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বাংলােদেশ অনলাইেন ি াি ং পশা মা েয় জনি য় হেয় উঠেছ। াভািবক জীবনযা া অ াহত রেখই এখান ি  হেয়েছ র 
অথ আেয়র েযাগ। ঘের বেস অনলাইেন ি াি ং কের আয় রাজগাের িথবীর ১৯  দেশর মে  বাংলােদেশর অব ান এথস 
ি তীয়। কি উটার া ািমং থেক  কের া  ি পােরশন, সাচ ইি ন অপ মাইেজশনসহ ব  কাজ অনলাইন ি াি ংেয়ই 
হে । তগিতেত বাংলােদেশ িডিজটাল প লাভ করায় শহের ই ারেনট িবধা, সরকাির- বসরকাির চারণায় এই খাত ধীের ধীের 
সবার কােছ পিরিচত ও জনি য় হেয় উঠায় এই সাফ । এর মা েমই িব  দরবাের বাংলােদেশর ন ন পিরচেয়র আিবভাব ঘটেত 

 কেরেছ। িডিজটাল অথনীিতর িভি েত তির হেব এই ‘ন ন বাংলােদশ’। আয় হেব র বেদিশক া। সারািবে  
বাংলােদেশর পিরচয় অদ  িমক রেণর দশ িহেসেব। বাংলােদেশর াম-গে র অধ িশি ত-অিশি ত ায় এক কা  জনশি  
িবে র িবিভ  দেশ িমকসহ নানান পশায় কাজ করেছন। রােদ ের ি েত িভেজ তােদর রাজগার তথা রিমেটে  
বাংলােদেশর ক ীয় াংেকর িরজাভ বাড়েছ।  কািয়ক মশি  নয়; কেয়ক বছর ধের বাংলােদেশর অনলাইন মশি ও 
বেদিশক া আয় করেছ। অনলাইেনর মে েম বাংলােদেশর ি া াররা সারািবে  মা েয় সলস ও মােক ং সবায় পারদশ  

হেয় উেঠেছ। বাংলােদেশর উ য়েন বড় ধরেণর অবদান রাখেত  কেরেছ ই ারেনট িভি ক আয় করা এই ‘িডিজটাল অথনীিত’। 
িব  অথৈনিতক ফারােমর ওেয়বসাইেট কািশত এক িতেবদেন আভাস দওয়া হেয়েছ, আউটেসািসং-এর ম  িদেয় অথৈনিতক 
খােত ধীের ধীের ন ন বাংলােদেশর িভি  রিচত হে । িশি ত বকার জনেগা ীর পাশাপািশ নারীেদর কমসং ােনও অন  অবদান 
রাখেছ এই ই ারেনটিভি ক ি াি ং। এে ে  উ ত দশ েলাও বাংলােদেশর া  অ সরণ করেত  কেরেছ। জানেত চাইেল 
ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর সিচব এন এম িজয়াউল আলম বেলন, আমরা িডিজটাল অথনীিতেক সামেন এিগেয় িনেত কাজ 
করিছ। এ স ের (আউটেসািসং) আেরা ভাল করার জ  মেয়েদর িশ ণ িদি । আগামীেত এই আউটেসািসং আেরা বাড়েব। 
িব  অথৈনিতক ফারােম বাংলােদশ আিম ই ার াশনাল ইউিনভািস  অব সােয়  অ া  টকনলিজ িব িব ালেয়র একজন 



িশ েকর লখা ওই িতেবদেন বলা হেয়েছ, িডিজটাল অথনীিতেত দা  অবদান রাখেত  কেরেছ উ য়নশীল দশ েলা; যখােন 
াতীতভােব এিশয়া এিগেয় রেয়েছ। অ েফাড ই ারেনট ইনি উেটর ত  অ যায়ী, বতমােন অনলাইন মশি র সবেচেয় বড় 

সরবরাহকারী হে  ভারত। যােদর িব  চািহদার ায় ২৪ শতাংশ াবাল ি া ার ওয়াকার আেছ। এর পেরর অব ান ই 
বাংলােদেশর; অনলাইন মশি েত যােদর (বাংলােদশ) অবদান হে  ১৬ শতাংশ। তীয় অব ােন রেয়েছ মািকন রা , যােদর 
ি া ার হে  ১২ শতাংশ। এ ছাড়াও অনলাইেনর মা েম াবাল ি া ার ওয়াকার কাজ কের বেদিশক া আয় করেছ 
যথা েম পািক ান, িফিলপাইন, রাজ , ইউে ন, কানাডা, িমশর, জামানী, রািশয়া, কিনয়া, নাইেজিরয়া, ইতািল, ন, 

লংকা, সািবয়া, আয়ার া  ও মিসেডািনয়া। অনলাইন বহার কের ি াি ং পশায় বাংলােদেশর সাফ  চােখ পড়ার 
মেতাই। কি উটার া ািমং থেক  কের া  ি পােরশন, সাচ ইি ন অপ মাইেজশনসহ ব  কাজ অনলাইন ি াি ং-এর 
আওতা । এ ধরেনর কােজর িবধা অেনক। িবেশষ কের াহক ও কােজর পিরসর অেনক । িব  বাজাের কাজ করা যায়, 
কােজর ান িনেয়ও ভাগাি  নই। আর সবেচেয় বড় িবধা হেলা ি া ারেদর ঢাকার মেতা জনব ল শহেরর রা ায় ঘ ার পর 
ঘ া জ াম (যানজট) ঠেল অিফস যেত হয় না। এেত কের ন ন চাকির বাজার তির হেয়েছ, তির হেয়েছ অেনক েযাগ। 
এিশয়ােতই এখন আউটেসািসংেয়র বাজার সবেচেয় বড়। ওই িতেবদেন বলা হয় খরচ ও িঁক কমােত রা , রাজ  ও 
অে িলয়ার মেতা অেনক উ ত দশও এখন বাংলােদেশর মেতা আই  আউটেসািসংেয়র িদেক কঁেছ। অ েফাড ই ারেনট 
ইনি উেটর ত  অ যায়ী, অনলাইন কম  সরবরােহ ভারেতর পেরই বাংলােদেশর অব ান। এখােন িনয়িমত কাজ করেছ ৫ লাখ 
ি া ার। আর মাট িনবি ত ি া ােরর সং া ৬ লাখ ৫০ হাজার। বাংলােদশ ত - ি  অিধদফতেরর ত  অ যায়ী, 

িতবছর ি া ররা ১০ কা  ডলার আয় কের থােকন। এেকক দশ এেকক িবষয়েক  িদেয় এই পশা িনেয় কাজ করেছ। 
যমন ভারতীয় ি া ারেদর দ তা ি  ও সফটওয় ার ডেভলপেম । আর বাংলােদেশর ি া াররা লত সলস ও 

মােক ং সবায় পারদশ । 

ওয়া  িভশন বাংলােদেশর গেবষণা িতেবদন অ যায়ী, বাংলােদেশর ৪ কা  ৪০ লাখ ত েণর িত ১০ জেনর একজন বকার। 
িতবছরই িব িব ালয় থেক পাস করা হাজার হাজার িশ াথ  মেনর মেতা (পছে র) চাকির না পেয় বকার হেয় বেস আেছন। 

ফেল িশি ত বকােরর সং া িদন িদন বেড়ই চেলেছ। তেব ব সহেজই আই  িশ েণর মা েম ি াি ং  করার েযাগ 
রেয়েছ তােদর সামেন। িব  অথৈনিতক ফারােমর ওেয়বসাইেট কািশত ওই িনবে  আশা কাশ করা হেয়েছ, এেত কের তারা  
িনেজর জীিবকাই িনি ত করেব না, বরং দেশ অেনক বেদিশক াও আনেত সমথ হেব যা ‘ন ন বাংলােদশ’র অথৈনিতক িভি  
িহেসেব কাজ করেব। বাংলােদেশ এখন অেনক িশি ত নারীেক সংসােরর দািয়  িনেয় চাকির ছেড় িদেত হয়। তােদর জ ও এই 
ি াি ং দা ণ েযাগ। ঘের বেসই কােজর েযাগ থাকায় বাংলােদেশর নারীরা এখন তােদর থাগত সাংসািরক দািয়ে র গি  
পিরেয় ি া  কাজেক ক ািরয়ার সংকেটর সমাধান িহেসেব দখেছ। গেবষণা বলেছ, বাংলােদেশর নারীরা ি া ার িহেসেব 

এখন েষর চেয় বিশ িনভরেযা । আর নারীেদর অংশ হেণ এই স র আরও শি শালী হেয় উঠেছ। ত - ি  সবা 
িনি েত সরকার িত জলায় আইিস  পাক গেড় তালার উে াগ িনেয়েছ। এখােন ম য় কম থাকায় িবে র আউটেসািসং 
বাজাের ণ অব ান তির করেত পেরেছ বাংলােদশ। তেব এখনও বশ িক  িতব কতা রেয়েছ বাংলােদেশর। সবেচেয় বড় 

িতব কতা হে  িব ৎ িব াট। ি াি ংেয় এমন সফটওয় াের কাজ করেত যখােন মেনােযাগ বই জ ির। সখােন িব ৎ চেল 
গেল কােজর িত হয়। এছাড়া ই ারেনট সবার মান িনেয়ও অিভেযাগ রেয়েছ। ড া  ই ারেনেটর ও অেনক বিশ। ত া  

অ েল থাকা ি া ারেদর জ  এটা অেনক বড় সম া। া  িবধা থাকেলও অেনক সময় তা ধীরগিতর হয়। আেরক  বড় 
সম া হে  টাকার সহজ লনেদেনর ব া। িবেশষ কের িবেদশ থেক টাকা নওয়ার ে  সহজ কানও উপায় নই। আর নারী 
ি া ারেদর সং া আেগর চেয় ি  পেলও এখনও তা যেথ  নয়। তেব এসব সীমাব তার বাইের স াবনার জায়গাও কম নই। 
এিশয়ার মে  বাংলােদশ এমন এক  দশ, যােদর িবশাল এক  ত ণ জনেগা ী আেছ। ১৬ কা  ৩০ লাখ মা েষর মে  ায় ৬৫ 
শতাংেশরই বয়স ২৫ বছেরর িনেচ। এই িবশাল ত ণ ও শি শালী জনস দ এখনও এই ি া  বাজােরর স াবনা িনেয় েরা ির 
অবগত নয়। িবগত বছর েলা ি াি ং জনি য় হেলও এখনও বাংলােদেশর হাজার হাজার ত ণেদর এটা িনেয় উপ  িশ েণর 

েয়াজন রেয়েছ। এই েযাগ যন তারা ভােলাভােব কােজ লাগােত পাের সজ  েয়াজন সরকাির সহেযািগতা। 

িব  অথৈনিতক ফারােমর ওেয়বসাইেট কািশত ওই িতেবদেন বাংলােদশ সরকােরর িত বকার ত ণেদরেক ি  িবষয়ক 
িশ ণ িদেয় ি াি ংেয় উ ু  করার পরামশ দওয়া হেয়েছ। তারা বলেছ, এেত কের সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ গেড় 
তালার  আরও বা ব হেত  করেব। জনস দেক কােজ লািগেয় িবে র শীষ িডিজটাল অথৈনিতক দশ িহেসেব িতি ত 

হেত পারেব বাংলােদশ। 

 


