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Please publish this article in your esteemed newspaper on June 20, 2108 on World Refugee Day. 

  

“World Refugee Day” 

By Marcia Bernicat 

U.S. Ambassador to Dhaka 

June 20, 2018 

Tragically, more than 68 million people worldwide have been forced from their homes and are in 

need of generous hearts to help them through challenging times.  

 

Today is World Refugee Day, which provides an opportunity to reflect on the suffering of 

displaced people and what we can do to provide them safety as well as to prevent future 

displacement.  On this year’s World Refugee Day, Bangladesh stands out as a beacon of hope 

and inspiration.  Bangladesh has saved the lives of more than 700,000 Rohingya that fled ethnic 

cleansing in Burma since August 2017, and is working with Burma to lay the groundwork for a 

sustainable future for those displaced. 

 

The United States stands proudly with Bangladesh to support a policy of protection and 

accountability.  We were one of the first nations to respond to the Rakhine State crisis, both to 

call for an end to the violence in Burma as well as to provide life-saving humanitarian assistance.  

We are working with our allies and partners to explore all options to help ensure that there will 

be justice for victims and that those responsible for atrocities and other human rights violations 

will face appropriate consequences.  

 

Through high-level engagement, we continue to urge all actors in Burma to play a constructive 

role in resolving this crisis – restoring rule of law, immediately granting unhindered 
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humanitarian and media access, and guaranteeing those who voluntarily choose to return to their 

places of origin are able to do so in safety and dignity, and addressing the root causes of conflict 

in the Rakhine State.  We also continue to call on Bangladesh to do all it can to prevent loss of 

life in Cox’s Bazar, particularly as the monsoons begin, including by providing additional safe 

space to shelter those vulnerable to or displaced by the monsoons. 

 

The United States is the largest single country provider of humanitarian assistance not only in 

Bangladesh but also worldwide. U.S. humanitarian assistance for refugees is focused on helping 

refugees and other displaced people in countries close to their homelands so that they may return 

home safely and voluntarily.   

 

The United States has provided nearly $204 million in assistance to those displaced in Burma 

and Rohingya refugees and host communities in Bangladesh in direct response to the crisis that 

started in August 2017.  Our assistance provides urgent, life-saving services, including child and 

women protection programs, food, shelter, healthcare services, and access to clean water in 

Cox’s Bazar.  We also are working closely with our UN partners to ensure increased support to 

Bangladeshi communities affected by the crisis, including addressing deforestation and the 

impact on local markets.  

 

In addition to robust humanitarian assistance, the United States hosts hundreds of thousands of 

asylum-seekers and others who have received temporary protection in the United States through 

other legal mechanisms, in addition to being a significant refugee resettlement and asylum 

country.  We appreciate and applaud other countries, like Bangladesh, that are making critical 

contributions to support the world’s refugees.  We will continue to work with refugee-hosting 

countries to find solutions that help alleviate the impact of accepting and assisting those in need.  

  

It’s through this collective generosity and action that we may one day join together on World 

Refugee Day to celebrate a decreasing number of forcibly displaced people suffering throughout 

the world. 
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“বিশ্ব শরণার্থী বিিস” 

মাশ শা িাবন শকাট 

ঢাকায় বনযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রােিতূ 

২০শশ জুন,২০১৮ 

 

দ ুঃখজনকভাবে আজ বেশ্বেযাপী ৬ ককাটি ৮ লাবখর কেবি মান ষ বনবজবদর োসভূবম কেবক 

উবেবদর বিকার। কটিন এ সংকবির সময় পাবি কদওয়ার জনয তাবদর প্রবয়াজন 

সহৃদয় মান বষর আন্তবরক সহায়তা। 

 

আজ বেশ্ব িরণােী বদেস। বদনটি আমাবদর োস্তুচ্য যত মান বষর দ বভভাগ ও তাবদর 

বনরাপত্তা কদওয়ার সম্ভােয উপায়গুবলার পািাপাবি ভবেষযবত এর প নরােবৃত্ত এিাবনার 

ককৌিল বনবয় ভাোর স ব াগ কবর কদয়। এ েছবরর বেশ্ব িরণােী বদেবস োংলাবদি ক ন 

আিা ও উদ্দীপনার এক আবলাকেবতভকা বহবসবে আবেভয ভত হবয়বছ। ২০১৭ সাবলর আগস্ট 

কেবক োম ভায় চ্লা জাবতগত বনধন জ্ঞ কেবক ো াঁচ্বত পাবলবয় আসা ৭ লাবখর কেবি 

করাবহঙ্গাবক প্রাবণ ো াঁবচ্বয়বছ োংলাবদি। কদিটি োস্তুচ্য যত করাবহঙ্গাবদর একটি বিবতিীল 

ভবেষযবতর েযাপাবর েযেিা বনবত োম ভার সবঙ্গ কাজ করবছ।  

 

  ক্তরাষ্ট্র এ বেষবয় স রক্ষা ও জোেবদবহবভবত্তক একটি নীবতবক এবগবয় বনবত োংলাবদবির 

গবে ভত অংিীদার। োম ভায় সবহংসতা েবের আহ্বান জানাবনা এেং জীেনদায়ী মানবেক 

সাহা যসামগ্রী সরেরাহ এই উভয়বক্ষবে   ক্তরাষ্ট্র রাখাইন রাবজযর সংকবি সািা কদওয়া 

প্রেম কদিগুবলার একটি। বন ভাবতত মান ষবদর নযায়বেচ্ার পাওয়া এেং নিৃংসতা ও 

অনযানয মানোবধকার লঙ্ঘবন জবিতবদর উপ  ক্ত বেচ্ার বনশ্চিত করার জনয সম্ভােয 

সেগুবলা উপায় খবতবয় কদখবত আমরা েে  কদি ও সহব াগীবদর সবঙ্গ কাজ করবছ।  

 

উচ্চ প ভাবয় ক াগাব াবগর মাধযবম আমরা োম ভার সংবিষ্ট সে পক্ষবক এ সংকি বনরসবন 

একটি গিনমূলক ভূবমকা রাখার আহ্বান জানাবনা অেযাহত করবখবছ। এজনয আইবনর 
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িাসন প নুঃপ্রবতষ্ঠা, অবেলবে উপদ্র ত এলাকায় মানবেক সহায়তা ও বমবিয়ার অোধ 

প্রবেবির স ব াগ দান এেং কেোয় বনবজবদর আোসভূবমবত  বিরবত ইেয ক মান ষ  াবত 

তা বনরাপবদ ও ম ভাদার সাবে করবত পাবর তার বনিয়তা প্রবয়াজন। পািাপাবি, রাখাইন 

রাবজয সংঘাবতর মূল কারণ বচ্বিত কবর তার সমাধান করবত হবে। আমরা একইসবঙ্গ 

োংলাবদিবক অেযাহতভাবে আহ্বান জানাবত চ্াই ক ন কক্সোজাবর িরণােীবদর প্রাণহাবন 

কিকাবত  োসাধয কচ্ষ্টা করা হয়। বেবিষ কবর েষ ভাকাল ঘবনবয় আসায় েষ ভায় ঝ াঁ বকর 

ম বখ োকা ো প্রেল েষ ভবণর কারবণ োস্তুচ্য যত কলাকবদর জনয ক ন োিবত বনরাপদ 

আশ্রবয়র েযেিা করা হয়। 

 

  ক্তরাষ্ট্র শুধ  োংলাবদবি নয়, েরং বেশ্বেযাপী মানবেক সহায়তা প্রদানকারী একক েহৃত্তম 

কদি। িরণােীবদর জনয   ক্তরাবষ্ট্রর মানবেক সহায়তার ককন্দ্রীয় বেষয় হবে িরণােী ও 

অনযানয োস্তুচ্য যত কলাকবদর তাবদর মাতৃভূবমর কাছাকাবছ ককাবনা কদবি আশ্রয় কদওয়ার 

েযেিা করা  াবত তারা একসময় কেোয় ও বনরাপবদ ঘবর বিরবত পাবর। 

 

  ক্তরাষ্ট্র ২০১৭ সাবলর আগবস্ট শুরু হওয়া এ সংকবি সরাসবর সহায়তা বহবসবে োম ভার 

কভতবর োস্তুচ্য যত মান ষ, করাবহঙ্গা িরণােী ও োংলাবদবি তাবদর আশ্রয় কদওয়া 

এলাকাগুবলাবত প্রায় ২০ ককাটি ৪০ লাখ িলাবরর সহায়তা বদবয়বছ। আমাবদর কদওয়া 

সহায়তার মবধয রবয়বছ কক্সোজাবর বেবভন্ন জরুবর জীেনরক্ষাকারী কসো  ার মবধয 

রবয়বছ নারী ও বিশুবদর স রক্ষা কম ভসূবচ্, খাদয, আশ্রয়, োিযবসো স বেধা ও বেশুদ্ধ 

পাবন সরেরাহ। এ সংকবি ক্ষবতগ্রস্ত োংলাবদবি এলাকাগুবলার মান ষজনবক োিবত 

সহায়তা কদওয়া বনশ্চিত করবত আমরা আমাবদর জাবতসংঘ সহব াগীবদর সবঙ্গও 

ঘবনষ্ঠভাবে কাজ করবছ। এ কাবজর মবধয রবয়বছ েন ধ্বংবসর সমসযা ও িানীয় 

োজাবরর ওপর প্রভাবের বেষয়টি কমাকাবেলা করা। 
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কজারদার মানবেক সহায়তা কদওয়া ছািাও   ক্তরাষ্ট্র লাবখা আশ্রয়প্রােী ও অনযানয আইবন 

েযেিার আওতায় সামবয়ক স রক্ষা পাওয়া মান ষবক িা াঁই বদবয়বছ। এর োইবরও   ক্তরাষ্ট্র 

িরণােীবদর প নে ভাসন ও আশ্রয়দাতা বহবসবে অনযতম উবেখব াগয কদি। োংলাবদবির 

মবতা বেবশ্বর অনয ক সে কদি িরণােীবদর জনয গুরুত্বপূণ ভ অেদান রাখবছ আমরা 

তাবদর মূলযায়ন ও প্রিংসা কবর। আমরা িরণােীবদর গ্রহণ ও সহায়তা করবত বগবয় ক  

চ্াপ পবি তার সমাধান খ াঁজবত আশ্রয়দাতা কদিগুবলার সবঙ্গ কাজ কবর  াবো।  

 

এই সশ্চিবলত উদারতা ও ক ৌে উবদযাবগর মাধযবমই হয়বতা আমরা ককান এক বেশ্ব 

িরণােী বদেবস োস্তুচ্য যত হবত োধয হওয়া মান বষর সংখযা কবম আসার বেষয়টি উদ াপন 

করবত পারবো।  

 

জজআর/ ২০১৮ 
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