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Press Release 
 

DISASTER RESPONSE EXERCISE AND EXCHANGE STARTS 
IN BANGLADESH 

October 08, 2017, Dhaka – The Bangladesh Armed Forces Division and U.S. Army 

Pacific announced today their participation in the Pacific Resilience Disaster Response Exercise 

and Exchange (DREE), a civil-military disaster preparedness and response initiative between the 

Governments of the United States and Bangladesh.  The exercise will run October 8-12, 2017 in 

Dhaka and Mymensingh, Bangladesh. 

“Disaster preparedness is a vital component of national security and we welcome the 

opportunity to exchange best practices with our Bangladeshi partners,” said U.S. Ambassador to 

Bangladesh Marcia Bernicat. 

The Bangladesh DREE will focus on earthquake response plans for Dhaka and engage 

participants in logistical and medical emergency scenarios.  Participants will review plans and 

procedures in order to improve communication and coordination.  The Bangladesh DREE will 

involve 350 participants working through a phased table-top exercise and 1,100 participants in 

the field training exercise. 

The exercise will involve a wide range of Bangladeshi government organizations, 

international organizations (IO), international government organizations (IGO), and international 

non-governmental organizations (NGOs). 
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সংবাদ   িব�ি�  

বাংলােদেশ   িডসা�ার   �রসপ�   এ�ারসাইজ   অ�া�   এ�েচ�   �� 
 

৮ই   অে�াবর,   ঢাকা  – আজ   বাংলােদশ   সশ�   বািহনী   এবং   যু�রাে�র   �শা�   মহাসাগরীয়   �সনাবািহনী 

তােদর   �যৗথ   অংশ�হেন   যু�রা�   ও   বাংলােদেশর   মেধ�   সামিরক-�বসামিরক      দেুয�াগ   ব�ব�াপনার   ��িত   এবং 

�মাকােবলার   উেদ�াগ   “প�ািসিফক   �রিজিলেয়�   িডসা�ার   �রসপ�   এ�ারসাইজ   অ�া�   এ�েচ�”   (িডআরইই)   এর 

উে�াধন   �ঘাষণা   কেরেছ।      এই   অনশুীলন   ৮   �থেক   ১২ই   অে�াবর   ঢাকায়   এবং   ময়মনিসংেহ   অনিু�ত   হেব।  

 বাংলােদেশ   যু�রাে�র   রা�দতূ   মাশ�া   বািন�কাট   বেলন,   “দেুয�াগ   ��িত   জাতীয়   িনরাপ�ার   জন� 

���পূণ�   ব�াপার   এবং   বাংলােদশী   অংশীদারেদর   সােথ   অিভ�তা   িবিনমেয়র   সুেযাগেক   আমরা   �াগত   জানাই।  

বাংলােদশ   িডআরইই   –   এর   ল��   থাকেব   ঢাকার   জন�   ভূিমক�   �মাকােবলা   করার   পিরক�না   এবং 

সরবরাহ   কােজর   ও   জ�রী   িচিকৎসায়   িনেয়ািজত   অংশ�হণকারীেদরেক   একি�ত   করা।      অংশ�হণকারীরা 

�যাগােযাগ   এবং   সম�য়   উ�ত   করেত   পিরক�না   ও   �ি�য়া   পয�ােলাচনা   করেব।      িডআরইই-   �ত   ৩৫০   জন 

অংশ�হণকারী   “�টবল-টপ”   অনশুীলেন   অংশ   �নেবন   এবং   ১,১০০   অংশ�হনকারী   মাঠ   পয�ােয়র   অনশুীলেন 

অংশ�হণ   করেবন।  

এই   অনশুীলেন   িবিভ�   আ�জ� ািতক      সং�া,   বাংলােদশী   ও   আ�জ� ািতক      সরকাির   ও   �বসরকাির 

সং�াসমেূহর   অংশ�হণ   থাকেব।  
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