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Washington, D.C., 10 September 2021: 

 

The Embassy of Bangladesh hosted a roundtable on 10 September 2021 in Washington, 

D.C. to brief the U.S. government and relevant stakeholders on the ongoing efforts to 

improve factory safety and workers’ welfare in the readymade garment industry in 

Bangladesh and encourage more U.S. import of Bangladeshi readymade garments. The 

event was organized by leveraging the presence of Mr. Faruque Hassan, President of the 

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), who is 

currently visiting the U.S. to promote Bangladesh’s apparel export to the U.S. market.  

 

The roundtable titled “Seven years after Rana Plaza: Who is doing what?” was participated 

by senior U.S. government officials including Mr. Christopher Wilson, Assistant US 



Trade Representative (USTR) for South Asia; Mr. William Jackson, Assistant USTR for 

Textiles;  and Ms. Jennifer Larson, Director for South and Central Asia of the US 

Department of State;  Ms. Maureen Haggard, Director for Democracy, Human Rights and 

Labour of the US Department of State; BGMEA Vice President Mr. Miran Ali, 

Ambassador Teresita Schaffer from the McLarty Associates, representatives of US-

Bangladesh Business Council, American Apparel and Footwear Association (AAFA), 

Walmart, Target,  as well as senior officials of the Bangladesh Embassy.   

 

In his welcome remarks, Bangladesh Ambassador to the United States Mr. M Shahidul 

Islam recognized the immense contribution of the readymade garment industry to 

Bangladesh economy and its socio-economic development. He said the government of 

Prime Minister Sheikh Hasina has been undertaking various measures and initiatives to 

support the workers’ welfare and the industry, particularly since after the tragic Rana 

Plaza incident.  

 

BGMEA President Mr. Faruque Hassan, in his presentation, highlighted various 

initiatives taken both by the Bangladesh government and his association, including 

establishment of the RMG Sustainability Council (RSC) and formation of Tripartite 

Consultative Council (TCC) to sustain workplace safety and promote rights and welfare 

of the garment workers. He briefed the participants about the challenges posed by the 

COVID-19 pandemic to Bangladesh garment industry and how his association supported 

the workers during this difficult time. He also acknowledged the government’s generous 

contribution through stimulus package in this regard. Emphasizing the need for a 

smoother and more sustainable supply chain and sourcing, Mr. Hassan urged the U.S. 

buyers to minimize multiple auditing of the factories to reduce cost on the owners. In 

view of the increased minimum worker’s wage and incremental operational and 

production cost in Bangladesh, BGMEA President requested the U.S. buyers to offer 

higher and fair prices for apparels from Bangladesh. He also urged the U.S. government 

to consider a tariff reduction for Bangladeshi RMG products.    

 

During the interactive session, Assistant USTR Mr. Christopher Wilson stated about the 

current U.S. administration’s emphasis on welfare of the workers both at home and 

abroad. Mentioning tariff issue as the prerogative of the U.S. Congress, he underscored 

the need for constant and closer engagements between the two governments on labor and 

related issues. The participants in the roundtable also discussed a range of other relevant 

issues including empowerment of women workers in the industry, COVID-19 and 

vaccine support for the garment workers. The participants appreciated the roundtable as 



an effective and timely initiative to exchange information on the important issue of 

workers’ welfare that have both economic and human rights dimensions.   

 

Ambassador M Shahidul Islam concluded the roundtable by underlining the importance 

of taking comprehensive discussions and dialogues in all forums including TICFA to 

further promote trade and business between Bangladesh and the U.S. He thanked all the 

participants for joining the event and making their valuable contribution to the 

roundtable discussion.   

 

*** 

 

আনঅফিফিয়াল অনুবাদ 

 

প্রেস রিরিজ 
  
মারকিন যুক্তিাষ্ট্রেি বাজাষ্ট্রি তৈিী প্র াশাকরশষ্ট্রেি বাজাি সম্প্রসািষ্ট্রেি িষ্ট্রযে 
ওয়ারশিংটন রিরসষ্ট্রৈ বািংিাষ্ট্রেশ েৈূাবাস কৈত িক প্র ািষ্ট্রটরবি তবঠক আষ্ট্রয়াজজৈ।  

ওয়াফিিংটন, ফিফি, ১০ সিপ্টেম্বর ২০২১: 
 

ওয়াফিিংটন ফিফিপ্টে অবফিে বািংলাপ্টদি দেূাবাি মার্কিন সরকার এবং সংর্িষ্ট 
অংশীজনদের অংশগ্রহদে ১০ সিপ্টেম্বর ২০২১ োফরপ্টে  একটট স ালপ্টটফবল ববঠপ্টকর 
আপ্টয়াজন কপ্টর। উক্ত ববঠপ্টক বাংলাদেদশ তৈর্র প াশাক র্শদের কারখানা র্নরা ত্তা এবং 
শ্রর্মকদের কলযাদের লদযয চলমান প্রদচষ্টার   াশা ার্শ র্কভাদব আদরা মার্কিন 
আমোর্নকারকগেদক বাংলাদের্শ তৈর্র প াশাক আমোর্নদৈ উৎসার্হৈ করা যায় পসই র্বষদয় 
আদলাচনা করা হয়। যুক্তরাদে সফররৈ বাংলাদেশ গাদম িন্টস মযানুফযাকচারাস ি অযান্ড 
এক্সদ ার্িাস ি অযাদসার্সদয়শদনর (র্বজজএমইএ) সভা র্ৈ জনাব ফারুক হাসাদনর উ র্ির্ৈদৈ 
এই অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হয়।  

"রানা প্লাজা  রবৈী সাৈ বছর: পক র্ক করদছ?" র্শদরানাদম অনুষ্ঠষ্ঠৈ এই পগালদর্র্বল 
তবঠদক ের্যে এর্শয়া  র্বষয়ক মার্কিন যুক্তরাদের সহকারী বার্েজয প্রর্ৈর্নর্ি জিদটাফার 
উইলসন, পর্ক্সর্াইল  র্বষয়ক সহকারী বার্েজয প্রর্ৈর্নর্ি উইর্লয়াম জযাকসন, মার্কিন  ররাে 
েফৈদরর ের্যে ও মিয এর্শয়ার  র্রচালক পজর্নফার লারসন, মার্কিন  ররাে েফৈদরর 



পেদমাদির্স, র্হউমযান রাইর্স অযান্ড পলবাদরর  র্রচালক মর্রন হযাগােি-সহ যুক্তরাদের 
সংর্িষ্ট র্বর্ভন্ন েপ্তদরর পজযষ্ঠ কম িকৈিারা অংশগ্রহে কদরন। এছাড়াও মযাকলাষ্ঠর্ি 
অযাদসার্সদয়র্দসর প্রর্ৈর্নর্ি পর্দরর্সৈা শযাফার, র্বজজএমইএর ভাইস পপ্রর্সদেন্ট র্মরান আলী,  
ইউএস-বাংলাদেশ র্বজদনস কাউজিদলর প্রর্ৈর্নর্ি, আদমর্রকান অযা াদরল অযান্ড ফুর্ওয়যার 
অযাদসার্সদয়শন (এএএফএ) এর প্রর্ৈর্নর্ি এবিং ওয়ালমার্ি ও র্াদগ ির্-এর প্রর্ৈর্নর্িদের 
 াশা ার্শ বাংলাদেশ েৈূাবাদসর উর্ধ্ িৈন কম িকৈিাগেও এদৈ অংশগ্রহে কদরন। 

স্বাগৈ বক্তদবয যুক্তরাদে র্নযুক্ত বাংলাদেদশর রােেৈূ এম শহীেুল ইসলাম বাংলাদেদশর 
অর্ িনীর্ৈ এবং এর আর্ ি-সামাজজক উন্নয়দন তৈর্র প াশাক র্শদের অ র্রসীম অবোদনর কর্া 
ৈুদল িদরন। র্ৈর্ন উদেখ কদরন, প্রিানমন্ত্রী পশখ হার্সনার সরকার শ্রর্মকদের কলযাে ও 
র্শেদক রযা করার জনয র্বদশষৈঃ রানা প্লাজার ঘর্নার  র পর্দক র্বর্ভন্ন  েদয  ও 
উদেযাগ গ্রহে করদছ। 

র্বজজএমইএ সভা র্ৈ ফারুক হাসান ৈার বক্তদবয বাংলাদেশ সরকার এবং র্বজজএমইএ 
কৈত িক গতহীৈ র্বর্ভন্ন উদেযাদগর কর্া ৈুদল িদরন। এর মদিয প াশাক শ্রর্মকদের কলযাদে 
গষ্ঠঠৈ আরএমজজ িাসদর্ইদনর্বর্লষ্ঠর্ কাউজিল প্রর্ৈষ্ঠা এবং কম িিদলর র্নরা ত্তা বজায় রাখদৈ 
গষ্ঠঠৈ ট্রাই াট্রাইর্ কিালদর্ষ্ঠর্ভ কাউজিল র্বদশষভাদব উদেখদযাগয। তবঠদক 
অংশগ্রহেকারীদের উদেদশয র্ৈর্ন পকার্ভে-১৯ মহামারীর কারদে বাংলাদেদশর প াশাক র্শদে 
উে্ভুৈ নৈুন  চযাদলঞ্জ এবং র্বজজএমইএ র্কভাদব এই কষ্ঠঠন সমদয় শ্রর্মকদেরদক 
সহদযার্গৈা কদরদছ ৈার উদেখ কদরন। এছাড়াও র্ৈর্ন ইদিনষ্ঠর্ভ  যাদকদজর মািযদম 
সরকাদরর উোর অবোদনর কর্া স্বীকার কদরন। একষ্ঠর্ সাবলীল ও পর্কসই সাপ্লাই পচইন 
এবং পসার্স িংদয়র প্রদয়াজনীয়ৈার উ র পজার র্েদয় সভা র্ৈ ফারুক হাসান তৈর্রদ াশাকর্শে 
মার্লকদের খরচ কমাদনার র্নর্মত্ত কারখানার একার্িক র্নরীযা কমাদনার জনয মার্কিন 
পিৈাদের প্রর্ৈ আহ্বান জানান। বাংলাদেদশ শ্রর্মদকর নূযনৈম মজরু্র বতজি এবং 
তৈর্রদ াশাদকর িমবি িমান উৎ ােন খরচ র্বদবচনায় র্বজজএমইএ সভা র্ৈ বাংলােদশ তৈর্র 
প াশাদকর উচ্চ ও নযাযয মূলয প্রোদনর জনয মার্কিন পিৈাদেরদক অনুদরাি জানান। এছাড়াও 
র্ৈর্ন বাংলাদেদশ তৈর্র প াশাদকর জনয শুল্ক কমাদনার র্বষয়ষ্ঠর্ র্বদবচনা করার জনয মার্কিন 
সরকাদরর প্রর্ৈ আহ্বান জানান। 

ইন্টাদরর্িভ পসশন চলাকালীন সহকারী বার্েজয প্রর্ৈর্নর্ি জনাব জিদটাফার উইলসন 
পেদশ এবং র্বদেদশ শ্রর্মকদের কলযাদে বৈিমান মার্কিন প্রশাসদনর প্রদচষ্টার কর্া উদেখ 



কদরন। র্যার্রফ ইসুযদক মার্কিন কংদগ্রদসর র্বদশষ যমৈা র্হদসদব উদেখ কদর র্ৈর্ন শ্রম 
এবং সংর্িষ্ট র্বষদয় েুই সরকাদরর মদিয আদলাচনা চার্লদয় যাওয়ার ও র গুরুত্ব আদরা  
কদরন। পগালদর্র্বল তবঠদক অংশগ্রহেকারীরা তৈর্রদ াশাকর্শদের মািযদম নারী শ্রর্মকদের 
যমৈায়ন, পকার্ভে-১৯ মহামারী এবং প াশাক শ্রর্মকদের জনয ভযাকর্সন সহায়ৈাসহ 
অনযানয প্রাসর্িক র্বষদয়  আদলাচনা কদরন। এছাড়াও ৈারা শ্রর্মকদের অর্ িননর্ৈক ও 
মানবার্িকার সম্পর্কিৈ গুরুত্ব ূে ি কলযােমূলক র্বষদয় ৈর্য র্বর্নমদয়র একষ্ঠর্ কায িকর এবং 
সমদয়া দযাগী উদেযাগ র্হদসদব আদয়াজজৈ পগালদর্র্বল তবঠদকর প্রশংসা কদরন। 

রােেৈূ এম শহীেুল ইসলাম বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাদের মদিয বযবসা- বার্েজয  
আরও সম্প্রসারদের লদযয ষ্ঠর্কফাসহ সকল পফারাদম বযা ক আদলাচনা ও সংলাদ র গুরুত্ব 
ৈুদল িদর পগালদর্র্বল তবঠদকর সমার্প্ত পঘাষো কদরন। 

 


