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খাতওয়ারী মার্ চ ২০১৯ সালের সাফল্য- বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ চ বাহিনী
১।
সব চলমাট অর্চন।
বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ চ বাহিনী মার্ চ ২০১৯ মালস সব চলমাট ১৬৪ ক াটি ১৪ েক্ষ ৯৮ িার্ার ৮৫০ টা া
মূলল্যর অববধ মাোমাে আট লর।
২।
কর্ারার্াোন, মাে দ্রব্য হনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অহিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সাফল্য।
মার্ চ ২০১৯ মালস
কর্ারার্াোন, মাে দ্রব্য হনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অহিযালন সব চলমাট ৩৭ ক াটি ৫৩ েক্ষ ৭৯ িার্ার ৬০০ টা ার অববধ পণ্য
আট রা িয়। আট কৃত হবহিন্ন দ্রলব্যর হববরণ হনম্নরূপঃ
ক্রহম
আট কৃত মাোমাে
কর্ারার্াোন পণ্য
১।
বাহ্চাং িাউর্ার
২।
অয়যার করাপ
৩।
স্ক্যাপ
৪।
কের্ার/ব্লা লির্
৫।
হর্লর্ে
৬।
কমাবাইে
৭।
কমাবাইে হসম
৮।
পাাংগাস কপানা/অববধ মাছ/লর্ওয়া মাছ
৯।
ট্রা
অস্ত্র উদ্ধার
১।
অস্ত্র
২।
তার্া কগাো
৩।
ো/ছুহর/পাইলরালট হন
মৎস্য সম্পে
১।
ালরন্ট র্াে
২।
কবহুহি/মশাহর র্াে
৩।
অন্যান্য র্াে
৪।
র্াট া
৫।
করনু কপানা
৬।
কবাট
মাে দ্রব্য
১।
ইয়াবা
২।
হবহিন্ন ধরলনর হবয়ার
৩।
কেশীয় মে
৪।
কবাট/হসএনহর্
পহরবলশ রক্ষা
১।
তক্ষ
২।
িহরলণর মা্া
৩।
িহরলণর র্ামড়া
৪।
িহরলণর মাাংস
৫।
পহেহ্হেন
আট কৃত র্নবে
১।
বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ ালর্ র্হড়ত ব্যহি
উদ্ধার অহিযান
১।
অপহৃত কর্লে
২।
যাত্রী/ক্রু উদ্ধার
৩।
মৃতলেি উদ্ধার
৪।
কবাট উদ্ধার
৫।
অববধ অহিবাসী

পহরমাণ

মূল্য (টা া)

৬৫ হমটার
৩০০ হমটার
১২০ ক হর্
০৩ টি
৫,৬০০ হেটার
০৪ টি
২৬ টি
১,৪৭০ ক হর্
০১ টি

৪৫,০০০/০০
৬,০০,০০০/০০
৬,০০০/০০
৩৫,০০,০০০/০০
২,৮০,০০০/০০
১০,০০০/০০
২,৬০০/০০
৫,১৫,০০০/০০
১০.০০,০০০/০০

১১ টি
২১ রাউন্ড
১৫ টি

-

১,৬৯,১৭,৩০০ হমটার
৫২১ হপস
৭২,২৮,১৫০ হমটার
৪৩,৫৬০ ক হর্
১,৯৬,৯৫,০০০ হপস
৯৫ টি

৫৯,২১,০৫,৫০০/০০
২,৬২,৫০,০০০/০০
৫৮,৮৪,৪৩,২৫০/০০
৮১,৬৮,০০০/০০
৩,৯৩,৯০,০০০/০০
১,১৭,৬২,৫০০/০০

৭,১৮,৭১৭ হপস
১,১০৬ কবাতে/ যান
২৬ হেটার
০২ টি

৩৫,৯৩,৫৮,৫০০/০০
২০,০৩,৫০০/০০
১৩,০০০/০০
৬,০০,০০০/০০

০১ টি
০৩ টি
০৩ টি
৩৭ ক হর্
১,৫৫০ ক হর্

৭২,০০,০০০/০০

২,৩২,৫০০/০০

০৯ র্ন

-

১১ র্ন
২৫ র্ন
০৫ টি
০৩ টি
২৯ র্ন
সব চলমাট

1

১৬৪,১৪,৯৮,৮৫০/০০
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৩।
মৎস্য সম্পে রক্ষা অহিযান।
মৎস্য সম্পে রক্ষা অহিযালন মার্ চ ২০১৯ মালস সব চলমাট ১২৬ ক াটি ৬১ েক্ষ ৬১
িার্ার ২৫০ টা ার ১,৬৯,১৭,৩০০ হমটার ালরন্ট র্াে, ৭২,২৮,১৫০ হমটার অন্যান্য র্াে, ৪৩,৫৬০ ক হর্ র্াট া, ৫২১ হপছ কবহুহি/
মশাহর র্াে, ১,৯৬,৯৫,০০০ টি করনু কপানা ও ৯৫ টি কবাট আট রা িয়।
৪।
অববধ অনুপ্রলবশ করাধ।
হময়ানমালরর বর্ চার গার্ চ পুহেশ ও করাহিঙ্গালের মলে সৃষ্ট অহিরতার কপ্রহক্ষলত বাাংোলেশ
ক াস্ট গার্ চ বাহিনীর কস্টশান কট নাফ, কসন্টমাটিন্সচ ও আউটলপাস্ট বািারছড়া ও শািপুরীলত অহতহরি র্নবে কমাতালয়ন রলয়লছ।
পাশাপাহশ উি িানসমূলি সলব চাচ্চ প্রস্তুহত অবেম্বলনর মােলম সাব চক্ষহণ হবলশষ টিে র্েমান রলয়লছ। এছাড়াও, ক াস্ট গার্ চ বাহিনী
বিলর সদ্য সাংলযাহর্ত হের্ার ক্লাস অফলশার কপলট্রাে কিলসে (ওহপহি) সমূি এ ায চক্রলম হনলয়াহর্ত রলয়লছ। ক াস্ট গার্ চ বাহিনী
োহয়ত্বপূণ চ এো ায় টিে কর্ারোর লরলছ এবাং উি এো ায় অববধ অনুপ্রলবশ ারীলের গহতহবহধর উপর ল ার নর্রোহর বর্ায়
করলখ অববধ অনুপ্রলবশ করাধ রা িলে। মার্ চ ২০১৯ মালস অত্র বাহিনী র্তচ অববধিালব বাাংোলেলশ অনুপ্রলবশ ালে ক ান ব্যহিল
আট / কফরত পা ালনা িয়হন।
৫।

র্া াত হবলরাধী হবলশষ অহিযান।
।
গত ০৫ মার্ চ ২০১৯ তাহরখ কগাপন সাংবালের হিহিলত হবহসহর্ কবইস কিাো এবাং হবহসহর্ কস্টশান িাহতয়ার
সমন্বলয় কনায়াখােী কর্োর িাহতয়া উপলর্োধীন হনঝুম দ্বীপ এো ায় র্েেস্যয রািাত বাহিনীর হবরুলদ্ধ অহিযান পহরর্ােনা
রা িয়। এ সময় র্েেস্যয েলের সেস্য ইরা ল আট
রা িয়। পরবতীলত তার কেওয়া তথ্যমলত বাহড় ক্ল ০২টি
রামো এবাং ০২টি পাইলরালট হন উদ্ধার রা িয়। পরবতীলত আট কৃত র্া াত ও উদ্ধারকৃত অস্ত্রাহে িাহতয়া ্ানায়
িস্তান্তর রা িয়।
খ।
গত ১৬ মার্ চ ২০১৯ তাহরখ কগাপন সাংবালের হিহিলত র্ানা যায়, োল াপ ্ানাধীন স্যিরবনি হশবসা নেীর
াোবগী সাংেগ্ন মুহর্র দুয়ানী এো ায় র্া াত বাহিনীর র্া াহত ালর্ ব্যবহৃত পুরালনা ও পহরতযি অস্ত্র লু াহয়ত অবিায়
আলছ। উি সাংবালের হিহিলত হবহসহর্ আউটলপাস্ট নহেয়ান এর এ টি হবলশষ অহিযান েে োল াপ ্ানার অন্তগতচ মুহর্র
দুয়াহন খাে এো ায় তোহশ র্াোয় এবাং এ টি বস্তার মলে পহরতযি অবিায় ০৫টি কেশীয় ততহর পাইপ গান উদ্ধার লর ।
পরবতীলত উদ্ধারকৃত ০৫ টি কেশীয় পাইপগান োল াপ ্ানায় িস্তান্তর রা িয়।
(গ)
গত ২৭ মার্ চ ২০১৯ তাহরলখ কগাপন সাংবালের হিহিলত র্ানা যায়, পা্রঘাটা ্ানার পদ্মা মালের র্লরর দূগমচ
এো ায় র্াহ র বাহিনীর সেস্যগণ অস্ত্রসি আশ্রয় হনলয়লছ। তথ্যটি হনহিত িওয়ার পর ক াস্ট গার্ চ বাহিনী েহক্ষণ কর্ালনর
এ টি অপালরশান েে অহিযান পহরর্ােনা লর। ক াস্ট গার্ চ বাহিনীর উপহিহত বুেলত কপলর র্া াতেে দ্রুত বলনর হিতর
পাহেলয় যায়। পরবতীলত উি র্া াত েলের আস্তানালত তোশী লর ০৫ টি কেশীয় এ নো বন্দু , ০১ টি হপস্তে ও ২১
রাউন্ড তার্া গুহে উদ্ধার রা িয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও তার্া কগাো পা্রঘাটা ্ানায় িস্তান্তর রা িয়।

৬।

অপহৃত কর্লে উদ্ধার
।
গত ০৫ মার্ চ ২০১৯ তাহরলখ কগাপন সাংবালের হিহিলত র্ানা যায়, শ্যামনগর ্ানাধীন চুখােী খাে এো ায়
র্া াত েে কর্লে হর্হি লর করলখলছ। উি সাংবালের হিহিলত হবহসহর্ কস্টশান ত খােী র্তচ অহিযান পহরর্ােনা রা
িয়। ক াস্ট গার্ চ েে খালের হন ট কপৌছালে র্া াত েে ক াস্ট গার্ চল উলেশ্য লর গুহে লর এবাং ক াস্ট গার্ চ সেস্যরাও
আত্মরক্ষাল্ চ পাল্টা গুহে রলে এ পয চালয় র্া াত েে বলনর মলে পাহেলয় যায়। উি িান িলত ০১ র্ন অপহৃত কর্লে
এবাং র্া াত েলের ব্যবহৃত কবাট উদ্ধার রা িয়। পরবতীলত অপহৃত কর্লেল পহরবালরর হন ট এবাং উদ্ধারকৃত কবাট
শ্যামনগর ্ানায় িস্তান্তর রা িয়।
খ।
গত ১৫ মার্ চ ২০১৯ তাহরলখ কগাপন সাংবালের হিহিলত র্ানা যায়, বাঁশখােী ্ানাধীন গািামারা এো ায় র্া াত
েে হ ছু কর্লে হর্হি লর করলখলছ। উি সাংবালের হিহিলত হবহসহর্ কস্টশান সাঙ্গু র্তচ অহিযান পহরর্ােনা রা িয়।
র্া াত েে ক াস্ট গার্ চ এর উপহিহত কটর কপলয় পাহেলয় যায় এবাং উি িান িলত ১০ র্ন হর্হিকৃত কর্লে এবাং ০১ টি
কবাট উদ্ধার রা িয়। পরবতীলত কবাট ও অপহৃত কর্লেলেরল পহরবালরর হন ট িস্তান্তর রা িয়।
গ।
গত ৩১ মার্ চ ২০১৯ তাহরলখ হনব চার্নী দ্বাহয়ত্ব পােন কশলষ কফরার পল্ হনব চার্নী সরমঞ্জামসি হপ্রর্াইহর্াং অহফসার
ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খো রক্ষা ারী বাহিনীর সেস্যলেরল হনলয় এ টি ট্রোর কমঘনা ও ধলেশ্বরী নেীর কমািনায় েলড়র
বলে পলড় পাহনলত ডুলব যায়। সাংবাে কপলয় ক াস্ট গার্ চ কস্টশান পাগো র্তচ উদ্ধার অহিযান পহরর্ােনা রা িয় এবাং
১৬ র্নল র্ীহবত অবিায় উদ্ধার ও এ র্লনর মরলেি উদ্ধার রলত সক্ষম িয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃতলের পহরবালরর এবাং
মরলেি পুহেলশর হন ট িস্তান্তর রা িয়।
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মানব পার্ার।
গত ৩০ মার্ চ ২০১৯ বাাংোলেশ িলত অববধিালব সমুদ্রপল্ মােলয়হশয়া গমন ালে কট নাফ ্ানাধীন পূব চ
পাড়া সী হবর্ ও কসন্টমাটিন্সচ দ্বীলপর কেঁড়া দ্বীপ এো া িলত ০৩ র্ন পার্ার ারী এবাং নারী, পুরুষ ও হশশুসি ২৯ র্ন (১৭ নারী, ০৯
র্ন পুরুষ এবাং ০৩ র্ন হশশু ) করাহিঙ্গা আট
রা িলয়লছ। পরবতীলত হনয়মানুযায়ী আট কৃতলের কট নাফ ্ানায় িস্তান্তর রা
িয়।
৭।

৫ম উপলর্ো হনব চার্ন ২০১৯।
গত ২৪ ও ৩১ মার্ চ ২০১৯ তাহরলখ শাহন্তপূণ চিালব ৫ম উপলর্ো হনব চার্ন
২০১৯ এর ৩য় ও ৪্ চ পয চায় অনুহিত িয়। । উি হনব চার্নল অবাধ, স্যিু ও হনরলপক্ষিালব সম্পলন্নর েলক্ষয বাাংোলেশ সর ার র্তচ
অন্যান্য আইন-শৃঙ্খো রক্ষা ারী বাহিনীর পাশাপাহশ বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ চল ও আইন-শৃঙ্খো রক্ষা ারী বাহিনী হিলসলব কমাতালয়ন
রা িয়। বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ চ োহয়ত্বাধীন ০৭ টি উপকূেীয় কর্োর ১৩ টি উপলর্োর সব চলমাট ৩১ টি ইউহনয়লন আইন-শৃঙ্খো
রক্ষার ালর্ কমাবাইে/স্ট্রাইহ াং কফালস চর োহয়ত্ব স্যিুিালব সম্পন্ন লর এবাং পরবতীলত কিাট গ্রিন কশলষ কিাট গণনার সিায়তা লে
হবহিন্ন এো ায় হনরাপিা প্রোনসি হরটাহন চাং অহফসালরর র্াহিো কমাতালব হবহিন্ন ধরলণর সিায়তা প্রোন লর। ক াস্ট গার্ চ
প্লাটুনসমূি নেীপল্ ব্যােটবক্স হরটাহন চাং অহফসালরর অহফস এ কপৌৌঁলছ কেওয়া পয চন্ত সিায়তা লরলছ। এছাড়াও হনরহবহেন্ন টিে এবাং
আইন-শৃঙ্খো পহরহিহত রক্ষাল্ চ দ্রুত ব্যবিা গ্রিলন ক াস্ট গালর্ চর উপর র্নগলণর আিা েক্ষয রা যায়। হনব চার্ন ােীন োহয়ত্বাধীন
এো ার সাহব চ আইন-শৃঙ্খো পহরহিহত স্বািাহব হছে।
৮।

৯।
অববধিালব সমুদ্রসীমা অহতক্রম ারী হবলেশী নাগহর / মৎসর্ীবীলের পহরসাংখ্যান।
ক াস্ট গার্ চ বাহিনী র্তচ অববধিালব সমুদ্রসীমা অহতক্রম ারী হবলেশী নাগহর / মৎসর্ীবী আট
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মার্ চ ২০১৯ মালস বাাংোলেশ
রা িয় নাই।

