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২০১৮ ালরয জন্য ফাাংরালদ ‘রযরজওনার কনারলেটিব গ্রু’ (আযররজ)  এয চেয়ায রনফ বারেত 

 

ঢাকা, ১৯ ভাে ব ২০১৮ 

ফাাংরালদ ২০১৮ ালরয জন্য দুলম বাগ চভাকালফরায় ভন্বয় কাম বক্রভ চজাযদাযকযণ াংক্রান্ত রযরজওনার কনারলেটিব গ্রু (আযররজ)-এয 

চেয়াযম্যান রনফ বারেত লয়লে। ২০১৭ ালর এয চেয়াযম্যান রের রাংগাপুয। ওই ফেলযয রিলম্বলয রাংগাপুলয অনুরিত বায় ফাাংরালদ চেয়ায 

রনফ বারেত য়। ফাাংরালদ চেয়ায রনফ বারেত ওয়ায পলর রাংগাপুয যকায ফাাংরালদলয প্রধানভন্ত্রী চখ ারনালক ম্মানসূেক চক্রস্ট উায 

চদন। চ চক্রস্ট আজ ভরন্ত্রবায় প্রধানভন্ত্রীয ালত  দলর চদন দুলম বাগ স্থফপনানা ও ণ মাণ ভন্ত্রী চভাপা হোর চালন চেী মযী ভায়া, ফীযরফক্রভ, এভর। 

ভন্ত্রণারলয়য রেফ চভাোঃ াহ্ কাভার এ ভয় উরপনত রেলরন।  

 
এরয়া ও প্রান্তভাাগযীয় অঞ্চলরয চদমূল জারতাংলঘয ভানরফক ায়তা ভন্বয়কাযী াংস্া UNOCHA এয উচযালগ ররবর-রভররোরয 

ভন্বলয়য ভাধ্যলভ ফড় ধযলণয দুলম বাগ চভাকালফরা কাম বক্রভ চজাযদাযকযলণয রলযে ২০১৪ ালর  ভানরফক লমারগতায চযলণ ম একক প্লােপযভ 

রললফ ‘রযরজওনার কনারলেটিব গ্রু (আযররজ)’ গঠন কযা য়। আযররজ গঠলনয উলেশ্য লরা ফড় ধযলণয দুলম বাগ চভাকালফরায় 

আন্তোঃলদীয় ররবর-রভররোরয ভন্বয় চজাযদাযকযণ, রফরবন্ন চস্টকলাল্ডাযলদয ভন্বলয় কাম বকয অালযনার প্লোন ততযী এফাং এয অনুীরন ও 

দুলম বাগ াড়াদান কাম বক্রভ ফাস্তফায়লন অরবজ্ঞতা,রযনও তথ্য রফরনভয় ইতোরদ। 

 

আযররজ এয  প্রথভ লম্মরন ২০১৫ ালর থাইল্যান্ড এফাং রিতীয় লম্মরন ২০১৬ ালর রপররাইলন অনুরিত য়। রঙ্গাপুয যকায এফাং 

UNOCHA’য চমীথ উচযালগ ২০১৭ ালরয ৫-৬ রিলম্বয রঙ্গাপুলয তৃতীয় লম্মরন অনুরিত য়। আযররজ-২০১৭ এয লম্মরলন ২৬ টি চদ 

এফাং ২৪ টি আঞ্চররক ও আন্তজবারতক াংপনায ররবর-রভররোরয, রযা ও গলফলনা প্ররতিান এফাং চফযকারয াংস্ায প্ররতরনরধ অাংগ্রণ 

কলযন।  

রঙ্গাপুলয অনুরিত আযররজ এয তৃতীয় লম্মরলন ২০১৭ ালর ফাাংরালদল াংঘঠিত ৫টি দুলম বাগ চভাকালফরায অরবজ্ঞতা রফরনভয় কযা য় এফাং 

এ পরতা প্রাংরত য় । 
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আযররজ-২০১৮ ালরয রবন ও কভ বরযকল্পণা অনুমায়ী ফাাংরালদ এ ফেয চমফ কাম বক্রভ রযোরনায় চনতৃত্ব ও ভন্বয় কযলফ তা লরা-

আঞ্চররক ম বালয় জরুরয াড়াদালন ভানরফক লমারগতা প্রদালন ররবর-রভররোরয ভন্বয় চজাযদাযকযণ, যাায়রনক, জীফানু ঘটিত, 

রফকীযণজরনত ও াযভানরফক চতজরিয়তাজরনত দুলম বালগ ভানরফক ায়তা কাম বক্রভ রযোরনা ও ভন্বলয়য অরবজ্ঞতা রফরনভলয় কভ বন্থা 

রনধ বাযলণ চনতৃত্ব প্রদান, ফাাংরালদলয উচযালগ UNOCHAএয লমারগতায় এ ফেয ভূরভকম্প ও ঝুঁরক চভাকালফরা রফলয়ক ভড়া আলয়াজন এফাং 

ফাাংরালদলয বারতলত্ব ২০১৮ ালর ে দথ ব আযররজ লম্মরন ঢাকায় আলয়াজন।  

 

চভাাম্মদ ওভয পারুক চদওয়ান 

ররনয়য তথ্য অরপায 

০১৯৪৩৪৪৬৩২৩ 

 


