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PRESS STATEMENT FROM US STATE DEPARTMENT 

SPOKESPERSON HEATHER NAUERT ON BANGLADESH HOSTING 

OF ROHINGYA 

DHAKA, SEPTEMBER 10 – We are very concerned by the United Nations announcement on 

September 8 that an estimated 270,000 Rohingya have arrived in Bangladesh since August 25 

following allegations of serious human rights abuses in Burma’s Rakhine State, including violent 

attacks and mass burnings of villages. We continue to coordinate closely with our partners, including 

the UN High Commissioner for Refugees, the International Committee of the Red Cross and the 

International Organization for Migration to provide emergency assistance to these individuals. Since 

October 2016, the U.S. government has provided nearly $63 million in humanitarian assistance for 

vulnerable communities displaced in and from Burma throughout the region. We applaud the 

government of Bangladesh’s generosity in responding to this humanitarian crisis and appreciate their 

continued efforts to ensure assistance reaches the affected population.  

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

 

বাাংলাদেদে র াহিঙ্গা ে ণার্থীদে  আশ্রয় প্রোন প্রসদঙ্গ যুক্ত াদে  প  াে 
েপ্তদ   মুখপাত্র হিো  রনওয়ার্ট  এ  বক্তবয 

 
ঢাকা, ১০ই রসদেম্ব  – গত ২৫শে অগাস্ট শেকে বার্মার রাখাইন রাকযে সঙ্ঘটিত সহ িংস আক্রর্ণ 

ও গণ াকর গ্রাম পুড়িয়ে দেোর মত মারাত্নক মানবাড়িকার লঙ্ঘয়নর দেড়িয়ত ৮ই দেয়েম্বর জাড়তেংয়ের 

তথ্যময়ত োে ২৭০,০০০ দরাড়িঙ্গা বাংলায়েয়ে েয়বয়ের েটনাে আমরা েড়িত। 

  আমরা আক্রান্ত বযড়িয়ের জরুরী েিােতা েোয়নর দিয়ে আমায়ের অংেীোরয়ের োয়থ্ ড়নড়বি 

েমন্বে অবযািত দরয়েড়ি, যায়ের ময়িয রয়েয়ি ইউএন িাই কড়মেন ফর ড়রড়ফউড়জে, েয ইন্টারনযােনাল 

কড়মটি অফ েযা দরড ক্রে ও েয ইন্টারনযােনাল অর্গানাইয়জেন ফর মাইয়গ্রেন।  অয়টাবর, ২০১৬ দথ্য়ক 

যুিরাষ্ট্র েরকার এই অঞ্চয়ল বামগাে এবং দেোন দথ্য়ক বাস্তুিারা িওো ঝুুঁ ড়কপরূ্গ েম্প্রোেয়ের জনয িে 
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দকাটি ড়েে লাে ডলার মানড়বক েিােতা ড়েয়েয়ি ।  এই মানড়বক ড়বপযগয়ের েমে বাংলায়েে েরকায়রর 

উোরতার এবং আক্রান্ত জনয়র্াড়িয়ক োিাযয দপ ুঁয়ি দেোর অবযািত েয়েষ্টার জনয আমরা তায়ের েেংো 

কড়র।        
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