয়িছল য, এিমিরটােস
ওয়াইফাই আেছ। ১৯ সােল টািকস এয়ারলাইে  মণ করেত িগেয় দখলাম য ওখােনও কবল ওয়াইফাইই নই
রািমং মাবাইল কল করার িবধাও রেয়েছ। এখন তা বাংলােদশ িবমােনও সই িবধা রেয়েছ। তেব এই কথািটও

সত  য, আকাশপথ বা সড়কপথ কানখােনই তােদর ই টারেনেটর অব া আমােদর পছ  হয়িন। কবল যখােন
ওয়াইফাই  িছল  সখােন  ই টারেনেটর  গিত  ভাল  িছল।  হােটল  ও  দশনী  ল  িটেতই  যেহতু  আমােদর
িদেনর-রােতর  সময়টা  কেটেছ  সেহতু  ই টারেনট  িনেয়  তমন  কান  অ িবধা  অ ভব  কিরিন  আমরা।  তেব
ই টারেনট ও ইউেরােপ তার েয়াগ িবষেয় যসব উ  ধারণা পাষণ কেরিছলাম সটােতা ভে েছই, হতাশও হেত
হেয়েছ। আমরা এখনও মেন কির, মাবাইল বা ডাটা যিু  ব বহাের আমরা অেনকটাই িপিছেয়। আহা ইউেরােপর
িক নটওয়াক! িক অসাধারণ তার গিত! কাযে ে  িগেয় িক  ভাবনার শতভােগর একভাগও পাইিন। হােটল েমর
ওয়াইফাই হাক, মলা েলর ওয়াইফাই হাক বা পথচলার ই টারেনেটর গিত হাক- কানটাই ত াশা পূরণ কেরিন।
বরং মেন হেয়েছ বাংলােদেশ আমরা ভাল থািক। নানা অিভেযােগর পরও দেশ ি র ডব া ড বা মাবাইল ডব া ড
আমার কােছ ইউেরােপর চাইেত অেনক ভাল মেন হেয়েছ। কাযত এখন ইউেরাপেক আমােদর মেতা দেশর কাছ
থেকই িশখেত হেব। আিম ায়ই ফসবেুক ভারেতর মাবাইল ও ডাটা িনেয় অ  শংসা িন। িজও মাবাইেলর

কম দাম েন িফট হেয় যাবার মেতা দশা। িক  িনেজ ভারত সফর কের টর পেয়িছ যেতা গেজ তত বেষ না।
আমােদর মাবাইেলর নটওয়াক-িবেশষত ামীেণর খুব খারাপ। কল প িনয়িমত িবষয়। ডাটা রটও যেথ  উ ,
গিত কম। তারপরও আমােদর ঘের-অিফেস আমােদর আইএসিপরা চমৎকার ডাটা সবা দান কের। আশা কির,
মাবাইলসহ ডাটা ও অ া  িডিজটাল সবায় আমরা ইউেরাপেক ছািড়েয় যেত পারব। গত কেয়ক বছের আমরা
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অবকাঠােমাগত যসব অ গিত সাধন কেরিছ তােত আমার ত াশা পরূণ হেব তমনটা আশা করেতই পাির।

আকাশপেথর মণটাও  তমন িবরি কর িছল  না,  যিদও এত ল া মণ  আমার অপছে র তািলকার শীেষ।
আকাশপথ, ানিজট এবং বািসেলানা িবমানব েরর আিতেথয়তা িছল রেণ রাখার মেতা। বাংলােদশ দূতাবাস
কবল সিদন নয়, পেুরা সফরটােতই অসাধারণ সমথন িদেয়েছ। যিদও মাি দ থেক বািসেলানা এেস তােদর সব

কাজ করেত হেয়েছ তথািপ আমার কােছ শাি ময় লেগেছ আমােদর একখ ড বাংলােদেশর অন  মহমানদাির ও
েটাকল। আমােক  আেগই  সতক  করা  হেয়িছল  য,  বািসেলানায়  আওয়ামী লীগ কবল  িবভ  নয়, সংবধনা

জানােতও মারামাির কের। কান হােটেল খাওয়া হেব আর কানটােত হেব না সিট িনেয় কাতালিুনয়ার বাঙালীরা
একমত হেত পাের না। অতীেত কখনও কখনও অ ীিতকর ঘটনা ঘেটেছ বেল আিম ঢাকায় বেসই জেনিছলাম।
আমার ও দূতাবােসর সাবধানতায় আমরা কান অশাি  ছাড়াই িবমানব র ছাড়েত পাির। অব  সই সফেরই
আমােদর বাঙালী ক ারা িপঠা আর চা িনেয় আমােদর হােটল েম এেস য আপ ায়ন কেরিছল সিট কখনও
ভালার নয়। সিদন তারা মাণ কেরিছল বধূ-মাতা-ক ারা দেশ যা িবেদেশও তাই। ওেদর জ ই পৃিথবীটা এত

র। ব ত, আিম অবাক হইিন য আমােদর মাঝবয়সী  ক ারা  ঘর থেক সকল ধরেনর বাঙালী  িপঠা  তা
বািনেয়িছেলাই এমনিক চা-ও িনেয় এেসিছল।

৮৭ সাল থেক কি উটােরর সে  বসবাস করার ফেল তথ যিু  বা এর সে  সংি  খাত িনেয় আমার যতটা
আ হ ততটা মাবাইল যিু  িনেয় িছল না। িক  ৩ জা য়াির ১৮ ম ীর দািয়  নবার পর অ ভব করলাম- আমার
কােজর বড় অংশজুেড় িবরাজ কের িডিজটাল সংযিু । সাধারণভােব িডিজটাল সংযুি  িনেয় যসব ধারণা থাকার তা
িনেয় এর চলন, িসিট সেলর মেতা মাবাইল কা ািনর জ , মাবাইেলর মেনাপলী ভা া, মাবাইেল ই টারেনট
ব বহার ইত ািদর সে  বশ ভালভােবই পিরিচত আিম। এর ২িজ, ৩িজ বা ৪িজ স েকও  ধারণাও রেয়েছ।
িবেশষ  কের  ম ীর  দািয়  নবার  পরপরই  ৪িজ  িনলাম  করা  আমার  অিভ তােক  আরও  সমৃ  কের।  িক
বািসেলানায় পা িদেয়ই টর পলাম এই মাবাইল মলার র িভ । দশকেদর একমা   ৫িজ। সিমনােরর
একমা  উপজীব  ৫িজ। কিৃ ম বিু ম া থেক ক চইন পয  সব িকছুর ক  ৫িজ। বলা যেত পাের সময়টা
পেুরাটাই ৫িজ িদেয়ই কেট গল। তেব সে লন বেল কথা-তাও আবার সরকারী িতিনিধ দলসহ যাগ দয়া। ফেল
আ ািনকতায়  ভরা  িছল  পুরা  সময়টাই।  এমনিক  ৫িজর  মােঝও  নানা  যিু  এেস  হানা  িদেত  থােক।
টিলেযাগােযাগ খােতর িবিভ  চ ােল  ও স াবনাসহ ৪িজ/এলিটই, ৫িজ, আইওিট বতার তর , কিৃ ম বিু ম া,
াট িসিট বা আধুিনক শহর ও সমাজ ব ব া, িডিজটাল অথনীিত ইত ািদ িবষেয় আেলাচনা হেত থােক। ১৮ সােলর

সে লেন ২০৫িট  দশ হেত ায় ১০৭০০০ জন িতিনিধর অংশ হণসহ ২৪০০িট  কা ািনর পণ  ও  সবা
দিশত হয়। সই সে লেন ৩৫০০িট আ জািতক িমিডয়ার িতিনিধগণ যিু র উৎকষতা, ব বহার ও স াবনা

িনেয়  িবিভ  গণমাধ েম  সংবাদ  কাশ  বা  স চার  কেরেছ।  এছাড়া  ৫িজ  এর  উ াবন,  তরে র  মবধমান
আব কতা, গাপনীয়তা, সীমা  এলাকায় তথ  উপাে র গিত বাহ, ধারণ মতা ও সামািজক উ য়ন, িশ া ও

া  সবাসহ অ া  ে  মাবাইল ব বহােরর ব াপকতা িনেয় আেলাচনা করা হয়। বাংলােদশসহ িবিভ  দেশর
৭১ জন ম ী, ৮৫িট িনয় ক সং ার ধানসহ মাট ১৮১িট দশ এবং আ জািতক সং ার ২০০০ জেনর অিধক

িতিনিধ িমিনি য়াল সভায় উপি ত িছেলন।

এছাড়াও ায় ৬০০ জন িবিনেয়াগকারীসহ মাট ২০০০০ জেনর অিধক িতিনিধর অংশ হেণ ‘এখন থেক ৪ বছর
পের’  নােম  একিট ি পাি ক  আেলাচনা সভা অ ি ত হয়। ি তীয়বােরর মেতা নারীবা ব  যিু  শীষক সভায়
মাবাইল িশে  িল  বষম  কিমেয় আনার ওপর িবেশষ ােরাপ করা হেয়েছ। ৪ (চার) িদনব াপী অ ি ত
মাবাইল ওয়া  কংে েসর সভায় ীড কািচং, নটওয়ািকং ইেভ টস, ওয়াকশপ, মাবাইল ওয়া  লাইভ িটিভ
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প ােনলসহ িবিভ  কমসূচী হণ করা হেয়েছ।

এিটও বলা দরকার য, িতিনিধ দেল আমার মেতা ম ী ছাড়াও িবিটআরিসর একিট শি শালী িতিনিধ দল এবং
দশীয়  মাবাইল  অপােরটরেদর  অপর  একিট  শি শালী  দল  অংশ  নয়। দলিটর  গঠন  এত ব মুখী  িছল  য

কংে েসর সকল কােজই আমরা অংশ িনেত কান অ িবধার বা িরেসাস পারসেনর স েট পিড়িন।

যিু  মলায় শখ হািসনার িডিজটাল বাংলােদশ : সফেরর থম িদনটা িছল দীঘ আকাশ মেণর পর বািসেলানায়
অবতরণ, দূতাবাসসহ ানীয় বাংলােদশীেদর েভ া, হােটেল েবশ কের রাত যাপন করা। মূল কাজ  হয়
পেরর িদন।

িব  অথৈনিতক ফারাম এবং িজএসএমএ কতৃক ২৬ ফ য়াির ২০১৮ ি : বলা ১১.৩০-১.০০টায় আেয়ািজত
সভায় িবিভ  দেশর মাট  ২৫ জন ম ী,  আইিটইউ-এর সে টাির জনােরল  হাওিলন ঝাও িজএসএমএ এর
চয়ারম ান ও মহাপিরচালক, িব  অথৈনিতক ফারােমর ভাইস চয়ারম ান, িব ব াংক, ইউেরািপয়ান কিমশন এবং

উ পযােয়র সরকারী ও বসরকারী কমকতাগণ অংশ হণ কেরন। এমন একিট িব সভায় িডিজটাল অথনীিতর জ
িডিজটাল যাগােযাগ ব ব া এবং িডিজটাল সরকার ব ব া ও তার জ  নীিত ণয়েনর  িনেয় আেলাচনা করা
আমার জ  িছল এক অসাধারণ অিভ তা। এ ধরেনর িব সভায় সরকারেক িতিনিধ  করার ব াপারটা আমার
জ  থম িছল। সই য ২০০৮ সােলর ১১ িডেস র হংকং এ এেসািসওর সভায় িডিজটাল বাংলােদশ িবষয়িট
উপ াপন করার পর দেশর বাইের িডিজটাল বাংলােদশ িনেয় কথা বিলিন। াথিমকভােব আমার ধারণা িছল য,
এই  মহাপি-তেদর মােঝ  আমার হািরেয়  যাবার  স াবনাই  বিশ। দশ  িহেসেব  বাংলােদশেক  িব বাসী  তমন
স ােনর চােখ হয়েতা দেখ না। হনির িকিস ার আমােদর তলাহীন ঝঁুিড়র দশ িহেসেব পিরিচত কিরেয় িদেয়
গেছন। যিদও আমােদর ন ী প া সতু বািনেয় তার সে  মাথািপছু আয় ১৯০৯ ডলাের িনেয় এবং ৮.১৩ ভাগ
বিৃ  অজন কের িব েক দিখেয় িদেয়েছন বাঙালী কমন জািত, তবওু িনেজর থম সরকারী িতিনিধ  বেল

একটু শ ােতা আমার মােঝ িছলই। তেব একিট আ িব াস িছল য, আমােদর িডিজটাল পা েরর গ টা সারা
িনয়ার কােছই চমক িহেসেব কাজ করেব। আিম তাই সই পথটাই বেছ িনলাম। িডিজটাল পা ের বাংলােদেশর

অজন,  িডিজটাল  বাংলােদশ  গেড়  তালায়  আমােদর ভিব ত পিরক না,  আমােদর মেতা  উ য়নশীল  দেশর
িডিজটাল পা েরর চ ােল  এবং স াবনা েলার মাধ েম বাংলােদশেক িডিজটাল জািতেত পা েরর জ  দেশর
টিলকম খােতর ভিূমকা ইত ািদর পাশাপািশ সরকারী সবার তৃণমেূল িব ার এবং সািবকভােব শখ হািসনার নতৃ

তেুল ধরার িবষয়িট মাথায় রেখই আেলাচনায় অংশ িনেত  করলাম। আেলাচনায় মখু খুলেতই নেত থাকলাম
৫িজ আর ৫িজ। আেগই বেলিছ পেুরা কংে সজুেড় আেলাচনা এবং দশনীর ক ই িছল ৫িজ। ম ীেদর এক
বঠেক ৫িজ িনেয় আেলাচনাকােল জাপানী ব া বেলই ফলেলন য, এই যুি র সে  কিৃ ম বিু ম া যু  হেয়

সারা িনয়ােত ১.২ িবিলয়ন গািড় চালেকর চািহদা ফুিরেয় যােব। উ ত দেশর িতিনিধরা এেত যন আকােশর চাঁদ
হােত পল। তেব আমার কােছ মেন হি ল য, এই যিু  আর যারই পছ  হাক না কন আমােদর তা হবার কথা
নয়। আমরা যিু র িবকাশ যতই চাই না কন এর িবিনমেয় বকার  চাই না। আমার দেশর সাধারণ মা ষ
বতমােনর যিু েতই দ  নয়, ভিব েতর যুি েত যিদ তারা কমসং ান হারায় তেব সিট দেশ-িবেদেশ কমরত
আমােদর মানবস দ স েটর মুেখ পড়েব। তাই আিম ম ীেদর সই সমােবেশ বললাম য- ৫িজ বা তার সে
স ৃ  যিু  সকল দেশর কােছ সমভােব েযাজ  হেব না। উ ত বা িশে া ত দশ েলার জ  ৫িজ বা চতুথ
িশ  িব ব য অথ বহন করেব, বাংলােদশ, নপাল, নাইেজিরয়া বা কে া-ি িনদােদর জ  সভােব েযাজ  হেব
না। আমরা চতথু িশ  িব েবর যিু  চাই তেব সিট মা েষর িবক  িহেসেব নয়। আমার ব ব িট ব াপকভােব
দশকি য়তা পাওয়ায় আিমও খুিশ হলাম। েযাগটা হােত পেয়ই বাংলােদশ শখ হািসনার হাত ধের িডিজটাল

পা ের কেতাটা  পথ হঁেট  এেসেছ সিট  তুেল  ধরেত  পারলাম। আিম িনি ত  হলাম য-  বাংলােদেশর এমন
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অ গিতর কথা-িবেশষত িডিজটাল পা েরর িবষয় েলা চমেক দবার মেতা িছল। এিট ভাবেত না পারারই কথা য
তলাহীন ঝুিড় খ াত দশিট এভােব ঘেুর দাঁড়ােব। কবল তাই নয়, এমন দশ িবে র অ  দশেক সফলতার গ
শানােব িকংবা পথ দখােব এমনিট ভাবা তা ভাবনারও বাইের। আমার জ  এই আ া ও ভরসা পাওয়াটা অব ই

একিট বড় পাওনা িছেলা।

ঢাকা ॥ ২৯ জুলাই ১৮, সবেশষ আপেডট ২৭ জুলাই ১৯
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