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Bangladesh Prime Minister’s Adviser for Power, Energy and Mineral Resources Dr. 

Tawfiq-E-Elahi Chowdhury, BB, held a meeting with the Senior officials of 

American multinational oil and gas corporation ExxonMobil on 30 July in the 

Embassy of Bangladesh in Washington DC. 

The Adviser highlighted the crucial role of the US companies in the energy sector in 

Bangladesh and welcomed their further contributions in these areas. In the meeting, 

He encouraged the officials to invest in oil and gas explorations in the country, 

particularly the offshore ones. He highlighted the need for investment in building 

storage facilities for renewable energy in Bangladesh.  He mentioned that having a 

balanced mix of energy sources is critical for Bangladesh and its development. 



The Adviser acknowledged that the companies like ExxonMobil, who are looking 

for LNG businesses in Bangladesh, require guarantying hedges against the price 

volatilities. He asked ExxonMobil to expedite deep-sea exploration and to invest in 

upgrading transmission networks and land-based facilities.  

ExxonMobil expressed keen interest in working with Bangladesh to support 

Bangladesh’s current development pace and ensure access to energy. Bangladesh 

Ambassador to the USA M Shahidul Islam and senior officials from Bangladesh 

Embassy and ExxonMobil were present. 

Later, an MOU was signed between Summit Oil and Shipping Co. Ltd and 

Commonwealth LNG at the presence of at the Bangabandhu Auditorium of the 

Embassy of Bangladesh in Washington DC in the presence of Adviser Tawfiq-e-

Elahi Chowdhury. The Advisor welcomed the signing of the MOU as an important 

step towards further expanding the existing energy cooperation between Bangladesh 

and the United States.  

Earlier in the morning of 29 July, the Adviser visited the Embassy of Bangladesh in 

Washington DC and placed floral wreaths at the bust of the Father of the Nation, 

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. 

 

*** 

আনঅফিফিয়াল অনুবাদ 

 

অিশ ার তেল ও গ্যাি অনুিন্ধাশন মাফকিন ফবফনশয়াগ্ চায় বাাংলাশদ  

ওয়াশ িংটন শিশি, ৩১ জলুাই ২০২১ 

 

বািংলাদেদ র প্রধানমন্ত্রীর শবেুুৎ, জ্বালাশন ও খশনজ িম্পে শবষয়ক উপদেষ্টা ি. ত ৌশিক-ই-এলাহী 

ত ৌধুরী, বীর শবক্রম ৩০ জলুাই ওয়াশ িংটন শিশিদ  বািংলাদে  ে ূাবাদি আদমশরকান বহুজাশ ক 

ত ল ও গ্ুাি কদপ পাদর ন এক্সনদমাশবদলর উর্ধ্ প ন কম পক পাদের িাদে একটট ববঠক কদরন। 

উপদেষ্টা বািংলাদেদ  জ্বালাশন খাদ  মাশকপন তকাম্পাশনগুদলার গুরুত্বপূর্ প ভূশমকা  ুদল ধদরন এবিং 

এই তেদে  াদের আরও অবোনদক স্বাগ্  জানান। ববঠদক শ শন এক্সনদমাশবদলর কম পক পাদের 

বািংলাদেদ , শবদ ষ কদর অিদ াদর, ত ল ও গ্ুাি অনুিন্ধাদনর জনু শবশনদয়াগ্ করদ  উৎিাশহ  

কদরন। শ শন বািংলাদেদ  নবায়নদ াগ্ু  ক্তির জনু তটাদরজ িুশবধা শনম পাদর্ শবশনদয়াদগ্র 



প্রদয়াজনীয় ার কো  ুদল ধদরন। শ শন উদেখ কদরন ত  শবশভন্ন জ্বালাশন উৎদির িুষম বুবহার 

বািংলাদেদ র উন্নয়দনর জনু গুরুত্বপূর্ প। 

উপদেষ্টা স্বীকার কদরন ত  এক্সনদমাশবদলর মদ া তকাম্পানীিমূহ,  ারা বািংলাদেদ  এলএনক্তজ 

বুবিা করদ  ইচু্ছক  াদের োদমর অশিশ  ীল ার শবরুদে তহক্তজিংদয়র গ্ুারাশি শনক্তি  করা 

প্রদয়াজন। শ শন এক্সনদমাশবলদক গ্ভীর িমুদে অনুিন্ধান ত্বরাশি  করদ  এবিং ট্রান্সশম ন 

তনটওয়াকপ এবিং িলশভশিক িুাশিশলটট শনম পাদর্ শবশনদয়াগ্ করদ  বদলন। 

বািংলাদেদ র ব পমান উন্নয়দনর গ্শ  ধদর রাখদ  প্রদয়াজনীয় জ্বালাশনর  াশহো শনক্তি  করদ , 

এক্সনদমাশবল বািংলাদেদ র িাদে কাজ করদ  আগ্রহ প্রকা  কদরদে। ববঠদক  ুিরাদে শন ুি 

বািংলাদেদ র রােে ূ এম িশহেুল ইিলাম এবিং বািংলাদে  ে ূাবাি ও এক্সনদমাশবদলর উর্ধ্ প ন 

কম পক পাগ্র্ উপশি  শেদলন। 

পদর, উপদেষ্টা ত ৌশিক-ই-এলাহী ত ৌধুরীর উপশিশ দ  ওয়াশ িংটন শিশিদ  বািংলাদে  ে ূাবাদির 

বঙ্গবনু্ধ শমলনায় দন িাশমট অদয়ল অুান্ড শ শপিং তকািং শলশমদটি এবিং কমনওদয়লে এলএনক্তজর 

মদধু একটট িমদ া া স্মারক স্বােশর  হয়। উপদেষ্টা এমওইউ স্বােরদক স্বাগ্  জাশনদয় বদলন ত  

বািংলাদে  ও  ুিরাদের মদধু শবেুমান জ্বালাশন িহদ াশগ্ ার আরও িম্প্রিারদর্র তেদে অনুরূপ 

পেদেপ অ ুান্ত গুরুত্বপূর্ প ভূশমকা রাখদব। 

২৯ জলুাই িকাদল উপদেষ্টা ওয়াশ িংটন শিশিদ  বািংলাদে  ে ূাবাি পশরে পন কদরন এবিং জাশ র 

শপ া বঙ্গবনু্ধ ত খ মুক্তজবরু রহমাদনর আবে ভাস্কদ প পুষ্পস্তবক অপ পর্ কদরন। 

 

*** 


