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Mr. Salman Fazlur Rahman, MP, Adviser for Private Industry and Investment to the Prime 
Minister held a meeting with Senator Bob Menendez, Chairman of the Senate Committee 
on Foreign Relations today at the latter’s Senate Hurt Office Building, Washington DC. 
The discussion covered various aspects of Bangladesh-US relations.  

The Advisor briefed the Senator on the impressive socio-economic development that has 
taken place in Bangladesh during the last 12 years under the dynamic and visionary 
leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. He sought the Senator’s support to further 
strengthen Bangladesh-US relations.    

Senator Menendez noted with appreciation Bangladesh’s economic growth and social 
progress under the leadership of Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina. In this 
regard, the Senator also underscored the importance of upholding labor rights and 
workers’ safety side by side with economic progress. Adviser Rahman apprised the 
Senator about various new initiatives taken at the behest of Prime Minister Sheikh Hasina 
to further improve labor rights and workers’ safety. Referring to the recent fire incident in 
a factory in Rupgonj, the Adviser apprised the Senator of the formation a high-powered 
committee headed by him to inspect building safety and remedial measures.   

The meeting was also attended by Senior Secretary of Finance Division Mr. Abdur Rouf 
Talukder and Bangladesh Ambassador to the United States M Shahidul Islam.  
 
Advisor Salman F Rahman is currently visiting the USA as the leader of a high-level 
delegation in connection with the Bangladesh Investment Roadshow in major US cities.   
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আনঅফিফিয়াল অনুবাদ 

 

মাফকিন ফিননটর বব মমনননেনের িানে প্রধানমন্ত্রীর উপনদষ্টা িালমান এি রহমাননর 

ববঠক  

 

ওয়াশ িংটন, শিশি, ২৯ জলু়াই ২০২১ 

 

প্রধ়ানমন্ত্রীর বেিরক়ারী শ ল্প ও শেশনযয়াগ উপযেষ্ট়া ি়ালম়ান ফজলুর রহম়ান আজ ওয়াশ িংটন 

শিশির শিযনট হ়াটট অশফি ভেযন বেযেশ ক িম্পকট শেষযক শিযনট কশমটটর বেয়ারময়ান েে 

বমযনযেযজর ি়াযে বেঠক কযরযেন। আযল়ােন়ায ে়ািংল়াযে -যুক্তর়াষ্ট্র িম্পযকটর শেশভন্ন শেক 

অন্তভভ টক্ত শেল। 

 



উপযেষ্ট়া প্রধ়ানমন্ত্রী ব খ হ়াশিন়ার গশি ীল ও েরূে ী বনিৃযে গি ১২ েেযর ে়ািংল়াযেয  বয েয়াপক 

আে ট-ি়াম়াজজক অগ্রগশি ি়াশধি হযযযে ি়া শিযনটরযক অেশহি কযরন। শিশন ে়ািংল়াযে -ম়াশকটন 

িম্পকট আরও বজ়ারে়ার করযি শিযনটযরর িমে টন ক়ামন়া কযরন। 

 

শিযনটর বমযনযেজ ে়ািংল়াযেয র প্রধ়ানমন্ত্রী ব খ হ়াশিন়ার বনিৃযে ে়ািংল়াযেয র অে টননশিক 

প্রেৃজি এেিং ি়াম়াজজক অগ্রগশির প্র িংি়া কযরন। শিযনটর  বমযনযেজ অে টননশিক অগ্রগশির 

প়া ়াপ়াশ  শ্রম অশধক়ার ও শ্রশমকযের িুরক্ষ়া শনজিি কর়ার উপর গুরুে়াযর়াপ কযরন । উপযেষ্ট়া 

বেয  শ্রশমযকর অশধক়ার এেিং িুরক্ষ়া অশধকির উন্নি কর়ার জনয প্রধ়ানমন্ত্রী ব খ হ়াশিন়ার 

শনযেটয  গৃহীি শেশভন্ন নিভন উযেয়াগ িম্পযকট শিযনটরযক অেশহি কযরন। রূপগযের একটট 

ক়ারখ়ান়ায ি়াম্প্রশিক অশিক়াযের ঘটন়ার কে়া উযেখ কযর উপযেষ্ট়া ভেন িুরক্ষ়া এেিং 

প্রশিক়ারমূলক েযেস্থ়া পশরে টন কর়ার জনয ি়ার বনিৃযে একটট উচ্চ ক্ষমি়ািম্পন্ন কশমটট 

গঠযনর শেষযয শিযনটরযক অেশহি কযরন।  

 

বেঠযক অে ট শেভ়াযগর শিশনযর িশেে আেেুর রউফ ি়ালুকে়ার এেিং যুক্তর়াযষ্ট্র শনযুক্ত ে়ািংল়াযেয র 

র়াষ্ট্রেিূ এম িশহেুল ইিল়াম উপশস্থি শেযলন। 

  

উপযেষ্ট়া ি়ালম়ান এফ রহম়ান েিটম়াযন যুক্তর়াযষ্ট্রর কযযকটট েড়  হযর েলম়ান ে়ািংল়াযে  

শেশনযয়াগ বর়ািয ়া িম্পশকটি একটট উচ্চ-পয ট়াযযর প্রশিশনশধ েযলর বনি়া শহি়াযে ম়াশকটন যুক্তর়াষ্ট্র 

িফর করযেন। 


