
খাতওয়ারী জুন ২০২১ সালের সাফল্য- বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ ড  
 

১। সব ডল াট অর্ডন।     বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ ড জুন ২০২১  ালস সব ডল াট ৯২ ক াটি ৫২ েক্ষ ৪১ হার্ার ৫০০ টা া মূলল্যর 

অববধ  াো াে আট   লর। 
 

২। কচারাচাোন,  াে দ্রব্য ননয়ন্ত্রণ, বনর্ সম্পে ও পনরলবশ রক্ষা অনিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সাফল্য।   জুন 

২০২১  ালস কচারাচাোন,  াে দ্রব্য ননয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অনিযালন সব ডল াট ০১ ক াটি ৩৬ েক্ষ ৯০ হার্ার ৪০০ 

টা ার অববধ পণ্য আট   রা হয়। আট কৃত নবনিন্ন দ্রলব্যর নববরণ ননম্নরূপঃ  

   

ক্রন   আট কৃত  াো াে পনর াণ মূল্য (টা া) 

কচারাচাোন পণ্য 

১। বান্ ডাং হাউর্ার/ ওয়যার করাপ ৫,৫৭০ ন টার ১৫,৩৭,৪৫০/০০ 

২। সামুনদ্র   াছ ১,০৯৫ ক নর্ ২,১৯,০০০/০০ 

৩। হনরণ ধরার ফাঁে ০২টি - 

৪। কবাট/ট্রা  ০৩টি ১১,০০,০০০/০০ 

অস্ত্র উদ্ধার 

১। অস্ত্র ০৩টি - 

২। ো/ রাত ০৪টি - 

 ৎস্য সম্পে 

১।  ালরন্ট র্াে ২,০৫,১৫,৭০০ ন টার ৭১,৮০,৪৯,৫০০/০০  

২। কবহুনি/ শানর র্াে ১,৬৪৫টি ৩,৯৯,৫১,৫০০/০০ 

৩। অন্যান্য র্াে ১৯,৫০,৬৬০ ন টার ১৩,৩৪,১১,৬০০/০০ 

৪। র্াট া ৩,৪৭৫ ক নর্ ৬,৩৬,৫০০/০০ 

৫। করনু কপানা ৬২,৩২,৬০০ নপস ১,২৬,৬২,০০০/০০ 

৬। কবাট ২৪টি ৬৮,৪০,০০০/০০ 

 াে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ২৮,০০০ নপস ৮৪,০০,০০০/০০ 

২। নবনিন্ন প্র ার  ে ৮০০  যান ৪,০০,০০০/০০ 

৩। গাঁর্া ১,২৮৫ গ্রা  ৩৩,৯৫০/০০ 

৪। ট্রা  ০২টি ২০,০০,০০০/০০ 

পনরলবশ রক্ষা 

১। হনরলণর চা ড়া ০১টি - 

২। হনরলণর  াাংস ২৪ ক নর্ - 

আট কৃত র্নবে 

১। বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ  ালর্ র্নড়ত ব্যনি ০৫ র্ন - 

উদ্ধার অনিযান 

১। যাত্রী/  ানি ৩৪ র্ন - 

২। মৃতলেহ উদ্ধার ০২ টি - 

৩। কবাট ০১টি - 

সব ডল াট ৯২,৫২,৪১,৫০০/০০ 
  

 

৩।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অনিযান।     ১০ নলিম্বর ২০২০ হলত র্াট া ননধন প্রনতলরাধ অনিযান ২০২১ উপেলক্ষয অনতনরি 

কস্টশান/আউটলপাস্ট স্থাপলনর  াধ্যল  অনিযান পনরচােনা  রা হলে।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অনিযালন জুন ২০২১  ালস সব ডল াট 



৯১ ক াটি ১৫ েক্ষ ৫১ হার্ার ১০০ টা ার ২,০৫,১৫,৭০০ ন টার  ালরন্ট র্াে, ১৯,৫০,৬৬০ ন টার অন্যান্য র্াে, ১,৬৪৫টি 

কবহুনি/ শানর র্াে, ৩,৪৭৫ ক নর্ র্াট া, ৬২,৩২,৬০০ নপস করনু কপানা ও ২৪ টি কবাট আট   রা হয়।  

 

৪। র্া াত নবলরাধী নবলশষ অনিযান। গত ০৭ জুন ২০২১ তারিখে গগাপন সংবাখেি রিরিখত, কিাো কর্োর 

কেৌেতখান ্ানার  েনপুর ইউননয়লনর  েনপুর চর এো ায় নবনসনর্ কবইস কিাো  র্তড  এ টি নবলশষ অনিযান পনরচােনা 

 রা হয়। উি অনিযালন ০৩ র্ন র্া াতসহ ০৩টি কেশীয় ততনর নপস্তে এবাং নন ডানাধীন টাং ঘর তোনশ  লর ০২টি ো এবাং 

০২টি  রাতসহ আট   রা হয়। পরবতীলত আট কৃত ০৩ র্ন র্া াত এবাং র্ব্দকৃত নপস্তে ও অন্যান্য  াো াে কেৌেতখান 

্ানায় হস্তান্তর  রা হয়। 

  

 

৫। উদ্ধার অনিযান।   

 

( ) গত ১০ জুন ২০২১ তানরলখ ক ঘনা নেীর ক াহনপুর ব্লা লহর্ এ নি  ক্কা- নেনা পাননলত ডুলব যায়। 

তৎক্ষনাত নবনসনর্ কস্টশন চাঁেপুর  র্তড  উদ্ধার অনিযান পনরচােনা  লর ০২টি মৃতলেহ উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। 

পরবতীলত উদ্ধারকৃত মৃতলেহ পুনেলশর নন ট স্থানান্তর  রা হয়। 

 

(খ) গত ১২ জুন ২০২১ তানরলখ সাঙ্গু নেীর মুলখ ব্লা লহর্ এ নি ছান ন ইনিন নব ে হলয় পাননলত িাসলত 

্াল । তৎক্ষনাত নবনসনর্এস কসানানেয়া  র্তড  উদ্ধার অনিযান পনরচােনা  লর ০৬ র্ন ক  র্ীনবত উদ্ধার  রলত 

সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃতলের নবনসনর্ আউটলপাস্ট পলতঙ্গায় হস্তান্তর  লর এবাং নবনসনর্ আউটলপাস্ট 

পলতঙ্গা হলত পনরবালরর নন ট স্থানান্তর  রা হয়। 

 

(গ) গত ১৮ জুন ২০২১ তানরলখ পা্রঘাটা ্ানার নবশ্বখােী নেীর োেনেয়া এো ায় এফনব নবেন স নাল র 

০১টি কবাট ২৪ র্ন যাত্রী ননলয় পাননলত ডুলব যায়। তৎক্ষনাত নবনসনর্ কস্টশন পা্রঘাটা  র্তড  উদ্ধার অনিযান 

পনরচােনা  লর ২১ র্ন ক  র্ীনবত উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃতলের উপলর্ো ননব ডাহী   ড তডার 

সহায়তায় পা্রঘাটা ্ানায় স্থানান্তর  রা হয়। 

 

(ঘ) গত ২৩ জুন ২০২১ তানরলখ ন য়ান ালরর ০১টি ইনিন চানেত কবাট নব ে হলয় বাাংোলেশ সী ানায় প্রলবশ 

 লর এবাং কসন্ট াটি ডন্স এর অদূলর (যানন্ত্র  ক্রুটির) িাসলত ্াল  এস য় ননয়ন ত টহে প্রোন ালে নবনসনর্এস 

তসয়ে নর্রুে কবাটটিল  কেখলত কপলয় ০৭ র্ন ন য়ান ার নাগনর সহ উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। ক্রুসহ কবাটটিল  

নবনসনর্ কস্টশন কসন্ট াটি ডন্স এর নন ট হস্তান্তর  লর এবাং পরবতীলত কবাটটিল  ক্রুসহ কবাটটির  ানেল র নন ট 

হস্তান্তর  রা হয়।  ানে  কবাটটিল  ন য়ান ালর ননলয় যান।  

 

 


