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িসিনয়র কেরসপে
বাংলািনউজেটাে ি েফার.কম
ঢাকা: আগামী চার থেক পাঁচ বছেরর মেধ ই বাংলােদশ মধ ম আেয়র দেশ উ ীত হেব বেল জািনেয়েছন অথম ী ড. আবুল মাল আ ুল মুিহত।
রাজধানীর সানারগাঁও হােটেল এক সংবাদ সে লেন িতিন এ কথা বেলন।
িতিন বেলন, আমােদর অথনীিতর য বতমান ধারা, তােত আগামী চার থেক পাঁচ বছেরর মেধ ই আমরা মধ ম আেয়র দেশ পিরণত হেত পারেবা। এজন
মাথািপছু আয়, আমদািন-র ািন বািণজ ও মানিবক সূচেক য অ গিত ও বৃি েয়াজন, আমরা স পেথই আিছ।
িতনিদন ব াপী এশীয় উ য়ন সহেযািগতার ওপর অনুি ত কমশালার সমাপনী উপলে এ সংবাদ সে লেনর আেয়াজন করা হয়। সংবাদ সে লেন অন েদর
মেধ মি পিরষদ সিচব মাহা দ মাশাররাফ হাসাইন ভূঁ ইয়া ও অথৈনিতক স ক িবভােগর সিচব মাহা দ আবুল কালাম আজাদ উপি ত িছেলন।
এ সময় সাংবািদকেদর এক ে র জবােব অথম ী বেলন, আমরা যিদ অনু ত দেশর কাতার থেক বিরেয় আিস, তেব বেদিশক সহায়তার শতও পা ােব।
আে আে কমেলও তা এেকবাের চেল যােব না।
রাববার শুরু হওয়া এ কমশালায় ১২ দেশর ২৮ জন িতিনিধ অংশ নন। এশীয় শা মহাসাগরীয় অ েলর উ য়ন সহেযািগতা আরও জারদার করার
কমেকৗশল িনধারেণর সুপািরশমালা চূ ড়া হয় এ কমশালা থেক।
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