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খাতওয়ারী সেপ্টেম্বর ২০১৮ োপ্টের োফল্য- বাাংোপ্টেশ স াস্ট গার্ ড বাহিনী
১।
েব ডপ্ট াট অর্ডন।
বাাংোপ্টেশ স াস্ট গার্ ড বাহিনী সেপ্টেম্বর ২০১৮ াপ্টে েব ডপ্ট াট ১৪৩ স াটি ২১ েক্ষ ৪৪ িার্ার ৩৮০
টা া মূপ্টল্যর অববধ াো াে আট প্টর।
২।
সচারাচাোন, াে দ্রব্য হনয়ন্ত্রণ ও বনর্ েম্পে রক্ষা অহিযাপ্টন আট কৃত উপ্টেখপ্টযাগ্য োফল্য।
সেপ্টেম্বর ২০১৮
াপ্টে সচারাচাোন, াে দ্রব্য হনয়ন্ত্রণ ও বনর্ েম্পে রক্ষা অহিযাপ্টন েব ডপ্ট াট ১৩ স াটি ৬২ েক্ষ ২১ িার্ার ৮০ টা ার অববধ পণ্য
আট রা িয়। আট কৃত হবহিন্ন দ্রপ্টব্যর হববরণ হনম্নরূপঃ
ক্রহ
আট কৃত াো াে
সচারাচাোন পণ্য
1| অ প্টটন/হর্প্টর্ে/বতে
2| বাহ্ডাং িাউর্ার
3| িাঙ্গর াছ
4| অন্যান্য (প্টোিা, স াবাইে, স াবাইে েী , নগে টা া)
অস্ত্র উদ্ধার
অস্ত্র
1|
তার্াপ্টগাো
2|
ব্ল্াাং াটির্ড
3|
৪।
রা ো/ছুহর/চাপাহত
াে দ্রব্য
1| ইয়াবা
2| হবহিন্ন ধরপ্টনর হবয়ার
3| সফনহেহর্ে
4| গাঁর্া
5| সেশীয় ে
বনর্ েম্পে
হবহিন্ন প্র ার াঠ
1|
পহরবপ্টশ রক্ষা
1| পহেহ্ন
2| তক্ষ
আট কৃত বািন
সবাট/ট্রা /ি্ান
1|
আট কৃত র্নবে
বনেস্য্/র্া াত/অন্যান্য অববধ াপ্টর্ র্হিত ব্যহি
1|
উদ্ধার অহিযান
সর্প্টে/যাত্রী উদ্ধার
1|
সবাট উদ্ধার
2|

পহর াণ

মূল্য (টা া)

21,200 wjUvi
৯৩0 wgUvi
৪০ স হর্
-

18,02,000/00
8,80,000/00
20,000/00
1,63,080/00

14 wU
18 ivDÛ
16 ivDÛ
13 টি

-

2,42,302 wcm
৭৭০ ‡evZj/K¨vb
৪০ সবাতে
২,৫০০ গ্রা
২০০ হেটার

12,11,51,000/00
3,50,000/00
40,000/00
75,000/00
1,00,000/00

735 NbdzU

16,90,000/00

২৫০ স হর্
০১ টি

50,000/00
95,00,000/00

০৫ টি

৪,০০,০০০/০০

2৯ Rb

-

21 Rb
০১ টি

েব ডপ্ট াট

১৩,৬২,২১,০৮০/০০

৩।
ৎস্য েম্পে রক্ষা অহিযান।
ৎস্য েম্পে রক্ষা অহিযাপ্টন সেপ্টেম্বর ২০১৮ াপ্টে েব ডপ্ট াট ১২৯ স াটি ৫৯ েক্ষ ২৩
িার্ার ৩০০ টা ার 2,18,41,700 wgUvi াপ্টরন্ট র্াে, 68,23,100 wgUvi অন্যান্য র্াে, ১৮২ স হর্ র্াট া, ৭৯৮ হপে সবহুহি/
শাহর র্াে, 39,24,000 wcm সরনু সপানা, ০৬ টি সবাট ও ১২ র্ন সর্প্টেপ্ট আট রা িয়।
৪।
সরাহিঙ্গা অনুপ্রপ্টবশ সরাধ।
েম্প্রহত ায়ান াপ্টরর বর্ ডার গার্ ড পুহেশ ও সরাহিঙ্গাপ্টের প্টে সৃষ্ট অহিরতার সপ্রহক্ষপ্টত
বাাংোপ্টেশ স াস্ট গার্ ড বাহিনীর সস্টশান সট নাফ, সেন্ট াটিন্সড ও আউটপ্টপাস্ট বািারছিা ও শািপুরীপ্টত অহতহরি র্নবে স াতাপ্টয়ন
রা িপ্টয়প্টছ। পাশাপাহশ উি িানেমূপ্টি েপ্টব ডাচ্চ প্রস্তুহত Aej¤¦‡bi ােপ্ট োব ডক্ষহণ হবপ্টশষ টিে চে ান রপ্টয়প্টছ। এছািাও, স াস্ট
গার্ ড বাহিনী বিপ্টর েদ্য োংপ্টযাহর্ত হের্ার ক্লাে অফপ্টশার সপপ্টট্রাে সিপ্টেে (ওহপহি) েমূি এ ায ডক্রপ্ট হনপ্টয়াহর্ত রপ্টয়প্টছ। স াস্ট গার্ ড
বাহিনী োহয়ত্বপূণ ড এো ায় টিে সর্ারোর প্টরপ্টছ এবাং উি এো ায় অববধ অনুপ্রপ্টবশ ারীপ্টের গহতহবহধর উপর প্টঠার নর্রোহর
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বর্ায় সরপ্টখ অববধ অনুপ্রপ্টবশ সরাধ রা িপ্টে। বাাংোপ্টেশ স াস্ট গার্ ড বাহিনী র্তড সেপ্টেম্বর ২০১৮ াপ্টে স াট ০৭ র্ন বাস্তুচ্য্ত হ য়ান ার
নাগহর প্ট সেন্ট াটিন্সড সছিা দ্বীপ এো া িপ্টত আট

প্টর আহ য়াপ্টবর উপ্টেপ্টে সফরত পাঠাপ্টনা িয়।

৫।

অস্ত্র উদ্ধার অহিযান।
গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তাহরপ্টখ সগাপন োংবাপ্টের ােপ্ট র্ানা যায়, স াাংো ্ানাধীন ীরগা ারী
খাে এো ায় র্া াত বাহিনীে েেস্যরা র্া াহত াপ্টর্ ব্যবিাপ্টরর র্ন্য অস্ত্র লুহ প্টয় সরপ্টখপ্টছ। উি োংবাপ্টের হিহিপ্টত হবহেহর্ সবইে াংো এর
এ টি অহিযান েে উি এো ায় ব্যাপ িাপ্টব তোহশ চাোপ্টত ্াপ্ট এবাং এ পযা©সয় ীরগা ারী খাপ্টের হিতপ্টর র্ঙ্গপ্টের পাপ্টশ পহেহ্প্টন
স ািাপ্টনা পহরত্ি অবিায় ০৪ টি সেশীয় এ নো বন্দু উদ্ধার রপ্টত েক্ষ িয়। পরবতীপ্টত উদ্ধারকৃত অস্ত্র স াাংো ্ানায় িস্তান্তর রা িয়।
এছািাও গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তাহরপ্টখ হবহেহর্ সবইে াংো ও হবহেহর্ সস্টশান িারবাহরয়া সগাপন োংবাপ্টের ােপ্ট স াাংো ্ানাধীন
টগবহগর খাে োংেগ্ন এো ায় অহিযান পহরচােনা প্টর। স াস্ট গার্ ড বাহিনীর উপহিত বুঝপ্টত সপপ্টর বনেস্য্ শরীফ বাহিনীর েেস্যরা স াস্ট গার্ ড
েেস্যপ্টের উপর গুহে চাোয় এবাং এ পযা©সয় স াস্ট গার্ ড েেস্যরাও আত্নরক্ষাপ্ট্ ড পাল্টা গুহে চাোয় ফপ্টে র্া াত েেস্যগণ উি িান িপ্টত বপ্টনর
গিীপ্টন পাহেপ্টয় যায়। অহিযান েে উি িাপ্টন তোহশ চাহেপ্টয় ০২ টি অস্ত্র, ০২ রাউন্ড তার্া সগাো, ১৪ রাউন্ড ব্ল্াাং
াটির্ড এবাং ০১ টি সবাট
উদ্ধার রপ্টত েক্ষ িয়। পরবতীপ্টত উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও াো াে স াাংো ্ানায় িস্তান্তর রা িয়।
৬।

হবপ্টশষ অহিযান।

৭।

বনেস্য্ ে ন অহিযান।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তাহরপ্টখ হবহেহর্ সস্টশান প্টিশখােী, হবহেহর্ সবইে চট্টগ্রা ও িানীয়
সর্প্টেপ্টের সগাপন োংবাপ্টের ােপ্ট প্টিশখােী ্ানাধীন প্টিশখােী এো ায় অহিযান পহরচােনা প্টর। উি অহিযাপ্টন ০৩ র্ন র্া াতেি ০১
টি হরিেবার ও ০২ রাউন্ড তার্া সগাো আট রা িয়। পরবতীপ্টত আট কৃত র্া াত ও াো াে প্টিশখােী ্ানায় িস্তান্তর রা িয়।
গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তাহরপ্টখ সগাপন োংবাপ্টের ােপ্ট র্ানা যায়, োপ্ট াপ ্ানাধীন স্যতারখােী
োংেগ্ন স্যহর্প্টতর ার খাে এো ায় ০৯ স্প্ট ১০ র্ন র্া াত অবিান রপ্টছ। উি োংবাপ্টের হিহিপ্টত হবহেহর্ আউটপ্টপাস্ট নহেয়ান এর এ টি
হবপ্টশষ অহিযান েে উি এো ার উপ্টেপ্টে গ ন প্টর। স াস্ট গার্ ড েেস্যপ্টের উপহিহত সটর সপপ্টয় র্া াত েে পাহেপ্টয় যাওয়ার সচষ্টা াপ্টে
বনেস্য্ শরীফ বাহিনীর ০১ র্ন েেস্যপ্ট আট
রা িয়। অহিযান েে উি ব্যহিপ্ট তোহশ প্টর ০১ রাউন্ড তার্া সগাো ০২ রাউন্ড ব্ল্াাং
াটির্ড উদ্ধার প্টর। পরবতীপ্টত র্া াত ও াো াে োপ্ট াপ ্ানায় িস্তান্তর রা িয়।

৮।

র্া াত হবপ্টরাধী অহিযান।
গত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তাহরপ্টখ হবহেহর্ সবইে সিাো ও হবহেহর্ সস্টশান িাহতয়া র্তড
সগাপন োংবাপ্টের হিহিপ্টত িাহতয়া ্ানাধীন চরহ াং ব্রীর্ বার্াপ্টরর পাশ্ববতী এ টি চাপ্টয়র সো াপ্টন র্া াহতর প্রস্তুহত গ্রিপ্টণর ে য় হবপ্টশষ
অহিযান পহরচােনা রা িয়। অহিযাপ্টনর পূপ্টব ড স াস্ট গার্ ড বাহিনীর েেস্যরা ছয়টি েপ্টে হবিি িপ্টয় উি চাপ্টয়র সো ান হিপ্টর সফপ্টে এবাং
অহিযান পহরচােনা প্টর তাপ্টির বাহিনীর অন্যত প্রধান েিপ্টযাগী বািার র্া াতেি ০৭ র্ন র্া াতপ্ট ০৬ টি হেপ্টঙ্গে ব্যাপ্টরে গান, ১১ রাউন্ড
তার্া সগাো, ০৫ টি রা ো, ০৩ টি স াবাইে এবাং নগে টা া ১১,০০০/০০ (এগার িার্ার টা া) েি আট
রপ্টত েক্ষ িয়। পরবতীপ্টত
আট কৃত র্া াত ও র্ব্দকৃত াো াে িাহতয়া ্ানায় িস্তান্তর রা িয়। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তাহরপ্টখ হবহেহর্ সস্টশান িাহতয়া সগাপন
োংবাপ্টের হিহিপ্টত িাহতয়া ্ানাধীন র্ািার্ ারা াটাখােী খাপ্টের স ািনা এো ায় হবপ্টশষ অহিযান পহরচােনা প্টর। উি অহিযাপ্টন ০১ টি
শুটার গান, ০২ রাউন্ড তার্া সগাো, ০১ টি কুিাে, ০২ টি স াবাইে, ০৩ টি স াবাইে েী ও ০১ টি সবাটেি কুখ্যাত র্া াত র্য়নাে আপ্টবেীন ও
তার েিপ্টযাগী ০৪ র্ন র্া াতপ্ট আট
রপ্টত েক্ষ িয়। এপ্টত র্ািার্ ারা াটাখােী এো ায় োধারণ র্নগপ্টণর াপ্টঝ স্বহস্ত হফপ্টর আপ্টে
এবাং দুস্কৃহত ারীপ্টের াপ্টঝ িীহত েঞ্চাহরত িয়। পরবতীপ্টত আট কৃত র্া াত এবাং র্ব্দকৃত াো াে িাহতয়া ্ানায় িস্তান্তর রা িয়।
৯।

অপহৃত সর্প্টে উদ্ধার অহিযান।

গত ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তাহরপ্টখ সগাপন োংবাপ্টের ােপ্ট র্ানা যায়, য়রা ্ানাধীন
স্যিরবনি কুহঞ্চর খাে এো ায় এ েে র্া াত হ ছু সর্প্টেপ্ট হর্হি প্টর সরপ্টখপ্টছ। উি োংবাপ্টের হিহিপ্টত হবহেহর্ সবইে াংো ও হবহেহর্
সস্টশান ক খােীর অপাপ্টরশান েে কুহঞ্চর খাে এো ায় অবিান হনপ্টয় হবহিন্ন খাপ্টে তোহশ চাোপ্টত ্াপ্ট । ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তাহরপ্টখ
অপাপ্টরশান েে কুহঞ্চর খাপ্টের হিতপ্টর এ টি সবাপ্টটর উপহিহত বুঝপ্টত সপপ্টর সবাটটি ্া াপ্টনার র্ন্য ইশারা প্টর। স াস্ট গার্ ড এর উপহিহত সটর
সপপ্টয় র্া াত েে সবাটটি না ্াহ প্টয় দ্রুতগহতপ্টত পাোপ্টত ্াপ্ট এবাং এ পযা©সয় র্া াত েে সবাটটি খাপ্টের পাপ্টশ পহরত্ি অবিায় সরপ্টখ বপ্টনর
হিতর পাহেপ্টয় যায়। স াস্ট গার্ ড অপাপ্টরশান েে র্া াত েপ্টের সবাপ্টটর হেপ্ট অগ্রের িয় এবাং তারা র্া াত বাহিনীর দ্বারা হর্হিকৃত ০২ র্ন
সর্প্টেপ্ট উদ্ধার প্টর। এরপর র্া াতপ্টেরপ্ট আটপ্ট র উপ্টেপ্টে অহিযান েে র্ঙ্গপ্টের হিতর োিাহশ অহিযান প্টর হ ছু না সপপ্টয় উদ্ধারকৃত
০২ র্ন সর্প্টেপ্ট ০৯ নাং গাবুরা ওয়ার্ ড ও ০২ নাং ব্ল সবত ােী ইউহনয়ন পহরষে স ম্বাপ্টরর হন ট এবাং আট কৃত সবাটটি সোপ্টব ী ফপ্টরস্ট
অহফপ্টে িস্তান্তর প্টর। এছািাও গত ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তাহরপ্টখ সগাপন োংবাপ্টের হিহিপ্টত র্ানা যায়, শরীফ বাহিনী র্তড হ ছু সর্প্টেপ্ট
হর্হি প্টর সরপ্টখপ্টছ। উি োংবাপ্টের হিহিপ্টত হবহেহর্ আউটপ্টপাস্ট নহেয়ান োপ্ট াপ ্ানাধীন বি স ওরাখােী এো ায় হবপ্টশষ অহিযান
পহরচােনা প্টর ০১ র্ন সর্প্টেপ্ট উদ্ধার রপ্টত েক্ষ িয়। পরবতীপ্টত উদ্ধারকৃত সর্প্টেপ্ট ০৫ নাং স্যতারখােী উপপ্টর্ো সচয়ারম্যাপ্টনর হন ট
িস্তান্তর রা িয়।

১০।
অববধিাপ্টব েমুদ্রেী া অহতক্র ারী হবপ্টেশী নাগহর / ৎের্ীবীপ্টের পহরোংখ্যান। সেপ্টেম্বর ২০১৮ াপ্টে বাাংোপ্টেশ স াস্ট
গার্ড বাহিনী র্তড অববধিাপ্টব েমুদ্রেী া অহতক্র ারী হবপ্টেশী নাগহর / ৎের্ীবী আট রা িয় নাই।
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