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U.S. HUMANITARIAN ASSISTANCE IN RESPONSE 

TO THE CRISIS IN RAKHINE STATE, BURMA 
 

DHAKA, SEPTEMBER 20, 2017: The United States is providing an additional nearly $32 

million in humanitarian assistance to address the urgent needs of Rohingya fleeing violence from 

Rakhine State, Burma to Bangladesh, as well as internally displaced persons in Rakhine State, and host 

communities in Bangladesh.  The United States is pleased to have announced this support during the 

72nd Session of the UN General Assembly in New York.  Among other priorities, one of the primary 

themes of this year’s General Assembly is bolstering support for humanitarian assistance to ongoing 

emergencies, in particular for refugees and the communities that host them.   

The new funding brings U.S. humanitarian assistance to internally displaced persons in Burma 

and refugees from Burma in the region to nearly $95 million in FY 2017, and it reflects the U.S. 

commitment to help address the unprecedented magnitude of suffering and urgent humanitarian needs 

of the Rohingya people.  We applaud the Government of Bangladesh’s generosity in responding to this 

severe humanitarian crisis and appreciate their continued efforts to ensure assistance reaches people in 

need. 

The rapid influx of hundreds of thousands of refugees has strained resources and overwhelmed 

humanitarian agencies and local authorities.  Through this support, the United States will help provide 

emergency shelter, food security, nutritional assistance, health assistance, psychosocial support, water, 

sanitation, and hygiene, livelihoods, social inclusion, non-food items, disaster and crisis risk reduction, 

restoring family links, and protection to over 400,000 displaced persons in Burma and in Bangladesh.  

U.S. humanitarian assistance supports the operations of the United Nations, other international 

organizations, and non-governmental organizations operating across the region.  The United States 

calls upon all parties to allow for unfettered humanitarian access to people in Rakhine State, Burma, 

and we also encourage other donors to join us in providing additional humanitarian assistance for those 

affected by the crisis. 

For further information, please contact at DhakaPAPress@state.gov.   
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বার্মার রাখাইন রাজ্য সঙ্কট মর্াকাববলায় যকু্তরাবের র্ানববক সহায়তা 

 

ঢাকা, ২০মে মসবেম্বর, ২০১৭:  বার্মার রাখাইন রাজ্যে সংঘটিত সহ ংসতা এড়াজ্ত বাংলাজ্েজ্ে পাহলজ্ে আসা 

ররাহ ঙ্গাজ্ের যরুরী র্ানহবক স ােতা প্রোজ্নর যনে যুক্তরাষ্ট্র অহতহরক্ত প্রাে ৩২ হর্হলেন ডলার (২৬২.৩ 

রকাটি টাকা) প্রোন করজ্ব।  এছাড়াও বাংলাজ্েজ্ের স্থানীে আশ্রেপ্রোনকারী এবং  যারা রাখাইন রাজ্যে 

অভ্েন্তরীনভ্াজ্ব উজ্েজ্ের হেকার  জ্েজ্ছ তারাও এই স ােতাে অন্তভু্ম ক্ত থাকজ্ব।  হনউ ইেজ্কম  অনহুিত 

৭২তর্ যাহতসংজ্ঘর সাধারণ অহধজ্বেজ্ন যুক্তরাষ্ট্র এই স ােতা প্রোজ্নর রঘাষনা হেজ্েজ্ছ।  অনোনে 

অগ্রাহধকারগুজ্লার র্জ্ধে, এই বছজ্রর সাধারণ অহধজ্বেজ্নর প্রাথহর্ক হথর্গুজ্লার একটি  ল চলর্ান যরুরী 

অবস্থাে হবজ্েষত েরণাথী এবং আশ্রেোতাজ্ের র্ানহবক স ােতা প্রোন করা।   

নতুন রঘাহষত এই ত হবজ্লর ফজ্ল চলহত ২০১৭ অথমবছজ্র বার্মার অভ্েন্তজ্র বাস্তুচুেত বেহক্ত ও এই 

অঞ্চজ্ল রেেটি রথজ্ক আগত েরণাথীজ্ের যনে যকু্তরাষ্ট্র প্রেত্ত স ােতার পহরর্াণ োড়াল প্রাে $৯৫ হর্হলেন 

ডলাজ্র ।  এই ত হবল ররাহ ঙ্গা যনজ্গািীর অবণমনীে েেুমো রর্াচজ্ন ও তাাঁজ্ের যরুহর র্ানহবক স ােতার 

প্রহত যুক্তরাজ্ষ্ট্রর প্রহতশ্রুহতর প্রহতফলন।  এই কঠিন র্ানহবক সঙ্কজ্ট বাংলাজ্েজ্ের উোরতা  এবং হবপেগ্রস্ত 

র্ানুষজ্ক সা াযে রপৌজ্ছ হেজ্ত চলর্ান প্রজ্চষ্টার যনে রেেটিজ্ক আর্রা অহভ্নন্দন যানাই।   

 

 

েত েত েরণাথীর এই ররাজ্তর ফজ্ল সম্পজ্ের অপ্রতুলতা ততহর  জ্েজ্ছ এবং র্ানহবক সংস্থা ও 

স্থানীে প্রোসনজ্ক হ র্হের্ রখজ্ত  জ্ে।  যুক্তরাষ্ট্র এই সর্থমজ্নর র্াধেজ্র্, যরুরী আশ্রেস্থান, খােে 

হনরাপত্তা, পুহষ্ট স ােতা, স্বাস্থে স ােতা, র্নস্তাহিক স ােতা, পাহন, পহরষ্কার-পহরেন্নতা, যীহবকা, 

সার্াহযক অন্তভু্ম হক্ত, অনোনে সার্হগ্র, েজু্যমাগ এবং সংকট হ্রাস, পহরবাজ্রর হবহেন্ন সেসেজ্ের রযাগাজ্যাগ 

পুন:স্থাপন এবং বার্মাে ও বাংলাজ্েজ্ে থাকা চার লাজ্খর রবেী বাস্তুচুেত র্ানুজ্ষর সুরক্ষা প্রোন করজ্ব।    
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যুক্তরাজ্ষ্ট্রর র্ানহবক স ােতা যাহতসংঘ, এই অঞ্চল যজু্ড় কায করজ্ছ এর্ন হবহভ্ন্ন আন্তযম াহতক 

সংস্থা এবং রবসরকাহর সংস্থাগুজ্লার কাযমক্রর্ সর্থমন কজ্র।  যুক্তরাষ্ট্র সব েলজ্ক আহ্বান যানাজ্ে বার্মার 

রাখাইন রাজ্যে রকান বাধা ছাড়া র্ানহবক স ােতা রপৌাঁজ্ছ রেোর অনুর্হত রেোর যনে এবং আর্রা 

অনোনে োতা সংস্থাগুজ্লাজ্ক উৎসাহ ত কহর আজ্রা র্ানহবক স ােতা হনজ্ে আর্াজ্ের সাজ্থ রযাগ হেজ্ে এই 

সংকজ্ট যারা আক্রান্ত  জ্েজ্ছ তাজ্ের সা াযে করজ্ত ।       

 আজ্রা তজ্থের যনে রযাগাজ্যাগ করুন, DhakaPAPress@state.gov. 
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