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ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਰੋਧੀ ਬਿਮਸਟੇਕ ਸਾਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ 9ਵੀਂ
ਮੀਬਟਿੰਗ
26 ਨਵਿੰਿਰ, 2021
ਬਵਦੇਸ਼ ਮਿੰਤਰਾਲੇ ਅਿੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਧ ਸਿਿੰਧੀ ਸਾਾਂਝਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਬਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਿੰਤਰ-ਏਜਿੰਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 25 ਨਵਿੰਿਰ, 2021 ਨੂ ਿੰ ਭੂ ਟਾਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਿਾਨੀ ਬਵੱਚ ਹੋਈ
ਬਿਮਸਟੇਕ ਜੁਆਇਿੰਟ ਵਰਬਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਔਨ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਬਰਜ਼ਮ ਐਂਡ ਟਰ ਾਸ
ਾਂ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ (JWGCTTC) ਦੀ 9ਵੀਂ ਮੀਬਟਿੰਗ ਬਵੱਚ ਬਹੱਸਾ ਬਲਆ। ਬਿਮਸਟੇਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਿਿੰਗਲਾਦੇਸ਼,
ਭੂ ਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਬਮਆਾਂਮਾਰ, ਨੇ ਪਾਲ, ਸ਼ਰੀਲਿੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂ ਡ ਇਸ ਮੀਬਟਿੰਗ ਬਵੱਚ ਹਾਬਜ਼ਰ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਬਵਰੋਧ ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਿਾਰੇ ਬਿਮਸਟੇਕ ਜੁਆਇਿੰਟ ਵਰਬਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (JWGCTTC) ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ (a) ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ (b) ਕਾਨੂ ਨ
ਿੰ ੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂ ਿੰਨ

ਲਾਗੂ ਕਰਨ (ਸੀ) ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਿਲਾ ਕਰਨ (d) ਮਨੀ ਲਾਾਂਡਬਰਿੰਗ ਬਵਰੋਧ ਅਤੇ
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਵੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਿਲਾ ਕਰਨਾ (e) ਮਨੁ ਖ
ੱ ੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ (f) ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ,

ਸਾਈਕੋਟਰਬੋ ਪਕ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਰਸਾਇਣਾਾਂ ਿਾਰੇ ਛੇ ਉਪ-ਸਮੂਹਾਾਂ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਬਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਸਟੇਕ ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਦੇ
ਖਤਬਰਆਾਂ ਿਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਿਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹਮ
ਿੰ ਦ, HM

ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਖਤਬਰਆਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਬਠਤ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਾਾਂ
ਬਜਵੇਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂ ਿੰਨੀ ਹਬਥਆਰਾਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਬਦ ਨੂ ਿੰ ਰੇਖਾਾਂਬਕਤ ਕੀਤਾ।
ਮੀਬਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਵੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਾਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਿਲਾ ਕਰਨ ਬਵੱਚ
ਸਬਹਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਵਆਪਕ ਮੁੱਬਦਆਾਂ 'ਤੇ ਬਵਚਾਰ-ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਅਤੇ
ਬਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ।
ਮੀਬਟਿੰਗ ਬਵੱਚ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਿੰਗਬਠਤ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ
ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਿਲਾ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਸਬਹਯੋਗ ਿਾਰੇ ਬਿਮਸਟੇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂ ਿੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ
ਰੂਪਰੇਖਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂਿਰ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ,
2021 ਨੂ ਿੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ 2022 ਬਵੱਚ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਿੰਗਬਠਤ ਕੌਮਾਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ
ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਿਾਰੇ ਬਿਮਸਟੇਕ ਜੁਆਇਿੰਟ ਵਰਬਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (JWG-CTTC) ਦੀ ਦਸਵੀਂ
ਮੀਬਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਿਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਬਦੱਲੀ
25 ਨਵਿੰਿਰ, 2021
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