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Statement on fire at Cox's Bazar 

Payne 
I am deeply saddened by the news of the devastating fire in the Kutupalong Balukali refugee 

camp in Cox’s Bazar, Bangladesh. I offer my sincere condolences to those who have lost 

loved ones. The impact on over 120,000 people and the extensive damage to food distribution 

centres, health clinics, learning centres and essential facilities is of great concern to Australia 

and the international community. 

I commend the response of the Government of Bangladesh and Rohingya volunteers who 

assisted with bringing the fire under control and the initial rescue operation, and the 

humanitarian agencies delivering food assistance, emergency shelter, and water and 

sanitation services for those affected. 

Australia is committed to sustaining our humanitarian assistance for the Rohingya and host 

communities in Cox’s Bazar. In light of this devastating event, I announce today an 

additional $10 million in emergency assistance from the existing humanitarian budget to 

those affected by the fire. Our additional support will be provided through the United Nations 

High Commissioner for Refugees, the International Organization for Migration, the World 

Food Programme and the United Nations Population Fund. 

This funding is in addition to the over $260 million Australia has provided to the 

humanitarian response for Rohingya refugees and host communities in Bangladesh since 

2017. 
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অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী  
নারী লিষয়কমন্ত্রী  

সম্মালনত লসস্ট্রনটর মমলরস মপইস্ট্রনর িক্তিয  
কক্সিাজাস্ট্রর অলিকান্ড 

২৫মে মার্চ , ২০২১  

িাাংিাস্ট্রেস্ট্রের কক্সিাজাস্ট্ররর কুতুপািাং িািুখালি েরণার্থী লেলিস্ট্রর ভয়ািহ অলিকাস্ট্রের খিস্ট্রর আলম 

গভীরভাস্ট্রি মোকাহত। যারা লিয়জন হালরস্ট্রয়স্ট্রেন তাস্ট্রের িলত আমার আন্তলরক সমস্ট্রিেনা। এই 

অগ্নিকাণ্ডের প্রভাণ্ডে ১২০,০০০ এরও বেগ্নি মানুষ, খাদ্য গ্নেতরণ বকন্দ্র, স্বাস্থ্যণ্ডকন্দ্র এেং অনযানয 

সুণ্ড াগ-সুগ্নেধাগুণ্ড া েযপকভাণ্ডে ক্ষগ্নতগ্রস্ত হণ্ডেণ্ডে যা অস্ট্রেলিয়া এিাং আন্তজচ ালতক সম্প্রোস্ট্রয়র জনয 

গভীর উস্ট্রেস্ট্রগর লিষয়। 

আলম িাাংিাস্ট্রেে সরকার এিাং মরালহঙ্গা মেচ্ছাস্ট্রসিীরা যারা আগুন লনয়ন্ত্রস্ট্রণ এস্ট্রনস্ট্রে এিাং িার্থলমক 

উদ্ধার অলভযাস্ট্রন সহায়তা কস্ট্ররস্ট্রে  এিাং মানলিক সহায়তা িোনকারী সাংস্থাগুস্ট্রিা যারা 

ক্ষলতগ্রস্থস্ট্রের জনয খােয সহায়তা, জরুলর আশ্রয়, পালন এিাং সযালনস্ট্রটেন মসিা িোন কস্ট্ররস্ট্রে 

তাস্ট্রের িস্ট্রতযস্ট্রকর িোংসা কলর।  

কক্সিাজাস্ট্রর মরালহঙ্গা এিাং স্থানীয় মগাষ্ঠীর জনয মানলিক সহায়তা িজায় রাখস্ট্রত অস্ট্রেলিয়া 

িলতশ্রুলতিদ্ধ। এই লিধ্বাংসী ঘটনার আস্ট্রিাস্ট্রক, আলম আজ আগুস্ট্রন ক্ষলতগ্রস্তস্ট্রের জনয আমাস্ট্রের 

লিেযমান মানলিক সহায়তা মর্থস্ট্রক অলতলরক্ত ১০ লমলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডিার জরুলর সহায়তা 

মঘাষণা করলে। আমাস্ট্রের অলতলরক্ত সহায়তা জালতসাংস্ট্রঘর েরণার্থী লিষয়ক হাই-কলমেন, 

আন্তজচ ালতক অলভিাসন সাংস্থা (আইওএম), লিশ্ব খােয কমচসূলর্ (ডালিউ এফ লপ) এিাং 

জালতসাংস্ট্রঘর জনসাংখযা তহলিস্ট্রির(ইউএনএফলপএ)মাধ্যস্ট্রম সরিরাহ করা হস্ট্রি।  

এই অগ্নতগ্নরক্ত তহগ্নে , ২৬০ গ্নমগ্ন েন এর ও বেগ্নি অণ্ডেগ্ন োন ড ার েরাদ্দকৃত তহগ্নে  এর 

সাণ্ডে সং ুক্ত হণ্ডে যা ২০১৭ সাি মর্থস্ট্রক িাাংিাস্ট্রেস্ট্রে মরালহঙ্গা েরণার্থী এিাং স্থানীয় মগাষ্ঠীর জনয 

মানলিক সহায়তা লহস্ট্রসস্ট্রি িোন করা হস্ট্রচ্ছ। 
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