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Bangladesh Ambassador calls for transparency in vaccine trade  
 
Today the U.S.-Bangladesh Chamber of Commerce hosted Bangladesh Ambassador M. 
Shahidul Islam at a virtual townhall discussion which was participated by officials of 
the U.S. Chamber of Commerce, diplomats from the Embassy of Bangladesh in 
Washington DC, and representatives from various companies such as Uber, Chevron, 
General Electric, MetLife, Abbott, Boeing, PepsiCo, Google, Facebook. President of 
the U.S.- Bangladesh Business Council Nisha Biswal delivered a welcome speech at 
the event.  
  
In his speech, Bangladesh Ambassador M. Shahidul Islam highlighted the economic 
priorities of Bangladesh and how the private sector may contribute to fostering closer 
economic ties between the two countries.  The Bangladesh Ambassador emphasized 
enhanced bilateral cooperation to help overcome economic disruptions caused by the 
COVID-19 pandemic and advance the Bangladesh-U.S. economic partnership, 
including facilitating sustainable supply chains. He also urged the U.S. authorities to 
consider a tax moratorium on products from Bangladesh, particularly RMG, to help the 
Bangladesh economy.  
  
On the vaccine issue, Ambassador Shahidul Islam expressed hope to remain engaged 
with the US Government and the private sector to secure adequate vaccines for the 
people of Bangladesh. While appreciating US donation of vaccines to 
developing countries, the Ambassador opined that commercial procurement of vaccines 
will play more important role in vaccinating a populous country like Bangladesh. He 
called upon the US vaccine producing companies to exercise more openness and 
transparency in commercial export of vaccines to developing countries.   
  
The Ambassador extended an offer to the U.S. investors to take advantage of 
Bangladesh's favorable investment climate, particularly by investing in the Special 
Economic Zones and High-Tech Parks. He called upon the US authorities to ease the 
process of obtaining H1B visa for Bangladeshi IT professionals.  
  



He recognized the long-standing partnership between Biman Bangladesh Airlines and 
Boeing and stressed enhancing cooperation between the two governments on civil 
aviation to consolidate the partnership between Bangladesh's national carrier and 
Boeing. In this regard he sought the support of US-Bangladesh Business Council in 
resuming direct Biman flight between Dhaka and New York.  
  
Ambassador Islam responded to various queries raised by the participants and assured 
them of all sorts of support from the Bangladesh government to establish business in 
Bangladesh.  
 

আনঅিফিসয়াল অনুবাদ 

 

ভ�াকিসন বািণেজ� ��তার আ�ান জািনেয়েছন যু�রাে� িনযু� বাংলােদেশর রা�দতূ 

 

আজ (১৫ জনু) যু�রা�-বাংলােদশ িবজেনস কাউ��ল বাংলােদেশর রা�দতূ এম শহীদুল 
ইসলােমর স�ােন এক�ট ভাচ� �য়াল টাউনহল আেলাচনার আেয়াজন কের। অনু�ান�টেত ইউএস 
েচ�ার অফ কমােস �র কম �কত�াগণ, ওয়ািশংটন িডিসেত বাংলােদশ দতূাবােসর কূটনীিতকব�ৃ এবং 
িবিভ� েকা�ানীর �িতিনিধরা অংশ�হণ কেরন। উপি�ত েকা�ানীসমূেহর মেধ� উে�খেযাগ� 
উবার, েশভরন, েজনােরল ইেলক��ক, েমটলাইফ, অ�াবট, েবািয়ং, েপ��েকা, �গল, েফসবুক। 
যু�রা�- বাংলােদশ িবজেনস কাউ��েলর সভাপিত িনশা িবসওয়াল অনু�ােন �াগত ব�ব� �দান 
কেরন। 

বাংলােদেশর রা�দতূ এম শহীদুল ইসলাম তার ব�েব� বাংলােদেশর অথ �ৈনিতক অ�ািধকার এবং 
িকভােব েবসরকারী খাত দুেদেশর মেধ� ঘিন� অথ �ৈনিতক স�ক�েক আেরা েজারদার করেত 
ভূিমকা রাখেত পাের তা ত� েল ধেরন। িতিন েকািভড-১৯ মহামারী �ারা সৃ� অথ �ৈনিতক 
�িতব�কতাসমূহ কা�টেয় উঠেত এবং ি�প�ীয় সহেযািগতা আেরা েজারদার করার উপর ��� 
আেরাপ কেরন। িতিন বাংলােদেশর পণ� িবেশষত ৈতরী েপাশােকর উপর কর �ােসর িবেবচনা 
করার আ�ান জানান। 

রা�দতূ শহীদুল ইসলাম বাংলােদেশর জনগেণর জন� পয �া� ভ�াকিসন �াি� িন��ত করার 
উে�েশ� মািক�ন সরকার এবং েবসরকারী খাত উভেয়র সােথ কাজ চািলেয় যাওয়ার �ত�াশা ব�� 
কেরন। উ�য়নশীল েদশ�িলেত মািক�ন যু�রাে�র ভ�াকিসন অনুদােনর �শংসা করার পাশাপািশ 
রা�দতূ মত �দান কেরন েয বািণ�জ�কভােব ভ�াকিসন �য় বাংলােদেশর মেতা জনব�ল েদেশর 
�টকাদান কায ��মেক আরও গিতশীল করেব। িতিন মািক�ন ভ�াকিসন উৎপাদনকারী 
সং�া�িলেক উ�য়নশীল েদশ�িলেত বািণ�জ�কভােব ভ�াকিসন রফতািনর অিধকতর  সুেযাগ 
সৃ�� এবং এে�ে� ��তা িন��ত করার আ�ান জািনেয়েছন। 

 



বাংলােদেশ িবেশষ কের িবেশষ অথ �ৈনিতক অ�ল ও হাইেটক পাক�সমূেহ িবিনেয়াগ কের 
বাংলােদেশর অনুকূল িবিনেয়াগ পিরেবেশর সুেযাগ িনেত রা�দতূ মািক�ন িবিনেয়াগকারীেদর 
আ�ান জানান । িতিন বাংলােদেশর আই�ট েপশাদারেদর জন� এইচ১িব িভসা �াি�র ���য়া 
সহজীকরেণর জন� মািক�ন কতৃ �পে�র �িত আ�ান জানান। 

রা�দতূ িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইনস এবং েবািয়ংেয়র মেধ� দীঘ �িদেনর অংশীদাির�েক সুসংহত 
করেত েবসামিরক িবমান চলাচেল দুই সরকােরর মেধ� সহেযািগতা বাড়ােনার উপর েজার েদন। 
এে�ে� িতিন ঢাকা ও িনউইয়েক�র মেধ� পুনরায় সরাসির িবমান চালু করেত যু�রা�-বাংলােদশ 
িবজেনস কাউ��েলর সহেযািগতা েচেয়েছন। 

রা�দতূ অনু�ােন অংশ�হণকারীেদর উ�ািপত িবিভ� �ে�র জবাব েদন এবং বাংলােদেশ ব�াবসা 
�িত�ায় বাংলােদশ সরকােরর প� েথেক সকল �কার সহেযািগতার আ�াস �দান কেরন। 
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