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Bangladesh Ambassador meets Congresswoman Grace Meng

Bangladesh Ambassador to the United States of America, Akramul Qader, called
on Congresswoman Grace Meng (Democrat - New York), the first ever Asian-American
from New York to be elected in the present Congress to brief her on issues of
Bangladesh's interest, particularly, of trade. Ambassador Qader was accompanied by
Deputy Chief of Mission, Mr. Abdul Muhith.
Ambassador Qader congratulated Ms. Meng on her election who, in reciprocation,
acknowledged the supports she has received from the Bangladeshi-Americans living in
her constituency in the New York. In response to the Ambassador's request to join
Bangladesh Caucus in the Congress, she expressed positively her eagerness to do so.
Bangladesh Ambassador briefed the Congresswomen on some important aspects
surrounding US-Bangladesh trade particularly AFL-CIO’s recent petition to remove
Bangladesh from GSP list and also twelve Democrat lawmakers’ letter to USTR to
review Bangladesh’s eligibility for such benefit. He explained how any steps towards
withdrawal, restriction or limiting Bangladesh’s GSP facility would impact the export
basket making the lives of 4 million RMG workers, 3.8 mn of whom are woman,
miserable and destabilize the country’s economy. While updating her on labour
compliance in Bangladesh and Government’s firm commitment to further improve the
situation on a continuous basis, he urged for her understanding that as RMG is not
covered by GSP, a decision on GSP should not hinge upon labour compliance issue and
withdrawing or limiting GSP would only unfairly harm this labour intensive industry
which has no direct link with the products worth around $25 million a year being
exported under GSP programme. He requested her that the progress Bangladesh has been

making in various socio-economic sector including women empowerment should duly be
recognized by the US Congress and necessary support be extended for the poor country’s
progress. Ambassador Qader also handed her a paper on the importance of retaining GSP
prepared by Bangladesh Embassy and copies of some submissions to the USTR made
from various corners to support Bangladesh's bid.
Congresswomen Meng promised that the matter would receive a sincere
consideration on her part and assured that she would look into the matter with utmost
seriousness.
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প্রেস বিজ্ঞবি
০১ প্রেব্রুয়ারী ২০১৩
মীবকিন কংগ্রেস সদস্য Grace Meng

এ সীগ্রে িীংলীগ্রদশ ীষ্ট্রদূগ্রে সীক্ষীৎ ।

যুক্ত ীগ্রষ্ট্র বনযুক্ত িীংলীগ্রদগ্রশ ীষ্ট্রদূে জনীি আক ীমুল কীগ্রদ আজ নিবনি িীবিে মীবকিন কংগ্রেস সদস্য
Grace Meng এ সীগ্রে সীক্ষীৎ কগ্র ন। কংগ্রেস সদস্য Grace Meng েেমিীগ্র মে একজন এবশয়ারীনআগ্রমব কীন বিগ্রসগ্রি বনউইয়ারকি প্রেগ্রক বনি িীবিে িগ্রয়ারগ্রেন। সীক্ষীৎকীগ্র ীষ্ট্রদূে কংগ্রেস সদস্যগ্রক িীংলীগ্রদশ ও
যুক্ত ীগ্রষ্ট্র মধ্যকী নীনীবিধ বিষয়ার, বিগ্রশষে িীবনজয বনগ্রয়ার বিবেং েদীন কগ্র ন। বমশন উপেধীন জনীি আিদুল
মুবিে এ সময়ার উপবিে বেগ্রলন।
ীষ্ট্রদূে কীগ্রদ েেমিীগ্র মে কংগ্রেস সদস্য বিগ্রসগ্রি বনি িীবিে িওয়ারীয়ার বমজ Grace Meng প্রক
অবিনন্দন জীনীন । বমজ Grace Meng এ সময়ার োঁ বনি িীিন এলীকীয়ার িসিীস ে িীংলীগ্রদশ

িংগ্রশীদ্ভূে আগ্রমব কীনগ্রদ সমে িগ্রে কেী উগ্রেখ কগ্র েীগ্রদ েবে কৃেজ্ঞেী েকীশ কগ্র ন। ীষ্ট্রদূে োঁগ্রক
মীবকিন কংগ্রেস-এ িীংলীগ্রদশ ককীস-এ প্র ীগদীগ্রন জন্য অনুগ্র ীধ জীনীগ্রল বেবন এ বিষগ্রয়ার োঁ গি
আেগ্রি কেী ব্যক্ত কগ্র ন।
ীষ্ট্রদূে এ সময়ার িীংলীগ্রদগ্রশ বজএসবপ সুবিধী িীবেলক গ্রে জন্য মীবকিন েবেষ্ঠীন
AFL-CIO’ কতৃক USTR এ বনকট দীবখলকৃে বপটিশন এিং ১২ জন প্রেগ্রমীক্র্যীট কংগ্রেস সদস্য কতৃক
প্রেব ে বিঠি বিষগ্রয়ার Grace Meng প্রক অিবিে কগ্র ন। জনীি কীগ্রদ িীংলীগ্রদগ্রশ বজএসবপ সুবিধী
িীবেল িী স বমে ক গ্রে সম্ভীব্য েলীেল সম্পগ্রকি ব্যীখ্যী বদগ্রে বগগ্রয়ার িগ্রলন, এ ধ গ্রে বসদ্ধীন্ত িীংলীগ্রদগ্রশ
সীবি িক িীন িীবনগ্রজয বিরূপ েবেবক্র্য়ারী ষ্বক ক গ্রি এিং এ বশকী িগ্রি িীংলীগ্রদগ্রশ তে প্রপীশীক বশগ্রে
বনগ্রয়ারীবজে ৪০ লক্ষ শ্রবমক ী মীগ্রে ৩৮ লক্ষই নী শ্রবমক। এগ্রে কগ্র িীংলীগ্রদগ্রশ অে িন বে অবিবেশ ল িগ্রয়ার
পড়ী -ও সমূি সম্ভীিেী আগ্রে িগ্রল বেবন উগ্রেখ কগ্র ন। শ্রবমকগ্রদ কল্যীগ্রন গৃবিে নীনীন পদগ্রক্ষগ্রপ িে িনী বদগ্রয়ার
বেবন এ বিষগ্রয়ার িীংলীগ্রদশ স কগ্র আন্তব কেী কেী তুগ্রল ধগ্র ন। বেবন এসময়ার আগ্র ী জীনীন, বজএসবপ
সুবিধী আওেীয়ার িীংলীগ্রদশ ২৫ বমবলয়ারন মীবকিন েলীগ্র পন্য যুক্ত ীগ্রষ্ট্র িীন কগ্র েীগ্রক এিং তে প্রপীশীক
িীংলীগ্রদগ্রশ

বশে এ সুবিধী অন্তর্ভিক্ত নয়ার। এমেীিিীয়ার তে প্রপীশীক বশগ্রে সীগ্রে সংবিক ইসুয বনগ্রয়ার িীংলীগ্রদগ্রশ বজএসবপ
সুবিধী িীবেল ক ী িগ্রল েী অন্যীয়ারিীগ্রি প্রদশটি িীন িীবনজযগ্রক ক্ষবেেস্ত ক গ্রি িগ্রল বেবন মে েকীশ কগ্র ন।
ীষ্ট্রদূে নী ক্ষমেীয়ারনসি বিবিন্ন আে িসীমীবজক প্রক্ষগ্রে িীংলীগ্রদগ্রশ অেগবে কেী উগ্রেখ কগ্র িীংলীগ্রদগ্রশ
উন্নয়ারন পব মীগ্রপ এসকল অজিনগ্রক েী ে স্ব কৃবে েদীন এিং প্রদশটি উন্নয়ারগ্রন মীবকিন সিগ্র ীগ েী িজীয়ার ীখী
জন্য িেিমীন কংগ্রেগ্রস সমে িে কীমনী কগ্র ন। এ মসয়ার বেবন বজএসবপ সুবিধী অব্যীিে ীখী েগ্রয়ারীজন য়ারেী
বনগ্রয়ার িীংলীগ্রদশ দূেীিীস কতৃক েস্তুেকৃে একটি েিন্ধ এিং USTR এ বনকট িীংলীগ্রদগ্রশ সমে িগ্রে জমীকৃে
বকছু আগ্রিদগ্রন কবপ কংগ্রেস সদগ্রস্য বনকট িস্তীন্ত কগ্র ন।
কংগ্রেস সদস্য Grace Meng এ সময়ার আগ্রলীিয বিষয়ারটিগ্রক বেবন অেযন্ত গুরুত্বপূে ি বিষয়ার বিগ্রসগ্রি গন্য
ক েঃ এ বিষগ্রয়ার েগ্রয়ারীজন য়ার পদগ্রক্ষপ েিন ক গ্রিন িগ্রল আশ্বীস প্রদন।
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