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২০১৯ সোলে  জোহতসংলে   জলেন্ট র সপন্স প্ল্যোলে যুক্ত োলে  সোলে দশ 

রকোটট ডেো  সিোেতো 

 
ঢোকো, মোর্চ ৩, ২০১৯- যুক্তরাষ্ট্র আজ ররাববার ররাহিঙ্গা শরণার্থী সংকটে সিায়তা হিটসটব জাহতসংটের 

হবশ্ব খাদ্য কর্ মসূহিটত ৪ রকাটে ৫৫ লাখ ডলার হদ্টে। এ অর্থ ম গত ১৫ রেবরুয়াহর রজটেভায় রোহিত ২০১৯ 

সাটলর জটয়ন্ট ররসপন্স প্ল্যাটের (রজআরহপ) জেয রদ্ওয়া ৬ রকাটে ডলাটরর অহতহরক্ত। এটত কটর ২০১৯ 

সাটলর রজআরহপটত যুক্তরাটষ্ট্রর সিায়তার অঙ্ক দ্া াঁড়াল সাটড় দ্শ রকাটে ডলাটর। 

  ররাহিঙ্গা শরণার্থী সংকে রর্াকাটবলায় র্ােহবক সিায়তা দ্ােকারী রদ্শগুটলার র্টযয যুক্তরাটষ্ট্রর 

অবস্থাে শীটি ম। ২০১৭ সাটলর আগটে সহিংসতা শুু িওয়ার পর রর্থটক যুক্তরাষ্ট্র এজেয রর্াে প্রায় ৫০ 

রকাটে ডলার হদ্টয়টে। এর র্টযয ৪৫ রকাটে ডলাটরর র্টতা হেল বাংলাটদ্টশ আসা ররাহিঙ্গা শরণার্থী ও তাটদ্র 

আশ্রয় রদ্ওয়া স্থােীয় র্ােুিটদ্র জেয হবহভন্ন কর্ মসূহি বাবদ্।  

  আজ রদ্ওয়া যুক্তরাটষ্ট্রর েতুে সিায়তার অর্থ ম হদ্টয় ররাহিঙ্গা শরণার্থীটদ্র জেয জীবে রক্ষাকারী 

খাবাটরর সংস্থাে করা িটব। এটত কটর হবদ্যর্াে র্ােহবক সিায়তার পহরর্াণ বাড়াটো যাটব। এসটবর র্টযয 

র্থাকটব স্থােীয় বাজার রর্থটক খাবার রকোর জেয ভাউিার সুহবযা, জীবে রক্ষা করার জেয বি মা ও েূহণ মঝড় 

রর্াকাটবলার প্রস্তুহত এবং অসিায় হশশু আর গভমবতী ও স্তেযদ্াত্রী প্রসূহত োরীটদ্র জেয পুটির বযবস্থা করা।    

   বাড়হত এই তিহবল বাংলাটদ্টশ আশ্রয় রেওয়া দ্শ লাটখর রবহশ শরণার্থী, বাংলাটদ্টশর স্থােীয় 

এলাকাবাসী এবং হর্য়াের্াটরর অভযন্তটর তর্থা এ অঞ্চটল বাস্তুিুযত র্ােুিটদ্র জেয যুক্তরাটষ্ট্রর রদ্ওয়া 

র্ােহবক সিায়তার পহরপূরক হিটসটব কাজ করটব। এ সিায়তার আওতায় তাটদ্র জেয সুরক্ষা, জুহর 

আশ্রয়, খাদ্য, পুটি, পােীয় জল, সযাহেটেশে, স্বাস্থযটসবা, র্টোসার্াজজক সিায়তা ও হশক্ষার বযবস্থা করা 

িটে।  

   ররাহিঙ্গা সংকটে ক্ষহতগ্রস্ত বাংলাটদ্টশর সংহিি এলাকার জেটগাষ্ঠীও যুক্তরাটষ্ট্রর তিহবটল উপকৃত 

িটে। সিায়তার এ অর্থ ম কক্সবাজাটরর ওইসব এলাকার র্ােুটির জীবেযাত্রার র্াটোন্নয়ে েোটত সািাযয 

করটে ।  স্বাস্থযটসবা সম্প্রসারণ এবং অর্থ মনেহতক কায মক্রর্ ও হশক্ষার সুটযাগ বাড়াটোর হবহভন্ন কর্ মসূহির 

র্াযযটর্ তা বাস্তবাহয়ত িটে। যুক্তরাটষ্ট্রর রদ্ওয়া তিহবল বি মা ও েূহণ মঝড় রর্ৌসুটর্র প্রস্তুহত,অবকাঠাটর্া এবং 

আশ্রটয়র রক্ষটত্র উন্নহতর জেয হবহভন্ন র্ােহবক সািাযয সংস্থা এবং বাংলাটদ্শ সরকাটরর কায মক্রটর্ও 

সিায়তা রযাগাটে। 

যুক্তরাষ্ট্র এই সংকটে ক্ষহতগ্রস্ত র্ােুিটদ্র সিায়তা করার বযাপাটর অঙ্গীকারবদ্ধ। িরর্ দ্ুটভমাটগর হশকার 

ররাহিঙ্গা জেটগাষ্ঠীর জেয সীর্ান্ত ও হৃদ্টয়র দ্বার খুটল হদ্টয় বাংলাটদ্টশর সরকার ও জেগণ রয উদ্ারতা 

রদ্হখটয়টে আর্রা তার প্রশংসা কহর। আর্রা সব সার্র্থ মযবাে রদ্টশর প্রহত এই ববহশ্বক র্ােহবক সািাযয 

উটদ্যাটগ অবদ্াে রাখার আহ্বাে জাোজে। 

 


