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BSEC holds ‘Stakeholders Meeting’ in Washington, DC to attract US investment 

 

Washington, D.C, 28 July 2021: 

 

Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) organized a ‘Stakeholders’ 

Meeting’ in the US capital, Washington, DC, on July 28 to showcase the potentials of 

Bangladesh capital market and trade and investment opportunities in the country to the US 

investors. The meeting was a part of BSEC’s ongoing Roadshow titled ‘The Rise of Bengal 

Tiger: Potentials of Trade and Investment in Bangladesh’ being held in Washington DC, 

New York, Los Angeles, and San Francisco.    

 A high-level delegation led by the Adviser for Private Industry and Investment to the 

Prime Minister Salman Fazlur Rahman, MP, participated in discussion and exchanged 

views with the stakeholders in a lively interactive session. Senior Secretary of the Finance 

Division, Abdur Rouf Talukder, Commerce Secretary Tapan Kanti Ghosh, ERD Secretary 

Fatima Yasmin, Executive Chairman of BIDA Sirajul Islam, BSEC Chairman Professor 

Shibli Rubayat-Ul-Islam were among others in the discussion panel. Ambassador of 

Bangladesh to the USA M Shahidul Islam proposed the vote of thanks to delegation 

members, organizers, and all the participants for successfully holding the meeting.  

Adviser Salman F Rahman, in his deliberation, highlighted Bangladesh economy’s strong 

resilience even during the COVID-19 pandemic while the BSEC Chairman presented the 

recent developments in Bangladesh’s capital market and economy. The discussants of the 

meeting also showcased the robust economic growth and investment potentials in 

Bangladesh. They also welcomed suggestions and recommendations from the participating 

stakeholders regarding promoting trade and investment in Bangladesh and its facilitation 

to foreign investors.  



The Stakeholders Meeting was attended by the prominent members of Non-Resident 

Bangladeshis (NRBs), foreign investors, representatives of development partners, and the 

US federal entities. Bangladesh Embassy in Washington DC, provided necessary 

assistance to BSEC and the organizers for successful organization of the meeting.  

 

 

 



 

 

 

 

আনঅফিফিয়াল অনুবাদ 

 

মাফকিন ফবফনযয়াগ আকর্ িযে ওয়াফ িংটন ফিফিযে ‘স্টেকয াল্ডারযদর’ িভা অনুষ্ঠিে 

ওয়াশ িংটন, শিশি, ২৮ জলু়াই ২০২১: 

 

বাাংলাদেশ সিসিউসিটিজ অ্যান্ড এক্সদেঞ্জ িসিশন (সবএিইসি) ২৮ জলুাই যুক্তিাদেি 

িাজধানী ওযাসশাংিন সিসিদে িাসিিন সবসনদযাগিািীদেি সনিি বাাংলাদেদশি পুুঁজজবাজাদিি 

িম্ভাবনা এবাং বাসিজয ও সবসনদযাগ িুসবধািিূহ েুদল ধিাি জনয এিটি ‘স্টেিদহাল্ডাি িভা

’ আদযাজন িদি। সনউইযিি, লি অ্যাদঞ্জদলি এবাং িান ফ্রাজিিদিাদে েলিান ‘েয িাইজ 

অ্ব স্টবঙ্গল িাইগাি: স্টপাদিনসশযাল অ্ফ স্টেি অ্যান্ড ইনদভেদিন্ট ইন বাাংলাদেশ’ শীর্ িি 

সবএিইসিি স্টিািদশাি এিটি অ্াংশ সিল এই িভা।  

 

 প্রধানিন্ত্রীি স্টবিিিাসি সশল্প ও সবসনদযাগ উপদেষ্টা িালিান এফ িহিাদনি স্টনেৃদে এিটি 

উচ্চ পয িাদযি প্রসেসনসধেল আদলােনায অ্াংশগ্রহি িদিন এবাং এিটি প্রািবন্ত 

সিথজিযািম্পন্ন অ্সধদবশদন িাংসিষ্টদেি িাদথ িে সবসনিয িদিন। আদলােি পযাদনদল 

অ্নযানযদেি িদধয উপসিে সিদলন অ্থ ি সবভাদগি সিসনযি িসেব আবেুি িউফ োলুিোি, 

বাসিজয িসেব েপন িাসন্ত স্ট ার্, ইআিসি িসেব সিদিি ফাসেিা ইযািসিন, বাাংলাদেশ 

সবসনদযাগ উন্নযন িেৃিপদেি সনব িাহী স্টেযািিযান সিিাজলু ইিলাি, সবএিইসিি স্টেযািিযান 

অ্ধযাপি সশবলী রুবাযাে-উল-ইিলাি প্রিুখ। িাসিিন যুক্তিাদে বাাংলাদেদশি িােেেূ এি 



িসহেুল ইিলাি ববঠিটি িফলভাদব অ্নুটিে িিাি জনয প্রসেসনসধেদলি িেিযগি, 

িাংগঠিবৃন্দ এবাং অ্াংশগ্রহিিািীদেি উদেশয ধনযবাে জ্ঞাপন িদিন। 

   

উপদেষ্টা িালিান এফ িহিান আদলােনায স্টিাসভি-১৯ অ্সেিািী েলািাদলও 

বাাংলাদেদশি অ্থ িনীসেি শজক্তশালী অ্বিাদনি িথা েুদল ধদিন । সিসিউসিটিজ অ্যান্ড 

এক্সদেঞ্জ িসিশদনি স্টেযািিযান বাাংলাদেদশি িযাসপিাল িাদিিি ও িািসগ্রি অ্থ িনীসেদে 

িাম্প্রসেি উন্নযদনি সেত্র উপিাপন িদিন। আদলােিিা বাাংলাদেদশি শজক্তশালী 

অ্থ িননসেি প্রবৃজি এবাং সবসনদযাদগি িম্ভাবনাও েুদল ধদিন। োিা বাাংলাদেদশ বাসিজয ও 

সবসনদযাদগি প্রিাদি এবাং ববদেসশি সবসনদযাগিািীদেি জনয অ্সধিেি অ্নুিূল পসিদবশ 

িৃটষ্টদে িিল স্টেিদহাল্ডাি ও অ্াংশগ্রহিিািীদেি পিািশ ি ও িুপাসিশিিূহদি স্বাগে 

জানান। 

 

স্টেিদহাল্ডািদেি ববঠদি অ্নাবাসিি বাাংলাদেসশ (এনআিসব) িিুযসনটিি সবসশষ্ট িেিযগি, 

ববদেসশি সবসনদযাগিািীগি, উন্নযন অ্াংশীোিদেি প্রসেসনসধগি এবাং িাসিিন যুক্তিাদেি 

সবসভন্ন িাংিাি প্রসেসনসধগি উপসিে সিদলন। ওযাসশাংিন সিসিদে অ্বসিে বাাংলাদেশ 

েেূাবাি অ্নুিানটিি িফল আদযাজদনি জনয সবএিইসি এবাং আদযাজিদেিদি 

প্রদযাজনীয িহাযো প্রোন িদিদি। 

 


