
      স্মার্ ট বাাংলাদেদের স্মার্ ট নারীরা 

আফদরাজা নাইচ ররমা 

স্মার্ ট বাাংলাদেে হদব স্মার্ ট নাগররক, স্মার্ ট অর্ টনীরি, স্মার্ ট সরকার এবাং স্মার্ ট সসাসাইটির ওপর রিরি কদর। আর সমাজ 

উন্নয়ন রনি টর কদর পুদরা জনসাংখ্যার ওপদর । বাাংলাদেে পররসাংখ্যান ব্যুদরার ২০২২ সাদলর জনশুমারর অনুযায়ী, সেদের সমার্ 

জনসাংখ্যার মদে পুরুদের সাংখ্যা ৮ সকাটি ১৭ লাখ ১২ হাজার ৮২৪ জন; নারী ৮ সকাটি ৩৩ লাখ ৪৭ হাজার ২০৬ জন।এই রহসাদব 

বিটমাদন প্ররি ১০০ জন নারীর রবপরীদি পুরুে আদেন ৯৮.০৪ জন। সাশ্রয়ী, সর্কসই ও জ্ঞানরিরিক বাাংলাদেেদক গদে তুলদি 

'প্রগরিেীল প্রযুরি, অন্তর্ভ টরিমূলক উন্নরি’সি অবশ্যই নারীর অাংেগ্রহণ অপররহায ট । িথ্যপ্রযুরির এই যুদগ আর্ টসামারজক ও 

রাজননরিক কম টকাদে নারীদের অরিকির অাংেগ্রহদণর কারদণ বাাংলাদেদে সজন্ডার সমিাসহ সব সেদেই উন্নরি হদয়েদে। েরেণ 

এরেয়ার সেেগুদলার মদে রলঙ্গ সমিায় েীে ট অবস্থাদন রদয়দে বাাংলাদেে। 

স্মার্ ট বাাংলাদেে গঠদন নারীর অদনক ভূরমকা রদয়দে। স্মার্ ট বাাংলাদেে গঠদন নারীর অন্তর্ভ টরি বাোদি হদল নারীদের 

প্রযুরিরেোর হার বাোদি হদব। স্কুল-কদলজ ও রবশ্বরবদ্যালদয় নারীদের িথ্য ও সযাগাদযাগপ্রযুরি রবেদয় পোদোনার জ্য  রবরিন্ন 

সুদযাগ রেদি হদব। রবরিন্ন িথ্য সর্দক জানা যায়, বিটমাদন মাে ৩০ েিাাংে নারী িথ্য ও সযাগাদযাগপ্রযুরি রবেদয় পোদোনা কদরন। 

আর সেদের িথ্যপ্রযুরি খাদির সপোজীবীদের মদে নারীর সাংখ্যা মাে ১২ েিাাংে। স্মার্ ট বাাংলাদেদের নারীরা এখন অদনক এরগদয় 

সগদে। িারা এখন গ্রাদম বদস সমাবাইদলর সাহাদে অনলাইদন ব্যবসা করদে। রবকাদে র্াকা সলনদেন করদে। সমদয়রা অনলাইদন ক্লাস 

করদে।  

 িথ্যপ্রযুরি খাদি বাাংলাদেদের ব্যাপক উন্নরি হদয়দে। প্রিুন্ত গ্রাদমও বিটমাদন রিরজর্াল সসন্টার সর্দক সসবা প্রোন করা 

হদে। এ পয টন্ত রিরজর্াল সসন্টার সর্দক সেদের নাগররকরা ৮০ সকাটির সবরে সসবা গ্রহণ কদরদে। রবদশ্ব অনলাইন শ্রমেরিদি 

বাাংলাদেদের অবস্থান এখন রিিীয়। প্রায় সাদে েয় লাখ প্ররেরেি রিল্যান্সার আউর্দসারস টাং খাি সর্দক অন্তিপদে ৫ে রমরলয়ন 

মারকটন িলার আয় করদে। মাে ১৩ বেদর ৬৫ লাখ সর্দক ইন্টারদনর্ ব্যবহারকারীর সাংখ্যা এখন ১৩ সকাটির সবরে এবাং সমাবাইল 

সাংদযাদগর সাংখ্যা ১৮ সকাটির ওপদর।  

 

  জনগদণর সোরদগাোয় সসবা সপ ৌঁদে রেদি বিটমাদন সারাদেদে প্রায় ৮ হাজার ৮০০টির সবরে রিরজর্াল সসন্টার স্থাপন করা 

হদয়দে। এসব সসন্টার সর্দক প্ররি মাদস গদে ৭০ লাদখরও অরিক সসবা প্রোন করা হদে। এ পয টন্ত সেদের নাগররকরা ৮০ সকাটির 

সবরে সসবা রনদয়দেন। এদি নাগররকদের ৭৮.১৪ েিাাংে কম টঘণ্টা, ১৬.৫৫ েিাাংে ব্যয় এবাং ১৭.৪ েিাাংে যািায়াি সাশ্রয় সম্ভব 

হদয়দে। এোো সপপারদলস করমউরনদকেন চালু করার লদেু ই-নরর্র মােদম ২ সকাটি ৪ লাদখর সবরে ফাইদলর রনষ্পরি করা 

হদয়দে। ই-নামজারর রসদেদমর মােদম ৪৫.৬৮ লাদখর সবরে আদবেন রনষ্পরি করা হদয়দে অনলাইদন।  

   

এ িরদনর নানান সুরবিা পাওয়ায় সেদে োর্ ট আপ ইদকা রসদেম গদে উদঠদে। প্রায় আোই হাজার োর্ ট আপ সরিয়িাদব 

কাজ করদে। যারা প্রায় আরও ১৫ লাখ কম টসাংস্থান সৃরি কদরদে। মাে সাি বেদর এ খাদি সািে রমরলয়ন িলার রবরনদয়াগ এদসদে। 

সির বের আদগ রিরজর্াল অর্ টনীরির আকার রেল মাে ২৬ রমরলয়ন িলার। আর বিটমাদন িা ১.০৪ রবরলয়ন িলার োরেদয় সগদে। 

সরকাদরর লেু ২০২৫ সাদল আইরসটি রফিারন ৫ রবরলয়ন িলার এবাং প্ররেেদণর মােদম আইরসটি খাদি কম টসাংস্থান ৩০ লাদখ 

উন্নীি করা। আইরসটি পাদকট সেরে-রবদেরে ১৯২টি প্ররিষ্ঠান ব্যবসারয়ক কায টিম শুরু কদরদে। ২০২৫ সাদলর মদে আরও ৩৫ হাজার 

সেখ রাদসল রিরজর্াল ল্যাব প্ররিষ্ঠা করা হদব। জরুরর সসবার মােদম সুরবিা পাদে জনগণ। জরুরর সসবা ৯৯৯, সরকারর িথ্য ও সসবা 

৩৩৩, নারী ও রেশু রনয টািন প্ররিদরাদি ১০৯, দুেক ১০৬, দুদয টাদগর আগাম বািটা ১০৯০, লেু এবার স্মার্ ট বাাংলাদেে। সেদে ই-

কমাদস টর ৮০ িাগ ব্যবসা পররচালনা করদেন নারীরা। রিল্যারন্সাংদয় নারীর অাংেগ্রহণ বােদে। নারীর োরন্ত ও রনরাপিা সমস্যা 

সমািাদন জারিসাংঘ রনরাপিা পররেদে ১,৩২৫ নাম্বার প্রস্তাব গৃহীি হদয়দে যা নারীর োরন্ত ও রনরাপিা-িরিউরপএস এদজন্ডা প্ররিষ্ঠা 

কদরদে। বঙ্গবন্ধুর রনদে টেনায় প্রণীি বাাংলাদেদের সাংরবিান ও নারীর সমান অরিকার রনরিি কদরদে।  সাংরবিাদনর ২৮ (১) 

অনুদেদে বলা হদয়দে: রাষ্ট্র শুধু িম ট, জারি, বণ ট, রলঙ্গ বা জন্মস্থাদনর রিরিদি সকাদনা নাগররদকর প্ররি ববেম্য করদব না, অর্চ একই 

অনুদেদের (২) িারায় বলা হদয়দে: নারীদের সমান অরিকার র্াকদব রাষ্ট্র ও জনজীবদনর সকল সেদে পুরুেদের সাদর্। সরকার নারী 

নীরি ২০১১ প্রণয়ন কদরদে এবাং নীরিমালায় নারীর সামরগ্রক উন্নয়ন ও মূলিারার আর্ টসামারজক কম টকাদন্ড    সরিয় অাংেগ্রহণ 

রনরিি করা এবাং িাদের েমিায়দনর পদর্ সকল প্ররিবন্ধকিা দূর করার ব্যবস্থা সনয়া হদয়দে। 

  

রাজনীরি, প্রোসন, রেো, ব্যবসা, সখলাধুলা, সেস্ত্র বারহনী প্রভৃরি খাদি িাদের বরি টি অাংেগ্রহণ ও অবোন বাাংলাদেদের 

আর্ টসামারজক দৃশ্যপর্দক বেদল রেদয়দে।বাাংলাদেদে নারীরা এখন সরকাদরর সরচব, সুরপ্রম সকাদর্ টর রবচারপরি, রবশ্বরবদ্যালদয়র 

রিরস এবাং অদনক প্ররিষ্ঠাদনর েীে ট পদে োরয়ত্ব পালন করদেন। 



গ্রামীণ জীবদনও আধুরনক সকল সুদযাগসুরবিা রনরিদির লদেু সরকারর উদদ্যাদগ প্ররিটি ইউরনয়দন চালু করা হদয়দে 

রিরজর্াল সসন্টার। এই আমূল পররবিটদনর সারর্ী হদয় সেদের নাগররকদের রনরলস সসবা রেদয় যাদেন  নারী উদদ্যািারা। যারা 

সাংখ্যায় সেদের জনদগাষ্ঠীর প্রায় অদি টক। এই রবোল কম টযদজ্ঞ নারী উদদ্যািারা ব্যাপক ভূরমকা সরদখ চদলদেন। নাগররকদের সসবা 

প্রোন, িাদের জীবনমান উন্নয়ন করার পাোপারে আরর্ টকিাদবও স্বাবলম্বী হদয় উঠদে এইসকল নারী উদদ্যািারা। সসইসাদর্ িারা 

প্রারন্তক অঞ্চদল নতুন নতুন উদদ্যািাও সৃরি করদেন।  

 রিরজর্ালাইদজেন হওয়ার পদর রবগি বেরগুদলায় বাাংলাদেদে নাগররদকর ব্যাাংরকাং সসবায় অন্তর্ভ টরি দ্রুি গরিদি বৃরি 

সপদয়দে। ২০১৪ সাদল সযখাদন প্রাপ্তবয়স্ক জনসাংখ্যার মাে ৩১ েিাাংে আরর্ টক পররদেবার আওিায় রেদলা। সসর্া গি এক েেদকরও 

কম সমদয় ৫৩ েিাাংদে বৃরি সপদয়দে, এবাং এই বৃরির হার িমবি টমান। রফন-সর্ক (ফাই্য ারন্সয়াল সর্দনালরজ)-এর মদিা আরর্ টক 

পররদেবার রিরজর্াল সসন্টারগুদলায় অন্তর্ভ টরি নাগররদকর হয়রারন হ্রাস করদে, িাদের সসবা প্রারপ্তদক কদরদে আরও ত্বরারিি, আরও 

সহজ। সমাবাইল রফনারন্সয়াল সারি টদসস (MFS)-এর মদিা পররদেবামূলক ব্যবস্থার ফদল ব্যাাংরকাং সসবা এখন সপ ৌঁদে যাদে 

নাগররদকর সোরদগাোয়। সামরগ্রকিাদব এই রিরজর্ালাইদজেন বাাংলাদেদের মদিা উন্নয়নেীল সেদের জ্য  রাখদে সুদূরপ্রসারী 

প্রিাব।  

রিরজর্াল বাাংলাদেে রবরনম টাদণ  রনরলস কাজ কদর যাদে  নারীরা।  নারীর এই এরগদয় যাওয়াই সেদের আর্ টসামারজক 

অগ্রগরির এক অপ্ররিদরাে যাো। িাদের অগ্রযাোর ফদলই নারীর রাজননরিক েমিায়দন বাাংলাদেদের অবস্থান রবদশ্ব ৭ম, 

স্বাস্থুদসবায় রনদয়ারজি কমীদের প্রায় ৭০ েিাাংেই নারী, কদরানা মহামাররর রবরুদি লোইদয়ও িারা রেদলন সমু্মখ সাররর সযািা।  

বিরর সপাোক আমাদের অর্ টনীরির মূল চারলকােরি সসখাদনও ৮০ েিাাংদের সবরে নারী কমী রনদয়ারজি রদয়দেন। কম টদেদে 

রনদয়ারজি এই সকল নারীদের  প্ররিটি ব্যনদন ফুদর্ উদঠদে আজদকর রিরজর্াল বাাংলাদেদের অবয়ব; এবাং নারীদের অর্ টননরিক 

কম টকাদে এই অাংেগ্রহণমূলক িারাবারহকিায় ররচি হদব আগামীর স্মার্ ট বাাংলাদেদের প্ররিেরব। 

আগামী ২০৪১ সাদলর মদে একটি সাশ্রয়ী, সর্কসই, ব্যরিেীপ্ত, জ্ঞানরিরিক, সসানারল সারহিুরিরিক ও উভাবাবনী বাাংলাদেে 

গদে সিালার লদেু স্বািীনিাদব সাংস্কৃরি চচ টা ও রবকাদের সুদযাগ োদন নারী এবাং পুরুেদক একদযাদগ কাজ করদি হদব। শুধু 

অর্ টনীরিই একটি সেে বা জারির উন্নয়দনর সূচক হদি পাদর না, এর পাোপারে সামারজক ও সাাংস্কৃরিক এবাং রাজননরিক উন্নয়দনর 

সূচকও সমান গুরুত্বপূণ ট। রেল্পী, সারহরিুক, করব, রচেকর, সাাংবারেক, রাজনীিীরবে, রবরিন্ন সপোজীবীদেরদক স্বািারবক রনয়দম 

রেল্পচচ টায় এবাং যাঁর যাঁর োরয়ত্ব ও কিটব্য পালন করদি হদব। নতুন নতুন রচন্তািাবনা, িারণার উদন্মদের ফদলই সম্ভব হদব স্মার্ ট 

মানুে, স্মার্ ট পররবার এবাং স্মার্ ট সমাজ সদব টাপরর স্মার্ ট বাাংলাদেে। নারীরা স্মার্ ট বাাংলাদেদের সাদর্ অঙ্গাঅরঙ্গিাদব জরেি হদলই 

আগামী ৮ মাচ ট ২০২৩ আন্তজটারিক নারী রেবসটির প্ররিপাদ্য রেল– ‘রিরজর্াল প্রযুরি ও উভাবাবন, সজন্ডার ববেম্য করদব রনরসন’ হদব 

সার্ টক এবাং সর্কসই। 

কাররগরর রেোয় বিটমাদন েিিাগ োেদের উপবৃরি সেওয়া হদে। োেদের সেদে এ হার ৭০ েিাাংে। রিদলামা এবাং 

ইরিরনয়াররাং সলদিদল িরিটর সেদে নারীদের ১০ েিাাংে সকার্া বৃরি কদর ২০ েিাাংে করা হদয়দে। প্ররিটি রবিাগীয় েহদর একটি 

কদর মরহলা পরলদর্করনক ইনরেটিউর্ স্হাপদনর কাজ চলমান রদয়দে। উচ্চ মােরমক উপবৃরি প্রকদল্পর আওিায় সারাদেদে 

রেোর্ীদের মদে সর্দক ৪০ েিাাংে োেীদের উপবৃরি, বই িয়, ফরম পূরণ, টিউেন রফ এর অর্ ট উপকারদিাগী োেীদের 

Electronic Funds Transfer (EFT) এর মােদম অর্ ট প্রোন করা হদে। এ উপবৃরি প্রোদনর ফদল গররব নারী 

রেোর্ীদের ঝদর পো বহুলাাংদে হ্রাস সপদয়দে। এোোও সসদকন্ডারর এডুদকেন সিদিলপদমন্ট সপ্রাগ্রাদমর আওিায় Improving 

Access and Retention Through Harmonized Stipend Program েীে টক কম টসূরচর মােদম 

বৃরি ও সমিা বৃরি প্রোন করা হদে। 

বাাংলাদেদের শ্রমেরির আকার কম সবরে ৬ সকাটি ৩৫ লাখ। এর মদে নারী আদে কম সবরে ২ সকাটি। শ্রম বাজাদর নারীর 

অবোন রেন রেন বৃরি পাদে। সেদের ৮ সকাটি ২২ লাখ নারীর কম টেেিাদক কাদজ লাগাদি পারদল সেে ও জািীর দ্রুি উন্নয়ন সম্ভব 

হদিা। জািীয় েেিা উন্নয়ন নীরি (এনএসরিরপ-২০১১) এর আদলাদক সজন্ডার সাংদবেনেীলিা ও নারী সারব টকায়ন রনরিি কদর শ্রম 

বাজাদরর চারহো উপদযাগী টিরিইটি ও েেিা উন্নয়ন কায টিম গ্রহণ করার কর্া র্াকদলও িা বাস্তবায়দন আদরা কায টকর ও সমরিি 

উদদ্যাগ করা েরকার।   

# 

সলখক: উপ-প্রকল্প পররচালক, িথ্য অরিেফির , বাাংলাদেে সরচবালয়, ঢাকা। 
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