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U.S. ASSISTANT SECRETARY OF STATE FOR SOUTH AND 

CENTRAL ASIAN AFFAIRS NISHA BISWAL  

MEETS WITH FOREIGN MINISTER MAHMOOD ALI  

  

DHAKA, JULY 10, 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 Foreign Minister Mahmood Ali and Foreign Secretary Shahidul Haque 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 share the grief of our Bangladeshi partners,” said Assistant Secretary 

Biswal.  “Our commitment to Bangladesh remains as robust as ever.”  

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

counterterrorism capabilities.   “We will continue our assistance in combatting the global 

threat of terrorism that our countries both confront,” she added.  
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যকু্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এক্ষিয়া ক্ষিষয়ক সহকারী পররােমন্ত্রী ক্ষিিা 
দদিাই ক্ষিসওয়াল-এর পররােমন্ত্রী আলী-র সাষ্ট্রে সািাৎ 

 

ঢাকা, ১০ই জলুাই, ২০১৬  -- বাাংলাদেদে যকু্তরাদের রােেতূ মােশা বার্নশকাট, যুক্তরাে পররাে 

েফতদরর ের্িণ ও মধ্য এর্েয়া র্বষয়ক সহকারী পররােমন্ত্রী র্নো দেোই র্বসওয়াল এবাং ের্িণ ও মধ্য 

এর্েয়া র্বষয়ক উপ-সহকারী পররােমন্ত্রী মানর্িত আনন্দ আজ পররােমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুে আলী 

এবাং পররাে সর্িব েহীেলু হক-এর সাদে বাাংলাদেে ও যূূ্ক্তরাদের র্ি-পার্িক সম্পকশ  ও র্নরাপত্তা র্বষয় 

র্নদয় সািাৎ কদরন।  সহকারী পররােমন্ত্রী সাম্প্রর্তক সন্ত্রাসী হামলায় ভুক্তদভাগীদের জনয তার সমদবেনা 

জানান।  র্তর্ন বদলন, “আমাদের বাাংলাদেেী অাংেীোরদের সাদে আমরা দোক ভাগ কদর র্নদয়র্ি।”  

সহকারী পররােমন্ত্রী র্বসওয়াল আদরা বদলন, “বাাংলাদেদের ির্ত আমাদের অঙ্গীকার সব সমদয়র মতই অটুট 

োকদব।”  

সহকারী পররােমন্ত্রী র্বসওয়াল বাাংলাদেদের সন্ত্রাস েমদন সিমতা ততর্রদত যকু্তরাদের র্বদেষজ্ঞ 

সহায়তারও িস্তাব দেন।  র্তর্ন বদলন, “আমাদের এই েটুি দেেদকই সন্ত্রাসবাদের দয তবর্িক হুমর্ক 

দমাকাদবলা করদত হদে তার র্বরুদে লড়াইদয় আমরা আমাদের সহদযার্গতা অবযাহত রাখদবা।”  
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