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খাতওয়ারী জুলাই ২০১৮ সাললর সাফল্য- বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনী
১।
সব ডল াট অর্ডন।
বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনী জুলাই ২০১৮ ালস সব ডল াট ১২৯ ক াটি ৬৬ লক্ষ ৯৮ িার্ার ৩০ টা া
মূলল্যর অববধ ালা াল আট লর।
২।
কচারাচালান, াে দ্রব্য হনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অহিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সাফল্য।
জুলাই
২০১৮
ালস কচারাচালান, াে দ্রব্য হনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অহিযালন সব ডল াট ০২ ক াটি ৩০ লক্ষ ৩৮ িার্ার ০৩০ টা ার অববধ
পণ্য আট রা িয়। আট কৃত হবহিন্ন দ্রলব্যর হববরণ হনম্নরূপঃ
ক্রহ
আট কৃত ালা াল
কচারাচালান পণ্য
1| অ লটন/হর্লর্ল
2| বাহ্ডাং িাউর্ার/ওয়যার করাপ
3| কসানা
4| ড্রা /ব্যালরল
5| অন্যান্য (ললািা, চাউল, ক াবাইল)
অস্ত্র উদ্ধার
অস্ত্র
1|
ব্লযাাং াটির্ড
2|
কগালার কখাসা
3|
াে দ্রব্য
1| ইয়াবা
2| হবহিন্ন ধরলনর হবয়ার
3| হসগালরট
4| কেশীয় ে
বনর্ সম্পে
হবহিন্ন প্র ার াঠ
1|
পহরবলশ রক্ষা
1| পহলহ্ন
2| িহরলণর া্া
3| িহরলণর চা ড়া
4| র্বাইকৃত িহরণ
আট কৃত বািন
কবাট/ট্রা / টর সাইল ল
1|
আট কৃত র্নবল
বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ ালর্ র্হড়ত ব্যহি
1|
উদ্ধার অহিযান
অপহৃত কর্লল উদ্ধার
1|
মৃতলেি উদ্ধার
2|

পহর াণ

মূল্য (টা া)

3,770 wjUvi
4,390 wgUvi
৬৬০ গ্রা
৩৮ টি
-

1,96,800/00
53,42,000/00
27,16,980/00
১৬,৫০০/০০
১,৫১,৯৫০/০০

08 wU
02 ivDÛm
05 ivDÛm

-

10,065 wcm
১,৭৭০ ‡evZj/K¨vb
22,800 kjvKv
৪,০০০ হলটার

50,32,500/00
৮,৮৫,০০0/00
2,28,000/00
20,00,000/00

460 NbdzU

5,57,000/00

৮৫,২০৫ ক হর্
01 wU
0৪ wU
০৩ টি

7,95,750/00
-

০৯ টি

৫০,০০,০০০/০০

02 Rb

-

08 Rb
০৮ র্ন

সব ডল াট

২,৩০,৩৮,০৩০/০০

৩।
ৎস্য সম্পে রক্ষা অহিযান।
ৎস্য সম্পে রক্ষা অহিযালন জুলাই ২০১৮ ালস সব ডল াট ১২৭ ক াটি ৩৬ লক্ষ ৬০
িার্ার টা ার ২,০১,৪৯,৫০০ হ টার ালরন্ট র্াল, ৭৯,৭৮,৪০০ হ টার অন্যান্য র্াল, ৫৩৩ হপস কবহুহি/ শাহর র্াল,
৩,১২,৯৬,২০০ হপস করনু কপানা, ০৪ টি কবাট ও ১৪ র্ন কর্ললল আট রা িয়।
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৪।
করাহিঙ্গা অনুপ্রলবশ করাধ।
সম্প্রহত ায়ান ালরর বর্ ডার গার্ ড পুহলশ ও করাহিঙ্গালের লে সৃষ্ট অহিরতার কপ্রহক্ষলত
বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনীর কস্টশান কট নাফ, কসন্ট াটিন্সড ও আউটলপাস্ট বািারছড়া ও শািপুরীলত অহতহরি র্নবল ক াতালয়ন
রা িলয়লছ। পাশাপাহশ উি িানসমূলি সলব ডাচ্চ প্রস্তুহত Aej¤¦‡bi ােল সাব ডক্ষহণ হবলশষ টিল চল ান রলয়লছ। এছাড়াও, ক াস্ট
গার্ ড বাহিনী বিলর সদ্য সাংলযাহর্ত হলর্ার ক্লাস অফলশার কপলট্রাল কিলসল (ওহপহি) সমূি এ ায ডক্রল হনলয়াহর্ত রলয়লছ। ক াস্ট গার্ ড
বাহিনী োহয়ত্বপূণ ড এলা ায় টিল কর্ারোর লরলছ এবাং উি এলা ায় অববধ অনুপ্রলবশ ারীলের গহতহবহধর উপর লঠার নর্রোহর
বর্ায় করলখ অববধ অনুপ্রলবশ করাধ রা িলে। বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনী র্তড জুলাই ২০১৮ ালস বাাংলালেলশ অববধিালব
ায়ান ার নাগহর অনুপ্রলবশ, আট এবাং ায়ান ালর কফরত পাঠালনা িয়হন।
৫।
অস্ত্র উদ্ধার অহিযান।
গত ০৯ জুলাই ২০১৮ তাহরলখ কগাপন সাংবালের হিহিলত ক াস্ট গার্ ড বাহিনীর পহি কর্ালনর
হসহর্ কস্টশান ক খালী ও বনহবিালগর এ টি টি শ্যা নগর ্ানাধীন চুনকুহড় খাল এলা ায় হবলশষ অহিযান পহরচালনা লর।
চুনকুহড় খাললর হিতলর এ টি ইহিনচাহলত কবালটর উপহিহত বুঝলত কপলর টিল েল কবাটটি ্া ালনার র্ন্য ইশারা লর। বনহবিাগ ও
ক াস্ট গার্ ড বাহিনীর টিল েললর উপহিহত কটর কপলয় কবাটটি না ্াহ লয় দ্রুতগহতলত পালালনার কচষ্টা রলল টিল েল তালের ধাওয়া
লর এ পযা©কয় ০২ র্ন পাচার ারীসি কবাটটিল আট রলত সক্ষ িয়। আট কৃত কবাটটিলত তোহশ লর কেশীয় ০৩ টি পাইপ
গান ও ০৩ টি র্বাইকৃত িহরণ উদ্ধার রা িয়। পরবতীলত আট কৃত িহরণ হশ ারীসি উদ্ধারকৃত কবাট, পাইপ গান ও র্বাইকৃত িহরণ
শ্যা নগর ্ানায় িস্তান্তর রা িয়।
৬।
হবলশষ অহিযান।
গত ১০ জুলাই ২০১৮ তাহরলখ কগাপন সাংবালের ােল র্ানা যায়, পহি কর্ালনর অন্তর্ভডি
োল াপ ্ানাধীন ঢা ী নেী সাংলগ্ন বাস্যিী গ্রা এলা ায় র্া াত বাহিনীর সেস্যরা র্া াহত ালর্ ব্যবিালরর র্ন্য অস্ত্র লুহ লয়
করলখলছ। উি সাংবালের হিহিলত ক াস্ট গার্ ড বাহিনীর হসহর্ কবইস াংলা ও হসহর্ আউটলপাস্ট নহলয়ালনর এ টি হবলশষ অহিযান েল
উি এলা ায় তোহশ চালালত ্াল । অহিযান েল ঢা ী নেী সাংলগ্ন র্ঙ্গললর পালশ বস্তায় ক াড়ালনা পহরতযি অবিায় ০৪ টি
হসলঙ্গল ব্যালরল কেশীয় গান উদ্ধার লর। অতঃপর উি এলা ায় আলরা তোহশ লর ক ান হ ছু না কপলয় অহিযান েল উি িান
তযাগ লর। পরবতীলত ১১ জুলাই ২০১৮ তাহরলখ উদ্ধারকৃত গান োল াপ ্ানায় িস্তান্তর রা িয়।
৭।
বনেস্যয ে ন অহিযান। গত ১২ জুলাই ২০১৮ তাহরলখ কগাপন সাংবালের ােল র্ানা যায়, স্যিরবন সাতক্ষীরা করলির
ড
অন্তগত শ্যা নগর ্ানাধীন াটিিাঙ্গা এলা ায় এ েল র্া াত হ ছু কর্ললল হর্হি লর করলখলছ। উি সাংবালের হিহিলত ক াস্ট
গার্ ড বাহিনীর হসহর্ কস্টশান ক খালীর এ টি হবলশষ অহিযান েল উি এলা ায় গ ন লর তোহশ চালালত ্াল । ক াস্ট গার্ ড
বাহিনীর উপহিহত কটর কপলয় র্া াত েললর কবাটটি না ্াহ লয় দ্রুতগহতলত পালালনার কচষ্টা রলল অহিযান েল তালের ধাওয়া লর
এবাং অহিযান েল কবাটল লক্ষয লর ০২ রাউন্ড ব্লযাাং াটির্ড ফায়ার লর। এ পযা©কয় র্া াত েল কবাটটিল খাললর পালশ হিহড়লয়
বলনর হিতর অবিান কনয় এবাং ক াস্ট গার্ ড বাহিনীর কবাটল লক্ষয লর কগালাবষ©ণ শুরু রলল ক াস্ট গার্ ড বাহিনীও পাল্টা কগালাবষ ডণ
রলত ্া লল র্া াত েল পাহললয় র্ঙ্গললর হিতর ঢুল যায় এবাং বলনর হিতর তোহশ চাহললয় ক াস্ট গার্ ড সেস্যরা উি িান িলত
র্া াতলের ব্যবহৃত হবহিন্ন ালা াল, ০২ টি এ নলা বন্দু , ০৫ রাউন্ড কগালার কখাসা, ০১ টি কবাট এবাং অপহৃত ০৮ র্ন কর্ললল
উদ্ধার লর। পরবতীলত উি এলা ায় ক াস্ট গার্ ড বাহিনী সাড়াহশ অহিযান শুরু লর এবাং র্া াতলের ০২ টি আস্তানা ধ্বাংস লর।
পরবতীলত উদ্ধারকৃত কর্লললেরল র র্াননগলর এবাং মুহন্সগি ইউহনয়ন পহরষে কচয়ারম্যালনর হন ট এবাং আট কৃত র্া ালতর
কবাটটি ক খালী ফলরস্ট অহফলস িস্তান্তর রা িয়। গত ১৩ জুলাই ২০১৮ তাহরলখ বন্দু ও কগালার কখাসা শ্যা নগর ্ানায় িস্তান্তর
রা িয়।
৮।
উদ্ধার অহিযান।
গত ০৬ জুলাই ২০১৮ তাহরলখ সীতাকুন্ড ্ানাধীন বাসবাহড়য়া সী বীচ এলা ায় ০৩ র্ন ছাত্র
পাহনলত ডুলব যায়। পরবতীলত হসহর্ কবইস চট্টগ্রা , কনৌ বাহিনী কসায়ার্ ডস এবাং ফায়ার সাহিডস এর সেস্যরা ঘটনািলল হগলয় ০৩ র্ন
ছালত্রর রলেি উদ্ধার লর। উদ্ধারকৃত মৃতলেিগুললা সীতাকুন্ড ্ানায় িস্তান্তর রা িয়। এছাড়াও গত ১৫ জুলাই ২০১৮ তাহরলখ
চ হরয়া ্ানাধীন াতাল ািহর নেী এলা ায় ০৫ র্ন কছলল পাহনলত ডুলব যায়। পরবতীলত হসহর্ কস্টশান লিশখালী, ফায়ার সাহিডস,
পুহলশ ও িানীয় র্নগলণর ােল ঘটনািলল িলত ০৫ র্ন কছললর রলেি উদ্ধার রা িয়। উদ্ধারকৃত মৃতলেিগুললা চ হরয়া ্ানায়
িস্তান্তর রা িয়।
৯।
অববধিালব সমুদ্রসী া অহতক্র ারী হবলেশী নাগহর / ৎসর্ীবীলের পহরসাংখ্যান।
জুলাই
২০১৮
বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনী র্তড অববধিালব সমুদ্রসী া অহতক্র ারী হবলেশী নাগহর / ৎসর্ীবী আট রা িয় নাই।
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ালস

