
Joint Press Release of the 12th meeting of the India-

Australia Joint Working Group on Counter-Terrorism 
December 17, 2020 

ভারত-অস্ট্রেলিযা য ৌথ কা যলির্যাহী য াষ্ঠীর সন্ত্রাসর্াদ লর্স্ট্ররাধী 
12তম বর্ঠস্ট্রকর য ৌথ যেস লর্জ্ঞলি  
লিস্ট্রসম্বর 17, 2020 

 

ভারত-অস্ট্রেলিযা যর্ৌথ কার্যলির্যাহী য াষ্ঠীর 12তম সন্ত্রাসর্াদ লর্স্ট্ররাধী বর্ঠকটি 2020 সাস্ট্রির 17 
লিস্ট্রসম্বর ভার্চয  যালি অিচলষ্ঠত হস্ট্রযলিি। ভারস্ট্রতর পররাষ্ট্র মন্ত্রণািস্ট্রযর সন্ত্রাসর্াদ লর্স্ট্ররাধী লর্ভাস্ট্র র 
সলর্র্ শ্রী মহার্ীর লসিংলভ এর্িং অস্ট্রেলিযার বর্স্ট্রদলিক িীলত ও র্ালণজ্য লর্ভাস্ট্র র আন্তজ্য ালতক সচরক্ষা, 
মাির্তার্াদ ও রাষ্ট্রদতূ য াষ্ঠীর উপ-সলর্র্ টলি লিহাি দচ'যদস্ট্রির মস্ট্রধয র্িমাি সন্ত্রাসলর্স্ট্ররাধী 
সহস্ট্রর্াল তায লিজ্ লিজ্ যদস্ট্রির লর্স্ট্রিষজ্ঞ প্রলতলিলধস্ট্রদর আস্ট্রিার্িার জ্িয যিতৃত্ব লদস্ট্রযস্ট্রিি। 
 
2020 সাস্ট্রির 4 জ্চি সর্যস্ট্রদিীয যিতাস্ট্রদর ভার্চয যাি িীষয সস্ট্রেিস্ট্রি প্রধািমন্ত্রী যমালদ এর্িং মলরসি, 
ভারত প্রজ্াতন্ত্র এর্িং অস্ট্রেলিযার মস্ট্রধয যকৌিি ত সহস্ট্রর্াল তা লর্ষস্ট্রয একটি যর্ৌথ লর্র্ৃলত লদস্ট্রয 
সন্ত্রাসর্াদ প্রলতস্ট্ররাস্ট্রধ উভয পক্ষ যথস্ট্রক সমন্বয ও সহস্ট্রর্াল তা করার প্রলতশ্রুলত  লদস্ট্রযলিস্ট্রিি। 
 
ভারত ও অস্ট্রেলিযা প্রকাস্ট্রিয সমত প প্রকার সন্ত্রাসর্াস্ট্রদর লর্রুস্ট্রে তীব্র লিন্দা জ্ালিস্ট্রযস্ট্রি এর্িং একটি 
সচদঢ়ৃ ও স্থাযী উপাস্ট্রয সন্ত্রাসর্াদ যমাকালর্িায আন্তজ্য ালতক সহস্ট্রর্াল তা যজ্ারদার করার উপর যজ্ার 
লদস্ট্রযস্ট্রি। উভয পক্ষই সীমান্ত সন্ত্রাসর্াস্ট্রদর জ্িয সন্ত্রাসী প্রলতলিলধ র্যর্হাস্ট্ররর লিন্দা কস্ট্ররস্ট্রি। 
 
উভয পক্ষ জ্ালতসিংঘ-অিচস্ট্রমালদত সন্ত্রাসী সিংস্থাগুলির হুমলকর পর্যাস্ট্রিার্িা কস্ট্রর এর্িং সমত প সন্ত্রাসী 
অন্তজ্য াস্ট্রির লর্রুস্ট্রে সলেলিত র্যর্স্থা গ্রহস্ট্রণর উপর যজ্ার যদয। উভয পক্ষ সন্ত্রাসর্াদ যমাকালর্িার 
হালতযার লহসাস্ট্রর্ সন্ত্রাসর্াদী র্যলি ও সিংস্থার যর্আইলি র্া যদাষী র্লিযা যঘাষণা সম্পস্ট্রকয ও 
মতলর্লিময কস্ট্ররস্ট্রি। 
 
যকাি যদি যর্ি তাস্ট্রদর লিযন্ত্রণাধীি যকািও অঞ্চি সন্ত্রাসর্াদী হামিার জ্িয র্যর্হার িা কস্ট্রর এর্িং 
এই জ্াতীয হামিার অপরাধীস্ট্রদর আশু এর্িং তাৎক্ষলণক লর্র্াস্ট্ররর জ্িয দ্রুত, স্থাযী, প্রমাণসাস্ট্রপক্ষ ও 
অপলরর্তয িীয র্যর্স্থা গ্রহণ করার জ্রুরী প্রস্ট্রযাজ্স্ট্রির উপর ভারত এর্িং অস্ট্রেলিযা উভস্ট্রযই যজ্ার 
লদস্ট্রযলিি। 26/11 মচম্বই, পাঠািস্ট্রকাট এর্িং পচিওযামাসহ ভারস্ট্রত সন্ত্রাসর্াদী হামিার লিন্দা জ্ালিস্ট্রয 
অস্ট্রেলিযা সন্ত্রাস্ট্রসর লর্রুস্ট্রে িডাইস্ট্রয জ্ি ণ এর্িং সরকারস্ট্রক পচিরায সমথযি কস্ট্ররলিি। 
 
 
 
 



 
র্রমপন্থা ও লহিংস্র উগ্রর্াদ যমাকালর্িা, সন্ত্রাসর্াস্ট্রদর অথযাযি যমাকালর্িা, সন্ত্রাসর্াদ ও লহিংস্র উগ্রর্াস্ট্রদ 
ইন্টারস্ট্রিস্ট্রটর অপর্যর্হার যরাধ, আইি প্রস্ট্রযা কারী সহস্ট্রর্াল তা, তথয ভা াভাল , এর্িং সক্ষমতা র্ৃলে 
সহ সন্ত্রাসলর্স্ট্ররাধী যক্ষস্ট্রে সহস্ট্রর্াল তার লর্লভন্ন যক্ষস্ট্রে ভারত ও অস্ট্রেলিযা মতলর্লিময কস্ট্ররস্ট্রি। 
সন্ত্রাস্ট্রসর লর্রুস্ট্রে িডাইস্ট্রযর যক্ষস্ট্রে COVID-19 মহামারীজ্লিত র্যাস্ট্রিঞ্জগুলিও আস্ট্রিার্িায স্থাি 
যপস্ট্রযলিি। 
 
উভয পক্ষই এই র্যাস্ট্রিঞ্জগুলির লর্রুস্ট্রে প্রলতলিযা জ্ালিস্ট্রয ঘলিষ্ঠভাস্ট্রর্ কাজ্ করস্ট্রত প্রলতশ্রুলতর্ে 
হস্ট্রযস্ট্রি এর্িং সন্ত্রাসলর্স্ট্ররাধী যক্ষস্ট্রে পারস্পলরক যর্াঝাপডা, সহস্ট্রর্াল তা এর্িং তথয ভা  কস্ট্রর যিওযার 
জ্িয তাস্ট্রদর লিজ্ লিজ্ প্রলতপক্ষ সিংস্থাগুলির মস্ট্রধয আরও  ভীর সম্পকয  স্থাপস্ট্রির উপায লিস্ট্রয 
আস্ট্রিার্িা কস্ট্ররস্ট্রি। 
 
উভয পক্ষ জ্ালতসঙ্ঘ, লজ্-20, লজ্লসটিএফ, এআরএফ, আইওআরএ এর্িং এফএটিএস্ট্রফর মস্ট্রতা 
র্হুপক্ষীয সন্ত্রাসর্াদ লর্স্ট্ররাধী সিংস্থা এর্িং অস্ট্রেলিযা-ভারত-জ্াপাি-মালকয ি মন্ত্রণায এই সহস্ট্রর্াল তা 
আরও র্াডাস্ট্রিার উপায লিস্ট্রযও আস্ট্রিার্িা কস্ট্ররস্ট্রি। 
 
লিউ লদলি 
লিস্ট্রসম্বর 17, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on  

MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 
 


