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মা াফা জ ার

মাবাইল িব  কংে স ব ত থমবােরর মেতা আমার সামেন েযাগ তির কের বহমান যিু , যিু ধারা ও
িনয় কেদর সে  াথিমক  ও  িব ািরত  আেলাচনা  করার। আমরা  সামািজক  যাগােযাগ  মাধ ম  ফসবকু  িনেয়
দনি ন সম ায় ভেুগ আসিছ। জব, অপ চার, স ােসর অপ চার, জ ীবােদর সার ও সা দািয়কতার সাের
ফসবুক আমােদর জ  িবশাল স ট তির কের রেখেছ। ফেল আমােদর িবশাল আ হ িছল ফসবেুকর সে

িবষয়িট িনেয় কথা বলার।

আেলাচনার টিবেল ফসবকু : বািসেলানায় আেয়ািজত িব  মাবাইল কংে েস ২৬ ফ য়াির ১৮ বলা আড়াইটায়
আমার বঠক হেলা ফসবকু কতৃপে র সে । সভায় ফসবকু ব ব াপনার নীিত-িনধারক পযােয়র কমকতাগণ এবং
ফসবুক এিশয়া িটেমর সদ গণ উপি ত িছেলন। আমার মাথায় তখন ফসবুেকর মাধ েম  ফাঁেসর িবষয়িট

তী ভােব  কাজ  করিছল।  একই  সে  ফসবকু  ব বহার  কের  চলমান  িডিজটাল  অপরােধর  িবষয় েলা  এবং
ফসবুেকর িনি য়তা আমার উে েগর িবষয় িছল। ঢাকায় থাকাকােল বারবার আমরা ফসবেুকর সহায়তা চেয়ও
তমন সাড়া পাইিন। ফসবকু সিদন য কথা বারবার আমােদর বেলেছ সিট হে  য, তােদর কিমউিনিট মান যিদ

ল ন না কের তেব তারা কনেট ট সরােব না। বঠেক আিম েযাগ পলাম িবষয় েলা ব াখ া করার। এমনিক
আেমিরকার কিমউিনিট মান আর বাংলােদেশর সামািজক জীবন য এক পা ায় মাপা যােব না, সিট বাঝােত চ া
করলাম। আিম তােদরেক বাঝালাম য, আেমিরকায় কউ িবিকিন পের রা ায় হাঁটেল সিট কান ঘটনাই নয়, িক
বাংলােদেশ কউ হাঁটরু ওপের কাপড় তুলেল সিট ভয়ানক ঘটনা। তামরা হিলউেডর ছিবেত যা দখােত পার
বাংলােদেশর স র বাড তার অ মিতই দয় না। এর চাইেত বড় িবষয় হেলা বাংলােদেশ সা দািয়কতা, নরাজ ,
স াস সৃি  করার জ  একিট মৗলবাদী গা ী অিবরাম ফসবকু ব বহার কের। তারা  জ ী ির টু  করার জ
ফসবুক ব বহার কের। মত কােশর াধীনতার নােম এমন নরাজ  বাংলােদশ সরকার ও তার দেশর জনগণ
মেন িনেত পাের না। আিম হফাজেতর কািহনীর পাশাপািশ সাইদীেক চাঁেদ দখা যাবার জব এবং ফসবেুক িমথ া

তথ  িদেয় সা দািয়কতা সৃি র অপেচ া েলা তেুল ধরলাম। ফসবুেকর কমকতারা িবষয় েলা উপলি  করেলন
বেল মেন হেলা। আমার সে  আেগই পিরিচত িছেলন অি নী মার নােম িদ ীেত বসবাসরত এক ভ েলাক।
অি নী িবষয়িট তার কমকতােদর বাঝােত স ম হেলা বেল মেন হেলা। বঠেক ফসবকু কতৃপ  স ত হেলন য,
তারা বাংলােদেশর িবষয় েলা  িদেয় দখেবন। তােদরেক আমরা অপরাধীেদর তথ  দবার জ  অ েরাধ
করেল তােতও তারা স ত হেলা। ায় দড় বছর পর যিদ সই সভািটর মলূ ায়ন কির তেব এিট বলেতই পারেবা য
বঠেকর আেগর অব ার সে  পেরর অব ার আমূল না হেলও বশ িকছু ইিতবাচক পিরবতন রেয়েছ। িবগত দড়

বছের ফসবকু আমােদর চরু অ েরাধ পেয়েছ এবং আমােদর ত াশা শতভাগ পূরণ না হেলও আেগর অব ার
চাইেত এখনকার অব া অেনক ভাল। ব ত ি পাি ক আেলাচনা করেত পারাটাও একিট বড় অ গিত। ১৯ সােল
িগেয় আবার য আেলাচনা কির তােত অব ার আরও উ িত হেয়েছ। এবার আমােদর ত াশা-  ফসবকু িনেয়
আমােদর স ট কেম আসেব। এবার ফসবেুকর িব াপেন ভ াট আেরাপ এবং আমােদর হােত ফসবেুকর িবষেয়
হ ে প করার যিু  আসার েযাগ তির হওয়ায় অব ার ইিতবাচক পিরবতন ত াশা করা যেতই পাের।
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৫িজময় িব  মাবাইল কংে স : বািসেলানায় পা রেখ অ ভব করিছলাম একিট িভ  যিু  যেুগ আমরা েবশ
কেরিছ। মাবাইল িব  কংে স িনি ত কের য, এই নগরীিট কবল মাবাইল িব  কংে েসর রাজধানী হয়িন-পুেরা
মলাটাই ৫িজময় হেয় উেঠেছ। হয়েতা সজ ই আমােদর থম িদনিট চ ড ব তায় কেটেছ। ২৬ তািরখিট

এতই ব তাময় িছল য সমেয়র সে  তাল মলােনা কিঠন হেয় পেড়। আমার সে  িছেলন টিলকম িবভােগর
সােবক সিচব াম র িসকদার, িবিটআরিসর তৎকালীন চয়ারম ান শাহজাহান মাহমুদসহ বাংলােদেশর আরও

িতিনিধগণ।

পুের ফসবুেকর সে  বঠক কেরই দৗড়ােত হয় গাল টিবল বঠেকর জ । উ  বঠেক িগগািবট ডব া ড,
ফারেক িভিডও, শি শালী আইওিট এবং অ া  সবা িনেয় আেলাচনা করা হয়। ওয়া  রিডও কিমউিনেকশন

সে লন-২০১৯ ক সামেন রেখ িবিভ  দেশর ৫এ সবার তর , ৫এ সবা সহজীকরণ এবং ITU এর মাধ েম ৫এ
সবার সম য় করার িবষেয় আেলাচনা করা হয়। গালেটিবল বঠেক আগামী িদেনর কমে ে  রাবট, কিৃ ম

বিু ম া ব বহােরর স াবনা ও মানব জীবেন তার ভাব িনেয় আেলাচনা কির আিম। আমার আেলাচনা স বত
একিট  ব িত মী  ধারার  িছল।  সবাই  যখােন  এইসব  যিু র  স াবনা েলাই  দখিছেলন,  আিম  সখােন  এর
চ ােল েলাও বলিছলাম। আমার  ব ব  িছল য, যিু  মা েষর িবক  নয় বরং মা েষর জীবন যাপনেক

খকর করার জ  যুি  ব বহার করেত হেব।

িডিজটাল যিু েত চীনােদর বল আ কাশ : বািসেলানার মলা া েণ পা িদেয়ই আমরা টর পেয়িছলাম য-
আমার দখা অ  কেয়কিট মলার মেতা নয়। িদেনর েত আমরা বঝুেত পাির, মলার মলূ রটা ৫িজ। মলার
মলূ বাহ যেহতু ৫িজ সেহতু ৫িজেক ক  কের কারা িক অব ােন আেছ সিট দখা দরকার। আমরা খুব ভাল
কেরই জািন,  িডিজটাল  যিু  ব ত  পি ম  গালােধর িবষয়। খাদ  আেমিরকা  বা  ইউেরাপ  িডিজটাল  যিু
উ াবেনর নতেৃ ই আেছ। িক   সমেয়ই আমরা অ ভব করলাম য িডিজটাল যিু র উ াবেনর িঠকানাটা
বদেল গেছ। স বত নতৃ টা এখন চীেনর িদেক। আমরা তাই চীেনর িদেক তাকােত চাইলাম।

য়াওেয়র সে  বঠক : গালেটিবল বঠক সেরই আমরা ছুটেত থািক চীনা কা ািন য়াওেয়র েলর িদেক।
য়াওেয় তেতািদেন আমার পিরিচত িত ােন পিরণত হেয়েছ। নানাভােব আিম জেন গিছ য, চীেনর যিু
িত ান য়াওেয় িডিজটাল িডভাইস- টিলকম, সংযিু  এবং অ া  াসি ক িবষেয় পিরিচত।

য়াওেয়র েল পা িদেয়ই তােদর উ াবনী শি র ব াপক নমনুা দখেত পলাম। আমােদর সময়কােল বেড় ওঠা
বাংলােদেশ থেম আমরা সরা িডিজটাল যিু র জ  জামািনেক জানতাম। এরপর জাপান জামািনর জায়গা দখল
কের। এরপর ধীের ধীের কািরয়া  বা তাইওয়ান পিরিচত হেত থােক। চীনা পণ  বাংলােদেশ ই  না াির পণ
িহেসেবই আসেত থােক। িক  মাবাইল ওয়া  কংে েস ধারণাটা পাে  গল। িবেশষ কের ৫িজ ও তার সে
সংি  ে  তােদর উ াবন অ  য কাউেক চমেক দবার মেতা। য়াওেয়র কমকতারা িব ািরতভােব তােদর

যিু র িববরণ িদেলন। আমরা তােদর সে  ি পাি ক আেলাচনা করলাম। মলার থম িদেনই আমরা অ ভব
করলাম য এমন সে লেন সরকারী িতিনিধ দেলর সময়টা আসেল এয়ারটাইট। িতিট সেক ডেক কােজ লাগােত
না পারেল এত অ  সমেয় বিশ কাজ করা যায় না।

য়াওেয়র প ািভিলয়ন পিরদশনকােল য়াওেয়র কতৃপ  বাংলােদেশ তােদর কা ািনর কায ম িনেয় আমােক
অবিহত কেরন। বাংলােদেশ য়াওেয় ল াপটপ ও মাবাইেলর অ ােস লী া ট বা বায়েনর জ  ট া  কমােনা ও
অ া  েণাদনা দােন সবা ক সহেযািগতা করার িবষয়িট য়াওেয়েক জানাই আিম। সই সমেয় য়াওেয়র
সবেচেয় বড় একিট ক  িনেয় আেলাচনা চলিছেলা। চীনা রেলর সে  এ াি িশং িডিজটাল কােনকিটিভিট নােম
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আেলাচনা চলমান ক  িনেয় য়াওেয়র আ হ িছল ব াপক। কে র অধীেন শখ রােসল িডিজটাল ল াব াপন
করার একিট অংেশ য়াওেয়র ল াপটপ সরবরাহ করার াব িছল। আিম তােদরেক  বেল িদলাম এিট তােদর
জ  একিট িবরাট েযাগ। ওরা এই বােদ বাংলােদেশ তােদর কারখানা াপন করেত পাের। আমরা ততিদেন
কি উটার ও মাবাইেলর য াংেশর  শতকরা এক ভােগ নািমেয় এেনিছ। এর আেগর বােজেট সই কাজিটর
পাশাপািশ রফতািনেত শতকরা ১০ ভাগ েণাদনার ব ব াও করা হয়। বলা যেত পাের ১৭ সােল এককভােব লড়াই
কেরই এতটা অজন করেত স ম হই। য়াওেয়র কতৃপ  উৎসািহত হেলা। সই বােদ এই একিট কে  আমরা
১৩১ িমিলয়ন ডলার বাঁচােত স ম হই। ৮০০ ডলােরর ল াপটপেক আমরা ৫৯৫ ডলাের নািমেয় আনেত স ম হই।
যিদও ক িট এখনও বা বািয়ত হয়িন তথািপ আমােদর সই সফরিট বাংলােদেশর জ  একিট িবশাল অজন িছল
বেলই আিম মেন কির। াথিমকভােব ল াপটেপর দাম কমােত য়াওেয়েক ি র মেন হেলও পের আমরা তােদরেক
নমনীয় িহেসেব পাই। ১৯ সােল যখন আেমিরকানেদর য়াওেয়র িব ে  যুি  অবেরাধ আেরাপ করেত দিখ তখন
এিট বাঝা যায় য, একিদেক হয়েতা য়াওেয় উ াবেন অ িতেরাধ  হেয় পেড়েছ অ িদেক আেমিরকার উ াবেনর
সই মতা এখন আর অবিশ  নই। ১৯ সােল িব  মধা  সং া মেণর পর িবষয়িট আরও  হেয়েছ।

জডিটইর সে  সভা : সিদন িবকােল অ ি ত হয় আরও এক চীনা িত ান জডিটইর সে  বঠক। সভায় সােবক
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর সিচব াম র িসকদার, তথ  ও যাগােযাগ যুি  িবভােগর সােবক সিচব

বীর িকেশার চৗধুরী, িবিটআরিসর তৎকালীন চয়ারম ান ড. শাহজাহান মাহমদু আমার স ী িহেসেব ি পাি ক
আেলাচনায় অংশ হণ কেরন।

ZTE কমকতাগণ বাংলােদেশর আইিসিট স েরর স াবনা স েক আেলাচনা কেরন। আমরা তােদরেক তথ যিু
িবভােগর ৪ টায়ার ডাটা স টার যথাযথভােব শষ করার াব কির এবং ক িট বা বায়েন যসব সম া রেয়েছ
তার ত সমাধান করার আ ান জানাই। ব ত, আিম তােদরেক রণ কিরেয় িদই য তারা ক িট বা বায়েন
কবল িবল  করেছ না বশ িকছু অিনয়মও করেছ। তারা িট দূর করাসহ ক  বা বায়েন আরও গিতশীল

হবারও িত িত দয়।

জডিটই িনেয় আমােদর যেথ  শ াও িছল। কবল য তথ যিু  িবভােগর ফার টায়ার ডাটা স টােরর স ট তা-ই
নয়, টিলকম িবভােগর এমওিটএন ক  িনেয়ও উে গ িছল। যিদও তখনও ক িটর কাজ  হয়িন তথািপ
ফার টায়ােরর অিভ তা আমােদর সতক করিছল। েখর িবষয় য আেলাচনা ফর সূ হয় এবং জডিটই তথ যিু

িবভােগর ফার টায়ার ডাটা স টােরর িবষেয় য বান হবার িত িত দান কের।

ম ীেদর ভাবনায় কবল ৫িজ : পেরর িদন সকাল দশটায় অ ি ত ম ীেদর অিধেবশেন ‘গিতশীল িডিজটাল যেুগর
জ  নীিতিনধারণ’ িবষেয় একিট নািতদীঘ ব তৃা িদেত হেলা আমােক। ব ত চতুথ িশ  িব ব িনেয়ই কথা বলেত
হেলা। বা বতা হে , চতুথ িশ  িব েবর কথা বলেলই এর ধান হািতয়ার িহেসেব ৫িজ সবার সামেন উেঠ আেস।
৫িজর ফেল িডিজটাল যিু েলা যভােব িশ ায়ন, বািণজ , ব বসা, িশ া, সংযিু  ও জীবনধারায় ভাব ফলেব
সিটই সকেলর আেলাচ  িবষয় িছল। েযাগটা পাওয়ায় একিট লা ল জায়ােলর দশ থেক বাংলােদেশর উ রেণর

গ টা িব বাসীেক শানােত পারলাম। সবার কােছইেতা অবাক লাগার কথা য, বাংলােদেশর মেতা একিট দশ
িনয়ার সবার আেগ িডিজটাল বাংলােদশ ঘাষণা করেত পাের। এিট আরও অবাক করার মেতা িছল য দশিট
কবল ঘাষণা কেরই বেস থােকিন বরং এর পা ের ব াপক ভিূমকা পালন কেরেছ এবং অ  ব  সমেগা ীয়
দশেক অিত ম করেত পেরেছ। আমােদর উ ািপত সূচক েলা সবাইেক চমেক িদি ল। বঠক থেক অ ভব

করলাম বাংলােদশ তার িডিজটাল পা র িনেয় িব বাসীর কােছ অিত পিরিচত হেয় পেড়েছ। িবিভ  দেশর ম ীরা
আ হ িনেয় কথা বলেত  করেলন। িবেশষ কের দি ণ এিশয়া, আি কা ও মধ ােচ র ম ীেদর প  থেক
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আমােদর িডিজটাল পা র িবষেয় ব িবধ  পেত থাকলাম। সরকারী সবার িডিজটাইেজশন থেক তৃণমেূল
সবা পৗছঁােনা ম ীেদর আকষেণর িবষয় হেত থাকল। ম ীেদর ায় চা-কিফর আ ায় পেত  করলাম।

আ হ দখলাম টিলকম স র িনেয়ও। বাংলােদেশর টিলকম এত ত সােরর িবষয়িট জানার আ হ িছেলা
নপাল-ভটুােনর মেতা দশ েলার। মা  কিদন আেগ িনলাম করা ৪িজ িনেয়ও কথা হেলা। বাংলােদশেক উ য়েনর
রাল মেডল িহেসেব উে খ কেরন এবং িডিজটাল অথৈনিতক সমৃি র জ  ৪থ িশ  িব েবর িবষেয় আেলাচনা

কেরন। এছাড়াও িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে  টিলকম স েরর ভূিমকাও তুেল ধির।

ঢাকা, ২৯ জুলাই ১৮, সবেশষ আপেডট ১০ আগ  ১৯

লখক : তথ যিু িবদ, কলািম , দেশর থম িডিজটাল িনউজ সািভস আবাস-এর চয়ারম ান-সাংবািদক, িবজয়
কীেবাড ও সফটওয় ার-এর জনক

স াদক, মু াকর ও কাশক: মাহা দ আিতকউ াহ খান মা দ (এম এ খান মা দ), উপেদ া স াদক: তায়াব খান, িনবাহী স াদক:
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কািশত। রিজ: নং িডএ ৭৯৬। কাযালয়: জনক ঠ ভবন, ২৪/এ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন, িজিপও বা : ৩৩৮০, ঢাকা, ফান:
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