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AUSTRALIA – BANGLADESH DEFENCE COOPERATION IN RESPONSE TO 

COVID-19 

 
 
Australian High Commissioner Jeremy Bruer has handed over a consignment of Personal 

Protective Equipment (PPE) to Lieutenant General Md Mahfuzur Rahman, OSP, rcds, ndc, 

afwc, psc, PhD, the Principal Staff Officer of the Armed Forces Division. 

 

Five tonnes of PPE, consisting of 12,000 high quality coveralls and 200,000 gloves, were 

provided under the Defence Cooperation Program, funded through the Australian Department 

of Defence. 

 

“The Bangladesh Armed Forces are key frontline responders in the response to COVID-19 in 

Bangladesh.  This contribution underlines the strong relationship between the defence forces 

of Australia and Bangladesh,” the High Commissioner said. 

 

The delivery of the PPE, produced by Ansell, an Australian company, reflects Australia’s 

commitment to standing by its regional neighbours in this challenging time.   

 

Australia is working with its partners to support Bangladesh’s response to COVID-19, 

including through providing crucial nutritional support, education and activities to support 

economic recovery. 

 

Through additional support to IOM and UNHCR, Australian Government funding has also 

boosted the capacity of the local hospital in Cox’s Bazar district to serve the local community, 

and supported the establishment of treatment and quarantine centres in the Rohingya refugee 

camps. 
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কররোনোভোইরোস পরররিরিরি অরেরিয়ো-বোাংিোরেশ প্ররিরক্ষো সহর োরিিো 

 

অরেরিয়োন হোই করিশনোর জেরররি ব্রুয়োর আে সশস্ত্র বোরহনী রবভোরির রপ্ররিপোি স্টোফ অরফসোর জিফরেন্যোন্ট 

জেনোররি জিো. িোহফুজুর রহিোন, ওএসরপ, আররসরিএস, এনরিরস, এএফিরিউরস, রপএসরস, রপএইচরি,-এর 

রনকে ব্যরিিি সুরক্ষো সোিগ্রীর (রপরপই) একটি চোিোন উপহোর রহরসরব তুরি জেন। 

 

অরেরিয়োর প্ররিরক্ষো রবভোরির অর্ থোয়রন এবাং প্ররিরক্ষো সহর োরিিো কো থক্ররির আওিোয় প্রেোন করো পোাঁচ (৫) 

েন ব্যরিিি সুরক্ষো সোিগ্রীর িরে ররয়রে ১২,০০০টি উচ্চ িোনসম্পন্ন কভোরি সুুে এবাং ২০০,০০০ গ্লোভস। 

 

অরেরিয়োন হোই করিশনোর বরিন: “বোাংিোরেরশ কররোনোভোইরোস সাংক্রিরের রবস্তোর জরোধ কররি বোাংিোরেরশর 

সশস্ত্র বোরহনী মূখ্য অগ্রর োদ্ধো হরয় কোে কররে। এই অবেোন অরেরিয়ো এবাং বোাংিোরেরশর প্ররিরক্ষো বোরহনীর 

িোরে সুদৃঢ় সম্পরকথর প্ররিফিন হরয় র্োকরব।” 

 

অরেরিয়োন প্ররিষ্ঠোন এনরসরির দ্বোরো উৎপোরেি ব্যরিিি সুরক্ষো সোিগ্রী প্রেোন করর অরেরিয়ো বি থিোন কঠিন 

অবিোর িোরেও আঞ্চরিক প্ররিরবরশরের পোরশ র্োকোর অঙ্গীকোর পূেব্যথি করররে। 

 

বোাংিোরেরশ কররোনোভোইরোরসর সাংক্রিে জরোরধ অরেরিয়ো িোর অাংশীেোররের সোরর্ কোে করর  োরে। এর িরে 

অর্ থননরিক পুনরুদ্ধোরর সহোয়িো করোর েন্য গুরুত্বপূে থ পুরি সহোয়িো, রশক্ষো এবাং রবরবধ কো থক্রি অন্যিি। 

 

আইওএি এবাং ইউএনএইচরসআররর িে রেরয় বোড়রি সহোয়িো প্রেোন করর অরেরিয়োন সরকোর কক্সবোেোররর 

িোনীয় হোসপোিোরির সক্ষিিো বোরড়রয়রে –  োর ফরি উপকৃি হরব িোনীয় েেসোধোরন। পোশোপোরশ অরেরিয়োন 

সরকোর জরোরহঙ্গো শরনোর্ী কুোরম্প রচরকৎসো ও জকোয়োররন্টোইন জকন্দ্র প্ররিষ্ঠো কররি সহোয়িো করররে। 
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