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UNITED STATES ANNOUNCES $18 MILLION IN HUMANITARIAN 

ASSISTANCE TO WORLD FOOD PROGRAM TO FIGHT FOOD 

INSECURITY AMONG ROHINGYA REFUGEES 
 

DHAKA, JANUARY 25, 2018 – Today, the United States, through the U.S. Agency for 

International Development, announced $18.4 million to the UN World Food Program to provide 

emergency food assistance to Rohingya refugees in Cox’s Bazar district, Bangladesh.   

This latest contribution, combined with earlier contributions, brings the total amount 

awarded to the World Food Program specifically for work with refugees in Bangladesh to more 

than $24 million since August last year.  Total US government humanitarian assistance for all 

entities working with displaced people in and from Burma in the region is more than $177 

million since October 2016.  

Food insecurity and malnutrition remain serious concerns in Cox’s Bazar. More than 

62,800 children under five are in need of treatment for acute malnutrition and 120,000 pregnant 

and lactating women need nutrition assistance.  

USAID Mission Director Janina Jaruzelski said that “USAID is pleased to support the 

Government of Bangladesh’s commendable efforts in assisting the Rohingya refugees by 

funding this emergency food assistance. This assistance will give the most vulnerable people the 

nutrition services they need to survive and will target upwards of 36,000 children under five to 

help fight acute malnutrition and child mortality.” 

USAID’s contributions to the Word Food Program funds emergency food and nutrition 

assistance for refugees, especially for pregnant and lactating women and children under five, and 

provides logistical support.  USAID-funded distribution of rice, peas, vegetable oil, and super 

cereals also helps to prevent and treat malnutrition and child mortality.  
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The U.S. Government, through USAID, has provided more than $7 billion in development 

assistance to Bangladesh since 1971.  In 2016, USAID provided nearly $200 million to improve 

the lives of people in Bangladesh through programs that expand food security and economic 

opportunity, improve health and education, promote democratic institutions and practices, 

protect the environment, and increase resiliency to climate change. 

 

 

র োহিঙ্গ্যো শ ণোর্থীদে  খোেয হি োপত্তোিীিতো র োকোদেলোয় ইউএসএইড 
ডহিউএফহপ  জিয ১৮ হ হলয়ি ডলো   োিহেক সিোয়তো অিেুোি র োষণো 

ক দলো 
 
 

ঢোকো, ২৫ জোিুয়ো ী, ২০১৮ - আজ যুক্তরাষ্ট্র এর আন্তজজ াতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউএস এজজন্সী 

ফর ইন্টারনযাশনাল ডেজেলপজেন্ট (ইউএসএইে) এর োধ্যজে জাতিসংঘ তিশ্ব খাদ্য সংস্থা (েতিউএফতপ) 

ডক ১৮.৪ তেতলয়ন েলার প্রদ্াজনর ডঘাষণা তদ্জয়জে।  এই িহতিল িাংলাজদ্জশর কক্সিাজাজর 

িসিাসরি ডরাতহঙ্গ্যা শরণার্থীজদ্র জরুতর খাদ্য সহায়িায় িযিহৃি হজি।  
 

এই নিুন ডঘাতষি িহতিল গি িের আগস্ট োস ডর্থজক েতিউএফতপজক ডদ্য়া অনুদ্াজনর 

সাজর্থ যুক্ত হজয় এজক ডোট ২৪ তেতলয়ন েলাজর উন্নীি করজলা।  আর ডরাতহঙ্গ্যা সংকট ডোকাজিলায় 

যুক্তরাষ্ট্র সরকার অজটাির ২০১৬ ডর্থজক এই পযজন্ত ১৭৭ তেতলয়ন েলাজররও ডিতশ সহায়িা প্রদ্ান 

কজরজে। 

কক্সিাজাজর ডরাতহঙ্গ্যা শরণার্থী তশতিজর খাদ্য তনরাপত্তাহীনিা ও অপতুি একটি তিজশষ উজেজগর 

তিষয় হজয় দ্াাঁতিজয়জে।  ির্থযেজি, ৬২,৮০০ পাাঁচ িেজরর কেিয়সী তশশু ডসখাজন িীব্র পুতিহীনিায় 

েুগজে, আর ১২০,০০০ গেজ িিী ও স্তনযদ্াত্রী নারীর েজধ্য প্রকট পুতিহীনিার প্রোি শনাক্ত করা 

হজয়জে। 
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আজজকর এই সংজযাতজি সহায়িা ডঘাষণা উপলজে ইউএসএইে-এর তেশন পতরচালক ইয়াতননা 

জারুজজলতি িজলন, "িাংলাজদ্শ সরকাজরর সাজর্থ অংশীদ্াতরত্ব কজর ডরাতহঙ্গ্যা শরণার্থীজদ্র এই জরুতর 

খাদ্য সহায়িা প্রদ্ান করজি ডপজর ইউএসএইে গতিজি।  এই সহায়িা সিজচজয় ঝুাঁ তকপূণজ জনজগাষ্ঠীজক 
পুতি সহায়িা প্রদ্ান করজি, সাজর্থ ৩৬,০০০ এরও ডিতশ পাাঁচ িেজরর কেিয়সী তশশুজক িীব্র অপুতির 

তিরুজে লিাই করজি সাহাযয করজি, ও তশশুেৃিুযর হার কোজি।  

 

েতিউএফতপ ডক ডদ্য়া ইউএসএইে-এর এই িহতিল শরণার্থীজদ্র, তিজশষি পাাঁচ িেজরর 

কেিয়সী তশশু ও গেজ িিী ও স্তনযদ্াত্রী নারীজদ্র, জরুতর খাদ্য ও পতুি সহায়িা দ্ান করজি, এিং 

প্রজয়াজনীয় সরঞ্জাোতদ্ সরিরাহ করজি।  এোিাও ইউএসএইে-এর অনুদ্ান ডরাতহঙ্গ্যা শরণার্থী তশতিজর 

চাল, োল, ডোজয ডিল ও সুতজ তিিরণ ও অপুতির তচতকৎসা প্রদ্াজন তিজশষ েূতেকা রাখজি, িদ্পুতুর 

তশশুেৃিুযর হার কোজি সাহাযয করজি।   

 
১৯৭১ সাল ডর্থজক যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইউএসএআইতে’র োধ্যজে িাংলাজদ্শজক ৭ তিতলয়ন েলাজররও 
ডিশী উন্নয়ন সহায়িা প্রদ্ান কজরজে। ২০১৬  সাজল ইউএসএআইতে িাংলাজদ্জশর জনগজণর 
জীিনোজনর উন্নয়জন প্রায় ২০০ তেতলয়ন েলার প্রদ্ান কজরজে।  ইউএসএআইতে িাংলাজদ্জশ ডয সকল 
কেজসূতচজি সহায়িা প্রদ্ান কজর ডসগুজলার েজধ্য রজয়জে  – গণিাতিক প্রতিষ্ঠান ও অনুশীলজনর প্রসার, 

খাদ্য তনরাপত্তা ও অর্থজননতিক সুতিধ্াতদ্র সম্প্রসারণ, স্বাস্থয ও তশো ডসিার উন্নয়ন ও অতেজযাজন 
এিং স্বল্প কািজন উন্নয়জনর োধ্যজে জলিায়ু পতরিিজ ন পতরতস্থতির সংজগ খাপ খাওয়াজনা। 
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