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PRESS RELEASE 

U.S. STATE DEPARTMENT SPOKESPERSON  

HEATHER NAUERT EXPRESSED 

CONCERN REGARDING BANGLADESH’S COUNTER-

NARCOTICS CAMPAIGN 

 

DHAKA, June 14, 2018— We are concerned by reports that at least 147 people have been 

killed and 21,000 arrested since early May by Bangladeshi security forces in a nationwide 

counter-narcotics campaign.  We urge Bangladesh to conduct thorough and transparent 

investigations into all credible reports of extrajudicial killings.  While illegal drugs are a scourge 

across the world, Bangladesh should ensure its law enforcement respect human rights and that 

their conduct is consistent with international standards and Bangladesh’s own constitution, which 

includes a presumption of innocence and the right to due process.  We look to the Government of 

Bangladesh to fully meet its human rights obligations. 

 
 

সংবাদ ববজ্ঞবি 

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বিদার ন াোর্ট-এর 

বাংলায়দয়ে মাদয়ের ববরুয়ে অবিযায় র প্রবি উয়েগ প্রোে 

 

ঢাো, ১৪ই জু , ২০১৮-- আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করছি মম মাস মেদ্বক শুরু হওয়া বাাংলদ্বেদ্বশর 

ছিরাপত্তা বাছহিী কর্ত কৃ মােকছবদ্বরাধী অছিযাদ্বির প্রছর্ মযখাদ্বি ইর্মদ্বধে ১৪৭ জি ছিহর্ 

হদ্বয়দ্বিি এবাং ২১,০০০ জিদ্বক মেপ্তার করা হদ্বয়দ্বি।  সকল ছবচারবছহিভ রৃ্ হর্োকাদ্বের 
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ছবশ্বাসদ্বযাগে প্রছর্দ্ববেদ্বির জিে পুঙ্খািুপুঙ্খ এবাং স্বচ্ছ র্েন্ত পছরচালিা করদ্বর্ আমরা 

বাাংলাদ্বেদ্বশর প্রছর্ আহ্বাি জািাই।  যখি অববধ মােকদ্রবে ছবশ্ব জদু্ব়ে একটি সাংক্রমণ, 

বাাংলাদ্বেদ্বশর উছচর্ ছিশ্চির্ করা মযি র্ার আইি রক্ষাকারী বাছহিী মািবাছধকাদ্বরর প্রছর্ সম্মাি 

প্রেশিৃ কদ্বর,  এবাং র্াদ্বের এই অছিযাি মযি আন্তজাৃছর্ক মাি এবাং বাাংলাদ্বেদ্বশর ছিজস্ব  

সাংছবধাদ্বির  সাদ্বে সামঞ্জসেপূণ ৃ হয়, মযখাদ্বি ছিদ্বেৃাষ প্রমাদ্বির সুদ্বযাগ োদ্বক এবাং যোযে আইছি 

প্রশ্চক্রয়া পাওয়ার অছধকার রদ্বয়দ্বি।  আমরা বাাংলাদ্বেশ সরকাদ্বরর কাদ্বি প্রর্োশা করছি, মযি র্ারা 

মািবাছধকাদ্বরর বাধেবাধকর্া সমূ্পণিৃাদ্বব পূরণ কদ্বর। 

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