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PRESS RELEASE 

 

FACEBOOK CHAT ON COMMUNITY POLICIING 

 

DHAKA, March 22, 2017 – U.S. Embassy Dhaka will host a Facebook chat with Officer 

Bret Barnum from Portland, Oregon, who is in Bangladesh as part of a joint U.S.-

Bangladesh community policing program.  The chat will take place on Thursday, March 

23 from 3:00 to 4:00 pm. 

Serving the people of Oregon since 1993, Officer Barnum has worked as a 

motorcycle patrolman, a supervising Sergeant, and a counter-assault specialist for the 

Police Bureau’s Special Emergency Reaction Team.  Officer Barnum has visited 

Bangladesh four times to assist with the U.S.-Bangladesh community policing partnership.  

He has instructed hundreds of Constables, Sub-Inspectors, and others from the Bangladesh 

police force as well as government foresters from the Sundarbans. 
Please include your questions for Officer Barnum in the comments section of the 

community policing post that will be added to the Embassy’s Facebook page on March 22.  

For further information and updates, please check our U.S. Embassy Dhaka Facebook 

page: facebook.com/bangladesh.usembassy/    
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কমুনিটি পনুিশ িং এর উপর ফেসবুক চ্যাট 

ঢাকা, ২২ ফে মাচ্চ , ২০১৭- ঢাকাস্থ যকু্তরাষ্ট্র দতূাবাস প ার্ট ল্যাা্ড,  রেরন  রােযোর পুলিশ অলিসার পের্ বা টাম 

এর সােে পেসবকু চ্াার্ এর আে াযে  কেরেে  যযয  যুক্তরাষ্ট্র-বাাংল্যােদশ কমযু টি  ুযল্যশ িং কর্মসূলিতে কাজ 

mailto:DhakaPA@state.gov
http://bd.usembassy.gov/
https://www.facebook.com/bangladesh.usembassy/


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://bd.usembassy.gov 

PRESS RELEASE 

 

করতে বাাংিাতেতশ এতসতেন। আগার্ী বৃশিষ্পশিবার ২৩ শ  মার্চ , ২০১৭ শবকেল ৩টা শেকে ৪টা এই িযাট 

অনুলিে হতব।          

 অলিসার বানমার্ ১৯৯৩ সাি থেতক অতরগন এর জনগণতক থসবা প্রোন কতর আসতেন। লেলন পুলিশ 

বুযতরা’র থেসযাি লরঅযাকশন টির্ এর র্টরসাইতকি থপট্রির্যান, সুপারভাইলজাং সাতজম ন্ট, ও কাউন্টার অযাসল্ট 

থেলশয়ালিস্ট লহতসতব কাজ কতরন । অলিসার বার্মান যুক্তরাষ্ট্র-বাাংল্যােদেশর  অাংশীোলরতে কমযু টি  ুযল্যশ িং 

কর্মসূলিতক সহায়োর জনয বাাংিাতেতশ িার বার সির কতরতেন। লেলন শোলিক কন্সতটবি, সাব-ইন্সতপক্টর 

এবাং বাাংিাতেশ পুলিতশর আরও অতনকতক এবাং সুন্দরবতনর সরকারী বন কর্মকেম াতের প্রলশক্ষণ থেন।           

অলিসার বানমার্ এর সাতে িযাতট অাংশ লনতে িাইতি কর্ুলনটি পলুিলশাং থপাস্ট এর কতর্ন্ট অাংতশ 

আপনার প্রশ্ন পাঠান যা েেূাবাতসর থিসবুক পাোয় ২২থশ র্ািম  সাংতযাজন করা হতব। আতরা েতেযর জনয 

থেখুন ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দতূাবাস এর  পেসবুক থপজঃ facebook.com/bangladesh.usembassy/    
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