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খাতওয়ারী জুন ২০১৮ সালের সাফল্য- বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনী 

 

১। সব ডল াট অর্ডন।     বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনী জুন ২০১৮  ালসর সব ডল াট ১৩৮ ক াটি ০৪ েক্ষ ৩৬ িার্ার ৯০ টা ার 

সাফল্য অর্ডন  লর। 

 

২। কচারাচাোন,  াে দ্রব্য হনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অহিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সাফল্য।    জুন ২০১৮  ালস 

কচারাচাোন,  াে দ্রব্য হনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অহিযালন সব ডল াট ০৩ ক াটি ৩৩ েক্ষ ২৫ িার্ার ৫৯০ টা ার অববধ পণ্য 

আট   রা িয়। আট কৃত হবহিন্ন দ্রলব্যর হববরণ হনম্নরূপঃ 

 

ক্রহ  আট কৃত  াো াে পহর াণ মূল্য (টা া)

কচারাচাোন পণ্য 

1|  অ লটন/হর্লর্ে 2,250 wjUvi 2,25,000/00 

2|  বাহ্ ডাং িাউর্ার/ওয়যার করাপ 2,860 wgUvi 40,80,000/00 

3|  চাউে 1,730 wcm 1,02,030/00 

4|  নগে টা া - 9,000/00 

5|  পাাংগাস কপানা 100 †KwR 35,000/00 

6|  পট াবাহর্ ও আতশবাহর্  ৩,৮৩,১৭২ হপস ২১,০৫,৮৬০/০০ 

7|  হসহেন্ডার ৬০০ টি ৬,০০,০০০/০০ 

8|  কসানা ৬৬০ গ্রা  ২৭,১৬,৯৮০/০০ 

9|  অন্যান্য (লোিা) - ১,৮৫,০০০/০০ 

অস্ত্র উদ্ধার 

1| অস্ত্র 04 wU - 

2| তার্া কগাো 09 ivDÛm - 

3| রা ো/ছুহর/ো 05 wU - 

 াে দ্রব্য

1|  ইয়াবা  40,000 wcm 2,00,00,000/00 
 2|  হবহিন্ন ধরলনর হবয়ার 2,126 ‡evZj/K¨vb 7,11,720/00 

বনর্ সম্পে

1| হবহিন্ন প্র ার  াঠ 250 NbdzU 5,00,000/00 

পহরবলশ রক্ষা

1|  পহেহ্ন 7,000 †KwR 10,55,000/00 

2|  িহরলণর  া্া 01 wU - 

3|  িহরলণর চা ড়া 01 wU - 

4|  িহরলণর  াাংস 255 †KwR - 
আট কৃত বািন

1| কবাট/ট্রা / টর সাইল ে ০৩ টি ১০,০০,০০০/০০ 

1|  বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ  ালর্ র্হড়ত ব্যহি 06  Rb - 

উদ্ধার অহিযান 

1|  যাত্রী উদ্ধার 24 Rb - 

2|  মৃতলেি উদ্ধার 02 Rb - 

3|  অপহৃত কর্লে উদ্ধার 31 Rb 
 

4|  অপহৃত কবাট উদ্ধার 10 wU 
 

সব ডল াট ৩,৩৩,২৫,৫৯০/০০ 
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৩।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অহিযান।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অহিযালন জুন ২০১৮  ালস সব ডল াট ১৩৪ ক াটি ৭১ েক্ষ ১০ 

িার্ার ৫০০ টা ার ২,৬৭,৬৭,০০০ হ টার  ালরন্ট র্াে, ৫৩,৭৮,৪০০ হ টার অন্যান্য র্াে, ৫০১ হপস কবহুহি/  শাহর র্াে, ৯৭০ 

ক হর্ র্াট া, ২,১৪,৩৪,০০০ হপস করনু কপানা, ১৩ টি কবাট ও ১৪ র্ন কর্লেল  আট   রা িয়।  

 

৪। করাহিঙ্গা অনুপ্রলবশ করাধ। সম্প্রহত  ায়ান ালরর বর্ ডার গার্ ড পুহেশ ও করাহিঙ্গালের  লে সৃষ্ট অহিরতার কপ্রহক্ষলত 

বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনীর কস্টশান কট নাফ, কসন্ট াটি ডন্স ও আউটলপাস্ট বািারছড়া ও শািপুরীলত অহতহরি র্নবে ক াতালয়ন 

 রা িলয়লছ। পাশাপাহশ উি িানসমূলি সলব ডাচ্চ প্রস্তুহত Aej¤¦‡bi  ােল  সাব ডক্ষহণ  হবলশষ টিে চে ান রলয়লছ। এছাড়াও, ক াস্ট 

গার্ ড বাহিনী বিলর সদ্য সাংলযাহর্ত হের্ার ক্লাস অফলশার কপলট্রাে কিলসে (ওহপহি) সমূি এ  ায ডক্রল  হনলয়াহর্ত রলয়লছ। ক াস্ট গার্ ড 

বাহিনী োহয়ত্বপূণ ড এো ায় টিে কর্ারোর  লরলছ এবাং উি এো ায় অববধ অনুপ্রলবশ ারীলের গহতহবহধর উপর  লঠার নর্রোহর 

বর্ায় করলখ অববধ অনুপ্রলবশ করাধ  রা িলে। বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনী  র্তড  জুন ২০১৮  ালস ক াট ০৬ র্ন বাস্তুচ্যযত 

হ য়ান ার নাগহর ল  কসন্ট াটি ডন্স এো া িলত আট   লর ্ায়াংখােী আহ ড  যালম্প িস্তান্তর  রা িয়।  

 

৫। অপহৃত কর্লে উদ্ধার। গত ০১ জুন ২০১৮ তাহরলখ কগাপন সাংবালের  ােল  র্ানা যায়, োল াপ ্ানাধীন স্যিরবনি 

মুহচরদুয়ানী খাে এো ায় এ েে র্া াত হ ছু কর্লে ও কবাট হর্হি  লর করলখলছ। উি সাংবালের হিহিলত হসহর্ আউটলপাস্ট 

নহেয়ান এর সেস্যরা উি এো ায় গ ন  লর তল্লাহশ চাোলত ্াল । ক াস্ট গার্ ড বাহিনীর উপহিহত কটর কপলয় র্া াত েে কেৌলড় 

পাহেলয় র্ঙ্গলে ঢুল  যায় এবাং বলনর হিতর তল্লাহশ চাহেলয় ক াস্ট গার্ ড সেস্যরা ১৮ র্ন কর্লেল  উদ্ধার  লর। অহিযান েলের 

হন ট কর্লেরা র্া াত দ্বারা হর্হি িওয়ার  ্া র্ানায় এবাং র্া াত েে ০১ টি র্া াহতর  ালর্ ব্যবহৃত কবাট ও কর্লেলের ১০টি 

কবাট খালের পালশ করলখ র্ঙ্গলে পাহেলয় যায় বলে উলল্লখ  লরন। পরবতীলত উি এো ায় ব্যাপ িালব তল্লাহশ চাহেলয় আর ক ান 

হ ছু না কপলয় উদ্ধারকৃত ১৮ র্ন কর্লে এবাং ১০ টি কবাট ৫ নাং স্যতারখােী ইউহনয়ন পহরষে কচয়ারম্যালনর হন ট িস্তান্তর  রা িয় 

এবাং আট কৃত র্া ালতর কবাটটি নহেয়ান ফলরস্ট অহফলস িস্তান্তর  রা িয়। এছাড়াও গত ১৪ জুন ২০১৮ তাহরলখ কগাপন সাংবালের 

হিহিলত ক াস্ট গার্ ড বাহিনীর হসহর্ কস্টশান  াগালোলব ী  য়রা ্ানাধীন িায়োর চর এো ায় হবলশষ অহিযান পহরচােনা  লর 

র্া াত আলনায়ারুে বাহিনীর হন ট িলত অপহৃত ১৩ র্ন কর্লেল  উদ্ধার  লর। উদ্ধারকৃত কর্লেলেরল  ৭ নাং কবত াসী ইউহপ 

কচয়ারম্যালনর  ালছ িস্তান্তর  রা িয়।  

 

৬। বনেস্যয ে ন অহিযান। গত ০৪ জুন ২০১৮ তাহরলখ কগাপন সাংবালের হিহিলত ক াস্ট গার্ ড বাহিনীর হসহর্ কবইস কিাো 

এবাং হসহর্ কস্টশান িাহতয়া কযৌ্িালব িাহতয়া ্ানাধীন র্াগোর চর সাংেগ্ন এো ায় অহিযান পহরচােনা  লর। ক াস্ট গার্ ড বাহিনীর 

উপহিহত বুঝলত কপলর বনেস্যয আোউহিন বাহিনীর সেস্যগণ ক াস্ট গার্ ড বাহিনী সেস্যলের উপর গুহে চাোয় এবাং এ  পয ডালয় 

ক াস্টগার্ ড বাহিনীর সেস্যরাও পাল্টা গুহে চাোয়। কগাোগুহের এ  পয ডালয় র্া াত েলের সেস্যগণ উি িান িলত পাোবার 

কচষ্টা ালে ০২ টি শুটার গান, ০৬ রাউন্ডস তার্ালগাো, ০১ টি রা ো, ০২ টি ছুহর, ০২ টি ো ও ০৪ টি ক াবাইেসি (আোউহিন 

বাহিনীর) ০৩ র্ন  সেস্যল  আট   রা িয়। পরবতীলত আট কৃত বনেস্যয, অস্ত্র ও তার্ালগাো িাহতয়া ্ানায় িস্তান্তর  রা িয়।  

 

৭। কচারাচাোন হবলরাধী অহিযান।  গত ০৯ জুন ২০১৮ তাহরলখ কগাপন সাংবালের হিহিলত হসহর্ কস্টশান  াংো 

ও হসহর্ কস্টশান রুপসা খুেনা ্ানার অন্তগতড ০৬ নাং ঘাট এো ায় এ টি হবলশষ অহিযান পহরচােনা  লর। অহিযান ালে ক াস্ট 

গার্ ড বাহিনীর সেস্যরা ৩,৮১,১৭২ হপস অববধ হবলেশী পট াবাহর্ ও ২,০০০ হপস আতশবাহর্ আাট   লর যার আনু াহন  মূল্য 

২১,০৫,৮৬০/০০ (একুশ েক্ষ পা uচ েক্ষ আটশত ষাট  াত্র)। পরবতীলত আট কৃত  াো াে খুেনা  াস্ট স এর হন ট িস্তান্তর  রা 

িয়।  

 

৮। হবলশষ অহিযান। গত ০৮ জুন ২০১৮ তাহরলখ কগাপন সাংবালের হিহিলত ক াস্ট গার্ ড বাহিনীর হসহর্ কস্টশান স্যপহত  য়রা 

kib‡Lvjv ্ানাধীন বলেশ্বর নেী িলত হবলশষ অহিযান পহরচােনা  লর ২৪০ ক হর্ িহরলণর  াাংস ও ০১ টি কবাটল  উদ্ধার  রা িয়। 
উদ্ধারকৃত িহরলণর  াাংস ও কবাট স্যপহত ফলরস্ট অহফলস িস্তান্তর  রা িয়। 

 

৯। উদ্ধার অহিযান। গত ১১ জুন ২০১৮ তাহরলখ বা খােী নেীর ক ািনায় ০২ টি হির্ কবাট যাত্রীসি আাংহশ িালব ডুলব 

যায়। পরবতীলত হসহর্ কস্টশান  ক্সবার্ার এর সেস্যরা ঘটনািলে হগলয় ২৪ র্ন যাত্রীল  (১৫ র্ন পুরুষ, ০৬ র্ন  হিো ও ০৩ র্ন 

হশশু) উদ্ধার  লর। উদ্ধারকৃত কবাটল   াহেল র হন ট িস্তান্তর এবাং যাত্রীলেরল  হবআইর্হিউটিএ কর্টি ঘালট নাহ লয় কেয়া িয়। 

 
১০। অববধিালব সমুদ্রসী া অহতক্র  ারী হবলেশী নাগহর /  ৎসর্ীবীলের পহরসাংখ্যান।  জুন ২০১৮  ালস বাাংোলেশ ক াস্ট 

গার্ ড বাহিনী  র্তড  অববধিালব সমুদ্রসী া অহতক্র  ারী হবলেশী নাগহর /  ৎসর্ীবী আট   রা িয় নাই। 


