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Bangladesh and the US to forge COVID-19 pandemic cooperation   

 

 Washington, D.C, 27 July 2021: 
 

Bangladesh and the US have expressed willingness to work more closely to fight 

against the COVID-19 pandemic. This was discussed during a meeting held between the 

Adviser for Private Industry and Investment of the Prime Minister Mr. Salman F. Rahman, 

MP, and the Senior Official for Economic Growth, Energy, and the Environment of the US 

Department of State Ambassador Marcia Bernicat today (July 27) at the US Department of 

State in Washington, DC. The meeting was a follow-up of the first Bangladesh-US Economic 

Partnership Meeting, held virtually on September 30, 2020.   

 

The participants of the follow-up meeting expressed satisfaction over the ongoing 

economic cooperation between the two countries and progress made in the areas of 

collaboration identified during the 2020 Partnership Meeting. They also underlined the need 

for remaining engaged through different institutional mechanisms and beyond to further 

deepen the partnership between the two friendly Governments.  

 

The adverse impacts of the COVID-19 pandemic on public health as well as the global 

economy were discussed at length during the meeting. Adviser Rahman thanked the US 

Government for providing more than 5.5 million doses of COVID-19 vaccines to Bangladesh 

through COVAX. Recalling the two countries’ close cooperation to combat COVID-19 since 

the early days of the pandemic, Adviser Rahman stressed scaling up of the global production 

of the COVID-19 vaccines and other pandemic management equipment to tackle the virus. In 

this regard, he sought the assistance of the US Government to encourage their vaccine-

producing companies to partner with capable pharmaceutical companies in Bangladesh. He 

also stated that Bangladesh is ready to make necessary investments for the capacity 

enhancement of pharma companies for such partnerships. Ambassador Bernicat appreciated 

the Bangladesh Government’s efforts to contain the spread of the COVID-19 virus in the 

country and stated that the US would prioritize Bangladesh in its plan for expanding production 

of PPE as well as COVID-19 vaccines and therapeutics. 

 

The discussion also covered a range of other issues, including labor rights and safety, 

cooperation in the areas of energy, climate change, and agriculture, US investment in 

Bangladesh, technology transfer, and restoring Biman flights from Dhaka to New York. On 

labor issue, Hon’ble Adviser stated about various new initiatives at the behest of the Hon’ble 

Prime Minister Sheikh Hasina to further improve labor rights and safety in the country. The 



US side appreciated Bangladesh’s persistent efforts and offered its help to make even more 

progress in the sector. The US side was also highly appreciative of the Bangladesh 

Government’s recent move to cancel coal-based power plants.  

 

Both sides recognized that the 2020 Economic Partnership Meeting provided 

momentum to the ongoing collaboration between the two countries and agreed to hold the 

second round of the meeting later this year.  

 

The meeting was also attended by Senior Secretary of Finance Division Mr. Abdur 

Rouf Talukder, Bangladesh Ambassador to the US M Shahidul Islam, Commerce Secretary 

Mr. Tapan Kanti Ghosh, ERD Secretary Ms. Fatima Yasmin, and officials of the US 

Department of State. 

 

  



 
 

*** 

 

আনঅফিফিয়াল অনুবাদ 

 

ক াফিড-১৯ ক া াববলায় িহব াফিতা ক ারদার  রবত িম্মত বাাংলাবদশ ও 

 ুক্তরাষ্ট্র  

 

ওয়াশ িংটন, শিশি, ২৭ জলু়াই ২০২১: 

 

বাাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র ক াভিড-১৯ অভিমারী কমা াদবলায় আরও ভিভবড়িাদব  াজ 

 রার ইচ্ছা প্র াশ  দরদে। ওয়াভশাংটি ভডভিদি মাভ িি পররাষ্ট্র েফিদর আজ (২৭ জলুাই) 

প্রধািমন্ত্রীর কবির াভর ভশল্প ও ভবভিদয়াগ উপদেষ্টা িালমাি এফ রহমাি এবাং মাভ িি পররাষ্ট্র 

েফিদরর অর্ িনিভি  প্রবৃদ্ধি, জ্বালাভি এবাং পভরদবশ ভবষয়  উর্ধ্ িিি  ম ি িিা মাভি িয়া 

বাভি ি াদটর মদধে এ  ববঠদ  এ ভবষদয় আদলাচিা অিুষ্ঠিি হয়। এই ববঠ ষ্ঠট ভেল ২০২০ 

িাদলর ৩০ কিদেম্বর িাচচ িয়াভল অিুষ্ঠিি বাাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অর্ িনিভি  অাংশীোভরত্ব ববঠদ র 

এ ষ্ঠট ফদলাআপ। 

  

আজদ র ববঠদ  অাংশগ্রহণ ারীরা েু'কেদশর মদধে চলমাি অর্ িনিভি  িহদযাভগিা 

এবাং ২০২০ িাদলর অাংশীোভরত্ব ববঠদ  ভচভিি িহদযাভগিার কেত্রিমূদহ কযিব অগ্রগভি 

হদয়দে িাদি িন্তুষ্ঠষ্ট প্র াশ  দরি। িারা েুদেদশর বনু্ধত্বপূণ ি ির াদরর মদধে অাংশীোভরত্ব 

গিীরির  রার জিে ভবভিন্ন প্রাভিিাভি  বেবস্থার ভিিদর এবাং বাইদর জভড়ি র্া ার 

প্রদয়াজিীয়িার উপরও কজার ভেদয়দেি। 

  

জিস্বাদস্থের পাশাপাভশ ভবশ্ব-অর্ িিীভিদি ক াভিড-১৯ অভিমারীর ভবরূপ প্রিাবগুভল 

ববঠদ  ভবস্তাভরি আদলাচিা  রা হয়। উপদেষ্টা িালমাি এফ রহমাি ক ািোক্স এর মাধেদম 

বাাংলাদেশদ  ক াভিড-১৯ িো ভিদির ৫.৫ ভমভলয়দিরও কবভশ কডাজ িরবরাহ  রার জিে 

মাভ িি ির ারদ  ধিেবাে জািাি। মহামারীর প্রর্ম ভেি কর্দ ই ক াভিড-১৯ কমা াদবলায় 

েু'কেদশর ঘভিি িহদযাভগিার  র্া স্মরণ  দর  ভিভি ক াভিড-১৯ কমা াদবলায় িো ভিি এবাং 

অিোিে মহামারী-বেবস্থাপিা িরঞ্জামাভের ববভশ্ব  উৎপােি বৃদ্ধির উপর কজার কেি। এদেদত্র 

ভিভি যুক্তরাদষ্ট্রর িো ভিি উৎপােি ারী িাংস্থাগুভলদ  বাাংলাদেদশর েে ওষুধ উৎপােি ারী 

ক াম্পািীিমূদহর িাদর্ অাংশীোভরত্ব প্রভিিা  রদি উৎিাহ প্রোদির জিে মাভ িি ির াদরর 

িহায়িা  ামিা  দরি। ভিভি আরও বদলি কয বাাংলাদেশ এ ধরদির অাংশীোভরদত্বর জিে 

ফাম িাভিউষ্ঠট াল ক াম্পািীিমূদহর িেমিা বৃদ্ধিদি প্রদয়াজিীয় ভবভিদয়াগ  রদি প্রস্তুি। 

রাষ্ট্রেিূ বাভি ি াট কেদশ ক াভিড-১৯ িাইরাি িাংক্রমণ ভিয়ন্ত্রদণ বাাংলাদেশ ির াদরর প্রদচষ্টার 

প্রশাংিা  দরি এবাং বদলি কয যুক্তরাষ্ট্র ভপভপইর পাশাপাভশ ক াভিড-১৯ িো ভিি এবাং 

কর্রাভপউষ্ঠটক্স উৎপােি িম্প্রিারদণর পভর ল্পিায় বাাংলাদেশদ  অগ্রাভধ ার কেদব।  

  



ববঠদ  শ্রভমদ র অভধ ার ও িুরো, জ্বালাণী, জলবায়ু পভরবিিি ও  ৃভষদেদত্র 

িহদযাভগিা, বাাংলাদেদশ মাভ িি ভবভিদয়াগ, প্রযুদ্ধক্ত স্থািান্তর এবাং ঢা া কর্দ  

ভিউইয়দ ি ভবমাদির িরািভর ফ্লাইট পুিস্থাপিিহ ভবভিন্ন ভবষয় ভিদয়ও আদলাচিা হদয়দে । 

উপদেষ্টা কেদশ শ্রভমদ র অভধ ার এবাং িুরো আরও উন্নি  রার জিে প্রধািমন্ত্রী কশখ 

হাভিিার ভিদেিদশ গৃহীি ভবভিন্ন িিচি উদেোগ িম্পদ ি বাভি ি াটদ  অবভহি  দরি। যুক্তরাষ্ট্র 

পে এ কিক্টদর বাাংলাদেদশর ভিরন্তর প্রদচষ্টার প্রশাংিা  দরদে এবাং আরও কবভশ অগ্রগভি 

অজিদি িাদের িহায়িার প্রস্তাব ভেদয়দে।  য়লাভিভি  ভবেুেৎদ ন্দ্র বাভিল  রার িাম্প্রভি  

পেদেদপর জিে বাাংলাদেশ ির াদরর প্রশাংিা  দরদে যুক্তরাষ্ট্র। 

  

উিয় পেই স্বী ার  দর কয ২০২০ িাদলর অর্ িনিভি  অাংশীোভরত্ব ববঠ  েুষ্ঠট কেদশর 

মদধে চলমাি িহদযাভগিাদ  গভি ভেদয়দে এবাং িারা এই বেদরর কশদষর ভেদ  পরবিী 

অর্ িনিভি  অাংশীোভরত্ব ববঠ  আদয়াজদি িম্মি হদয়দে। 

  

ববঠদ  অর্ ি ভবিাদগর ভিভিয়র িভচব জিাব আবেুর রউফ িালু োর, মাভ িি যুক্তরাদষ্ট্র 

ভিযুক্ত বাাংলাদেদশর রাষ্ট্রেিূ এম শভহেুল ইিলাম, বাভণজে িম্পাে  জিাব িপি  াভন্ত কঘাষ, 

ইআরভড িভচব ভমদিি ফাভিমা ইয়ািভমি এবাং মাভ িি পররাষ্ট্র েফিদরর  ম ি িিারা উপভস্থি 

ভেদলি।  

  

  

 

*** 


