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Australia Provides Support to BRAC Under the Strategic Partnership 

Arrangement 
 

 
In a signing ceremony on 28 June, Australian High Commissioner, Jeremy 

Bruer, reaffirmed Australia’s commitment to its Strategic Partnership 

Arrangement (SPA) with BRAC, represented by its Executive Director, Asif 
Saleh. Australia will provide AUD 85 million to BRAC for the third phase of 

the SPA (2021-2025).  
 

“Australia and BRAC have built a strong relationship for over a decade 

under the SPA. We share a joint commitment to innovation, inclusive 
growth, the most marginalised people and gender equality. I’m very pleased 

to announce the continuation of our partnership as part of Australia’s 
support to Bangladesh to help address the impact of COVID-19 and support 

inclusive economic recovery”, the High Commissioner said. 

 
BRAC’s Executive Director, Asif Saleh, said "We are extremely pleased to 

embark on the third phase of the SPA with Australia. Over the past decade, 
our partnership has tackled some of the most pressing challenges posed by 

poverty, refugee crises and gender inequality. Considering the socio-

economic damage caused by COVID-19, this renewed partnership between 
trusted friends could not have come at a more crucial time”. 
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অস্ট্রেলিয়া েয়াস্ট্রেজিক প়ােটন়ারলিপ অয়াস্ট্ররঞ্জস্ট্রেস্ট্রের আওত়ায ব্র্য়াকস্ট্রক সহ়াযত়া 

প্রদ়ান করস্ট্রে 

 

 

 

২৮ জুন একটি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানন অনেলিযার হাই কলিশনার জজনরলি ব্রুযার, েযানিজজক 

পািটনারলশপ অযানরঞ্জনিনের (এসলপএ) প্রলি অনেলিযায প্রলিশ্রুলি পুনব্যক্ত কনরন জেখানন 

ব্র্যানকর প্রলিলনলিত্ব কনরন লনব্ টাহী পলরচািক আলসফ সানিহ। অনেলিযা িৃিীয পে টানয 

এসলপএ এর জনয ব্র্যাকনক ৮৫ লিলিযন অনেলিযান ডিার সহাযিা লিনব্। 

 

“অনেলিযা এব্ং ব্র্যাক, এসলপএর অিীনন এক িশনকরও জব্লশ সিয িনর িৃঢ় সম্পকট গন়ে 

িুনিনে। আিরা উদ্ভাব্ন, অন্তরু্টজক্তিূিক প্রবৃ্জি, প্রালন্তক িানুষ এব্ং জজন্ডার সিিার জনয 

একটি জেৌথ প্রলিশ্রুলি র্াগ কনর লননযলে। আলি অিযন্ত সন্তুষ্ট আিানির অংশীিালরনত্বর 

িারাব্ালহকিা জ াষণা করনি জপনর ো অনেলিযার ব্াংিানিশনক সহাযিা করার অংশ এব্ং 

জকালর্ড -১৯ এর প্রর্াব্ জিাকানব্িায এব্ং অন্তরু্টজক্তিূিক অথ টননলিক পুনরুিানর সহাযিা 

করনব্,” হাইকলিশনার ব্নিন। 

 

ব্র্যানকর লনব্ টাহী কি টকিটা আলসফ সানিহ ব্নিন, "অনেলিযার সানথ এসলপএ এর িৃিীয পে টায  

শুরু করনি জপনর আিরা অিযন্ত সন্তুষ্ট। গি এক িশনক, আিানির অংশীিালরত্ব জব্শ লকেু 

গুরুত্বপুণ ট চযানিঞ্জ জিাকানব্িা কনরনে ো িালরদ্র্য, শরণাথী সংকি এব্ং জজন্ডার অসিিার 

সানথ জল়েি।  জকালর্ড -১৯ এর ফনি হওযা আথ ট-সািাজজক ক্ষলি  লব্নব্চনা করনি, লব্শ্বস্ত 

ব্নু্ধনির িনিয পুনরায নব্াযন করা এই চুজক্ত এর জথনক গুরুত্বপূণ ট সিনয আর হনি পারনিা 

না।” 
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