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খাতওয়ারী আগস্ট ২০১৮ সালের সাফল্য- বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনী
১।
সব ডল াট অর্ডন।
বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনী আগস্ট ২০১৮ ালস সব ডল াট ১৯৪ ক াটি ১১ েক্ষ ৬৩ িার্ার ১০ টা া
মূলল্যর অববধ াো াে আট লর।
২।
কচারাচাোন, াে দ্রব্য হনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অহিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সাফল্য।
আগস্ট ২০১৮
ালস কচারাচাোন, াে দ্রব্য হনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অহিযালন সব ডল াট ০৬ ক াটি ৮১ েক্ষ ০২ িার্ার ১০ টা ার অববধ পণ্য
আট রা িয়। আট কৃত হবহিন্ন দ্রলব্যর হববরণ হনম্নরূপঃ
ক্রহ
আট কৃত াো াে
কচারাচাোন পণ্য
1| অ লটন/হর্লর্ে/বতে
2| ওয়যার করাপ
3| হচহন
4| কসানা
5| অন্যান্য (লোিা, ক াবাইে, ক াবাইে সী )
অস্ত্র উদ্ধার
অস্ত্র
1|
তার্ালগাো
2|
রা ো/ছুহর/চাপাহত
3|
াে দ্রব্য
1| ইয়াবা
2| হবহিন্ন ধরলনর হবয়ার
3| কফনহসহর্ে
4| গাঁর্া
বনর্ সম্পে
হবহিন্ন প্র ার াঠ
1|
পহরবলশ রক্ষা
1| পহেহিন
আট কৃত বািন
কবাট/ট্রা /িযান
1|
আট কৃত র্নবে
বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ ালর্ র্হিত ব্যহি
1|
উদ্ধার অহিযান
কর্লে/যাত্রী উদ্ধার
1|
মৃতলেি উদ্ধার
2|
কবাট উদ্ধার
3|

পহর াণ

মূল্য (টা া)

4,250 wjUvi
১৫0 wgUvi
৩০০ ক হর্
১০২.২৯ গ্রা
-

3,53,700/00
75,000/00
9,000/00
4,21,090/০০
71,500/00

04 wU
09 ivDÛ
10 টি

-

1,14,721 wcm
৩০ ‡evZj/K¨vb
২০ কবাতে
৪৭৫ গ্রা

5,73,60,500/00
45,000/00
20,000/00
9,500/00

969.21 NbdzU

19,41,220/00

৫,৫০০ ক হর্

10,65,000/00

০৫ টি

৬৭,৩০,৫০০/০০

28 Rb

-

56 Rb
০১ র্ন
০২ টি

-

সব ডল াট

৬,৮১,০২,০১০/০০

৩।
ৎস্য সম্পে রক্ষা অহিযান।
ৎস্য সম্পে রক্ষা অহিযালন আগস্ট ২০১৮ ালস সব ডল াট ১৮৭ ক াটি ৩০ েক্ষ ৬১
িার্ার টা ার ৩,৮২,৫২,৫০০ হ টার ালরন্ট র্াে, ৬৭,১৭,৯০০ হ টার অন্যান্য র্াে, ২৭৫ ক হর্ র্াট া, ৬৫৬ হপস কবহুহি/ শাহর
র্াে, ২,৫০,৫০,০০০ হপস করনু কপানা, ০২ টি কবাট 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 াটিন্সড ও আউটলপাস্ট বািারছিা ও শািপুরীলত অহতহরি র্নবে ক াতালয়ন
রা িলয়লছ। পাশাপাহশ উি িানসমূলি সলব ডাচ্চ প্রস্তুহত Aej¤¦‡bi ােল সাব ডক্ষহণ হবলশষ টিে চে ান রলয়লছ। এছািাও, 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
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বর্ায় করলখ অববধ অনুপ্রলবশ করাধ রা িলে। বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনী র্তড আগস্ট ২০১৮ ালস বাাংোলেলশ অববধিালব
ায়ান ার নাগহর অনুপ্রলবশ, আট এবাং ায়ান ালর কফরত পাঠালনা িয়হন।
৫।
অস্ত্র উদ্ধার অহিযান।
গত ১০ আগস্ট ২০১৮ তাহরলখ কগাপন সাংবালের হিহিলত ক াস্ট গার্ ড বাহিনী স্যিরবলনর
হবহসহর্ আউটলপাস্ট তজুমুহিন ও তজুমুহিন িানা পুহেলশর এ টি টি তজুমুহিন িানাধীন চর নাসহরন এো ায় হবলশষ অহিযান
পহরচােনা লর। উি অহিযান পহরচােনা ালে নহর্র বাহিনীর ০৯ র্ন র্া াতসি ০১ টি পাইপ গান ও ০১ টি কবাট আট রা িয়।
পরবতীলত আট কৃত র্া াত, পাইপ গান ও কবাট তজুমুহিন িানায় িস্তান্তর রা িয়।
৬।
হবলশষ অহিযান।
গত ০১ আগস্ট ২০১৮ তাহরলখ কগাপন সাংবালের হিহিলত ক াস্ট গার্ ড বাহিনীর হবহসহর্ কস্টশান
িাহতয়া ও আউটলপাস্ট নপুরা িাহতয়া িানাধীন হনঝু দ্বীপ এো ায় অহিযান পহরচােনা লর। উি অহিযান পহরচােনা ালে ০১
র্ন র্া াতসি ০১ টি রা ো ও ০২ টি ছুহর আট রা িয়। পরবতীলত আট কৃত র্া াত, রা ো ও ছুহর িাহতয়া িানায় িস্তান্তর রা
িয়।
৭।
বনেস্যয ে ন অহিযান। গত ১৩ আগস্ট ২০১৮ তাহরলখ হবহসহর্ কস্টশান িাহতয়া কগাপন সাংবালের ােল র্া াত েলের
অবিান র্ানলত কপলর অপালরশান েে হতনটি িালগ হবিি িলয় িাহতয়া িানাধীন চরগাহসয়া এো ায় কগাপলন অবিান কনয়। পলর
এ লযালগ অহিযান পহরচােনা লর ফ রা বাহিনীর অন্যত প্রধান সিলযাগী নাহসর র্া াতল ০১টি শুটার গান, ০১টি কেশীয় এ
নো বন্দু , ০৯টি তার্ালগাো, ০৪টি পাইলরালট হন , ০৮টি ক াবাইে কফান (হবহিন্ন ব্রালের), ০৯টি ক াবাইে হস (হবহিন্ন
ক াম্পাহনর)সি ধরলত সক্ষ িলেও ফ রাসি অন্যান্য র্া াতরা পাহেলয় যায়। পরবতীলত আট কৃত র্া াত, অস্ত্র, তার্ালগাো,
পাইলরালট হন , ক াবাইে কফান ও ক াবাইে হস িাহতয়া িানায় িস্তান্তর রা িয়। উি ঘটনায় িাহতয়া িানায় আসা ীলের হবরুলদ্ধ
া ো োলয়র রা িয়।
৮।
উদ্ধার অহিযান।
গত ০২ আগস্ট ২০১৮ তাহরলখ এ টি হফহশাং কবালটর ইহিন হব ে িওয়ায় োপািা িানাধীন
কুয়া াটা এো ায় িাসলত শুরু লর। িানীয়লের ােল খবর কপলয় হবহসহর্ কস্টশান হনদ্রাসহখনা এর সেস্যরা ঘটনািলে হগলয় উদ্ধার
অহিযান চাহেলয় এ টি হফহশাং কবাটসি ১৫ র্ন কর্লেল উদ্ধার রলত সক্ষ িয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত কর্লেলের প্রািহ
হচহ ৎসা কেওয়ার পর কবাটটি িানীয় প্রহতহনহধর উপহিহতলত াহেল র হন ট ও কর্লেলেরল স্বর্নলের হন ট িস্তান্তর রা িয়।
এছািাও গত ১৮ আগস্ট ২০১৮ তাহরলখ ইট কবাঝাইকৃত এ টি কবাট ক ঘনা ক ািনায় ডুবলত িাল । পরবতীলত িানীয়লের ােল
খবর কপলয় হবহসহর্ কস্টশান গর্াহরয়া এর সেস্যরা ঘটনািলে হগলয় ১০ র্নল উদ্ধার লর এবাং গত ২৯ আগস্ট ২০১৮ তাহরলখ
ক ৌেিীর িাট েঞ্চ ঘাট এো ায় ০১ টি যাত্রীবািী কবাট ১৫ র্ন যাত্রী হনলয় ডুলব যায়। খবর কপলয় হবহসহর্ কস্টশান হির্ো এর সেস্যরা
ঘটনািলে হগলয় উদ্ধার অহিযান শুরু লর ১৪ র্ন যাত্রীল উদ্ধার রলত সক্ষ িয় এবাং ০১ র্ন যাত্রীল না কপলয় উদ্ধার অহিযান
চাোলত িাল । পরবতীলত ৩১ আগস্ট ২০১৮ তাহরলখ িানীয় কর্লেরা হনলখার্ মৃতলেিটি উদ্ধার লর।
৯।
অববধিালব সমুদ্রসী া অহতক্র ারী হবলেশী নাগহর / ৎসর্ীবীলের পহরসাংখ্যান।
আগস্ট ২০১৮ ালস বাাংোলেশ
ক াস্ট গার্ড বাহিনী র্তড অববধিালব সমুদ্রসী া অহতক্র ারী হবলেশী নাগহর / ৎসর্ীবী আট রা িয় নাই।
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