
 

 

Press Release 

 

Senator Roger Marshall to extend support to strengthen further Dhaka-
Washington ties  
 
Washington, DC, 03 February 2023:  
 
US Senator Roger Marshall has expressed his willingness to extend support to advance 
further Dhaka -Washington relationships. 
 
Mr. Roger Marshall, the Republican Senator from Kansas, mentioned Bangladesh as an 
important partner of the United States and hoped that the two countries would 
continue to work to forge bilateral cooperation in all possible areas.  
 
The US Senator made the remarks during a meeting with Bangladesh Ambassador to 
the United States Muhammad Imran at his US Capitol Hill office in Washington D.C. on 
Friday.  
 
Senator Marshall appreciated Bangladesh’s impressive economic achievements. He 
also praised Bangladesh’s contributions towards global peace through the UN 
Peacekeeping Missions.  
 
Ambassador Imran briefed the Senator on the impressive socio-economic development 
that has taken place in Bangladesh under the leadership of Prime Minister Sheikh 
Hasina.  
 
He also highlighted Bangladesh’s sustained economic growth, self-sufficiency in food 
production, advancement in healthcare sector, disaster management, women 
empowerment, and efficient COVID-19 management.  
 
Ambassador Imran lauded the US government’s donation of COVID-19 vaccines to 
Bangladesh. While apprising the Rohingya issue, he sought support of Senator Marshall 
and the US Congress for repatriation of the Rohingyas to their homeland in Myanmar. 
 
They both underscored the importance of further expanding the trade and investment 
relations between Bangladesh and the United States, and deepening the existing 
excellent partnership between the two countries in the coming days. 
 
 
(AZM Sajjad Hossain) 
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সংবাদ ববজ্ঞবি 

 

ঢা কা-ওয়াব ংটন সর্ম্ পক আর া এবিরয় বনরে বসরনট   জা  মা পার ে   সহায় ে া  আশ্বাস  

 

ওয়াব ংটন বি বস, ০ ৩ ফেব্রুয় াব  2023- 

 

মাবকপন বসরন ট   জা  মা পাে বাংোর দ -যুক্ত াষ্ট্র সর্ম্কপরক আর া এবিরয় বনরে ো  সহায় ে া প্রদারন  কথা ব্যক্ত 

কর র েন। 

 

কানসাস ফথরক বনব পাবিে ব পাববেকান বসরনট   জা  মা পাে শুক্রবা  ওয় াব ংটন বি বসরে ো  ইউএস কযাবপটে 

বহে অবেরস যুক্ত ারষ্ট্র বনযুক্ত বাংে ারদর    াষ্ট্রদূে ফমাহাম্মদ ইম ার ন  সারথ এ ক ববঠরক এ ই আগ্র হ প্রকা  কর ন। 

 

ববঠরক মাবকপন বসরনট  আ া প্রকা  কর ন ফ ে দু ই ফদ  সম্ভাব্য সকে ফের ে বিপাবেক সহরোবিো ফজা দার  কাজ 

কর  োরব । 

 

বসরনট  মা পাে বাংোর দর   অসাধ া ণ অ থ পনন বে ক সােরে  প্র ংসা কর ন। বেবন জাবেসংঘ  াবি ো বম রন   

মাধ্যরম ববরশ্ব  াবি বজায়  াখা  ফেরে বাংোর দর   অবদারন  ও প্র ংসা কর ন। 

 

 াষ্ট্রদূে ইম ান প্রধানমন্ত্রী ফ খ হাবসনা  ফনতৃরে বাংে ারদর  ফ ে অ ভূে পূব প আথ প-সামাবজক উন্নয় ন হরয়রে ফসই ববষরয় 

বসরনট র ক অববহে কর ন। 

 

বেবন বাংোর দর   ফটকসই অ থ পনন বে ক প্রবৃ বি, খাদ্য উৎপাদরন স্বে ংসম্পূণ পে া, স্বাস্থ্ যরসবা খারে অগ্র িবে, দু র ে পাি 

ব্যবস্থ্ াপনা, না ী  েমো য়ন এব ং দে ফকাবিি-১ ৯ ব্যবস্থ্ াপনা  কথাও তুরে ধর ন । 

 

 াষ্ট্রদূে ইম ান বাংোর দর  মাবকপন স কার   ফকাবিি-১৯ িযাকবসন অনুদারন  প্র ংসা কর ন । ফ াবহঙ্গা ইস্যয  

ববষরয় অববহে ক া  সময় বেবন ফ াবহঙ্গার দ  োরদ  বনজ ফদ  বময় ানমার  প্রেয াবাসরন বসরনট   জ া  মা পাে 

এব ং মাবকপন কংরগ্র রস  সমথ পন কামনা কর ন। 

 

ো া উিরয় ই বাংে ারদ  ও যুক্ত ার ষ্ট্র  মরধ্য বাবণজয ও বববন রয় া ি সর্ম্কপ আর া সম্প্রসাব ে ক া এব ং  দুর দর   

িমৎকা  অং ীদাব ে আিামীরে  আর া িিী  ক া  ওপ  গুরুে আর াপ কর ন । 

 

 

এর জিএম সাজ্জাদ ফহারসন 

বমবনস্টা  (রপ্রস) 

বাংে ারদ  দূোবাস, ওয়াব ংটন বি বস 
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