
৭১ ভাগ নারীর হােত মাবাইল ফান
কাশ : ২৪ নেভ র ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

যুি র  ব বহাের  এিগেয়  যাে
নারীরা।  দেশ  ১৫  থেক  ৪৯
বছর  বয়িস  ৭১  দশিমক  ৪
শতাংশ  নারীর  হােত  আেছ
মাবাইল  ফান।  তেব  এর

ব বহারকারীর  সংখ া  আেরা
বিশ।  বাংলােদশ  পিরসংখ ান

বু েরার (িবিবএস) জিরপ বলেছ,
িতন  মােস  কমপে  একবার
মাবাইল  ফােন  কথা  বেলেছন
দেশর  ায়  ৯৮  শতাংশ  নারী।
মাবাইল  ধু  যাগােযােগর

মাধ মই নয়, াত িহক জীবেনর
অংেশ পিরণত হেয়েছ। সমােজর
উ িব , মধ িব  বা িন িব  সব
পিরবােরই  মাবাইল  ফােনর
ব বহার  বাড়েছ।  জিরেপ  দখা
যায়,  বাংলােদেশর  ায়  ৯৬
শতাংশ  পিরবাের  অ ত  একিট
ল া ড  ফান  বা  মাবাইল ফান
আেছ। ২০১২-১৩ সােল এই হার
িছল ৮৭ শতাংশ। সমেয়র সে
পা া  িদেয়  যাগােযােগর  এ
মাধ ম  আেরা  পূণ  হেয়

উেঠেছ। িবিবএেসর মাি পল ইি ডেকটর া ার সােভ ২০১৯-এ এই িচ  উেঠ এেসেছ। ‘ গিতর পেথ
বাংলােদশ’ িশেরানােম স িত িবিবএস এই সমী ার সারসংে প কাশ কেরেছ। টকসই উ য়ন অভী র
(এসিডিজ) সে  সংি  এমন িবিভ  তথ  সং েহর জ  বৃহত্ পিরসের ইউিনেসেফর সহায়তায় িবিবএস
এবােরর জিরপিট কেরেছ। িবিবএস সংি রা জানান, মূলত নারী ও িশ  সংি  া , িশ াসহ িবিভ
আথ-সামািজক সবেশষ তথ  এই জিরেপর মাধ েম উেঠ এেসেছ।

২০১২-১৩ অথবছেরর সে  িকছু তথ  তুলনা করা হেয়েছ। যমন, সসমেয় িব ত্ িবধার আওতায় ৬১
দশিমক ৫ শতাংশ থাকেলও এই হার এখন ৯২ দশিমক ২ শতাংেশ উ ীত হেয়েছ। ১৫ থেক ২৪ বছর
বয়িসেদর মেধ  িশ ার হার ৮২ শতাংশ থেক বেড় ৮৮ দশিমক ৭ শতাংেশ উ ীত হেয়েছ। দেশ অেধক
পিরবাের টিলিভশন ব বহার করেছ। ছয় বছর আেগও ৩৮ শতাংশ পিরবাের টিলিভশন িছল। তেব
রিডওর ব বহার অেনক কেম গেছ। ২০১২-১৩ সােলর িদেক গেড় ৩ দশিমক ৯ শতাংশ পিরবাের রিডও

থাকেল এখন এই হার শূ  দশিমক ৬ শতাংেশ নেম গেছ। সংি রা বলেছন, মূলত মাবাইল ফােন

  আলাউি ন চৗধুরী
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

এবং ই টারেনেট রিডও শানার েযাগ থাকায় আলাদা কের রিডও ব বহার দেশ কেম গেছ। তাছাড়া
িবেনাদেনর  মাধ মও  পিরবতন  হে ।  ইউিটউব,  ফসবুকসহ  নানা  সামািজক  যাগােযাগ  মাধ েম
িবেনাদেনর ব ব া থাকায় রিডওর  কেম গেছ।

িবিবএেসর সমী ায় দেশ মাবাইল ব বহাের উ িত ল  করা গেলও দেশ কি উটােরর ব বহার খুব
বিশ বােড়িন। ২০১২-১৩ অথবছের মা  সােড় ৩ শতাংশ পিরবাের কি উটার িছল। সখােন গত ছয়

বছের বেড়েছ মা  ১ শতাংশ। তেব বাংলােদেশ এখন ৩৭ শতাংশ পিরবােরর অ ত একজন সদ
ই টারেনট ব বহার কের। সংি রা বলেছন, বসতবািড়েত কি উটার ব বহার খুব একটা বৃি  না পেলও
ই টারেনট ব বহােরর সংখ া অেনক বিশ। মূলত মাবাইল ফােনর এই যুেগ বাসাবািড়েত কি উটার
রাখার বণতা বৃি  পায়িন। কি উটােরর অেনক কাজ এখন সহেজই মাবাইেল করা যাে । তাছাড়া
ই টারেনট িবধার কারেণ াট ফােনর মাধ েম তথ  আদান- দানসহ িবেনাদেনর জ ও কি উটাের
িনভরতা আেগর চেয় কেমেছ। জিরপ অ যায়ী পি কা-ম াগািজন পড়া, রিডও শানা বা টিলিভশন দখা
আেগর চেয় কেমেছ। ২০১২-১৩ অথবছের স ােহ অ ত একিদন পি কা পেড়েছন বা রিডও েনেছন
অথবা টিলিভশন দেখেছন এমন নারীেদর সংখ া ১ দশিমক ৬ শতাংশ থাকেলও  ২০১৯ সােল এই
সংখ া শূ  দশিমক ৫ শতাংেশ নেম গেছ।
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