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PRESS RELEASE 
 

 

U.S. OFFICIALS VISIT BANGLADESH TO DISCUSS SECURITY 

COOPERATION 
 

DHAKA, MARCH 27 – The U.S. Department of State’s Under Secretary for Civilian 

Security, Democracy, and Human Rights Sarah Sewall will lead a delegation of senior U.S. officials to 

Dhaka on March 30 and 31.  The delegation will meet with Government of Bangladesh officials, civil 

society, and students to discuss issues ranging from security to human rights.   

Prior to serving as the Under Secretary, Dr. Sewall taught at the Harvard Kennedy School of 

Government, where she served as Director of the Carr Center for Human Rights Policy and directed 

the Program on National Security and Human Rights.  Dr. Sewall has extensive experience partnering 

with the U.S. armed forces around civilian security and served as the inaugural Deputy Assistant 

Secretary of Defense for Peacekeeping and Humanitarian Assistance in the Clinton Administration.  

Prior to joining the executive branch, Dr. Sewall served for six years as the Senior Foreign Policy 

Advisor to U.S. Senate Majority Leader George J. Mitchell.  

“Bangladesh is an important partner and the people of both our countries benefit when we work 

together on pressing global concerns such as security and countering violent extremism,” said U.S. 

Ambassador Marcia Bernicat.  
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সংবাদ ববজ্ঞবি 
নিরাপত্তা সহয ানিতা নিষয়ক আয াচিার জিয  কু্তরাষ্ট্র  

কর্মকতম ার ঢাকা ভ্রর্ণ 
 
ঢাকা, ২৮শে র্াচম  – যুক্তরাষ্ট্রের পররাে দপ্তষ্ট্ররর বেসামররক রিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মািোরিকার রেষয়ক 

আন্ডার বসষ্ট্রেটারর সারাহ সুয়ষ্ট্রের বিতৃষ্ট্রে বযেষ্ঠ্ে কমমকতম াষ্ট্রদর একটি প্ররতরিরি দে আগামী ৩০ ও ৩১বে মার্ম  ঢাকা 
ভ্রমণ করষ্ট্রেি।  দেটি োাংোষ্ট্রদষ্ট্রের সরকারর কমমকতম া, সুেীে সমায, এোং রেক্ষার্থীষ্ট্রদর সাষ্ট্রর্থ রিরাপত্তা বর্থষ্ট্রক শুরু কষ্ট্রর 

মািোরিকার রেষষ্ট্রয় আষ্ট্রোর্িা করষ্ট্রেি।   
 
আন্ডার বসষ্ট্রেটারর রহষ্ট্রসষ্ট্রে দারয়ে গ্রহষ্ট্রণর পূষ্ট্রেম ডক্টর সুয়ে হার্ম াডম  বকষ্ট্রিরড সু্কে অে গর্িমষ্ট্রম্ট-এ রেক্ষকতা 

কষ্ট্ররষ্ট্রেি, বযখাষ্ট্রি রতরি “কার বস্টার ফর রহউমাি রাইটস পরেরস”র পররর্ােষ্ট্রকর দারয়ে পােি কষ্ট্ররষ্ট্রেি এোং 
যাতীয় রিরাপত্তা ও মািোরিকার রেষয়ক কমমসূর্ী পররর্ােিা কষ্ট্ররষ্ট্রেি।  ডক্টর সুয়ে যুক্তরাে সেস্ত্র োরহিীর সাষ্ট্রর্থ 

বেসামররক রিরাপত্তা রেষষ্ট্রয় রেেদ কায কষ্ট্ররষ্ট্রেি।  রি্টি প্রোসষ্ট্রির অিীষ্ট্রি রতরি োরিরক্ষা এোং মািরেক সহায়তা 
রেষয়ক প্রর্থম “বডপুটি অোরসস্ট্ো্ট বসষ্ট্রেটারর অে রডষ্ট্রফন্স” রহষ্ট্রসষ্ট্রে দারয়ে পােি কষ্ট্ররষ্ট্রেি।  রিেমাহী রের্াষ্ট্রগ 

বযাগদাষ্ট্রির পূষ্ট্রেম ডক্টর সুয়ে েয় েের িষ্ট্রর যুক্তরাে “রসষ্ট্রিট বমযররটি রেডার” যযম  বয. রমষ্ট্রর্ষ্ট্রের বযেষ্ঠ্ে 
পররােিীরত রেষয়ক উপষ্ট্রদষ্টা রহষ্ট্রসষ্ট্রে দারয়ে পােি কষ্ট্ররষ্ট্রেি।   

 

যুক্তরাে রােদতূ মােমা োরিমকাট েষ্ট্রেি, “োাংোষ্ট্রদে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুেপূণম অাংেীদার।  রিরাপত্তা ও সরহাংস 

র্রমপন্থা দমিসহ অিোিে বেরিক সমসো রিষ্ট্রয় যখি আমরা একসাষ্ট্রর্থ কায করর তখি উর্য় বদষ্ট্রের মািুষই তার সুফে 

পায়”।  
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