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িশ িব ব ঘটােত ১০০ অথৈনিতক অ ল 

িশ  খােত অপার স াবনার হাতছািন। আগামী ২০৩০ সােলর মে  রীিতমেতা িশ  িব ব ঘটেব। বদেল যােব দেশর অথনীিতর 
চহারা। কমসং ান ি  হেব কা  মা েষর। এই স াবনার েরাটাই হে  ১০০  অথৈনিতক অ ল িঘের। বাড়িত ৪০ িবিলয়ন 

মািকন ডলার ে র প  র ািন আয় করেত সরকাির ও বসরকািরভােব গেড় উঠেছ এই অথৈনিতক অ ল। আেছ িবেদিশেদর জ  
িবেশষ অ ল। িবেদিশেদর মে  ভারত, জাপান, চীন, অে িলয়া, কানাডা, ইজার া , জামািন, হংকং, সৗিদ আরবসহ বশ 
কেয়ক  দশ িবিনেয়াগ করেব শত শত িবিলয়ন ডলার। এসব দেশর সে  সরকােরর সমেঝাতা ারক া র হেয়েছ। ইিতমে  
সরকাির ও বসরকাির িমিলেয় ৮৮  অ েলর অ েমাদন িদেয়েছ সরকার। এসব এলাকায় কাজও চলেছ। এর মে   বসরকাির 
খােতর ৮  অ ল উৎপাদেনও এেসেছ। আর সরকাির িতন  অ ল উৎপাদেন আসার অেপ ায়। যার মে  অ তম হে  িমরসরাই 
ব ব  শখ িজব িশ নগর। এসব ত  জানা গেছ বাংলােদশ অথৈনিতক অ ল ক প  ( বজা) ও ধানম ীর কাযালয় ে । 
জানা গেছ, অথৈনিতক অ ল েলােত িবিনেয়ােগ সবেচেয় এিগেয় ালািন ও িব ৎ খাত। আেছ কিমক াল ও পা িরত া িতক 

াস (এলিপিজ) খাত এবং ি ল, অেটােমাবাইলস, পই সহ িবিভ  খােতর িবিনেয়াগও। এসব খােতর সবেচেয় বিশ িবিনেয়াগ 
ি ব  হেয়েছ ব ব  শখ িজব িশ নগের। সরকাির খােতর এই িশ নগের ইিতমে  ই হাজার ৮৭৪ দশিমক ৭৯ িমিলয়ন 

মািকন ডলার িবিনেয়াগ এেসেছ। এরপরই রেয়েছ মেহশখালী অথৈনিতক অ ল। সরকাির এই কে  িবিনেয়াগ এেসেছ ই হাজার 
৪৮৯ দশিমক ৭৩ িমিলয়ন মািকন ডলার। আর বসরকাির খােতর অথৈনিতক অ ল েলােত এখন পয  িবিনেয়াগ হেয়েছ ২৭১ 
দশিমক ২৫ িমিলয়ন মািকন ডলার। সবেচেয় িবিনেয়াগ এেসেছ মৗলভীবাজার হ  অথৈনিতক অ েল। মা  ১ দশিমক ৩ িবিলয়ন 
মািকন ডলার িবিনেয়ােগর মা েম ায় ৪৩ হাজার মা েষর কমসং ােনর েযাগ হেব হ  অথৈনিতক অ েল। এ ছাড়া ফনী 
অথৈনিতক অ েল িবিনেয়াগকারীেদর কাছ থেক ১০ িবিলয়ন মািকন ডলােরর বিশ িবিনেয়ােগর াব পাওয়া গেছ। এিগেয় 
চলেছ মাংলা অথৈনিতক অ েলর কাজ। নাফ ও সাবরাং িরজম পাক উ য়েনর কাজ চলমান রেয়েছ। হ  অথৈনিতক অ েল 
িবিনেয়াগকারীেদর জিম বরা  করা হেয়েছ। বজার ত া যায়ী, আগামী ২০৩০ সােলর মে  ১০০  অথৈনিতক অ লেক 

ণা ভােব গেড় তালা হেব। এেত কমসং ান হেব কা  মা েষর। বজার সবেশষ ত া যায়ী, ১০০  অ েলর মে  ৮৮  
অথৈনিতক অ েলর ান ড়া  হেয়েছ। এসব অ েল আগামী ই বছের ১ লাখ একর জিমর ‘িবশাল াংক’ তির করা হেব। 
বজার িনবাহী চয়ার ান পবন চৗ রী বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, আমােদর ৮  জান উৎপাদেন এেসেছ। ইিতমে  ৩০ হাজার 
লাক িনেয়াগ দওয়া হেয়েছ। আরও এক  অ ল উৎপাদেন আসার ি য়া চলেছ। এেত আড়াই িবিলয়ন মািকন ডলার িবিনেয়াগ 

হেয়েছ। চীেনর নিমং আয়রন অ া  ি ল িমলস করেপােরশন িলিমেটড আড়াই িবিলয়ন মািকন ডলােরর িবিনেয়াগ করেব। আরও 
আেগ ৫ িবিলয়েনর এক  ক  াব এেসেছ। িতিন জানান, নারায়ণগে  জাপােনর জ  এক  এ িসভ জান াপেন জিম 
উ য়েনর কাজ চলেছ। চীেনর জান উ য়েনর কাজ চলেছ। ভারতীয় জােনর কােজ হাত িদেয়িছ। সরকাির ও বসরকাির 
অংশীদাির - িপিপিপেত মাংলা জান ত আেছ। িশ  াপেনর কাজ চলেছ মেহশখালীেত। জাপােনর জ  ন ন আেরক  জান 
করিছ। প া স র শরীয়ত র অংেশ এক  জােনর স াবনা আেছ। ধানম ীর কাযালয় ে  জানা গেছ, িবিনেয়াগ বাড়ােত 
সরকার নানা খী পদে প িনে । বসরকাির খােত ন ন লধন ি র হার বাড়ােত চায় সরকার। আগামী ২০৪১ সােলর মে  
িবিনেয়ােগর হার মাট দশজ উৎপাদন-িজিডিপ ি র হার ৪০ শতাংেশ উ ীত করেত চায় সরকার। এজ  ািত ািনক 
িবিনেয়াগকারীর অংশ হণ বাড়ােনার ওপর জার দওয়া হে ।  ও মাঝাির িশ িভি ক িশ  উ য়ন কৗশেলর ওপর জার িদে  
সরকার। বজা ে  জানা গেছ, িশ  িব েব জিমর সহজলভ তা িনি ত করার লে  সরকাির ও বসরকাির অথৈনিতক অ ল 

াপেনর কম িচ হােত িনেয়েছ সরকার। এ পয  ৮৮  অথৈনিতক অ ল াপেনর নীিতগত িস া  নওয়া হেলও বতমােন ১৪  
অথৈনিতক অ েলর কাজ এিগেয় চলেছ। এেত দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগকারীেদর আ  করার লে  কর অবকাশসহ িবিভ  ধরেনর 

েণাদনা িদেয়েছ সরকার। ফেল িতিদনই িবিভ  অথৈনিতক অ েলর জ  িবিনেয়াগ াব আসেছ। বজা জািনেয়েছ, অথৈনিতক 
অ ল েলােত চীন, জাপান, ভারত, অে িলয়া, কানাডা, ইজার া , জামািন, হংকং, সৗিদ আরবসহ উ ত িবে র দশ েলা 
থেক িবিলয়ন িবিলয়ন মািকন ডলার িবিনেয়ােগর াব এেসেছ এবং আরও আসেছ। বসায়ী-িশ পিতেদর শীষ সংগঠন 

বাংলােদশ িশ  ও বিণক সিমিত ফডােরশনÑএফিবিসিসআই সভাপিত শিফউল ইসলাম মিহউি ন বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, 
বাংলােদেশ এখন িবিনেয়ােগর সবেচেয় উ ম পিরেবশ। এমন পিরেবশ পেয় িবে র িবিভ  া  থেক বসায়ীরা িতিদন ঢাকায় 
আসেছন। িবিভ  দশ থেক বাংলােদশ বসা ানা র করেত চান িবেদিশরা। বাংলােদশও ত িবেদিশ িবিনেয়াগ হেণ। এর 
সে  দিশ িবিনেয়াগকারীেদরও স মতা বাড়েছ। যা আমােদর অথনীিতর জ  আশার আেলা িহেসেব দখা িদেয়েছ। বাংলােদশ 



অথনীিত সিমিতর সাধারণ স াদক ড. জামাল উি ন আহেমদ বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, আগামী িদেনর বাংলােদশ হে  
িবেদিশ িবিনেয়াগকারীেদর জ   জায়গা। এটা িবেদিশরা যমন ঝেত পেরেছন, তমিন দশীয় বসায়ীরাও অ ধাবন 
কেরেছন। ফেল িবিনেয়াগ আসেছ। আরও আসেব। কারণ আমােদর রেয়েছ িবশাল মানবস দ। ফেল আগামীেত য িশ  িব ব 
বাংলােদেশ হেত যাে , সজ  আমােদর েয়াজনীয় িত এখিন িনেত হেব। জানা গেছ, বজা ইিতমে  ১৭  িত ানেক ি -
কায়ািলিফেকশন প  ও ৭ র অ েল লাইেস  দান কেরেছ। চীন, জাপান, ভারত ও মালেয়িশয়াসহ বসরকাির 

িবিনেয়াগকারীেদর জ  আলাদা আলাদা িশ  অ ল গেড় তালা হে । এ ছাড়া িবিনেয়াগকারীেদর েভাগ লাঘেবও চা  করা হে  
ওয়ান প সািভস। যন একই ছাতার িনচ থেক াস, িব ৎ, পািনসহ সব ধরেনর সবা পান দিশ-িবেদিশ িবিনেয়াগকারীরা। 
অথৈনিতক অ ল উ য়েন েণাদনা ও িবধা : অথৈনিতক অ ল উ য়েন জিড়ত িত ান েলােক ১৫ বছর ময়ািদ কর অবকাশ 

িবধা দেব সরকার। এর মে  থম ১০ বছর শতভাগ কর অবকাশ িবধা রেয়েছ। িব ৎ িবেলর ওপর ভ াট আেরাপ করা হেব না 
১০ বছর। পে ািলয়াম প  ছাড়া সব কার েয় ভ াট অ াহিতর েযাগ থাকেব। লাগেব না কর। থাকেছ া কর 
মও ফসহ আরও িবধা। িবিনেয়ােগ েণাদনা ও িবধা : অথৈনিতক অ েল িবিনেয়াগকারী িত ান েলা িবিভ  হাের ১০ বছেরর 
জ  কর অবকাশ িবধা পােব।  ে  িশে র লধনী য পািত, ক চামাল, িনমাণসাম ী আমদািনর িবধা রেয়েছ। উৎপািদত 
প সাম ী দশীয় বাজাের িবি  করা যােব। র ািনেত কর িদেত হেব না। িবেদিশ িবিনেয়াগকারীরা  ছাড়াই  গািড় 
আমদািনর িবধা পােবন। থাকেব কা মস বে ড ওয় ারহাউস িবধা। যৗথ িবিনেয়ােগ িশ  াপন করা যােব। 

অংশীদাির  বা মািলকানা হ া র করা যােব। িশে র মাট জনবেলর ৫ শতাংশ িবেদিশেক ওয়াক পারিমট দওয়া হেব। থাকেব 
নঃিবিনেয়াগ িবধা। িবিনেয়াগকারীরা ৭৫ হাজার মািকন ডলার িবিনেয়াগ কের রিসেড  িভসা পােবন এবং ৫ লাখ মািকন ডলার 

িবিনেয়ােগ পাওয়া যােব বাংলােদেশর নাগিরক । 

 


