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‘স্মার্ ট বাাংলাদেশ’ একটি প্রযুক্তি ক্তির্টর সমতা-ক্তর্ক্তিক সমাজ প্রক্ততষ্ঠায় সহায়তা করদব: জাক্ততসাংদে ক্তসএসডক্তিউ 

সমাদবদশ প্রক্ততমন্ত্রী ফক্তজলাতুি নিসা ইক্তিরা 

ক্তিউ ইয়কট, ৯ মার্ ট ২০২৩: 

"মািিীয় প্রধািমন্ত্রী নশখ হাক্তসিা সম্প্রক্তত 'স্মার্ ট বাাংলাদেশ' িাদম একটি দূরেশী অক্তর্যাত্রা শুরু কদরদেি। এই 

অক্তর্যাি তথ্য-প্রযুক্তি খাদত িারীদের সমাি অাংশগ্রহণ ক্তিক্তিতকরদণর মাধ্যদম ২০৪১ সাদলর মদধ্য বাাংলাদেশদক একটি 

উন্নত ও সমৃদ্ধ নেদশ রূপান্তদরর স্বপ্ন বাস্তবায়দি সহায়তা করদব”। আজ ক্তিউইয়কটস্থ জাক্ততসাংে সের েপ্তদর কক্তমশি অি দ্য 

স্ট্যার্াস অব উইদমদির ৬৭তম র্লমাি অক্তধদবশদির সাধারণ ক্তবতদকট এমি মন্তব্য কদরি মক্তহলা ও ক্তশশু ক্তবষয়ক প্রক্ততমন্ত্রী 

ফক্তজলাতুি নিসা ইক্তিরা, এম.ক্তপ.। 

রসড ো (CEDAW) এবাং নবইক্তজাং প্ল্যার্ফম ট ফর অযাকশি-এর প্রক্তত বাাংলাদেদশর প্রক্ততশ্রুক্তত পুিব্যটি কদর প্রক্ততমন্ত্রী 

বদলি নয, মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর ঐন্দ্রজাক্তলক নিতৃদে বাাংলাদেশ সরকার িারীর ক্ষমতায়দির জন্য নবশ কদয়কটি অতযন্ত 

কায টকর প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ি কদরদে। তন্মদধ্য নেদশর তৃণমূল পয টাদয় গ্রামীণ িারী উদদ্যািাদের সম্ভাবিাদক কাদজ 

লাগাদত প্রায় পাঁর্ হাজার ক্তডক্তজর্াল নসন্টার প্রক্ততষ্ঠা; নেদশর অক্তধকাাংশ নজলাগুদলাদত ক্তবজ্ঞাি ও প্রযুক্তি ক্তবশ্বক্তবদ্যালয়, 

কাক্তরগক্তর ও নর্াদকশিাল ইিক্তস্ট্টিউর্ প্রক্ততষ্ঠা; প্রাক্তন্তক িারীদের ক্তডক্তজর্াল আক্তথ টক নসবার জন্য িারী নিতৃোধীি এদজন্ট 

নির্ওয়াকট 'সাথী' প্রবতটিসহ অন্যান্য নবশক্তকছু তথ্য-প্রযুক্তি ক্তির্টর প্রকদল্পর কথা উদেখ কদরি প্রক্ততমন্ত্রী। ক্ততক্তি আদরা উদেখ 

কদরি নয, প্রধািমন্ত্রী নশখ হাক্তসিা িারীর ক্ষমতায়দি অসামান্য অবোদির জন্য নলাবাল উইদমিস ক্তলডারক্তশপ, প্ল্যাদির্ ৫০-

৫০ র্যাক্তিয়ি এবাং এদজন্ট অব নর্ঞ্জ অযাওয়াদড ট ভূক্তষত হদয়দেি। 

বিদব্য িারীর ক্ষমতায়দির জন্য প্রদয়াজিীয় প্রযুক্তিগত উদ্ভাবি এবাং প্রযুক্তিগত ক্তশক্ষা গ্রহদণর নক্ষদত্র মূল 

প্রক্ততবন্ধকতাগুক্তল ক্তর্ক্তিত কদর প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর উপর নজার প্রোি কদরি প্রক্ততমন্ত্রী। তাোড়া, তথ্য-প্রযুক্তি খাদত 

ক্তলঙ্গ সমতা ক্তিক্তিত করদত সক্ষমতা বৃক্তদ্ধ এবাং প্রযুক্তি হস্তান্তদরর মাধ্যদম আন্তজটাক্ততক সহদযাক্তগতা আদরা নজারোর করার 

আহ্বাি জািাি প্রক্ততমন্ত্রী ফক্তজলাতুি নিসা ইক্তিরা ।  

প্রক্ততমন্ত্রী সাধারণ ক্তবতদকটর আদগ আফগাি িারী এবাং মািবাক্তধকার ক্তবষয়ক মাক্তকটি ক্তবদশষ দূত ক্তরিা আক্তমক্তরর 

(Rina Amiri) সদঙ্গ ক্তিপাক্তক্ষক ববঠক কদরি এবাং ক্তিউইয়দকট সফররত প্রক্ততক্তিক্তধদের জন্য নসৌক্তে আরদবর স্থায়ী ক্তমশি 

কতৃটক আদয়াক্তজত একটি অনুষ্ঠাদি নযাগোি কদরি। 

*** 

 

 


