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Press Release 
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Bangladesh Foreign Minister and Ambassador congratulate Secretary of State John F. Kerry 

 Bangladesh Foreign Minister Dr. Dipu Moni, MP, has congratulated the just sworn-in US 

Secretary of State John F. Kerry. In a letter to Secretary Kerry the Bangladesh Foreign Minister 

said that his appointment comes as a true recognition of his commitment, dedication and 

contribution as a public servant and leader. Referring to the US-Bangladesh partnership in 

multiple areas of bilateral relations, flourishing US trade and US investments with Bangladesh, 

the Bangladesh Foreign Minister pointed out that the similarities between the two countries’ path 

to independence, popular representation, functioning of respective political institutions and 

commitment to rule of law have ensured opportunities for both nations to work together and 

exploit a common basis in conduct of foreign policies. The Bangladesh Foreign Minister also 

invited the new US Secretary of State to pay an official visit to Bangladesh at the latter’s earliest 

convenience.  

 In a separate letter Bangladesh Ambassador to the USA Akramul Qader congratulated  

Mr. John F. Kerry on the latter’s taking over as the US Secretary of State. “The Bangladesh 

diaspora in the USA ,a great part of which, in fact, falls into the assembly of your most ardent 

supporters, joins me in wishing you a glorious phase in your new portfolio”-Ambassador Qader 

wrote in his letter. Referring to Mr. Kerry’s illustrious public service career the Bangladesh 

envoy stated that like other nations Bangladesh also stands to immensely gain from his vast 

expertise in world affairs.  
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নিবনযকু্ত মা  বকি ন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জন এফ প্রকরী-প্রক িাাংলাদেদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এিাং 
রাষ্ট্রেদূের অবিনন্দন 

 

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাাঃ েীপু মবন, এম. বপ. মা  বকি ন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদসদি সেয েপথ 

গ্রিনকারী জন এফ প্রকরী-প্রক অবিনন্দন জাবনদেদেন। নিবনযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাি 

প্রকরী-র বনকট প্রেবরে এক পদে বেবন োাঁর এই বনদোগ-প্রক একজন আমলা এিাং জনদনো 
বিদসদি প্রেদের েবে োাঁর অঙ্গীকার, বনষ্ঠা ও অিোদনর এক অননয স্বীকৃবে িদল উদেখ 

কদরন। িাাংলাদেে ও মাবকি ন যকু্তরাদষ্ট্রর মধ্যকার অাংেীোবরত্বমলূক বিপাবিক সম্পকি , 

ক্রমিধ্িমান িাবনজয এিাং িাাংলাদেদে মাবকি ন বিবনদোদগর িরাে বেদে বেবন উদেখ কদরন 

প্রয, উিে প্রেদের স্বাধ্ীকার আদন্দালদনর ইবেিাস, জনেবেবনবধ্ত্বমলূক সরকারিযিস্থা, 
রাজননবেক েবেষ্ঠানসমদূির সবক্রেো এিাং আইদনর োসদনর েবে শ্রদ্ধাদিাধ্ - প্রেে 

েটুিদক পারস্পবরক স্বাথিসাংবিষ্ট বিষে এিাং বনজ বনজ পররাষ্ট্রনীবে িাস্তিােদন একসাংদগ 

কাজ করার জনয অবিন্ন প্রিে েস্তুে করদে বিদেষ িূবমকা পালন কদর আসদে। 

িাাংলাদেদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নেুন মাবকি ন পররাষ্ট্রমন্ত্রীদক বনকট িবিষযদে িাাংলাদেে 

সফদরর আমন্ত্রণ জানান। 
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 পথৃক একটি পে মারফে যকু্তরাদষ্ট্র বনযকু্ত িাাংলাদেদের রাষ্ট্রেেূ জনাি আকরামুল 

কাদের মাবকি ন যকু্তরাদষ্ট্রর পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদসদি োবেত্ব গ্রিন করাে জনাি জন এফ প্রকরী-
প্রক অবিনন্দন জাবনদেদেন। বেবন জনাি প্রকরী-র পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদসদি বনযকু্ত িওোে 

যকু্তরাদষ্ট্র িসিাসরে িাাংলাদেেী জনগণ, যার বিোল একটি অাংে জনাি প্রকরী-র 

বনিিাচনী এলাকার অন্তিূি ক্ত, -এর বিদেষ উচ্ছ্বাদসর কথাও উদেখ কদরন। জনাি প্রকরী-র 

েীর্ি কূটননবেক জীিদনর কথা স্মরণ কদর বেবন আো েকাে কদরন প্রয, আন্তজি াবেক 

রাজনীবেদে জনাি প্রকরী-র বিদেষ েিো বনাঃসদন্দদি পবৃথিীর অনযানয রাদষ্ট্রর মে 

িাাংলাদেদের জনয-ও েিূে কলযান িদে আনদে সিম িদি। 
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