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PRESS RELEASE 

 

U.S. ASSISTANT SECRETARY OF STATE FOR  

SOUTH AND CENTRAL ASIAN AFFAIRS BISWAL MEETS  

HOME MINISTER KHAN 

 

DHAKA, JULY 11, 2016 – U.S. Ambassador to Bangladesh Marcia Bernicat, 

Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs Nisha Biswal, and 

Deputy Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs Manpreet Anand 

met today with Home Minister Assaduzzaman Khan to discuss Bangladesh’s bilateral 

relations with the United States and the security situation.  The Assistant Secretary 

offered her condolences for the victims of the recent terrorist attacks.  “We mourn with 

our Bangladeshi partners and are steadfast in our commitment to this country,” said 

Assistant Secretary Biswal.  “Our support for and cooperation with Bangladesh remains 

as robust as ever.”  

Assistant Secretary Biswal also offered U.S. expertise in building Bangladesh’s 

counterterrorism capabilities.  “We appreciate the ongoing efforts of Bangladeshi law 

enforcement to protect U.S. citizens in Bangladesh and will continue our assistance in 

combatting terrorism, a global threat both our countries face,” she added.  
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যকু্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এক্ষিয়া ক্ষিষয়ক  
সহকারী পররােমন্ত্রী ক্ষিিা দদিাই ক্ষিসওয়াল  

স্বরােমন্ত্রী খাি এর সাষ্ট্রে সািাৎ কষ্ট্ররি 

 

ঢাকা, ১১ই জলুাই, ২০১৬ -- বাাংলাদেদে যকু্তরাদের রােেতূ মােশা বার্নশকাট, যুক্তরাদের ের্িণ ও 

মধ্য শর্োা র্বয়াক হককার  রররােমন্ত্র  র্নো দেোই র্বহওাাল, শবাং ের্িণ ও মধ্য শর্োা র্বয়াক উর-

হককার  রররােমন্ত্র  মানর্িত আনন্দ আজ স্বরােমন্ত্র  আহােজু্জামান খান শর হাদে বাাংলাদেে ও যূূ্ক্তরাদের 

র্ি-রার্িক হম্পকশ  ও র্নরারত্তা র্বয়া র্নদা হািাৎ কদরন।  হককার  রররােমন্ত্র  হাম্প্রর্তক হন্ত্রাহ  

কামলাা ভুক্তদভাগ দের জনয তার হমদবেনা জানান। “বাাংলাদেে  জনগদণর হাদে আমারাও দোকাকত, শবাং 

শই দেদের  ির্ত আমাদের হমেশদন আমরা েঢ়ৃির্তজ্ঞ,” বদলন হককার  রররােমন্ত্র  র্বহওাাল।  

“বাাংলাদেদের ির্ত আমাদের হমেশন ও হকদযার্গতা হব হমদার মতই অটুট োকদব।”     

হককার  রররােমন্ত্র  র্বহওাাল বাাংলাদেদের হন্ত্রাহ েমদন হিমতা ততর্রদত যকু্তরাদের র্বদেয়জ্ঞ 

হকাাতার িস্তাব দেন।  র্তর্ন বদলন, “বাাংলাদেদে যুক্তরাদের নাগর্রকদের র্নরারত্তাা বাাংলাদেে  আইন 

েৃাংখলা বার্কন র র্নরন্তর িদেষ্টাদক আমারা হাধ্ুবাে জানাই, শবাং হন্ত্রাহবাে দমাকাদবলাা আমাদের হকাাতা 

আমরা অবযাকত রাখব, শ শক তবর্িক হুমর্ক যা আমাদের ে’ুদেেদকই দমাকাদবলা করদত কদে।”   
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