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খাতওয়ারী অক্টাবর ২০১৮ সাক্ের সাফল্য- বাাংোক্েশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনী 

 

১। সব ডক্ াট অর্ডন।     বাাংোক্েশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনী অক্টাবর ২০১৮  াক্স সব ডক্ াট ৮৮ ক াটি ২৫ েক্ষ ৭৪ িার্ার ৪৩৮ 

টা া  মূক্ল্যর অববধ  াো াে আট   ক্র। 

 

২। কচারাচাোন,  াে দ্রব্য হনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অহিযাক্ন আট কৃত উক্েখক্যাগ্য সাফল্য। অক্টাবর ২০১৮ 

 াক্স কচারাচাোন,  াে দ্রব্য হনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অহিযাক্ন সব ডক্ াট ১১ ক াটি ৭৯ েক্ষ ৪৫ িার্ার ৮৮৮ টা ার অববধ পণ্য 

আট   রা িয়। আট কৃত হবহিন্ন দ্রক্ব্যর হববরণ হনম্নরূপঃ 
 

ক্রহ  আট কৃত  াো াে পহর াণ মূল্য (টা া)

কচারাচাোন পণ্য 

1|  অ ক্টন/হর্ক্র্ে/বতে ১৮০০ wjUvi 1,08,000/00 

2|  বাহ্ ডাং িাউর্ার ১৯৪০ wgUvi 24,36,000/00 

3|  কসানা ২৬ গ্রা  ৯০,০০০/০০ 

4|   াক্ব ডে ১০০০ হপস ২৫০/০০ 

5|   চ্চপ ৮৬ টি ১,২৯,০০০/০০ 

6|  অন্যান্য (ক্োিা, ক াবাইে, ক াবাইে সী , নগে টা া) -  ২,২১,৮০৮/০০ 

অস্ত্র উদ্ধার 

1| অস্ত্র ০৪ টি - 

3| রা ো/ছুহর/চাপাহত ০৫ টি - 
 ৎস্য সম্পে 

1|   াক্রন্ট র্াে ১,১৭,৮১,০০০ হ টার ৪১,২৩,৩৫,০০০/00 

2|  কবহুহি/ শাহর র্াে ৩৬১ হপছ ১,৮০,৫০,০০০/00 

3|  অন্যান্য র্াে ৪০,৮৪,৪০০ হ টার ৩১,৫৮,৩৫,৭৫০/00 

4|  ইহেশ ১৬,৬৯৫ ক হর্ ১,০৭,৮৫,৩০০/00 

5|  করনু কপানা ৫,০০,২০০ হপস ১১,৬০,০০০/০০ 

6|  কর্ক্ে আট  ৭২৭ র্ন - 

7|  কবাট ১২৪ টি ৬৪,৬২,৫০০/০০ 

 াে দ্রব্য

1|  ইয়াবা  ১,৮০,৩০১ হপস ৯,০১,৫০,৫০০/০০ 

 2|  হবহিন্ন ধরক্নর হবয়ার ৩৪০ কবাতে/ যান ২,৭০,০০০/০০ 

3|  গাঁর্া ৬৫ ক হর্ ১৩,০০,০০০/০০ 

4|  ক াবাইে ০২ টি ২০০০/০০ 

5|  নগত টা া - ৮০০/০০ 

বনর্ সম্পে

1| হবহিন্ন প্র ার  াঠ ১৩৯৬ ঘনফুট ১৬,৮৭,৫৩০/০০ 

পহরবক্শ রক্ষা

1|  তক্ষ  ০২ টি ১,৯৫,০০,০০০/০০ 

আট কৃত বািন

1| কবাট/ট্রা /িযান ০৬ টি ২০,৫০,০০০/০০ 

1|  বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ  াক্র্ র্হিত ব্যহি ১৬  Rb - 

উদ্ধার অহিযান 

1|  কর্ক্ে/যাত্রী উদ্ধার ২৮ র্ন  

সব ডক্ াট ৮৮,২৫,৭৪,৪৩৮/০০ 
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৩।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অহিযান।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অহিযাক্ন অক্টাবর ২০১৮  াক্স সব ডক্ াট ৭৬ ক াটি ৪৬ েক্ষ ২৮ 

িার্ার ৫৫০ টা ার ১,১৭,৮১,০০০ হ টার  াক্রন্ট র্াে, ৪০,৮৪,৪০০ হ টার অন্যান্য র্াে, ১৬,৬৯৫ ক হর্ ইহেশ, ৩৬১ হপছ কবহুহি/ 

 শাহর র্াে, ৫,০০,২০০ হপস করনু কপানা, ১২৪টি কবাট ও ৭২৭ র্ন কর্ক্েক্  আট   রা িয়।  

 

৪। করাহিঙ্গা অনুপ্রক্বশ করাধ।  সম্প্রহত  ায়ান াক্রর বর্ ডার গার্ ড পুহেশ ও করাহিঙ্গাক্ের  ক্ে সৃষ্ট অহিরতার কপ্রহক্ষক্ত 

বাাংোক্েশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনীর কস্টশান কট নাফ, কসন্ট াটি ডন্স ও আউটক্পাস্ট বািারছিা ও শািপুরীক্ত অহতহরি র্নবে ক াতাক্য়ন 

 রা িক্য়ক্ছ। পাশাপাহশ উি িানসমূক্ি সক্ব ডাচ্চ প্রস্তুহত Aej¤¦‡bi  ােক্  সাব ডক্ষহণ  হবক্শষ টিে চে ান রক্য়ক্ছ। এছািাও, ক াস্ট 

গার্ ড বাহিনী বিক্র সদ্য সাংক্যাহর্ত হের্ার ক্লাস অফক্শার কপক্ট্রাে কিক্সে (ওহপহি) সমূি এ  ায ডক্রক্  হনক্য়াহর্ত রক্য়ক্ছ। ক াস্ট গার্ ড 

বাহিনী োহয়ত্বপূণ ড এো ায় টিে কর্ারোর  ক্রক্ছ এবাং উি এো ায় অববধ অনুপ্রক্বশ ারীক্ের গহতহবহধর উপর  ক্ঠার নর্রোহর 

বর্ায় করক্খ অববধ অনুপ্রক্বশ করাধ  রা িক্ে।  

 

৫। হবক্শষ অহিযান।  গত ০২ অক্টাবর ২০১৮ তাহরক্খ হবহসহর্ আউটক্পাস্ট  নপুরা কগাপন সাংবাক্ের  ােক্  কিাো কর্োর 

 নপুরা ্ানাধীন র্ােচর ও র্াগোর চক্রর  াঝখাক্ন ক ঘনা নেীক্ত অহিযান পহরচােনা  ক্র। উি অহিযাক্ন ১২ র্ন র্া াতসি ০২ টি ো, ০২ 

টি ছুহর, ০২ টি কোিার েম্বা রর্, ০৪ টি বাক্েঁর েম্বা োঠি, ০১ টি ইহিন চাহেত  াক্ঠর কবাট আট   রা িয়। পরবতীক্ত আট কৃত র্া াত ও 

 াো াে  নপুরা ্ানায় িস্তান্তর  রা িয়। 

 

৬। র্া াত হবক্রাধী অহিযান।   

( ) গত ১৮ অক্টাবর ২০১৮ তাহরক্খ এইচহপহব গিাই ও হবহসহর্ আউটক্পাস্ট কগাপন সাংবাক্ের হিহিক্ত শ্যা নগর ্ানাধীন 

হশরা  ট া এো ায় হবক্শষ অহিযান পহরচােনা  ক্র। উি অহিযাক্ন ক ান র্া াতক্  আট   রক্ত না পারক্েও র্া াত রাক্সে 

বাহিনীর এ টি অিায়ী  যাম্প ধ্বাংস  রা িয়।  

 

(খ) গত ২৫ অক্টাবর ২০১৮ তাহরক্খ কগাপন সাংবাক্ের  ােক্  র্ানা যায়, শ্যা নগর ্ানাধীন চুনকুহি খাে  এ টি র্া াত েে 

অবিান  রক্ছ। উি সাংবাক্ের হিহিক্ত হবহসহর্ কস্টশান ক খােী এর এ টি হবক্শষ অহিযান েে উি এো ার উক্েক্শ্য গ ন  ক্র। 

ক াস্ট গার্ ড সেস্যক্ের উপহিহত কটর কপক্য় র্া াত েে পাহেক্য় যাওয়ার কচষ্টা  াক্ে বনেস্যয  ামুন বাহিনীর ০১ র্ন সেস্যক্  আট  

 রা িয়। পরবতীক্ত আট কৃত র্া াতক্  শ্যা নগর ্ানায় িস্তান্তর  রা িয়। 

 

৭। অপহৃত কর্ক্ে উদ্ধার অহিযান। গত ২৪ অক্টাবর ২০১৮ আনু াহন  ০৯৩০ ঘটি ায় কগাপন সাংবাক্ের  ােক্  র্ানা 

যায়, স্যিরবন সাতক্ষীরা করক্ির শ্যা নগর ্ানার অন্তগ ডত চুনকুহি খাে এো ায় এ েে র্া াত হ ছু কর্ক্েক্  হর্হি  ক্র করক্খক্ছ। 

উি সাংবাক্ের হিহিক্ত ক াস্ট গার্ ড বাহিনী পহি  কর্াক্নর অধীনি হবহসহর্ কস্টশান ক খােীর এ টি েে চুনকুহি খাে এো ায় 

অহিযান পহরচােনা  ক্র। ক াস্ট গার্ ড এর উপহিহত কটর কপক্য় র্া াত েে কবাটসি দ্রুতগহতক্ত পাোক্নার কচষ্টা  রক্ে অহিযান েে 

তাক্ের ধাওয়া  ক্র এবাং ০২ রাউন্ড ব্াাং   াটি ডর্ ফায়ার  ক্র। এ পয ডাক্য় র্া াত েে কবাটটি খাক্ের পাক্শ হিহিক্য় বক্নর হিতক্র 

অবিান কনয় এবাং ক াস্ট গাক্র্ ডর কবাটক্  েক্ষয  ক্র কগাোবষ ডণ শুরু  ক্র। ক াস্ট গার্ ড অহিযান েে এর পাল্টা র্বাক্ব ০৭ রাউন্ড 

তার্া কগাো ফায়ার  ক্র। এ পয ডাক্য় কগাোবষ ডণ বন্ধ িক্ে ক াস্ট গার্ ড অহিযান েে সত ডতার সাক্্ র্া াত েক্ের কবাক্টর হেক্  

অগ্রসর িয় এবাং এ র্ন হর্হিকৃত কর্ক্েক্  উদ্ধার  ক্র। উি িান িক্ত অহিযান েে র্া াতক্ের কফক্ে যাওয়া ০৪ টি এ নো 

বন্দু  (কেশীয় কতরী) সি ০১ টি ছুহর, ২০৩ হপস আঁতশবাহর্, ০১টি ক াবাইে, ১০০০ হপস  াক্ব ডে,  যাশ টা া ৫,৮০৮/০০ উদ্ধার  ক্র 

এবাং পরবতীক্ত শ্যা নগর ্ানায় িস্তান্তর  ক্র। পরবতী হেক্ন অহিযান েে পুনরায় চুনকুহি খাক্ে অহিযান পহরচােনা  ক্র এবাং 

িানীয় কো র্ক্নর সিায়তায়  ামুন বাহিনীর ০১ র্ন সহক্রয় র্া াত সেস্যক্  আট   রক্ত সক্ষ  িয় এবাং আট কৃত র্া াত 

েক্ের সেস্যক্  শ্যা নগর ্ানায় িস্তান্তর  রা িয়। উক্েখ্য, উি অহিযাক্ন ক াস্ট গার্ ড সেস্যক্ের ক ান প্র ার ক্ষয়ক্ষহত িয়হন। 

 

৯। অববধিাক্ব সমুদ্রসী া অহতক্র  ারী হবক্েশী নাগহর /  ৎসর্ীবীক্ের পহরসাংখ্যান।   অক্টাবর ২০১৮  াক্স 

বাাংোক্েশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনী  র্তড  অববধিাক্ব সমুদ্রসী া অহতক্র  ারী হবক্েশী নাগহর /  ৎসর্ীবী আট   রা িয় নাই। 


