
 

সীমিত 
 

খাতওয়ারী এপ্রিল ২০২১ সাললর সাফল্য- বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড  
 

১। সব ডল াট অর্ডন।     বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড এপ্রিল ২০২১  ালস সব ডল াট ১১৩ ক াটি ১৩ লক্ষ ৬৯ হার্ার ১৭৭ টা া মূলল্যর অববধ 

 ালা াল আট   লর। 
 

২। কচারাচালান,  াে দ্রব্য প্রনয়ন্ত্রণ, বনর্ সম্পে ও পপ্ররলবশ রক্ষা অপ্রিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সাফল্য।   এপ্রিল ২০২১ 

 ালস কচারাচালান,  াে দ্রব্য প্রনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অপ্রিযালন সব ডল াট ৩০ ক াটি ৬৮ লক্ষ ৪৪ হার্ার ৬২৭ টা ার অববধ পণ্য 

আট   রা হয়। আট কৃত প্রবপ্রিন্ন দ্রলব্যর প্রববরণ প্রনম্নরূপঃ  

  

ক্রপ্র   আট কৃত  ালা াল পপ্রর াণ মূল্য (টা া) 

কচারাচালান পণ্য 

১। বাপ্র্ ডাং হাউর্ার/ ওয়যার করাপ ২৬৫ প্র টার ২,৮৭,০০০/০০ 

২। প্রর্লর্ল ৯৫,০৯৮ প্রলটার ৫৬,৭৯,২২৭/০০ 

৩। ব্যালরল ২৬ প্রপস ৫,২০০/০০ 

৪। ব্লা লহর্ ০২টি ৫৭,০০,০০০/০০ 

৫।  াঁ ড়া ২০০ ক প্রর্ ৫০,০০০/০০ 

৬। চারু ২৫০ টি ৪০,০০০/০০ 

৭। সামুপ্রদ্র   াছ ১,৪৭০ ক প্রর্ ২,৪৮,০০০/০০ 

৮। হাঙ্গর  াছ ৯৬০ ক প্রর্ ২৪,০০,০০০/০০ 

৯। কবাট/ট্রা  ১৫ টি ২৯,০৭,৫০,০০০/০০ 

 ৎস্য সম্পে 

১।  ালরন্ট র্াল ১,৫৩,৬৩,৭২০ প্র টার ৫৩,৭৭,৩০,২০০/০০  

২। কবহুপ্রি/ শাপ্রর র্াল ৮৯৯ টি ৪,৪৭,৬০,০০০/০০ 

৩। অন্যান্য র্াল ৩৩,৮৯,১৮০ প্র টার ১৯,৪০,৬০,১০০/০০ 

৪। র্াট া ৩০,০৬৮ ক প্রর্ ৭৯,৩৯,২৫০/০০ 

৫। করনু কপানা ২১,৫৫,০০০ প্রপস ৪৩,১০,০০০/০০ 

৬। কবাট ৯৪ টি ৩,৫৭,২৫,০০০/০০ 

 াে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ২,৮৮৪ প্রপস ৮,৬৫,২০০/০০ 

২। গাঁর্া ২৪ ক প্রর্ ৭,২০,০০০/০০ 

৩। অলটাপ্ররক্সসা ০১টি ৫০,০০০/০০ 

বনর্ সম্পে 

১। প্রবপ্রিন্ন ি ার  াঠ ৫১.৮৫ ঘনফুট ৫০,০০০/০০ 

আট কৃত র্নবল 

১। বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ  ালর্ র্প্রড়ত ব্যপ্রি ৩৫ র্ন - 

উদ্ধার অপ্রিযান 

১। যাত্রী/লর্লল উদ্ধার ৩০৫ র্ন - 

২। মৃতলেহ উদ্ধার ২৫ টি  

 

৩।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অপ্রিযান।     ১০ নলিম্বর ২০২০ হলত র্াট া প্রনধন িপ্রতলরাধ অপ্রিযান ২০২১ উপললক্ষয অপ্রতপ্ররি 

কস্টশান/আউটলপাস্ট স্থাপলনর  াধ্যল  অপ্রিযান পপ্ররচালনা  রা হলে।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অপ্রিযালন এপ্রিল ২০২১  ালস সব ডল াট ৮২ 

ক াটি ৪৫ লক্ষ ২৪ হার্ার ৫৫০ টা ার ১,৫৩,৬৩,৭২০ প্র টার  ালরন্ট র্াল, ৩৩,৮৯,১৮০ প্র টার প্র টার অন্যান্য র্াল, ৮৯৯টি 

কবহুপ্রি/ শাপ্রর র্াল, ৩০,০৬৮ ক প্রর্ র্াট া, ২১,৫৫,০০০ প্রপস প্রপস করনু কপানা ও ৯৪ টি কবাট আট   রা হয়।  

 

৪। উদ্ধার অপ্রিযান।     

 

 



 

সীমিত 
 

( ) গত ০৪ এপ্রিল ২০২১ তাপ্ররলখ পুপ্রললশর র্রুপ্রর কসবা ‘৯৯৯’ এর  াধ্যল  র্ানা যায় লহর্াং ্ানাধীন  াপ্রি াপ্রি চর 

এলা ায়  াঠালবাড়ী কফরী ঘাট হলত  াওয়া কফরী ঘাট যাওয়ার স য় ০১টি যাত্রীবাহী লঞ্চ (এ প্রি নুর-ই-আলয়শা) গ্রাউপ্রডাং হয়। 

তৎক্ষনাত প্রবপ্রসপ্রর্ কস্টশন পাগলা  র্তড  উদ্ধার অপ্রিযান পপ্ররচালনা  লর ৩০০ র্নল  র্ীপ্রবত উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত 

উদ্ধারকৃত যাত্রীলের দুঘ ডটনা  বপ্রলত লঞ্চ হলত  াওয়া কফরী ঘালট প্রনরাপলে স্থানান্তর  রা হয়। 

 

(খ) গত ০৫ এপ্রিল ২০২১ তাপ্ররলখ নারায়ণগঞ্জ বির ্ানার আওতাধীন  েনগঞ্জ প্রির্ এলা ায় (এ প্রি সাপ্রিত আল হাসান) 

লঞ্চটি ডুলব যায়। তৎক্ষনাত প্রবপ্রসপ্রর্ কস্টশন পাগলা  র্তড  উদ্ধার অপ্রিযান পপ্ররচালনা  লর ২৫টি মৃতলেহ উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। 

পরবতীলত উদ্ধারকৃত মৃতলেহ কনৌ পুপ্রললশর প্রন ট স্থালন হস্তান্তর  রা হয়।  

 

(গ) গত ৩০ এপ্রিল ২০২১ তাপ্ররলখ চট্টগ্রাল র বপ্রহঃলনাঙ্গলর ইপ্রঞ্জন প্রব ল হলয় এ প্রি প্রপাংপ্র  নাল র পা্র কবািাই এ টি 

বাল্কলহর্ চট্টগ্রা  বপ্রহঃলনাঙ্গলর ইপ্রঞ্জন প্রব ল হলয় িাসলত ্াল , এ স য় এ টি বাপ্রনপ্রর্য  র্াহালর্র সাল্ ধাক্কা লালগ বাল্কলহর্টি 

ডুবলত শুরু  লর। িাপ্ত সাংবালের প্রিপ্রিলত তৎক্ষণাৎ প্রবপ্রসপ্রর্এস কুতুবপ্রেয়া  র্তড  ০৫ র্ন ক্রুল  র্ীপ্রবত উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। 

পরবতীলত উদ্ধারকৃতলের চট্টগ্রা  বির  র্তডপলক্ষর প্রন ট হস্তান্তর  রা হয়। 

 

 


