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PRESS RELEASE 
 

 

U.S. ASSISTANT SECRETARY OF STATE FOR POPULATION, 

REFUGEES AND MIGRATION ANNE C. RICHARD TO VISIT 

BANGLADESH FROM JANUARY 20-23, 2015 

 

 

DHAKA, JANUARY 19, 2015  -- The U.S. Embassy Dhaka is pleased to announce that U.S. 

Assistant Secretary of State for Population, Refugees and Migration Anne Richard will visit Bangladesh 

January 20-23, 2015.  During her four-day visit to Bangladesh, Anne Richard will hold meetings and 

discussions with Government of Bangladesh officials, MOFA, MOHA, Ministry of Disaster Management 

and Relief,  NGOs and INGOs, UNHCR, IOM regional representatives and the media.  She will also take 

part in a BIISS conference in Dhaka and will visit Rohingya refugee camps at Cox’s Bazar.   

Assistant Secretary Richard was sworn in as Assistant Secretary of State for Population, Refugees, 

and Migration in 2012.  Ms. Richard has a B.S. in Foreign Service from Georgetown University and an 

M.A. in Public Policy Studies from the University of Chicago.  

=============== 

যুক্তরাষ্ট্রের পররাে দপ্তষ্ট্ররর জনংখ্যা, লরণাথী ও অভভবান ভবয়ক  

কারী মন্ত্রী এ্যান ভ. ভরচার্ড  বাংাষ্ট্রদল ফর করষ্ট্রবন ২০-২৩শল জানুয়ারী,২০১৫ 

ঢাকা ১৯শল জানয়ুারী, ২০১৫- যুক্তরাষ্ট্রের পররাে দপ্তষ্ট্ররর জনংখ্যা, লরণাথী ও অভভবান ভবয়ক 
কারী মন্ত্রী এ্যান ভ. ভরচার্ড  বাংাষ্ট্রদল ফর করষ্ট্রবন ২০-২৩শল জানয়ুারী,২০১৫। বাংাষ্ট্রদষ্ট্রল চার-ভদষ্ট্রনর 
ফষ্ট্রর এ্যান ভরচার্ড  বাংাষ্ট্রদল রকাষ্ট্ররর কমডকতড াষ্ট্রদর াষ্ট্রথ, পররাে, স্বরাে, ত্রাণ ও দষু্ট্রযডাগ বযবস্থাপনা 
মন্ত্রণায়, এ্নভজও এ্বং আন্তজড াভতক এ্নভজও, ইউএ্নএ্ইচভআর, আইওএ্ম এ্র আঞ্চভক প্রভতভনভি এ্বং 
গণমািযম এ্র াষ্ট্রথ ভা ও আষ্ট্রাচনা করষ্ট্রবন। ভতভন ঢকায় ভব এ্র এ্কটি কন্ফাষ্ট্ররন্স এ্ অংল ভনষ্ট্রবন 
এ্বং কক্সবাজাষ্ট্রর শরাভঙ্গা কযাম্প পভরদলডন করষ্ট্রবন। 
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  কারী মন্ত্রী অযান ভরচার্ড  ২০১২ াষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের পররাে দপ্তষ্ট্ররর জনংখ্যা, লরণাথী ও 
অভভবান ভবয়ক কারী মন্ত্রী ভষ্ট্রষ্ট্রব লপথ গ্রণ কষ্ট্ররন।  ভম. ভরচার্ড  জজড টাউন ভবশ্বভবদযায় শথষ্ট্রক 
ফষ্ট্ররন াভভড  ভবষ্ট্রয় স্নাতক ও ভলকাষ্ট্রগা ভবশ্বভবদযায় শথষ্ট্রক পাবভক পভভ ভবষ্ট্রয় স্নাতষ্ট্রকাত্তর ভর্গ্রী াভ 
কষ্ট্ররন। 
 


