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Private Industry and Investment Adviser to the Prime Minister, Salman Fazlur Rahman, 
MP, on July 28, 2021, met with the World Bank’s Managing Director (Operation), Axel 
van Trotsenburg, and other high-ranking officials of the global lending body at its 
headquarter in Washington DC, USA. The Adviser led the Bangladesh delegation, 
which comprised Abdur Rouf Talukder, Senior Secretary, Finance Division, Ministry of 
Finance; Executive Chairman, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA); 
Secretary, Ministry of Commerce; Secretary, Economic Relations Division, Ministry of 
Finance; and Chairman, Securities and Exchange Commission.  
 
In addition to Trotsenburg, the World Bank Group was also represented by John F. 
Gandolfo, Vice President, South Asia Region, International Finance Corporation (IFC);  
Illango Patchamuthu, Acting South Asia Vice President, World Bank; Zoubida Allaoua, 
Regional Director, World Bank; Wendy Werner, Country Director Bangladesh, IFC; and 
Mohammad Shafiul Alam, Bangladesh’s Alternate Executive Director to World Bank.  
 
In the meeting with the World Bank’s MD, Axel van Trotsenburg, Adviser Rahman 
highlighted Bangladesh’s unprecedented economic development under the leadership 
of Prime Minister, Sheikh Hasina reiterating that Bangladesh’s economy was on a solid 
footing.  In particular, he noted, Bangladesh’s economic performance and the GDP 
growth of 5.24% despite the global pandemic induced by the Covid-19 was duly 
acknowledged across the board, which underscored Bangladesh’s macro-economic 
capability and resilience.  
 
Adviser Rahman recalled the continued financial assistance provided by the World 
Bank to Bangladesh and thanked the global lending body for its contribution. He also 
highlighted the need to reduce procedural delay—through bilateral discussions and 
close engagement—in the disbursement of the loans sanctioned by the World Bank 
for Bangladesh to purchase Covid-19 vaccines on an emergency basis.  
MD. Trotsenburg acknowledged Bangladesh’s remarkable economic development and 
growth and reassured that the World Bank’s assistance in Bangladesh’s economic 
prosperity would continue unabated. 
 
In a separate meeting, the Bangladesh delegation led by Adviser Rahman met with 
IFC’s South Asia Vice President and the World Bank’s acting South Asia Vice President. 
Both sides agreed to accelerate cooperation in crucial areas, including Bangladesh’s 
reform efforts regarding ease of doing business, BIDA’s institutional capacity 
enhancement, and skills and human resources development.  



                                                                                                         

      
 
 
 

   

আনঅফিফিয়াল অনুবাদ  

 

ফবশ্বব্াাংকের ব্বস্থাপনা পফরচালকের িাকে প্রধানমন্ত্রীর ববিরোরী ফিল্প ও ফবফনকয়াগ উপকদষ্টার ববঠে 
 

ওয়াফিাংটন ফিফি, ২৯ জুলাই ২০২১ 

প্রধানমন্ত্রীর ববিরোরী ফিল্প ও ফবফনকয়াগ উপকদষ্টা জনাব িালমান িজলুর রহমান, এমফপ ২৮ জুলাই 
যুক্তরাকের ওয়াফিাংটন ফিফি-বে অবফস্থে ফবশ্বব্াাংকের িদর দপ্তকর িাংস্থাফটর ব্বস্থাপনা পফরচালে 
(অপাকরিন) একেল ভ্্ান ট্রটকিনবাগগ িহ বজ্ষ্ঠ েমগেেগাকদর িকে গুরুত্বপূর্গ ববঠকে ফমফলে হন। 
বাাংলাকদি িরোফর প্রফেফনফধদকলর িদি্্ অেগ ফবভ্াকগর ফিফনয়র িফচব জনাব আবু্দর রউি োলুেদার, 
বাাংলাকদি ফবফনকয়াগ উন্নয়ন েেত গপক্ষ-এর ফনবগাহী বচয়ারম্ান জনাব ফিরাজুল ইিলাম, বাফর্জ্ িফচব, 
অেগননফেে িম্পেগ ফবভ্াকগর িফচব ও ফিফেউফরফটজ এন্ড এেকচঞ্জ েফমিকনর বচয়ারম্ান এ ববঠকে 
উপফস্থে ফিকলন। ফবশ্ব ব্াাংকের পক্ষ বেকে এ ববঠকে অাংিগ্রহর্ েকরন আইএিফি’র দফক্ষর্ এফিয়া 
ফবষয়ে  ভ্াইি বপ্রফিকিন্ট জন গ্ানিালকিা, ফবশ্বব্াাংকের দফক্ষর্ এফিয়া ফবষয়ে ভ্ারপ্রাপ্ত ভ্াইি 
বপ্রফিকিন্ট ফম. ইলাাংকগা পাচুমাকো, পফরচালে জুফবদা আলাওয়া, আইএিফি’র বাাংলাকদি োফি ফিকরক্টর 
ওকয়ফন্ড ওয়ানগার ও ফবশ্বব্াাংকে বাাংলাকদকির ফবেল্প ফনবগাহী পফরচালে বমাহাম্মদ িফিউল আলম। ববঠকে 



                                                                                                         

বাাংলাকদকির ক্রমবধগমান অেগননফেে অগ্রগফে ও একে ফবশ্বব্াাংে গ্রুকপর িম্ভাব্ িহকযাফগোর ফবষয়ফট 
গুরুকত্বর িকে আকলাফচে হয়।  

মাননীয় উপকদষ্টা ফবশ্ব ব্াাংকের এমফি একেল ভ্্ান ট্রটকিনবাগগ-এর িাকে ববঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
বিখ হাফিনার বনেত কত্ব বাাংলাকদকির অভু্েপূবগ উন্নয়কনর ফবফভ্ন্ন ফদে েুকল ধকর উকেখ েকরন বয 
বাাংলাকদকির অেগনীফে এেফট িফক্তিালী ও িুদতঢ় ফভ্ফির উপর দাাঁফিকয়কি। ফেফন আরও উকেখ েকর 
বকলন, বাাংলাকদকির অেগননফেে িািল্ ফবকশ্বর িীষগস্থানীয় ফবফভ্ন্ন িাংস্থা ও ফোংেট্াাংে-এর স্বীেত ফেও 
বপকয়কি। ফবফনকয়াগ ফবষয়ে উপকদষ্টা বকলন, ফবশ্বজুকি বোফভ্ি মহামাফর িকেও বাাংলাকদকির ৫.২৪% 
ফজফিফপ প্রবতফির ফবষয়ফট িবগমহকল প্রিাংফিে হকয়কি। একে বাাংলাকদকির ম্াকক্রা-ইকোনফমে িক্ষমো 
ও স্থায়ীকত্বর ফবষয়ফট প্রমাফনে হকয়কি। এ িময় ফবশ্বব্াাংকের এমফিও োাঁর এই বক্তকব্ িমেগন বদন। 
উপকদষ্টা িালমান রহমান বাাংলাকদকির উন্নয়কন ফবশ্বব্াাংকের ক্রমাগে িহায়ো প্রদাকনর ফবষয়ফট স্মরর্ 
েকর িাংস্থাফটকে ধন্াবদ জানান এবাং জরুরী ফভ্ফিকে বোফভ্ি-১৯ ফটো ক্রকয় ফবশ্বব্াাংে েেত গে প্রদি 
ঋর্ দ্রুে িািেরকর্ পিফেগে ফবফভ্ন্ন অন্তরায়িমূহ ফিপাফক্ষে আকলাচনা ও ঘফনষ্ট বযাগাকযাকগর মাধ্কম 
েফমকয় আনার উপর গুরত্বাকরাপ েকরন। ট্রটকিনবাগগ এ ফবষকয় এেমে বপাষর্ েকর বাাংলাকদকির 
ফবস্ময়ের উন্নয়কনর ভূ্য়িী প্রিাংিা েকরন। এেইিাকে বালাকদকির অেগননফেে অগ্রযাত্রায় িাংস্থাফটর 
িহকযাফগো অব্াহে োেকব মকমগও আশ্বাি প্রদান েকরন। 

মাননীয় উপকদষ্টার বনেত কত্ব বাাংলাকদি প্রফেফনফধদল আইএিফি-এর দফক্ষর্ এফিয়া ফবষয়ে ভ্াইি 
বপ্রফিকিন্ট এবাং ফবশ্বব্াাংকের দফক্ষর্ এফিয়া ফবষয়ে ভ্ারপ্রাপ্ত ভ্াইি বপ্রফিকিন্ট-এর িাকে পতেে ববঠকে 
ফমফলে হন। উভ্য় পক্ষ ববি েকয়েফট গুরুত্বপূর্গ খাকে িহকযাফগো বজারদার েরকে ঐেমে্ প্রোি 
েকর। এিকবর মকধ্ রকয়কি ব্বিা িহজীেরর্ িম্পফেগে িাংস্কারিহ বাাংলাকদি ফবফনকয়াগ উন্নয়ন 
েেত গপকক্ষর প্রাফেষ্ঠাফনে িক্ষমো বতফি এবাং িাফবগে দক্ষো ও মানব িম্পদ উন্নয়ন। 
 

 

        


