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PRESS RELEASE 
 

 

ACTING ASSISTANT SECRETARY OF STATE FOR SOUTH AND 

CENTRAL ASIAN AFFAIRS ALICE WELLS VISITED DHAKA 
 

DHAKA, AUGUST 30 – Acting Assistant Secretary of State for South and Central Asian 

Affairs and Acting Special Representative for Afghanistan and Pakistan Alice G. Wells just completed 

a two-day visit in Bangladesh, August 29-30.  While in Dhaka, Ambassador Wells met with Foreign 

Minister AH Mahmood Ali on August 29 at the Padma Guest House and Prime Minister Sheikh 

Hasina at the Prime Minister’s Office on August 30.  

She also met with other high officials from the government of Bangladesh, including Security 

Advisor Major General (Retd) Tarique Siddiqui, Energy Advisor Dr. Tawfiq-e-Elahi Chowdhury and 

International Affairs Advisor Gowher Rizvi at PrimeMinister’s Office on August 29.   They discussed 

Bangladesh’s bilateral relations with the United States and our cooperation on security, energy and 

regional issues.   

Ambassador Wells also had roundtable discussions with business leaders, political leaders, and 

civil society representatives on August 29 and 30.  On August 30 Ambassador Wells left Dhaka for her 

next stop Colombo, where she will speak at the Indian Ocean Conference, which will bring together 

high-level officials from around the world to discuss peace, progress, and prosperity in the Indian 

Ocean Region.  Follow her activity on twitter: @State_SCA. 

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

 

যকু্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এবং মধ্য এক্ষিয়া ক্ষবষয়ক ভারপ্রাপ্ত সহকারী মন্ত্রী এলিস 

ওষ্ট্রেিস ঢাকা সফর কষ্ট্ররষ্ট্রেন    

ঢাকা, ৩০শে অগাস্ট-- যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এবং মধ্য এক্ষিয়া ক্ষবষয়ক ভারপ্রাপ্ত সহকারী মন্ত্রী ও 

আফগাক্ষিস্তাি ও পাক্ষকস্তাি ক্ষবষয়ক ভারপ্রাপ্ত ক্ষবষ্ট্রিষ প্রক্ষিক্ষিক্ষধ্ এক্ষিস ক্ষি. ওষ্ট্রয়িস বাংিাষ্ট্রদষ্ট্রি িার দইু 

ক্ষদষ্ট্রির সফর ২৯-৩০শি আগস্ট সম্পন্ন কষ্ট্ররষ্ট্রেি।  ঢাকায় থাকাকািীি অবস্থায় রােদিূ ওষ্ট্রয়িস ২৯শি 
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আগস্ট পদ্মা অক্ষিক্ষথ ভবষ্ট্রি পররােমন্ত্রী মাহমুদ আিী’র সাষ্ট্রথ এবং  ৩০ শি আগস্ট প্রধ্ািমন্ত্রীর কাযযািষ্ট্রয় 

প্রধ্ািমন্ত্রী শিখ হাক্ষসিার সাষ্ট্রথ শসৌিিয সািাৎ কষ্ট্ররি।   

এোড়াও ক্ষিক্ষি বাংিাষ্ট্রদি সরকাষ্ট্ররর উচ্চপযযাষ্ট্রয়র কমযকিয াষ্ট্রদর সাষ্ট্রথ শদখা কষ্ট্ররষ্ট্রের যার মষ্ট্রধ্য 

রষ্ট্রয়ষ্ট্রেি প্রধ্ািমন্ত্রীর ক্ষিরাপত্তা উপষ্ট্রদষ্টা শমির শিিাষ্ট্ররি (অবসরপ্রাপ্ত) িাক্ষরক ক্ষসক্ষিক্ষক, জ্বািাক্ষি উপষ্ট্রদষ্টা 

ডক্টর শিৌক্ষফক-ই-ইিাক্ষহ শ ৌধ্ুরী এবং আন্তিয াক্ষিক সম্পকয  উপষ্ট্রদষ্টা গওহর ক্ষরিক্ষভ। িাষ্ট্রদর   আষ্ট্রিা িার 

ক্ষবষয়বস্তুর ক্ষেি বাংিাষ্ট্রদি ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার ক্ষিপাক্ষিক সম্পকয , ক্ষিরাপত্তা পক্ষরক্ষস্থক্ষি, জ্বািাক্ষি ও 

আঞ্চক্ষিক ক্ষবষয়াক্ষদ।  

ঢাকায় অবস্থানকালে গি দ’ুক্ষদষ্ট্রি রাষ্ট্রদতূ ওলয়েস রািনিক্ষিক ও বযবসায়য়ক ননতৃবনৃ্দ এবং সুশীে 

সমালের প্রয়তয়নয়িলদর সলে ন ােলেয়বে ববঠক কষ্ট্ররষ্ট্রেি।  রাষ্ট্রদতূ ওলয়েস ৩০শি আগস্ট ঢাকা িযাগ কষ্ট্ররি 

িার পরবিী গন্তবয শ্রীেঙ্কার রােিানী কেলবা সফর করার িিয শযখাষ্ট্রি ক্ষিক্ষি ভারত মহাসা রীয় সলেেলন 

বক্তবয রাখষ্ট্রবি ।  ভারত মহাসা রীয় অঞ্চলের শায়ি, অগ্র ক্ষি ও সম্ভাবনা য়বষলয় আলোচনা করলত পৃয়িবীর য়বয়ভন্ন 

অঞ্চে নিলক উচ্চপদস্থ কমমকতম া ণ এই সষ্ট্রেিষ্ট্রি ন া  নদলবন।   রাষ্ট্রদতূ ওলয়েস শক েুইোলর অনুসরণ করুিঃ  

@State_SCA. 
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