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জনক  ড  ॥  ওয়া  ইসলািমক  ইেকানিমক  ফারাম  (ডি উআইইএফ)  এবং  দি ণ-পবূ  এশীয়  সহেযািগতা
(এসইএিসও) ফাউে ডশেনর নতবৃৃ  িবগত এক দশেক বাংলােদেশর অথনীিতর অ গিতর ভয়ূসী শংসা কেরেছ।

ধানম ীর স সিচব ইহসা ল কিরম বঠক শেষ সাংবািদকেদর জানান, তারা বেলেছন ধানম ী শখ হািসনার
গিতশীল  নতেৃ  িবগত এক দশেক বাংলােদেশর অথনীিতর উে খেযাগ  অ গিত হেয়েছ। ডি উআইইএফ’র
সে টাির জনােরল আহমদ ফুিজ আব ল রা ােকর নতৃে  ডি উআইইএফ এবং এসইএিসও’র সাত সদে র

একিট িতিনিধ দল বধুবার িবেকেল ধানম ী শখ হািসনার সে  তার সরকারী বাসভবন গণভবেন সা াতকােল
তারা এ শংসা কেরন। খবর বাসসর।

ডি উআইইএফ এবং  এসইএিসও’র  ফাউে ডশন  নতৃবৃ  ঢাকায়  অ ি ত  ডি উআইইএফ এবং  এসইএিসও
ফাউে ডশেনর  গালেটিবল  বঠেক  গঠনমলূক  আেলাচনা  কেরেছন।  ম লবাের  ঢাকায়  অ ি ত  এই  বঠেকর

িতপাদ  িবষয় িছল ‘আ িলক সহেযািগতা: পা িরত অথনীিত’। ডি উআইইএফ’র সে টাির জনােরল ২০২০
সােল  কাতাের  অ ি তব  ডি উআইইএফ এবং  এসইএিসও’র  পরবতী  সে লেন  যাগ  িদেত  ধানম ী  শখ
হািসনােক আম ণ জানান। িতিন ২০২১ সােল ডি উআইইএফ এবং এসইএিসও’র সে লেনর জ  াগিতক দশ
িহেসেব বাংলােদেশর নাম াব কেরন। ধানম ী ডি উআইইএফ এবং এসইএিসও যৗথ উেদ ােগ আেয়ািজত
গাল টিবল বঠেকর আেলাচ সূচীর শংসা কেরন। িতিন বেলন, দেশ আরও িশ ায়ন ও অিধক কমসং ােনর

লে  একশতিট  ইেকানিমক  জান  িত া  করা  হে ।  শখ হািসনা  বেলন,  এই  জােন  ানীয়  উেদ া ােদর
পাশাপািশ িবেদশী িবিনেয়াগকারীেদর জ  ট বরা  দয়া হে । ধানম ীর আ জািতক িবষয়ক উপেদ া ড.
গওহর িরজভী এবং ধানম ীর মুখ  সিচব মাঃ নিজবরু রহমান এ সময় উপি ত িছেলন।
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