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Bangladesh Prime Minister’s Adviser for Power, Energy and Mineral Resources Dr. Tawfiq-E-Elahi 

Chowdhury, BB, termed the private sector the main driving force in the Bangladesh-US relations on energy 

and power. He was speaking at an ‘Energy Roundtable’ organized by the US-Bangladesh Business Council 

(USBBC) in Washington, DC, on July 29. This was the first in-person meeting of the Business Council 

since its formal launching in April this year.  

Adviser Chowdhury, in his remarks, recognized the important role of the US companies in Bangladesh’s 

energy and power sectors and welcomed their further contributions in these areas. He also encouraged them 

to invest in oil and gas explorations in the country, particularly the offshore ones. The Adviser expressed 

Bangladesh Government’s willingness to partner with the US private sectors in the research and 

development of uninterrupted and affordable renewable energy sources. He also urged the US companies 

to explore the prospects of nuclear power modular reactors in Bangladesh. He mentioned that Bangladesh 

had been working closely with its neighbors India, Nepal, and Bhutan on regional power distribution, and 

the US companies may explore opportunities for investment there.   

President of the USBBC, Ms. Nisha Biswal, made welcome remarks at the Roundtable expressing deep 

commitments of her organization to advance the two countries’ energy partnership by supporting 

Bangladesh’s growing energy needs. She also apprised the Adviser about the upcoming ‘Energy Taskforce’ 

of the USBBC to build a knowledge base for expanding energy cooperation with Bangladesh. The 

Roundtable was also attended by Bangladesh Ambassador to the USA, M Shahidul Islam, senior 

management officials from several US companies including Chevron, Cheniere, Excelerate Energy, 

ExxonMobil, GE Power, SunEdison, as well as officials from the US Chamber, USBBC, and Bangladesh 

Embassy in Washington, DC.        

Earlier, Adviser Chowdhury held a meeting with Acting Assistant Secretary of the US Department of 

State’s Bureau of Energy Resources Ambassador Virginia E. Palmer to discuss Bangladesh-US energy 

cooperation. During the meeting, Ambassador Palmer expressed her government’s willingness to work with 

Bangladesh to deepen its energy cooperation, particularly in renewable energy and nuclear power 

production. Mentioning climate change as an important component of the Biden-Harris Administration’s 

energy policy, Ambassador Palmer praised Bangladesh’s recent move to cancel ten coal-powered plants in 

the country.  

 

Appreciating the US proposals, Adviser Chowdhury emphasized exploring the possibility of joint research 

and development projects by the two countries on renewable energy storage and nuclear power modular 

reactors to ensure uninterrupted power at an affordable cost in a country like Bangladesh. He further 

mentioned that having a balanced mix of energy sources is critical for Bangladesh and its development as 

Prime Minister Sheikh Hasina is committed to providing electricity to all citizens. Adviser Chowdhury also 



discussed the potentials of South Asia for regional power distribution with Ambassador Palmer and 

welcomed any US projects that would meet the needs of the countries of the region vis-à-vis energy sharing.  

 

In the morning, Adviser Chowdhury attended a session at the Washington, DC-based leading think tank 

Atlantic Council on Bangladesh’s energy policy and outlook. During the conversation, Adviser Chowdhury 

appraised the round table of the various initiatives in energy and power sector including renewable energy 

under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina and Bangladesh’s leadership role in climate 

change adaptation and creative mitigation. 
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আনঅফিফিয়াল অনুবাদ 

জ্বালাফন িহয াফিতা জ ারদাযর কা  করযে বাাংলাযদশ ও  ুক্তরাষ্ট্র 

ওয়াশ িংটন শিশি, ২৯ জলুাই ২০২১ 

প্রধানমন্ত্রীর শিদ্ুুৎ, জ্বালাশন ও খশনজিম্পদ্ শিষয়ক উপদদ্ষ্টা ি. ত ৌশিক-ই-ইলাহী ত ৌধুরী, িীর শিক্রম 

তিিরকারী খা দক জ্বালাশন ও শিদ্ুু  তেদে িািংলাদদ্ -মাশকিন িম্পদকির মলূ  াশলকা  ক্তি শহিাদি 

অশিশহ  কদরদেন। শ শন ২৯ জলুাই ওয়াশ িংটন শিশিদ  যুিরাষ্ট্র -িািংলাদদ্  শিজদনি কাউক্তিল 

আদয়াক্তজ  ‘এনাক্তজি ত ালদটশিল’ অনুষ্ঠাদন িিিু রাদখন।  লশ  িেদরর এশপ্রল মাদি আনুষ্ঠাশনকিাদি  

যাো শুরুর পর এটট শেল উি কাউক্তিদলর প্রথম ইন-পারিন িিা ।  

উপদদ্ষ্টা  ার িিদিু িািংলাদদ্দ র জ্বালাশন ও শিদ্ুুৎ খাদ  মাশকিন িিংস্থািমদূহর গুরুত্বপূর্ ি িূশমকাদক 

স্বীকার কদরন এিিং এদেদে  াদদ্র আরও তিশ  অিদ্ান রাখার আহ্বান  জানান। শ শন তদ্দ  ত ল এিিং  ুাি 

অনুিন্ধাদন, শিদ ষ  অিদ ার তেদে, শিশনদয়া  করদ   াদদ্র উৎিাশহ  কদরন। উপদদ্ষ্টা শনরিক্তিন্ন 

এিিং িাশ্রয়ী মদূলুর নিায়নদযা ু জ্বালাশন উৎদির  দিষর্া ও উন্নয়দন মাশকিন তিিরকারী খাদ র িাদথ 

অিং ীদ্ার হওয়ার শিষদয় িািংলাদদ্  িরকাদরর আগ্রহ িুি কদরন। শ শন মাশকিন িিংস্থাগুশলদক িািংলাদদ্দ  

পারমার্শিক শিদ্ুুৎ মিুলার শরঅুাক্টদরর িম্ভািনা অনুিন্ধান করার আহ্বান জানান। শ শন উদেখ কদরন তয 

িািংলাদদ্   ার প্রশ দি ী তদ্  িার , তনপাল এিিং িুটাদনর িাদথ আঞ্চশলক শিদ্ুু ৎ শি রদর্ শনশিড়িাদি 

কাজ করদে এিিং মাশকিন িিংস্থাগুশল তিখাদন শিশনদয়াদ র িুদযা গুশল অনুিন্ধান করদ  পাদর। 

যুিরাষ্ট্র -িািংলাদদ্  শিজদনি কাউক্তিদলর তপ্রশিদিন্ট শন া শিিওয়াল ত ালদটশিদল িািংলাদদ্দ র 

ক্রমিধ িমান জ্বালাশনর  াশহদ্া পূরদর্ দু্'তদ্দ র জ্বালাশন অিং ীদ্াশরত্বদক এশ দয় শনদ   াাঁর িিংস্থার প্রশ শ্রুশ  

িুি কদর স্বা   িিিু প্রদ্ান কদরন। শ শন িািংলাদদ্দ র িাদথ জ্বালাশন িহদযাশ  া িম্প্রিারদর্র জনু 

শিজদনি কাউক্তিদলর আিন্ন ‘এনাক্তজি টাস্কদিাি ি’ একটট জ্ঞান-শিশি ত শর করদ  িেম হদি িদল 

উপদদ্ষ্টাদক অিশহ  কদরন। এই ত ালদটশিল আদলা নায় মাশকিন যুিরাদষ্ট্র শনযুি িািংলাদদ্দ র রাষ্ট্রদ্ ূ এম 

িশহদ্ুল ইিলাম, ত িরন, ত শনয়ার, এক্তিলাদরট এনাক্তজি, এিনদমাশিল, ক্তজই পাওয়ার, িানএশিিন িহ তি  

কদয়কটট মাশকিন িিংস্থার শিশনয়র মুাদনজদমন্ট তলদিদলর কম িক িা র্ এিিং যিুরাষ্ট্র ত ম্বার, যুিরাষ্ট্র -

িািংলাদদ্  শিজদনি কাউক্তিল, এিিং ওয়াশ িংটন শিশিদ  অিশস্থ  িািংলাদদ্  দ্ ূািাদির কম িক িা র্ 

উপশস্থ  শেদলন।  

এর আদ , জ্বালাশন উপদদ্ষ্টা মাশকিন যুিরাদষ্ট্রর পররাষ্ট্র দ্ি দরর জ্বালাশন িম্পদ্ িুু দরার িারপ্রাপ্ত িহকারী 

িশ ি, রাষ্ট্রদ্ ূ িাক্তজিশনয়া ই পামাদরর িাদথ িািংলাদদ্ -মাশকিন জ্বালাশন িহদযাশ  া শিষদয় আদলা না কদরন। 

তিঠদক রাষ্ট্রদ্ ূ পামার দু্দদ্দ র জ্বালাশন িহদযাশ  া  িীর র করার লদেু শিদ ষ :  নিায়নদযা ু 

জ্বালাশন ও পারমার্শিক শিদ্ুু ৎ উৎপাদ্দন িািংলাদদ্দ র িাদথ কাজ করার শিষদয়  াাঁর িরকাদরর ইিা প্রকা  

কদরন। িাইদিন -হুাশরি প্র ািদনর জ্বালাশন নীশ র একটট গুরুত্বপূর্ ি উপাদ্ান শহিাদি জলিায়ু পশরি িনদক 

উদেখ কদর রাষ্ট্রদ্ ূ পামার িািংলাদদ্দ  দ্ টট কয়লা  াশল  পাওয়ার প্ল্ুান্ট িাশ ল করার িাম্প্রশ ক 

পদ্দেদপর িূয়িী প্র িংিা কদরন।  

শিশিন্ন মাশকিন প্রস্তাদির প্র িংিা কদর জ্বালাশন উপদদ্ষ্টা িািংলাদদ্দ র মদ া তদ্দ  িাশ্রয়ী মূদলু শনরিক্তিন্ন 

শিদ্ুুৎ শনক্তি  করদ  দ্ুই তদ্দ র তযৌথ  দিষর্া ও নিায়নদযা ু জ্বালাশন িঞ্চয় িুািস্থা এিিং পারমার্শিক 

শিদু্ু ্ মশিউলার শরঅুাকটর প্রকল্প গ্রহদর্র উপর তজার তদ্ন। শ শন আরও উদেখ কদরন তয শিশিধ জ্বালাশন 



উৎিিমদূহর িুষম িুিহার িািংলাদদ্দ র উন্নয়দনর জনু অ ুন্ত গুরুত্বপূর্ ি। কারর্ প্রধানমন্ত্রী ত খ হাশিনা 

তদ্দ র িকল না শরদকর শনকট শিদ্ুুৎ তপৌদে শদ্দ  প্রশ শ্রুশ িদ্ধ। জ্বালাশন উপদদ্ষ্টা রাষ্ট্রদ্ ূ পামাদরর িাদথ 

দ্শের্ এশ য়ায় আঞ্চশলক শিদ্ুুৎ শি রর্ িুিস্থা   দড় ত ালার িম্ভািু া শনদয়ও আদলা না কদরন এিিং িদলন 

তয এই অঞ্চদলর তদ্ গুশলর জ্বালাশন ক্তি িা ািাশ  কদর প্রদয়াজনীয়  াশহদ্া পূরর্ করদ  িহদযাশ  া 

করদ  যুিরাদষ্ট্রর তযদকান প্দ্দেপদক িািংলাদদ্  স্বা   জানাদি।  

একই শদ্ন িকাদল, উপদদ্ষ্টা ি. ত ৌশিক-ই-ইলাহী ত ৌধুরী ওয়াশ িংটন শিশি-শিশিক  ীষ িস্থানীয় শথঙ্ক টুাঙ্ক 

আটলাশন্টক কাউক্তিল আদয়াক্তজ  িািংলাদদ্দ র জ্বালানী নীশ  ও দৃ্টষ্টিশি শিষদয় একটট অশধদি দন অিং  

তনন। আদলা নায় জ্বালাশন উপদদ্ষ্টা প্রধানমন্ত্রী ত খ হাশিনার  শ  ীল তন ৃদত্ব শিদ্ুুৎ ও জ্বালাশন খাদ , 

শিদ ষ কদর নিায়নদযা ু জ্বালাশন তেদে  ৃহী  শিশিন্ন উদদ্ুা  িম্পদকি িকলদক অিশহ  কদরন। এোড়া 

জলিায় ুপশরি িন অুািাপদট ন এিিং িৃজন ীল শমটটদ  দন িািংলাদদ্দ র তন ৃত্ব িম্পদকি শ শন উদেখ 

কদরন। 

 

 


