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মা াফা জ ার

২০১৮ সােল বািসেলানার িব  মাবাইল কংে স আমােদর ৫িজসহ, কৃি ম বিু ম া, রােবািট , িবগ ডাটা, ক
চইন ইত ািদ িনেয় িবে র সরা কা ািন েলার সে  আেলাচনা করার েযাগ তির কের দয়। িবেশষ কের চীনা
কা ািন েলা এবং ৫িজর িত সারা িনয়ার ঝাঁক আমােদর পেুরা মণকালটােকই আ তু কের তােল। তেব

আমরা কবল চীনােদর িদেকই তািকেয়  থািকিন। বরং চীনােদর পাশাপািশ এিরকসন,  ই-ডটেকা,  কায়ালকম,
নিকয়া ইত ািদ কা ািনর সে ও আমরা যিু  িনেয় কথা বেলিছ। একই সে  আমরা কথা বিল আইিটইউর
মহাসিচব  হাওিলন  ঝাও  এবং  িজএসএমএ ও সবার জ  ই টারেনট  ইত ািদ  িত ােনর  িতিনিধেদর  সে ।
আনে র িবষয় িছল বাংলােদশী িত ান িরভ িসে মেসর ল দখা। তেব যিু র অসাধারণ আেলাচনার মােঝ
াপেত র এক উ ল আেলা যার নাম গাউিডর িগজা, সিত কারভােবই আমােদর মু  কের।

এিরকসেনর প ািভিলয়েন : পরু বােরাটার িদেক বঠক হেলা এিরকসেনর সে । তারা দখাল তােদর ৫িজ যিু ।
এর আেগ ৫িজ যিু র চমৎকাির  আমরা য়াওেয়র েল দেখ এেসিছ। এিরকসন য়াওেয়র আেমজটােক
অিত ম করেত পারল না। আমরা ায় সবাই অ ভব করলাম য, এিরকসনেক অেনকটা পথ পািড় িদেত হেব

িতেযািগতায় িটেক থাকেত। ব ত এিরকসেনর সে  আমােদর তমন কান ই  িছল না- তাই ল া আেলাচনারও
েয়াজন হয়িন।

ই-ডটেকা : পরু সায়া ইটায় দখা হেলা ই-ডটেকা নামক একিট িত ােনর সে । তারা বাংলােদেশ মাবাইেলর
টাওয়ার বানায়। এিট মালেয়শীয় িত ান এি য়াটার িত ান। বাংলােদেশর রিব তােদর সহেযাগী। এবার টাওয়ার
িনলােম চারিট কা ািন য লাইেস  পেয়েছ তােত ই-ডটেকাও একিট। তারা সরকােরর সহেযািগতার আ াস
চাইল।

আইিটইউর  মহসিচব  হাওিলন  ঝাওেয়র  সে  সভা  :  আইিটইউ  বা  আ জািতক  টিলকম  ইউিনয়েনর  সে
বাংলােদেশর স ক অেনক পরুেনা। সই ১৯৭৩ সােল জািতর িপতা ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান এই সং ািটর
সদ পদ হণ কেরন। ব ত, এই সং ািট সারা িবে র টিলেযাগােযাগ ব ব ার াণ ক । সই িফ ড ফােনর
যগু থেক ৫িজ পয  সকল িকছুই এই সং ােক িঘের আবিতত হয়। ফেল এই সং ার মহাসিচব হাওিলন ঝাওেয়র
সে  বঠক করাটা টিলকম ম ী ও স ীেদর জ  খবুই পণূ। ওইিদেনর পেরর িট িমিটং খবুই পণূ
িছল। িবেকল সােড় িতনটায় আইিটইউএর মহাসিচর হাওিলন ঝাওেয়র সে  বঠক হেলা। ঝাও বাংলােদেশর এক
অকৃি ম ব ।ু িতিন বাংলােদশ সফর কেরেছন। বাংলােদেশর তথ  আপা তার মাথার মেধ  গেঁথ আেছ। আমােদর
িডিজটাল  পা র  তার  কােছ  অ  য  কান  দেশর  জ  অ করণীয়  বেল  জানােলন  িতিন।  আমরা  তখন
ভেবিছলাম য, আইিটইউেত িনবাচন করব। আমােদর ই ার কথা জেনই ঝাও বাংলােদশেক সমথন দােনর

আ াস িদেলন। বাংলােদেশর িডিজটাল পা েরর ব াপক শংসা করেলন িতিন।
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িজএসএমএর সে  বঠক : িবেকল পৗেন পাচঁটার বঠকিট িছল িজএসএমএ র সে । সভায় এঝগঅ র এিশয়া
প ািসিফক অ েলর ধান, উপেদ া এবং িসিনয়র পিরচালকবৃ  উপি ত িছেলন। আমার নতৃে  বাংলােদেশর

িতিনিধগণ ি পাি ক আেলাচনায় অংশ হণ কেরন। িজএসএমএ বরাবরই মাবাইল অপােরটরেদর পে  কথা
বেল। ব ত এিট অপােরটরেদর িব  সিমিত। বাংলােদেশর িনয়ম নীিত, াম দাম ও অ া  িবষয় তােদর
আেলাচনায় িছল। িজএসএমএ িতিনিধগণ Ernest & Young (E&Y) নামক ট া  এ াডভাইসির ফাম কতৃক
স  তােদর অ েমািদত ট া  ািড িরেপাট এবং মাবাইল ফর ডেভলপেম ট াশনাল ডায়ালগ স িকত
বাংলােদেশর িতেবদেন কাশ করার পিরক না  িবষেয়ও আেলাচনা কেরন। এছাড়াও ি পাি ক সভায় ৪এ
অকশন,  ইন া াকচার  শয়ািরং,  ইএমএফ রিডেয়শন এবং রািহ া  জনেগা ীেক িডিজটাল আইিড  দােনর

ে  ক চন যিু  ব বহােরর িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

এর মধ  িদেয়ই আমােদর ২৭ ফ য়াির ১৮ কেট যায়। মলা থেক বর হেয় কবল সবাই িমেল রােতর খাবার
হণ করা ছাড়া আর কান কােজ মনেযাগী হওয়ার উপায় িছল না আমােদর। পেুরা িদেনর ধকল শেষ শাি র ঘুেম

রাত পার হেল সকােল নাশতা সের পেরর িদনটা  হেলা িবেকেল বলা আড়াইটায়।

সবার জ  ই টারেনট : ২৮ তািরখ বিস আমরা সবার জ  ই টারেনট িনেয় আেলাচনা করেত। Alliance for
Affordable internt (A4AI)-এর সে  অ ি ত এই সভায় অ৪অও এবং তার উ  পযােয়র পিলিস পাটনারগণ
অ৪অও ল /উে  জাতীয় পযােয় বা বায়েনর জ  একসে  কাজ করার িবষেয় একমত পাষণ করা হয়।
এছাড়াও ২০১৭ সােল Alliance for Affordable internet-এর ভাব এবং ২০১৮ সােলর কমপিরক না
িনেয়ও আেলাচনা করা হয়। িবষয়িট িনেয় ঢাকায় বেসও একবার আমার সে  আেলাচনা হেয়িছল। তাই আমরা
িবষয়িটেত া েবাধ করিছলাম। ব ত, আমার ভাবনার সে  এই ভাবনািটর দা ণ িমল আেছ। আিম িনেজ
িব াস কির িনয়াটা ই টারেনেটর। আগামীেত এিট আরও বিশ ই টারেনট িনভর হেব। সই ই টারেনট সকেলর
কােছ পৗছঁােত হেব এবং সকেলর য় মতার মােঝ এর মলূ  থাকেত হেব। এই আেলাচনার পরপরই আমরা চীনা

যিু  িত ান জডিটইর সে  আেলাচনায় বিস।

কায়ালকম ও নিকয়া : কায়ালকম আর নিকয়ার সে  বসার আেগ আমরা চীনা যিু  িত ান জডিটইর সে
বিস। আমরা কায়ালকম এবং নিকয়ার সে  ধানত ৫িজ যিু  িবষেয় কথা বিল। যেহতু  পেুরা  মলােতই
আেলাচ  িবষয় িছল ৫িজ এবং দশণীর মূল ক টাও িছল ৫িজ সেহতু ওরাও তােতই আ হী িছল। ব ত, তােদর
বাংলােদেশ িবিনেয়ােগ আকৃ  করাটাই আমােদর ধান ল  িছল। কায়ালকম তােদর আ হ কাশ কের। নিকয়া
বাংলােদেশর টিলকম খােত আেগ থেকই কাজ করিছল। ফেল ৫িজ তােদর আকষেণর জায়গায় অব ান কের।

এক খ ড বাংলােদশ : িদেনর শষ কমসূচীিট িছল বাংলােদেশর একমা  তথ যিু  িত ান িরভ িসে েমর ল
দখা। বশ িকছটুা পথ হঁেট িরভ িসে েমর েল িগেয় এর মািলক হভাজন রজােক পলাম। রজা ব ত িব
মাবাইল মলায় এক খ ড বাংলােদশ। অ রা যখন দল বেঁধ প ািভিলয়ন তির কের তখন আমােদর কবল িরভ

িসে ম ছাড়াও আর কাউেকই আমরা পাইিন। রজা আমােদর তার অিভ তার িববরণ িদেলন। খুিশর খবর হেলা,
এই মলা থেক তারা সারা িবে  াহক সং হ করেত পাের। ১৮ সােলর অিভ তাও চমৎকার জািনেয় রজা
বাংলােদশেক িতিনিধ  করেত পারল বেল গিবত সই কথািট জানােলা। িরভ িসে ম বাংলােদেশর তথ যিু র
সফলতার এক িবশাল দৃ া । িবে র অেনক মাবাইল অপােরটর তােদর সফটওয় ার ব বহার কের। তােদরই আেছ
এ াি ট ভাইরাস সফটওয় ার। আমরা জািন য, আয়ারল াে ডর পিুলশ িরভ এ াি ট ভাইরাস সফটওয় ার ব বহার
কের। রজােক বুেক িনেয় ধ বাদ িদেয় আমরা মলা ছেড় হােটেলর পেথ রওয়ানা িদই।
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াসি কভােব  এই  কথািটও  বলা  দরকার  য,  আমােদর  িতিনিধ  দলিট  ছাড়াও  তথ যিু  িবভােগর  একিট
িতিনিধ দল িব  মাবাইল কংে েস যাগ  িদেয়িছল। তথ যিু  িতম ী জনুাইদ আহমদ পলেকর নতৃে

সফররত িতিনিধ দলিটেক আমরা মলায় ২/১ বার  দেখিছ। তেব একবার তথ যিু  সিচবেক আেলাচনায়
পাওয়া ছাড়া তােদর কমসচূী েলা  আলাদাই িছল। আমােদর দলিটর একিট বড় আকা া  িছল বাঙালী খাবার
খাওয়ার। আমােদর সই ও পরূণ হেয়িছল। বাংলােদেশর বাঙালীেদর হােটেলই আমােদর খানািপনা হেয়েছ।

অবাক করার িবষয় িছল মলার ব ব াপনা। এত িবপলুসংখ ক মা েষর ব ব াপনা িচি ত করার মেতা কান িট
আমরা খুঁেজ পাইিন। িভিভআইিপ গািড় পািকং হাক আর চক ইন হাক, িকংবা হাক চা-কিফর ব ব া কাথাও
কান খতু খুঁেজ পাইিন।

গাউিডর িগজা : বািসেলানা  অব ানকােল আমােদর একমা  দশণীয় ান িছল এ া িন গাউিডর িগজা। সা াডা
ফিমিলয়া নােম িগজািট পিরিচত। এিট এখন ইউেনে া িব  ঐিত  অ ল। িগজািটর াপত  ন া কেরিছেলন

কাতােলািনয়ান পিত এ া িন গাউিড। (১৮৫২-১৯২৬)

১৮৮২ সােল াি সেকা িড পলা দল িভলার নতৃে  িগজার িনমাণ কাজ  হয়। তেব ১৮৮৩ সােলই গাউিড
এর ধান পিতর দািয়  হণ কেরন। িগজার িনমাণ কাজ কবল ব ি গত দােন চলেত থােক। ন যেু  এিট

িত  হয়। ১৯৩৬ সােল িবে াহীরা এেত আ ন লািগেয় দয়। সই আ েনর ত মরামত করেত ১৬ বছর
সময় লেগ যায়। বলা হেয় থােক য, ২০১০ সােল িগজার অেধক কাজ স  হেয়েছ এবং ২৬ সাল নাগাদ এর
কাজ শষ হেব। ২৬ সােল গাউিডর মৃতু র শতবষ পািলত হেব। িগজািট দখেত পারা একজন সৃজনশীল মা েষর
জ  এক িবশাল পাওনা। িশ  সািহত  ও সং িৃতর পাশাপািশ াপত  িবদ ার এমন অপবূ সম য় িনয়ার আর
কাথাও আেছ িক-না তােত সে হ আেছ। আমার িনেজর কােছ মেন হেয়েছ এমন একিট অভূতপূব সৃি  আিম আর

কখনও দিখিন। তখন অব  বারবার আমার মেন হেয়েছ ছাট মেয় ত ীর কথা। স াপত  িবদ ায় সেবা  িশ া
হণ  কেরেছ।  তার  দখা  উিচত  িছল  এই  অসাধারণ  াপত িট।  এিট  দখার  জ  দল  বঁেধ  মা ষ  আেস।

কাকতালীয় হেলও এিট অ তু য আগ কেদর বিশর ভাগই ত ণ-ত ণী। কউ বািসেলানা গেল গাউিডর িগজা না
দেখ আসেবন না। আিম িনি ত িনয়ার আর কাথাও এর কান িবক  নই।

পরিদন আমরা বািসেলানা ছেড় আিস। মা  কেয়কিট িদেনর ব তম কমকা-, অভাবনীয় মতিবিনময়, ানিবিনময়
এবং িনেজর চােখ িবে র নবীনতম যিু  দখার পরুা িবষয়টাই িছল রণীয়। আমার জ  পেুরা িবষয়িটই িছল
ভাবনারও অতীত। এত অ  সমেয় এত পণূ মা েষর সে  মতিবিনময় করার চাইেতও চােখর সামেন
দখেত পাওয়া য রাবট কমন কের সরাসির কােজ লােগ বা উ  গিতর ই টারেনট মা েষর জ  কতভােব সবা

িদেত পাের িকংবা কমন কের কৃি ম বিু ম ােক জনকল ােণ ব বহার করা যায় তা আর যাই হাক ঘের বেস
ই টারেনট ঘেট আয়  করা যায় না।

বািসেলানার সই িৃত ব িদন অমিলন থাকেব কবল মাবাইল িব  কংে েসর জ  নয়, বরং গাউিডর িগজা এবং
পির , অপ পা এক নগরীর িৃত েলা। যিদও শহরিটর কান িকছইু দখার েযাগ আমােদর হয়িন তথািপ য
এল প ােলস হােটলিটেত িছলাম তার অসাধারণ আিতেথয়তা এবং কাতােলািনয়াবাসীর মািজত, অমািয়ক আচরণ
মেন রাখেতই হেব। সবারই ি র  কেরিছলাম য, এর পেরর বারও আবার আসব বািসেলানার িব  মাবাইল
কংে স দখেত। কারণ, সিঠকভােবই ধারণা কেরিছলাম, পেরর বছর যিু র পণূতা আরও সমৃ  হেব। ব ত,
সটাই দেখিছ ১৯ সােল।
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