
 

PRESS RELEASE 

 

Bangladesh Ambassador presents credentials to US President:  
US acknowledges enduring partnership with Bangladesh: Joe Biden  

 

Washington, DC, 07 January 2023: 
 

US President Joe Biden has said his country acknowledges their enduring 

partnership with Dhaka and termed Bangladesh's economic growth in the past 
50 years as a “remarkable story”. 

 
He made the remarks while accepting the credentials of the newly-appointed 

Bangladesh Ambassador to the USA Muhammad Imran at the White House. 
 

“As 2022 marks the 50th anniversary of U.S.-Bangladesh relations, I would 
like to acknowledge our enduring partnership with Bangladesh,” Mr. Biden 

mentioned in his written remarks. 
 

While formally presenting the credentials to the US President recently, 
Ambassador Imran conveyed the greetings of President Md. Abdul Hamid and 

Prime Minister Sheikh Hasina to the US President. 
 

Welcoming the new Bangladesh envoy in the United States, Mr. Biden said his 

administration looks forward to working with the Ambassador to expand 
bilateral relations between the two countries.  

 
“My Administration looks forward to working with you to deepen our relations 

as we address the opportunities and challenges ahead. It is a pleasure to 
welcome you to Washington,” he said in a letter to the Ambassador.  

 
Mr. Biden also assured the Bangladesh Ambassador of extending all sorts of 

cooperation during his tenure in the United States. 
 

Bangladesh has emerged as an important partner on international trade and 
investment, climate change, humanitarian, refugee, United Nations 

Peacekeeping, and counterterrorism, maritime and other security issues, he 
continued.  

 

Mr. Biden said Bangladesh has expanded its largely agrarian-based economy 
to a regional economic power poised to become a major participant in global 

supply chains. 
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“I hope our nations will continue to work on democratic governance, climate 

change, refugess, and maritime security. We are invested in your success and 
support the ability of all Bangladeshis to freely participate in and contribute to 

their country's development,” he said. 
 

Appreciating Bangladesh's generosity in hosting nearly one million Rohingyas, 
the US President said they will continue to support Bangladesh in assisting 

these refugees and their host communities, and protecting their rights.  
 

The United States is committed to finding sustainable and durable solutions to 
this humanitarian crisis, he said. 

 
On the COVID-19 pandemic, the US President mentioned that the United States 

is proud to partner with Bangladesh to address the global pandemic under the 

COVID-19 Global Action Plan. “We are committed to expanding our growing 
partnership in the months and years ahead,” he remarked. 

 
This was for the first time after the coronavirus pandemic, the White House 

recently received in-person the credentials of the newly-appointed envoys. 
Ambassador Imran was the first in a group of 10 ambassadors who presented 

credentials. 
 

After returning from the White House, Ambassador Imran paid rich tributes to 
Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman by placing a floral 

wreath at the bust of Bangabandhu at Bangladesh Embassy.  
  

 
 

(AZM Sajjad Hossain) 

Minister (Pre



 

  



 

 



 

 

সংবাদ ববজ্ঞবি 

 

মাবকিন প্রেবসডেডের কাডে বাংলাডদডের রাষ্ট্রদূডের পবরচয়পত্র প্রপে: যুক্তরাষ্ট্র বাংলাডদডের সাডে োডদর স্থায়ী 

অংেীদাবরত্বডক গুরুত্ব প্রদয়: প্র া বাইডেন 

 

ওয়াবেংটন, বেবস, 07  ানুয়ারী 2023: 

 

মাবকিন প্রেবসডেে প্র া বাইডেন ঢাকার সডে োডদর স্থায়ী অংেীদাবরডত্বর কো উডেখ কডর গে ৫০ বেডর 

বাংলাডদডের অে িননবেক েবৃবির অসাধারণ অগ্রগবের েেংসা কডরডেন ।  

"2022 সাডল মাবকিন যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাডদে সম্পডকির 50েম বাবষ িকী উপলডে, আবম বাংলাডদডের সাডে আমাডদর 

স্থায়ী অংেীদাবরডত্বর ববষয়টিডক  গুরুডত্বর সাডে স্মরণ করডে চাই"। যুক্তরাডষ্ট্র বাংলাডদডের নববনযুক্ত রাষ্ট্রদূে 

প্রমাহাম্মদ ইমরাডনর পবরচয়পত্র গ্রহণকাডল এক বলবখে মন্তডে বেবন একো বডলন।  

সম্প্রবে প্রহায়াইট হাউড  মাবকিন প্রেবসডেডের কাডে আনুষ্ঠাবনকভাডব পবরচয়পত্র প্রপে করার সময় রাষ্ট্রদূে ইমরান 

মাবকিন প্রেবসডেেডক রাষ্ট্রপবে প্রমা: আবদুল হাবমদ ও েধানমন্ত্রী প্রেখ হাবসনার শুডভচ্ছা  ানান।  

যুক্তরাডষ্ট্র বাংলাডদডের নতুন রাষ্ট্রদূেডক স্বাগে  াবনডয় প্র া বাইডেন বডলন, দুডদডের মডে বিপাবেক সম্পকি 

সম্প্রসারডণর  ন্য মাবকিন েোসন োর সাডে কা  করার  ন্য উন্মুখ হডয় আডেন। 

বেবন বডলন, "আমার েোসন দুডদডের সম্পকিডক আরও গভীর করার  ন্য আপনার সাডে কা  করার  ন্য আগ্রহী, 

কারণ আমরা আগামীর সুড াগ এবং চযাডলঞ্জ প্রমাকাডবলা করব। ওয়াবেংটডন আপনাডক স্বাগে  ানাডে প্রপডর 

আনবিে”। 

মাবকিন প্রেবসডেে োর বলবখে মন্তডে গে ৫০ বেডর বাংলাডদডের অে িননবেক েবৃবিডক 'একটি অসাধারণ গল্প' বহডসডব 

উডেখ কডরন। বেবন আরও বডলন, বাংলাডদে আন্ত িাবেক বাবণ য ও বববনডয়াগ,  লবায়ু পবরবেিন, মানববক, উিাস্তু, 

 াবেসংঘ োবন্তরো, এবং সন্ত্রাস দমন, সামুবিক এবং অন্যান্য বনরাপত্তা ইসুযডে গুরুত্বপূণ ি অংেীদার বহডসডব আববর্ভ িে 

হডয়ডে। 

প্র া বাইডেন বডলন, বাংলাডদে োর বৃহত্তর কৃবষবভবত্তক অে িনীবেডক একটি আঞ্চবলক অে িননবেক েবক্তডে েসাবরে 

কডরডে  া বববিক সাপ্লাই প্রচইডন একটি েধান অংেগ্রহণকারী হডে েস্তুে। 
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বেবন বডলন, “আবম আো কবর আমাডদর প্রদেগুবল গণোবন্ত্রক োসন,  লবায়ু পবরবেিন, েরণােী এবং সামুবিক 

বনরাপত্তা বনডয় কা  চাবলডয়  াডব। আমরা বাংলাডদডের সাফডে বববনডয়াগ করবে এবং সমস্ত বাংলাডদবেডদর 

স্বাধীনভাডব অংেগ্রহণ করার এবং োডদর প্রদডের উন্নয়ডন অবদান রাখার েমোডক সমে িন কবর”।  

োয় ১০ লাখ প্ররাবহোডক আশ্রয় প্রদওয়ার প্রেডত্র বাংলাডদডের উদারোর েেংসা কডর মাবকিন প্রেবসডেে বডলন, োরা 

এই উিাস্তু ও োডদর আশ্রয়দাো সম্প্রদায়ডক সহায়ো এবং োডদর অবধকার রোয় বাংলাডদেডক সমে িন অোহে 

রাখডব। বেবন বডলন, যুক্তরাষ্ট্র এই মানববক সংকডটর প্রটকসই ও স্থায়ী সমাধান খ ুঁ ডে েবেশ্রুবেবি। 

প্রকাবভে-১৯ মহামারী ববষডয় মাবকিন প্রেবসডেে বডলন, প্রকাবভে-১৯ প্রলাবাল অযাকেন প্লযাডনর আওোয় বববিক 

মহামারী প্রমাকাডবলায় বাংলাডদডের সডে অংেীদাবরত্ব করডে প্রপডর যুক্তরাষ্ট্র গবব িে। বেবন বডলন, "আমরা সামডনর 

মাস এবং বেরগুবলডে আমাডদর ক্রমবধ িমান অংেীদাবরত্ব েসাবরে করডে েবেশ্রুবেবি" । 

কডরানভাইরাস মহামারীর পডর েেমবাডরর মডো প্রহায়াইট হাউড  যুক্তরাডষ্ট্রর প্রেবসডেে নববনযুক্ত রাষ্ট্রদূেডদর 

েবক্তগেভাডব পবরচয়পত্র গ্রহণ কডরন। বাংলাডদডের রাষ্ট্রদূে ইমরানসহ বববভন্ন প্রদডের 10  ন রাষ্ট্রদূে এই 

পবরচয়পত্র প্রপে কডরন। 

প্রহায়াইট হাউ  প্রেডক প্রফরার পর রাষ্ট্রদূে ইমরান বাংলাডদে দূোবাডস বেবন্ধুর আবে মূবেিডে পুষ্পস্তবক অপ িণ 

কডর  াবের বপো বেবন্ধু প্রেখ মুব বুর রহমাডনর েবে গভীর শ্রিা বনডবদন কডরন। 

 

(এড েএম সাজ্জাদ প্রহাডসন) 

বমবনস্টার (প্রেস) 

 


