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খাতওয়ারী নভেম্বর ২০২১ সাভের সাফল্য- বাাংোভেশ ক াস্ট গার্ ড  
 

১। সব ডভ াট অর্ডন।     বাাংোভেশ ক াস্ট গার্ ড নভেম্বর ২০২১  াভস সব ডভ াট ২৪২ ক াটি ৫৭ েক্ষ ৯৯ হার্ার ৪৪০ টা া মূভল্যর অববধ 

 াো াে আট   ভর। 
 

২। ক ারা াোন,  াে দ্রব্য ননয়ন্ত্রণ, বনর্ সম্পে ও পনরভবশ রক্ষা অনেযাভন আট কৃত উভেখভযাগ্য সাফল্য।   নভেম্বর ২০২১ 

 াভস ক ারা াোন,  াে দ্রব্য ননয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অনেযাভন সব ডভ াট ৪৬ ক াটি ৯৮ েক্ষ ৫৫ হার্ার ৪৪০ টা ার অববধ পণ্য 

আট   রা হয়। আট কৃত নবনেন্ন দ্রভব্যর নববরণঃ 

 

ক্রন   আট কৃত  াো াে পনর াণ মূল্য (টা া) 

ক ারা াোন পণ্য 

১। বান্ ডাং হাউর্ার/ ওয়যার করাপ ১২০০ ন টার ৭,০৪০০০/০০ 

২। কের্ার/বাল্কভহর্ ২টি ১,৫০,০০,০০০/০০ 

 ৩। র্া /নসনেন্ডার ১৯টি ১,৭০০/০০ 

৪। নর্ভর্ে/অ ভটন ৭,০৪৫ নেটার ৬,৩৪,৫০০/০০ 

৫। গ  ৫,৮০০ ক নর্ ১,৪৫,০০০/০০ 

৭। এসএস/নর্আই পাইপ ৭৭ নপস ২৫,৭৪,২৫০/০০ 

৮।। শাড়ী ১৬,৩৭০ নপস ৬,১৮,০২,৯০০/০০ 

৯। থ্রীনপস ১,০১৮ নপস ৩৫,৬৩,০০০/০০ 

১০। কলা্/ভেভহঙ্গা ৮,২৫৪ নপস ২,৩৭,৮৩,০০০/০০ 

১১। ক াবাইে ১৫টি ১০,০০০/০০ 

১২। রাইস  নফ ১২৬ প্যাভ ট ৪৭,৮৮০/০০ 

১৩। োইফ র যাফট ০২টি ২,০০,০০০/০০ 

১৬। কবাট/ট্রা  ০৮টি ১৫,২০,০০৩/০০ 

১৭। অন্যান্য/রর্/পাওয়ারব্যান্ড/ব্যাগ/প্রভপাোর/নস   ার্ ড/ 

ক ভ ানর  ার্ ড 

- ১,৫৩,৪১,৯৯৮/০০ 

ক াট ১২,৫৩,২৮,২৩১/০০ 

অস্ত্র উদ্ধার 

১। ছুনর,  পার ো, রাত,  াপানত, বাটাে , হাতুনড় ,  াঁন  ১৩টি       - 

 ৎস্য সম্পে 

১।  াভরন্ট র্াে ৩,৭৬,৬৭,৮০০ ন টার ১৩১,৮৩,৭৩,০০০/০০  

২। কবহুনি/ শানর র্াে ২৭৫টি ১,৩৭,৫০,০০০/০০ 

৩। অন্যান্য র্াে ৮৬,১২,৪৩৫ ন টার ৬১,১৭,২৮,৯০০/০০ 

৪। র্াট া ১৭,০৭২ ক নর্ ৬০,০৪,১০০/০০ 

৫। করনু কপানা/ভর্নেনফস ৭,৬১২ নপস ৬০,৮৮,০০০/০০ 

৬। কবাট ২৩টি - 

ক াট ১৯৫,৫৯,৪৪,০০০/০০ 

 াে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ১০,৪৫,৭৯৭ নপস ৩১,৩৮,২৪,৩০০/০০ 

২। নবয়ার ২০ কবাতে/ যান ১০,০০০/০০ 

৩।  কেশীয়  ে ৪০ নেটার ২০,০০০/০০ 

৪। নক্রস্টাে ক ্ (আইস) ১,০০০ গ্রা  ৩,০০,০০,০০০/০০ 

৫। গাঁর্া ২৩৮২ গ্রা  ৩,১১,১০০/০০ 

৬। নগে টা া - ৩১,৮০৯/০০ 

৭। ক াটর সাইভ ে ০২টি ১,০০,০০০/০০ 

৮। ক াবাইে ০৮টি ৩০,০০০/০০ 

৯। কবাট/ট্রা  ০২টি ২,০০,০০০/০০ 

ক াট ৩৪,৪৫,২৭,২০৯/০০ 

পনরভবশ রক্ষা  

১। হনরভণর  াাংস ১৫.৫ ক নর্ - 

২। হনরভণর  া ড়া ০৭টি - 
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আট কৃত র্নবে 

১। বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ  াভর্ র্নড়ত ব্যনি ২৪ র্ন - 

উদ্ধার অনেযান 

১। যাত্রী ১১ র্ন  

২। মৃতভেহ উদ্ধার ০৫টি - 

৩। কবাট/ট্রা  উদ্ধার ১৪টি - 

সব ডভ াট ২৪২,৫৭,৯৯,৪৪০/০০ 

 

(৩)  ৎস্য সম্পে রক্ষা অনেযান।       নভেম্বর ২০২১  াভস বাাংোভেশ ক াস্ট গার্ ড  র্তড   ৎস্য সম্পে রক্ষা অনেযাভন টা া 

১৯৫,৫৯,৪৪,০০০/০০ (টা া এ শত পঁ ানব্বই ক াটি ঊনষাট েক্ষ চুয়ানেশ হার্ার  াত্র) মূভল্যর অববধ র্াে ও র্াট া আট   রা হয়।  

 

(৪) র্া াত/বনেস্যযতা ে ন, অববধ রা ো ও বাাংো ো উদ্ধার।      নভেম্বর ২০২১  াভস স্যিরবনসহ উপকূেীয় অঞ্চভে বাাংোভেশ 

ক াস্ট গার্ ড অনেযান পনর ােনা  ভর ২৪ র্ন র্া াত/বনেস্যয/অন্যান্য অববধ  াভর্ র্নড়ত ব্যনি আট   ভরভে। 

 

(৫) র্া াত নবভরাধী নবভশষ অনেযান। গত ২৬ নভেম্বর ২০২১ নবনসনর্ কস্টশান রাঙ্গাবােী  র্তড  পটুয়াখােী কর্োর গোন পা 

উপভর্োর ন  নন ানি বার্ার উোননয়া   ে ািা নেী এো ায় নবভশষ অনেযান পনর ােনা  রা হয়। উি অনেযাভন ১টি ছুনর, ২টি বাাংো 

ো, ০১টি  রাত, ০২টি  াপানত, ০১টি হাতুনড়, ০২টি বাটাে, ০১টি  ান , ১০টি ক াবাইে, ২৯টি নস  ার্ ড ও ০১টি ইনিন ানেত  াভের কবাট উদ্ধার 

 রা হয়। পরবতীভত র্ব্দকৃত এবাং অন্যান্য  াো াে গোন পা ্ানায় হস্তান্তর  রা হয়। 

 

(৬) উদ্ধার অনেযান। 

 

 । গত ০২ নভেম্বর ২০২১ তানরভখ বুনড়গঙ্গা নেী হুজুরপরা আওতাধীন এো ায় বাল্কভহর্ এর সাভ্ ধাক্কা োভগ যাত্রীবাহী কনৌ াটি ডুভব 

যায়। প্রাপ্ত সাংবাভের নেনিভত তৎক্ষনাত নবনসনর্ কস্টশান পাগো এবাং ফায়ার সানেডস এর কযৌ্ অনেযান পনর ােনা  ভর ০৩টি মৃতভেহ এবাং 

১১ র্নভ  র্ীনবত উদ্ধার  রভত সক্ষ  হয়। পরবতীভত উদ্ধারকৃত মৃতভেহ এবাং র্ীনবতভেরভ  কনৌ পুনেশ ও পনরবাভরর নন ট হস্তান্তর  রা 

হয়।  

 

খ। গত ১৯ নভেম্বর ২০২১ তানরভখ হারবানরয়া- ৯ আওতাধীন এো ায় এ নে ফারনেন -১ বানণনর্য  র্াহার্ হানন্ডপা্ ড এর সাভ্ ধাক্কা 

োভগ এ নে ফারনেন-১ এর ৫ র্ন ক্রু পাননভত পভড় যায়। প্রাপ্ত সাংবাভের নেনিভত তৎক্ষনাত নবনসনর্ কবইস ক াাংো এবাং নবনসনর্ কস্টশান 

হারবানরয়া কযৌ্ অনেযান পনর ােনা  ভর ০২টি মৃতভেহ উদ্ধার  রভত সক্ষ  হয়। পরবতীভত উদ্ধারকৃত মৃতভেহ ক াাংো ্ানায় হস্তান্তর  রা 

হয়।  

 


