
শত ইেকানিমক জােন কািট মা েষর কমসং ান

বকারমু  িশ িনভর বাংলােদশ গড়ার লে  সারা দেশ ১০০িট ইেকানিমক জান গেড় তালা  হে ।
ইিতমেধ  ৯০িটর  অ েমাদন  দওয়া  হেয়েছ।  এর  মেধ  ২৮িট  জােনর  ভূিম,  কলকারখানা,  রা াঘাটসহ
অবকাঠােমা িনমােণর  কাজ চলেছ পুেরাদেম। ১২িট ইেকানিমক জােন দিশ-িবেদিশ অ ত ২১িট িত ান
ইিতমেধ  উৎপাদেন রেয়েছ। সসব কারখানা থেক উৎপািদত পণ  িবেদেশ র ািন করা হে । আগামী ১৫
বছেরর মেধ  এসব জােন অ ত ১ কািট মা েষর কমসং ােনর পিরক না করা হেয়েছ। যার মাধ েম দশ
পুেরাপিুর বকারমু  হেব বেল মেন কের বাংলােদশ ইেকানিমক জান অথিরিট ( বজা)। তেব সরকাির খােতর
জান েলার তুলনায় বসরকাির খােতর ইেকানিমক জান েলা  এিগেয় রেয়েছ। বসরকাির খােতর ২০িট
জান াথিমকভােব লাইেস  পেয়েছ। এর মেধ  ১০িট জােনর কাজ ায় শষ পযােয়। এমনিক স েলার

মেধ  বিশর  ভাগ  বতমােন  উৎপাদেনও  রেয়েছ।  সরকাির- বসরকাির  খােতর  এসব  অথৈনিতক  অ ল
বা বািয়ত হেল িবিনেয়াগকারীেদর জিম সং া  কােনা সম া  থাকেব না। পাশাপািশ িবিনেয়ােগর জ
যসব েযাগ- িবধা েয়াজন তার সবই থাকেব এসব জােন। ফেল  িবেদিশ িবিনেয়াগ আকষেণ এসব জান

কাযকর ভূিমকা রাখেব বেল বাংলােদশ িতিদনেক জািনেয়েছন বজার  িনবাহী চয়ারম ান পবন চৗধরুী। সূ
জানায়, এসব জােন িবপলু িবিনেয়াগ িনেয় আসেছ চীন, ভারত, জাপান, সৗিদ আরব ও িস াপুর। বজা
এসব িশ া েল ১৫ বছেরর মেধ  অ ত ১ কািট মা েষর কমসং ান করেত চায়। জান েলায় গেড় ওঠা
িশ  িবিনেয়াগ ও কমসং ােনর মাধ েম ২০৪১ সােলর আেগই সারা দেশ িশ িব ব ঘটেব বেল মেন কের
বজা।  ইিতমেধ  সরকাির- বসরকাির  উভয়  খােতর  ইেকানিমক  জান েলায়  ২১িট  িশ িত ান  পণ

উৎপাদেন  রেয়েছ।  আরও ২৫িট  দিশ-িবেদিশ  িশ েগা ী  তােদর  িশ -কারখানা  িনমাণ  করেছন এসব
জােন। বা বায়নাধীন ইেকানিমক জান েলায় ১ লাখ ৫৮ হাজার কািট টাকার বিশ িবিনেয়ােগর াব
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এেসেছ। এর মেধ  ৫০ হাজার কািট টাকাই িবেদিশ িবিনেয়ােগর াব।

সূ  জানায়, এসব জােনর মাধ েম ইিতমেধ  ৩০ হাজার মা েষর কমসং ান হেয়েছ। বজার ধারণা, ধু
িমরসরাইেয়র ব ব ু শখ মিুজব িশ নগেরই অ ত ৭ লাখ লােকর কমসং ান হেব। িবশাল এ কমযে র
মাধ েম আগামী  ১৫ বছের অ ত এক কািট মা েষর কমসং ান হেব। র ািন আয় দাড়ঁােব ৪০ িবিলয়ন
ডলাের। এর ফেল দেশর অথনীিতেত আসেব এক অভাবনীয় পিরবতন। যা অ ত ২ শতাংশ মাট অভ রীণ
উৎপাদন (িজিডিপ) বাড়ােব।

জানা  গেছ,  িব ব াপী  িবিনেয়াগ  ও  ব াপক  কমসং ােনর  জ  িবেশষ  অথৈনিতক  অ ল  (এসইেজড)
সেবাৎকৃ  ান িহেসেব িবেবিচত। যা িবিভ  সময় জািতসংেঘর িশ  বািণজ  উ য়ন িবষয়ক সং া আ টাডও

কাশ কেরেছ। িবেশষ অথৈনিতক অ েলর ধারণািট  সব থম চলন দখা  যায়  আয়ারল াে ড ৫০ এর
দশেকর  িদেক  এবং  এিট  পযায় েম  এিশয়া  ও  আি কার  দশ েলােত  ছিড়েয়  পেড়।  আ টােডর

িতেবদন-২০১৯ এর তথ মেত, বতমােন িবে র ১৩০িট দেশ ৫ হাজার ৪০০িটর বিশ অথৈনিতক অ ল
িতি ত হেয়েছ এবং এসব জােনর মাধ েম অ ত ১০ কািট মা েষর কমসং ান হেয়েছ। এিশয়ার অ া

দেশও অথৈনিতক জােনর ত িব ার লাভ কেরেছ। বতমােন চীেন আড়াই হাজােররও বিশ, িফিলপাইেন
৩১২িট,  ভারেত  ৩৭৩িট,  ীল ায়  ১২িট  অথৈনিতক  অ ল ও র ািন  ি য়াকরণ  অ ল রেয়েছ।  আর
বাংলােদেশ  বতমােন  ৮িট  র ািন  ি য়াকরণ  এলাকা  িতি ত  হেয়েছ।  এ  ছাড়া  বাংলােদশ  সরকার
পযায় েম ১০০িট িবেশষ অথৈনিতক অ ল িত ার কাজ করেছ। এর মেধ  চীন ১৯৮০ সােল সনেজন

েদেশ থম একিট ইেকানিমক জান িত া কের। এরপর এেক এেক আড়াই হাজােররও বিশ ইেকানিমক
জান গেড় তেুল মা  ৪০ বছেরর ব বধােন অথৈনিতক পরাশি র শীেষ চেল গেছ চীন। 

জান গেছ, এসব জােনর কাজ ত শষ করেত ও িশ  িবিনেয়াগ বাড়ােত বজা ১১ ধরেনর সবা িদে
অনলাইেন। এর মেধ  ক  অ েমাদন, ক  িনব ন, িভসা সহায়তা, িভসা পািরশ, আমদািন অ েমাদন,
র ািন  অ েমাদন,  ওয়াক পারিমট,  লাকাল য়  পারিমট,  লাকাল িব য়  পারিমট ও া ল এ েপাট
পারিমট। এ ছাড়া কেহা ারেদর জ  ২০১৮ সাল থেকই ওয়ান প সািভস চাল ুকেরেছ বজা।
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