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PRESS RELEASE 
 

U.S. AASSISTANT SECRETARY OF STATE FOR SOUTH AND 

CENTRAL ASIAN AFFAIRS BISWAL’S STATEMENT  

AFTER MEETING WITH HOME MINISTER KHAN 

 

Violent extremism is a global threat.  As we have seen too frequently, international 

terrorist groups can recruit and operate anywhere. 

  I am here to offer U.S. assistance and support for Bangladesh's own efforts against 

terrorism and extremism.  This is an extension of our long and deep partnership based on 

shared values of democracy, tolerance, and inclusion, and the United States remains 

committed to this broad-based relationship with Bangladesh of which CT is but one part.  
Sharing the concerns of Bangladeshis, we have taken steps to bolster the security of 

our staff.  Our support for, cooperation with, and commitment to this country remains as 

robust as ever.  We remain steadfast in our friendship with the Bangladeshi people.  
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mailto:DhakaPA@state.gov
http://dhaka.usembassy.gov/


EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
PUBLIC AFFAIRS SECTION 
TEL: 880-2-55662000 
FAX: 880-2-9881677, 9885688 
E-MAIL: DhakaPA@state.gov 
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov 

 

PRESS RELEASE 
 

যকু্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ ও মধ্য এক্ষিো ক্ষিষেক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
ক্ষিিা দদিাই ক্ষিসওোল-এর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদজু্জামাি খাি-এর সায়ে  

সািাৎ পরির্তী িক্তিয   
 

চরমপন্থা একটি বৈশ্বিক হুমশ্বক।  আজকাল আমরা খুৈ বৈশী করর বেখরে পাশ্বি বে আন্তজজ াশ্বেক 

সন্ত্রাসী ব াষ্ঠীগুরলা বে বকান জায় া বেরক োরের অনুসারীরের শ্বনরয়া  শ্বেরে পারর এৈং বে বকারনা জায় া 

বেরক োরের সন্ত্রাসী কােজক্রম চালারে পারর।  

আশ্বম এখারন এরসশ্বি সন্ত্রাসৈাে এৈং চরমপন্থার শ্বৈরুরে ৈাংলারেরশর লড়াই এ েুক্তরারের সহরোশ্ব ো ও 

সমেজরনর প্রস্তাৈ শ্বনরয়।   ণেন্ত্র, সশ্বহষু্ণো, ও সকল শ্বমরলশ্বমরশ চলার সশ্বিশ্বলে  

মূলযরৈারের উপর শ্বিশ্বি করর আমারের বে েীর্জ ও গভীর অংশীদাররত্ব ররয়রি, এই প্রস্তাৈ োরই   

োরাৈাশ্বহকোর অংশ।  ৈাংলারেরশর সারে এই ৈযাপক-শ্বিশ্বিক সম্পকজ  ৈজায় রাখরে  েুক্তরাে 

অঙ্গীকারাৈে োর একটি অংশ সন্ত্রাসৈাে বমাকারৈলা ।   

ৈাংলারেশীরের উরের র সারে এক হরয় আমরা আমারের কমজকেজ ারের শ্বনরাপিা ৈাড়ারনার উরেযা  

শ্বনরয়শ্বি।  এই বেরশর প্রশ্বে আমারের সমেজন, সহরোশ্ব ো এৈং প্রশ্বেশ্রুশ্বে সৈ সমরয়র মেই অটুট োকরৈ।  

ৈাংলারেরশর জন রণর সারে আমারের ৈনু্ধরের ৈন্ধন ৈজায় রাখরে আমরা েঢ়ৃপ্রশ্বেজ্ঞ।   
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