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মা াফা জ ার

আমার  িনেজর  জীবনটার  চৗহি  িনেজর  দেশর  তথ যিু  বা  িডিজটাল  যিু  জগেত  ৮৭  সাল  থেকই
ব াপকভােব যু । বাংলােদশ কি উটার সিমিত গেড় তালা, বিসস িত া করা এবং সরকােরর এই িবষয়ক ায়
সকল কােজই যু  থেকিছ। এমনিক িবএনিপ সরকার বা ত াধায়ক সরকােরর আমেলও আিম এই ে  বল
ভিূমকা পালন করেত পেরিছ। এর সেবা  ফল পলাম মি  পেয়। ১৮ ও ১৯ সােল ম ী িহেসেব িব  মাবাইল
কংে স, ইনেফাকম জাপান আইিট উইক ইত ািদেত যাগ িদেয় অসাধারণ  স ান অজন কেরিছ। তেব মু েট
সবেচেয় স ানজনক পালকিট িছল িব  তথ  সমাজসংেঘর চয়ারম ান িহেসেব দািয়  পাওয়া। ১৯ সােল এি েল
আমরা একিট িতিনিধ দল ইজারল াে ডর জেনভায় এই সে লেন যাগ িদই। এই সে লন আমােক যা দয় তার
কান  তুলনা  নই।  িবে র অ তম  দির  দশ  থেক  পােয়  কাদামািট  মাখা  অব ােতই  এমন একিট  সং ার
চয়ারম ান হেত পারাটা আমার জ  িছল অসাধারণ এক অজন।

হাউিলন ঝাউেয়র সে  বঠক : জেনভা পৗেঁছই থেম আিম আ জািতক টিলকম ইউিনয়েনর মহাসিচব হাউিলন
ঝাউেয়র সে  সৗজ  সা াত কির। ৮ এি ল ২০১৯ আ জািতক টিলেযাগােযাগ ইউিনয়েনর মহাসিচব হাউিলন
ঝাউেয়র সে  আমার ি পাি ক বঠেকর েতই বাংলােদশ এই ফারােমর চয়ারম ান িনবািচত হওয়ায় আিম
তােক  ধ বাদ  াপন  কির। হাউিলন  ঝাউেয়র সে  ি পাি ক  বঠেকর েতই  বলা  হয়, বাংলােদেশর এই
চয়ারম ানিশপেক তারা বশ  িদেয় দখেছন। িডিজটাল যিু েত বাংলােদশ য উ  পযােয় পৗেঁছেছ সখান

হেত অেনক দেশর অেনক িকছু শখার আেছ মেম সভায় িতিন জানান। এিট বাংলােদেশর স ান অেনক উ ল
কেরেছ এবং সদ  দশ েলার কােছ এই িবষয়টা পৗেঁছ গেছ। বঠেক আিম বাংলােদেশর টিলঘন  ও ই টারেনট
ঘনে র ত সার, তৃণমলূ জনেগা ীর দারেগাড়ায় তথ যিু  সবা পৗেঁছ দয়া, িডিজটাল সরকার, িডিজটাল
কমাসসহ িডিজটাল অবকাঠােমা স সারেণর মাধ েম িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণর িবিভ  কমসূিচ ও অ গিতর
িচ  তুেল ধির।

তাছাড়া ইউিনয়ন পযােয় কােনি িভিট, এসএমই, াটআপ কা ািনেদর াটফম  তিরেত বাংলােদশ কীভােব
এিগেয় গেছ স েলা আইিটইউেয়র কােছ অবিহত কির। বাংলােদশ পা  অিফেসর িডিজটাল ফাই াি য়াল
সািভস এবং িডিজটাল লনেদেন কীভােব পিরবিতত হেয়েছ স িবষয় েলাও উে খ করা হয়। সভায় আইিটইউ
মহাসিচব বেলন, বাংলােদশ এখন পিৃথবীর ব  দেশর কােছ রাল মেডল। িবে র িবিভ  দেশর ম ীেদর কােছ
বাংলােদেশর সাফেল র িচ েক তুেল ধরেবন মেম িতিন জানান।

ডি উএসআইএেসর এি িবশন  উে াধন  :  ৮  এি ল  ২০১৯ ি পাি ক  বঠেকর পরপরই  ডি উএসআইএেসর
এি িবশন উে াধন কির ফারােমর চয়ারম ান িহেসেব আিম এবং কা- চয়ারম ান আইিটইউ মহাসিচব হাউিলন
ঝাউ। এই এি িবশেন িবিভ  দেশর সািভস েলা তুেল ধরা হয়। এর মেধ  বশ ইেনােভিটভ িকছু আইিডয়াও িছল।
এি িবশন উে াধেন িশ -িকেশারেদর িনেয় অ ান হেয়েছ।
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ডি উএসআইএস ফারােমর চয়ারম ানিশপ : ৯ এি ল ২০১৯ ইজারল াে ডর জেনভায় উে াধনী অ ান েল
আ ািনকভােব ডি উএসআইএস ফারাম-১৯-এর চয়ারম ান িহেসেব দািয়  হণ কির। জেনভা কনেভনশন
স টাের  উে াধেনর  েত  ডি উএসআইএস  ফারােমর  আেয়াজক  িহেসেব  ইউেনে া,  ইউএনিডিপ,

ইউএনিসিটএিডসহ  জািতসংেঘর  অেনক  পণূ  সং ার  উ  পযােয়র  িতিনিধরা  ব ব  রােখন।  এরপর
আইিটইউ মহাসিচব হাউিলন ঝাউ আ ািনকভােব এবােরর ফারােমর চয়ারম ান িহেসেব আমার নাম ঘাষণা
কেরন। এ সময় দশক সািরেত থাকা িবিভ  দেশর ম ী ও পিলিস মকাররাসহ সবাই করতািল িদেয় অিভন ন
জানান। দািয়  িনেয় আিম বেলিছ, ডি উএসআইএেসর এেজ ডা হেলা িডিজটাল যিু  ব বহার কের দেশর
অথৈনিতক উ য়ন করা। বাংলােদেশর এখন মাথািপছু আয়, িশ ার হার, িজিডিপর য অ গিত তা মাণ কের
বাংলােদেশর ধানম ী শখ হািসনার িডিজটাল বাংলােদশ িভশন কতটা দূর সারী িছল। তলাহীন দশ থেক
আজেকর িডিজটাল বাংলােদেশ পা েরর মলূ শি  য ধানম ী শখ হািসনার নতৃ  সিটও আিম উে খ কির।
িবশ^সভায় আিম এই সময় বাংলােদেশর জািতর িপতার িতও া িনেবদন কির।

ডি উএসআইএেসর এেজ ডা এবং এসিডিজর ল মা া সে  আিম বেলিছ, পৃিথবীর সব দশ একইভােব চলেছ
না। আজ যিট আি কার সম া, যিট বাংলােদেশর সম া অথবা উ ত দেশর য সম া- সব েলা এক রকম
নয়। এ েলােক কা মাইজড করেত হেব িতিট দেশর িনেজেদর েয়াজন অ যায়ী। িডিজটাল িনরাপ া িবষেয়
আিম বেলিছ, এখন যভােব িডিজটাল ডেভলপেম ট হে  সখােন িনরাপ ার িবষয়িট িনি ত করেত সবাইেক
পার িরক সহেযািগতার মেধ  থাকেত হেব।

ডি উএসআইএেসর ‘িমিনি য়াল রাউ ডেটিবল’ পিরচালনা : ডি উএসআইএস ফারােমর চয়ারম ান িহেসেব আিম
সবেচেয় পণূ ‘িমিনি য়াল রাউ ডেটিবল’ া ােম মডােরটর িহেসেব দািয়  পালন কির। এই রাউ ডেটিবল
বঠেক  ২০িট  দেশর ম ীরা  উপি ত  িছেলন। আইিটইউ  মহাসিচব হাউিলন ঝাউ এই সশেন কা- চয়ারম ান

িহেসেব দািয়  পালন কেরন। গালেটিবেল িতিট দেশর ম ীরা িনেজেদর দেশর ভাবনার কথা বেলেছন, তােদর
বতমান  অব ান,  পিলিস,  ােটিজ,  এসিডিজর সে  কােনি িভিট  এবং  ডি উএসআইএেসর অবেজি ভ েলার
স ৃ তা িনেয় কথা বেলেছন। আেলাচনায় ম ীরা তােদর সব ম ণালয় ও দফতর েলার সে  তথ যিু র সংেযাগ
তির  করার িবষয়িটেক  পূণ  িহেসেব  উে খ কেরন। রাউ ডেটিবল  বঠেক  িডিজটাল  িনরাপ া,  িডিজটাল

সংযিু র সার, িডিজটাল সরকার িত া, পাবিলক- াইেভট পাটনারিশপ, িডিজটাল িডভাইড দূর করা, ফাইভিজ,
আইওিট, এআই, ক চেনর মেতা যিু র চ ােল  িনেয় দশ েলা তােদর ভাবনায় স াবনা ও উে গ েলা তুেল
ধেরন। তথ  ও যাগােযাগ যিু  িতম ী জুনাইদ আে দ পলক বাংলােদেশর পে  িডিজটাল বাংলােদেশর চারিট
িপলােরর িববরণসহ িতনিট াব রােখন। থমত, আইিটইউেয়র উেদ ােগ একিট ‘ স টার ফর সাইবার িসিকউিরিট’
াপন করা; ি তীয়ত, স টার অব এি েল  ফর ি টয়ার টকেনালিজ াপন এবং ততৃীয়ত, এসিডিজ াকার

িসে ম বা বায়ন, যিট  মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদর অিধেবশন চলাকালীন
উে াধন  কেরিছেলন।  আিম  আমার ব েব  বেলিছ,  তথ যুি র  সম া,  স াবনা  ও  চ ােল  সবিকছু  িনেয়
দশ েলার একসে  কাজ করার কাযকর াটফম হেত পাের ডি উএসআইএস।

ওয়াইেপা মহাসিচেবর সে  সভা : ১০ এি ল ১৯ ইজারল াে ডর জেনভায় িব  মধাস দ সং ার সদর দফতের
আিম ওয়াইেপার মহাপিরচালক াি স গ ািরর সে  বঠেক িমিলত হই। বঠেক ওয়া  ইে টেলকচয়ুাল াপািট
অগানাইেজশন বা ওয়াইেপা াি স গ াির বাংলােদেশ মধা  একােডিম াপেনর সহেযািগতা করেব মেম জানান।
বঠেক বেলিছ, নতুন যিু র িবে  মধাস দ র া একিট নতুন চ ােল । নতুন য টকেনালিজ রেয়েছ স েলার

ে  পিলিস কমন হেব তা িনেয় আেলাচনা কেরন াি স গ াির।  ই ডাি  ৪.০, িবগেডটা,  আিটিফিসয়াল
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ইে টিলেজে র মেতা যিু র সমা রােল ইে টেলকচয়ুাল াপািটর রাইটস িনেয় পিলিসর কথা বেলন িতিন, যা
জািতসংেঘর  সভায়  পশ  করা  হেব  বেল  উে খ  কেরন।  সং ািটর  মহাপিরচালক  বাংলােদশসহ  উ য়নশীল
দশ েলার মধাস দ সংর েণ ওয়াইেপার নয়া পদে প েলার কথা বেলন। ওয়াইেপা মহাপিরচালকেক সব

ধরেনর সহেযািগতার আ াস িদেয় আিম বাংলােদেশর কিপরাইট আইন, পেট ট ও িডজাইন আইন, ভৗেগািলক
িনেদশক পণ  িনব ন ও র া আইন যেুগাপেযাগী করা হেব মেম জানাই। িবেশষ কের ভৗেগািলক িনেদশক পণ
িনব ন ও র া আইন তিরর সময় ওয়াইেপার পরামেশর কথা রণ করা হয়। আিম ২০১০ সােল ওয়াইেপা

মহাপিরচালক যখন বাংলােদেশ আেসন তখন আইিপ একােডিম াপেনর জ  ধানম ী শখ হািসনার পরামেশর
কথা এ সময় উে খ কির। এর জবােব াি স গ াির আমােক আইিপ একােডিম াপেন সব ধরেনর সহেযািগতার
আ াস দন। তখন একােডিমর িরেসাস েলা বাংলায় করার িবষেয় াব  দই এবং তা  সানে  হণ কেরন
ওয়াইেপা মহাপিরচালক। আিম বেলিছ, বতমান যেুগর তথ যিু র গিত ও ডাইেমনশেনর সমান তােল আইিপ
পিলিস নতুন কের করেত হেব। নীিতমালা েলা ঢেল সাজােত হেব এবং এই িবষেয় ওয়াইেপা পূণ ভিূমকা
রাখেত পাের। এ সময় আিম ওয়াইেপার এে স ট ুবকুস কনেসািটয়ােমর সহায়তা অব াহত রাখার কথা উে খ কির।

ডি উএসআইএেস িবেশষ স াননা : িব ব াপী জািতসংেঘর ব মাি ক অংশীদারেদর াটফম ডি উএসআইএস
ফারােমর চয়ারম ান িহেসেব আমার িবেশষ স াননা লাভ একিট ঐিতহািসক অজন। এই অজন গাটা জািতর

অজন,  ধানম ী  শখ হািসনার  িডিজটাল  বাংলােদেশর সফলতার অজন। ইজারল াে ডর জেনভায়  অ ি ত
ডি উএসআইএস ফারােমর সবেচেয় পণূ হাইেলেভল াক সশেনর সমাপনী অ ােন আইিটইউ মহাসিচব
হাউিলন ঝাউ আমার হােত ‘সািটিফেকট অব এি েল ’ স াননা তুেল দন। আিম িডিজটাল যগুেক স াবনার ও
চ ােলে র িবষয় বেল উে খ কের কত েলা সবজনীন িবষেয়র ওপর  দােনর আ ান জানাই :

- িডিজটাল পা েরর স াবনা ও চ ােল  সব দেশর জ  একই রকম নয়, বরং েত ক দশেক িনেজর চািহদা ও
েয়াজন অ যায়ী যুি েক ব বহার করেত হেব। িব বাসীেক বুঝেত হেব য, িডিজটাল যিু  মা েষর জ ,

মা ষ িডিজটাল যিু র জ  নয়।

- িডিজটাল পা েরর পাশাপািশ য িবষয়িট সকেলর জ  অিনবায তা হেলা িডিজটাল িনরাপ া। এই িডিজটাল
িনরাপ া কান দশ এককভােব িনি ত করেত পারেব না। তরাং ডি উএসআইএস ফারামেক সকল দশেক
সেচতন করেত হেব এবং এক সে  কাজ করার জ  একিট িডিজটাল িনরাপ া াটফ ম গেড় তুলেত হেব।
িনরাপ ার ঝুঁিক ও চ ােল  মাকােবলা, যিু  ও তথ  শয়ািরংেয়র জ  উইিসস ফারাম একিট িবেশষািয়ত

াটফ ম গেড় তুলেত পাের।

- িডিজটাল যেুগ মধাস দ র া করা বড় চ ােল । চিলত মধাস দ িডিজটাল যেুগ প পিরবতন করেব। তাই
নতুন ধারার মধাস েদর জ  আইনগত অবকাঠােমাসহ সেচতনতার েয়াজন হেব। িব েক সই অব া েলােকও
মাকােবলা করেত হেব এক সে ।

-  িডিজটাল  পা েরর ফেল  সরকার ব ব া,  ব বসা-বািণজ ,  িশ -কলকারখানা  ও  অ া  ে  অভাবনীয়
পিরবতন হে । িনয়ার দরকার িডিজটাল দ তাস  মা ষ। স কারেণ এমন িশ া ব ব ার চলন করেত হেব
যা আগামী জ েক িডিজটাল যেুগর উপেযাগী কের গেড় তুলেত পাের। যারা এরই মােঝ চিলত িশ ায় িশি ত
হেয়েছন তােদর িদেত হেব িডিজটাল দ তা। উইিসস ফারামেক এে ে  েয়াজনীয় ভিূমকা পালন করেত হেব।

CERN (Conseil Europeen Pour La Recherche Nucleaire) পিরদশন : জেনভা সফরকােল আিম
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পিৃথবীর সববহৃৎ Particle Physics Laboratory : European Organi“ation for Nuclear Research
(CERN)  পিরদশন  কির।  CERN-এর  সে  বাংলােদেশর  ইেতাপূেব  া িরত  চিু র  আেলােক  িনউি য়ার
গেবষণা,  িশ া,  া  িবষেয়  পার িরক  সহেযািগতার   বিৃ র  লে  আেলাচনা  অ ি ত  হয়।  CERN
বাংলেদেশ একিট িফিজ  সে লন করার াব কেরন।

বাংলােদশ তথ যিু  খােত িবে র অ তম ডি উএসআইএস পুর ােরর একিট উইনার এবং ৮িট চ াি য়নিশপ
িজেত িনল : তথ যিু  খােত িবে র অ তম অবদােনর জ  ডি উএসআইএস ১৮িট উইনার াইজ ও ৭২িট
চ াি য়ন াইজ সদ  দশ েলার িবিভ  সং ােক িতবছর দান কের থােক। এবার ডি উএসআইএস পুর ােরর
জ  সারা িব  হেত ১১৪০িট আেবদন পেড়। বাংলােদশ কি উটার কাউি ল বা িবিসিসর ‘বাংলােদশ াশনাল
িডিজটাল আিকেটকচার এবং ই- গভন া  ই টারঅপােরিবিলিট মওয়াক’ ক  এই উইনার পুর ার পায়। এই
পরু ারিট  িছল  ডি উএসআইএস  এ াকশন  লাইন  ক াটাগির-৬  এনাি ং  এনভায়রনেম ট  ক াটাগিরেত।
ডি উএসআইএস ফারাম-১৯ অ ােন উইনার পুর ার হণ কির এবােরর ফারােমর চয়ারম ান িহেসেব আিম
এবং তথ  ও যাগােযাগ যিু  িতম ী জুনাইদ আে দ পলক।

চ াি য়ন পুর ার েলার মেধ  রেয়েছ ক াটাগির-২ ইনফরেমশন এ া ড কিমউিনেকশন ইন া াকচাের রেয়েছ
সরকােরর ডেভলপেম ট অব আইিসিট ইন া- নটওয়াক অব বাংলােদশ গবনেম ট বা ইনেফা সরকার ক ।
ক াটাগির-৯-এ ই-লািনংেয় আেছ সরকােরর িশ ক বাতায়ন। ক াটাগির-১২ ই-এনভায়রনেমে ট আেছ ই- াইেমট
জাি স এ া ড িরসাইেল  া কিমউিনিট রিডও এ াট কা াল এিরয়া অব দ  ব অব ব ল বাংলােদশ। এিট
বাংলােদশ এনিজওস নটওয়াক ফর রিডও এ া ড কিমউিনেকশন (িবএনএনআরিস)-এর ক । ক াটাগির-১৩
ই-এি কালচাের রেয়েছ  িডও ডটা টু  কে াল  লট  াইট  ফাংজাই  িডিজস ইন পেটেটা  ইন বাংলােদশ। এিট
এমপাওয়ার  সা াল  এ টার াইজ  িলিমেটেডর  একিট  উেদ াগ।  ক াটাগির-১৫-এ  রেয়েছ  আইিট  ফর  দ
িডফাের টিল এ াবল েজ । এিট ি জ ফাউে ডশেনর। ক াটাগির-১৬ িমিডয়া িবভােগ পেয়েছ এ াওয়ারেনস অন ই
রাইট ট ুইনফরেমশন (ই-আরিটআই) া কিমউিনিট রিডও। এিট বাংলােদশ এনিজও নটওয়াক ফর রিডও এ া ড
কিমউিনেকশন (িবএনএনআরিস)-এর ক । ক াটাগির-১৭ ত পেয়েছ এ  টু  আইেয়র মাবাইল  বজড  এজ
ভিরিফেকশন িবেফার ম ােরজ রিজে শন ট ু প চাই  ম ািরজ।

ঢাকা, ২৫ জলুাই ১৮, সবেশষ আপেডট ২৫ অে াবর ১৯

লখক : তথ যিু িবদ, কলািম , দেশর থম িডিজটাল িনউজ সািভস আবাস-এর চয়ারম ান-সাংবািদক, িবজয়
কী- বাড ও সফটওয় ােরর 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:
েদশ রায়। স াদক কতকৃ াব জনক ঠ িশ  পিরবার-এর সদ  িত ান যথা েম াব ি টাস িল: ও জনক ঠ িল: থেক মিু ত ও
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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