
Press Release 

4th TICFA Council Meeting held in Washington, D.C. 

Washington, D.C, 13 September 2018: 

The 4th meeting of Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (TICFA) was held in 

Washington, D.C. Thursday. 

A 12-member Bangladesh delegation was led by the Secretary to the Ministry of Commerce, 

Shubhashish Bose. 

Secretary to Ministry of Labour & Employment Ms. Afroza Khan, Executive Chairman of BEPZA Maj Gen 

Mohammad Habibur Rahman Khan, Bangladesh Investment Development Secretary Moinul Islam, 

Director General, WTO Cell Md. Munir Chowdhury, Member of National Board of Revenue Prakash 

Dewan and senior officials of the Commerce and the Foreign Affairs Ministries were on the Bangladesh 

delegation. 

The 20-member U.S. delegation was led by the Assistant US Trade Representative for South & Central 

Asia, Mark Linscott. Deputy Assistant USTR for South & Central Asia Zeba Reyazuddin, 

Political/Economic Counselor at US embassy in Dhaka Bill Moeller and other officials were on the U.S. 

delegation. 

TICFA signed by Bangladesh and the USA in November 2013 provides a mechanism for both 

governments to discuss trade and investment issues and areas of cooperation. 

The 4th meeting in Washington, D.C. held in a cordial atmosphere was informed that the United States 

is single largest export market of Bangladesh. In 2017-18 fiscal Bangladesh exported goods worth US$ 

5.98 billion to the USA while Bangladesh imported goods worth US$ about 1.70 billion. 

In the meeting, Bangladesh side sought US cooperation for implementation of the Trade Facilitation 

Agreement (TFA). Besides, a special request was made for expanding market access for Bangladeshi 

goods to the American market, and increasing duty-free market facilities in light of WTO’s Bali 

Ministerial decisions. 

Bangladesh also requested the U.S. to facilitate access of Bangladeshi nurses and midwives, and easy 

access to other service sectors in the USA. 

Highlighting various steps creating favorable investment climate, Bangladesh side sought more US 

investment in Bangladesh. 

Furthermore, Bangladesh sought cooperation from the USA trade preferences for Bangladeshi goods, 

fixing fair prices of Bangladeshi goods, technology transfer, trade related capacity building, digital 

economy and sustainable graduation of Bangladesh as a developing country. 

On the other hand, the U.S. side discussed expansion of US export to Bangladesh, particularly cotton 

and medicine, protection of intellectual property, government procurement and labor issue. Besides, 

the U.S. side requested the Bangladesh side to notify the WTO Bangladesh’s draft rules of E-Waste. 
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��স িরিলজ 

ওয়ািশংটন িডিস-�ত �টকফা �ফারােমর চত�থ � সভা অনু��ত 

 

ওয়ািশংটন, িড.িস., ১৩ সে��র ২০১৮: 

১৩ সে��র ২০১৮ তািরেখ যু�রাে�র ওয়ািশংটন িডিস-ত বাংলােদশ ও যু�রাে�র মেধ  

!ড এ# ইনেভ&েম' কা-অপােরশন ফারাম এি,েম' (-টকফা) কাউ/0েলর চত2 থ 4 সভা 

অনু-5ত হয়। যু�রাে�র !ড িরে7েজে'-টভ-এর দ9ের অনু-5ত িদনব ািপ এ সভায় 

বাংলােদশ 7িতিনিধ দেলর নতৃ; দন বািণজ  ম=ণালেয়র সিচব জনাব >ভাশীষ বস।ু এ 

ছাড়া বাংলােদশ 7িতিনিধদেল Cম ও কম 4সংDান ম=ণালেয়র সিচব িমজ আফেরাজা খান, 
বাংলােদশ র9ানী 7/Fয়াকরণ আGল কতৃ4পেHর িনব 4াহী চয়ারম ান মজর জনােরল মুহIদ 
হািববুর রহমান খান, বািণজ  ম=ণালেয়র ডিJউ-টও সল-এর  মহাপিরচালক জনাব মাঃ 

মুনীর চৗধুরী, বাংলােদশ িবিনেয়াগ উNয়ন কতৃ4পেHর সিচব জনাব মইনুল ইসলাম, জাতীয় 

রাজO বাড4 এর সদস  জনাব 7কাশ দওয়ান সহ মাট ১২ জন 7িতিনিধ অংশ,হণ কেরন। 

অপরিদেক যু�রা� 7িতিনিধদেলর নতৃ; দন যু�রাে�র সহকারী !ড িরে7েজে'-টভ 

জনাব মাক4 িল0কট। এ ছাড়া যু�রাে�র !ড িরে7েজে'-টভ-এর দ9েরর উপসহকারী !ড 

িরে7েজে'-টভ িমজ জবা রয়াজ/ুPন, ঢাকাD যু�রা� দতূাবােসর রাজৈনিতক/অথ 4ৈনিতক 

কাউে0লর িমঃ িবল মালার সহ মাট ২০ জন 7িতিনিধ এ সভায় অংশ,হণ কেরন।   

২০১৩ সােলর ২৫ নেভ�র বাংলােদশ ও মািক4ন যু�রাে�র মেধ  বািণজ  ও িবিনেয়াগ HেU 

সহেযািগতা বৃ/Vর লেH  !ড এ# ইনেভ&েম' কা-অপােরশন ফারাম এি,েম' (-টকফা) 

OাHিরত হয়। উ� চ2 /� OাHেরর পর ২০১৪ সােলর ২৬ এি7ল -টকফা কাউ/0েলর 7থম 

সভা ঢাকায় অনু-5ত হয় এবং ২০১৫ সােলর ২৩ নেভ�র যু�রাে�র ওয়ািশংটেন এর িYতীয় 
সভা এবং ১৭ ম ২০১৭ তািরেখ ঢাকায় তৃতীয় সভা অনু-5ত হয়।  

১৩ সে��র ২০১৮ তািরেখ ওয়ািশংটন িডিস-ত অনু-5ত চত2 থ 4 -টকফা সভায় উভয় পেHর 

মেধ  পার[ািরক Oাথ 4 সংি\] িবষেয় 7াণব^ আেলাচনা অনু-5ত হয়। সভায় জানােনা হয়, 

যু�রাে�র সােথ বাংলােদেশর বািণ/জ ক স_ক4 দীঘ 4 িদেনর। যু�রা�a বাংলােদেশর সব 4বৃহৎ 

একক র9ািন বাজার। ২০১৭-১৮ অথ 4 বছের বাংলােদশ হেত যু�রাে� ৫.৯৮ িবিলয়ন মািক4ন 
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ডলােরর পণ  র9ািন হেয়েছ এবং যু�রা� হেত বাংলােদেশ  7ায় ১.৭০ িবিলয়ন মািক4ন 

ডলার মূেল র পণ  আমদািন করা হেয়েছ।    

সভায় িYপািHক সহেযািগতা সংFা^ িবষয়ািদ 7ধান  পায়। বাংলােদেশর পH হেত এ সভায় 

বািণজ  সহেযািগতাকরণ চ2 /� (-টএফএ) বাdবায়েন মািক4ন যু�রাে�র সহেযািগতা চাওয়া হয়। 
এ ছাড়া যু�রাে�র বাজাের বাংলােদশী পেণ র 7েবশািধকার সeসািরত করার িবষেয় অনুেরাধ 
জানােনা হয় এবং এ HেU ডব্ল্িউ-টও এর বািল িমিনি&িরয়ােলর িসVাে^র আেলােক 

>gমু� বাজার সুিবধা বৃ/Vরও অনুেরাধ জানােনা হয়। নাস 4, িমড্ওয়াইফসহ অন ান  

সবাখােত যু�রাে�র বাজাের 7েবশ সহজীকরেণর জন  অনুেরাধ জানােনা হয়। িবিনেয়ােগর 
অনুকুল পিরেবেশর িবষেয় তথ ািদ ত2 েল ধের বাংলােদেশ যু�রাে�র িবিনেয়াগ বৃ/Vরও 

অনুেরাধ জানােনা হয়।  এছাড়া বাংলােদশী পেণ র ন ায  মূল  িন/hতকরণপূব 4ক 

অ,ািধকারমূলক বাজার সুিবধা, টকেনাল/জ !া0ফার, বািণজ  িবষয়ক সHমতা বৃ/V,  

িড/জটাল ইেকানিম ও উNয়নশীল দশ িহেসেব টকসই ,াজেুয়শেনর HেU  যু�রাে�র 
সহেযািগতা চাওয়া হয়।  

 অপরিদেক যু�রাে�র পH হেত বাংলােদেশর বাজাের যু�রাে�র র9ািন বৃ/V- িবেশষকের 

ত2লা ও ঔষধ র9ানী, মধাO; সংরHণ, সরকারী Fয়পVিত ও লবার ইসু  িবষেয় আেলাচনা 

করা হয়। এ ছাড়া বাংলােদেশর খসড়া ই-বজ4  ব বDাপনা িবিধমালা িবj বািণজ  সংDায় 

না-টিফেকশেনর জন  বাংলােদশেক যু�রাে�র পH হেত অনুেরাধ জানােনা হয়।  

পিরেশেষ উভয় দেশর মেধ  চলমান সৗহাদ4পূণ 4 বািণজ  ও িবিনেয়াগ স_ক4েক ভিবষ েত 

নত2ন উkতায় উNীত করার 7ত য় ব � কের চত2 থ 4 -টকফা সেlলেনর সমাি9 ঘাষণা করা 
হয়। 

 

(শািমম আহমদ) 
িমিন&ার (7স) 

সল +১(২০২) ৪৬৮-৬৫৯৩ 

 

 


