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ক োস্ট গোর্ ড সদর দপ্তর 

(অপোররশোন্স পমরদপ্তর) 

 

 

বোাংলোরদশ ক োস্ট গোর্ ড এর সোফল্য -িোর্ ড ২০২২   

 

১। সব ডরিোট অর্ডন।     বোাংলোরদশ ক োস্ট গোর্ ড িোর্ ড ২০২২ িোরস সব ডরিোট ২০৭,১৬,৮২,৬২৫/০০ (টো ো দুইশত সোত ক োটি ক োল 

লক্ষ মবরোমশ হোর্োর ছয়শত পঁমর্শ িোত্র) মূরল্যর অববধ িোলোিোল আট   রর। 

 

২। কর্োরোর্োলোন, িোদ দ্রব্য মনয়ন্ত্রণ, বনর্ সম্পদ ও পমররবশ রক্ষো অমিযোরন আট কৃত উরেখরযোগ্য সোফল্য।   িোর্ ড ২০২২ িোরস 

কর্োরোর্োলোন, িোদ দ্রব্য মনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পদ রক্ষো অমিযোরন সব ডরিোট ২২ ক োটি ৫৬ লক্ষ ৭৬ হোর্োর ৮৫০ টো োর অববধ পণ্য 

আট   রো হয়। আট কৃত মবমিন্ন দ্ররব্যর মববরণঃ  

 

ক্রমি  আট কৃত িোলোিোল পমরিোণ মূল্য (টো ো) 

কর্োরোর্োলোন পণ্য 

১। মর্রর্ল/অ রটন ১১,৭২৫ মলটোর ১১,০৫,৯০০/০০ 

২। বোমথ ড হোউর্োর ২০০ মিটোর ২,৪০,০০০/০০ 

৩। ড্রোি ৫৫ টি ৯৯,০০০/০০ 

৪। শোমি ৮,৬৭৪ মপস ৪,৭৯,৪০,০০০/০০ 

৫। থ্রীমপস ৫৭ মপস ৮৫,৫০০/০০ 

৬। কলরহঙ্গো ২১৫ মপস ২৫,৮০,০০০/০০ 

৭। গরু ০৪ টি ২,১০,০০০/০০ 

৮। কিোবোইল ০৫ টি ১০,০০০/০০ 

৯। কবোট/ট্রো  ০৬ টি ৫১,৫০,০০০/০০ 

১০। অন্যোন্য - ২৮,০৩,০৫০/০০ 

কিোট ৬,০২,২৩,৪৫০/০০ 

িৎস্য সম্পদ 

১।  োররন্ট র্োল ৩,৯১,৭৯,০০০ মিটোর ১৩৭,১২,৬৫,০০০/০০  

২। কবহুমি/িশোমর র্োল ১,২৩৬ টি ২,৭৭,৪৮,৫০০/০০ 

৩। র্ররেরো ও অন্যোন্য র্োল ৫৭,৩৫,৯৮০ মিটোর ৩৩,০৯,০৬,৯০০/০০ 

৪। র্োট ো ১৮,৬১৭ ক মর্ ৭৩,২৬,৭৫০/০০ 

৫। কপোনো ১,৭৬,০২,৫৬৫ মপস ৯,৬১,২৯,০০০/০০ 

৬। কবোট ৪৮ টি ১,২৬,২৯,৬২৫/০০ 

কিোট ১৮৪,৬০,০৫,৭৭৫/০০ 

িোদ দ্রব্য 

১। ইয়োবো  ৪,০৮,৭২৬ মপস ১২,২৭,২৮,৮০০/০০ 

২। গাঁর্ো ২,৮৯০ গ্রোি ৮৩,১০০/০০ 

৩। মক্রষ্টোল কিথ (আইস) ৮০০ গ্রোি ৪,০০,০০,০০০/০০ 

৪। কবোট  ০১ টি ৫,০০,০০০/০০ 

৫। কিোবোইল ০৭টি ৪৩,৫০০/০০ 

কিোট ১৬,৩৩,৫৫,৪০০/০০ 

বনর্ সম্পদ 

১। মবমিন্ন প্র োর  োঠ ১৫৬ েনফুট ৭৮,০০০/০০ 

২। মিমন ট্রো  ০২ টি ২০,০০,০০০/০০ 

   

কিো

ট 

২০,৭৮,০০০/০০ 

পমররবশ রক্ষো 

১। হমররণর িোাংস ২১ ক মর্ - 

২। হমররণর িোথো ০১ টি - 

৩। হমররণর র্োিিো ০৫ টি  - 
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৪। কবোট ০১ টি ২০,০০০/০০ 

আট কৃত র্নবল 

১। বনদস্যু/র্ো োত/অন্যোন্য অববধ  োরর্ র্মিত ব্যমি ২২ র্ন - 

উদ্ধোর অমিযোন 

১। কর্রল/যোত্রী উদ্ধোর ০৮ র্ন  

২। মৃতরদহ উদ্ধোর ০৯ টি - 

 ৩। কবোট ০১ টি  

 সব ডরিোট ২০৭,১৬,৮২,৬২৫/০০ 

 
৩। িৎস্য সম্পদ রক্ষো অমিযোন।       িোর্ ড ২০২২ িোরস বোাংলোরদশ ক োস্ট গোর্ ড  র্তড  িৎস্য সম্পদ রক্ষো অমিযোরন টো ো 

১৮৪,৬০,০৫,৭৭৫ (টো ো এ শত চুরোমশ ক োটি  োট লক্ষ পাঁর্ হোর্োর সোতশত পঁর্োত্তর িোত্র) মূরল্যর অববধ র্োল ও র্োট ো আট   রো হয়।  

 

৪। িোদ দ্রব্য মনয়ন্ত্রণ অমিযোন।         িোর্ ড ২০২২ িোরস বোাংলোরদশ ক োস্ট গোর্ ড  র্তড  িোদ দ্রব্য মনয়ন্ত্রণ অমিযোরন ৪,০৮,৭২৬ মপস 

ইয়োবো, ২.৮৯০ ক মর্ গাঁর্ো ও ৮০০ গ্রোি মক্রস্টোল কিথ (আইস) আট   রো হয় এবাং আট কৃত িোদ দ্রব্য আইনোনুগ ব্যবস্থো গ্রহরণর র্ন্য 

সাংমিষ্ট  র্তডপরক্ষর মন ট হস্তোন্তর  রো হয়। 

 

৫। র্ো োত/বনদস্যুতো দিন, অববধ অস্ত্র ও রোিদো এবাং বোাংলো দো উদ্ধোর।      িোর্ ড ২০২২ িোরস স্যিরবনসহ উপকূলীয় 

অঞ্চরল বোাংলোরদশ ক োস্ট গোর্ ড অমিযোন পমরর্োলনো  রর ২২ র্ন র্ো োত/বনদস্যু/িোদ  ব্যবসোয়ী অন্যোন্য অববধ  োরর্ র্মিত ব্যমি 

আট   রো হয়।  

 

৬। উদ্ধোর অমিযোন। 

 

 । গত ০২ িোর্ ড ২০২২ তোমররখ কসন্টিোটি ডন্স দ্বীপ এর অদূরর  োঠ কবোঝোয় ০১টি  োরঠর কবোট ডুরব। প্রোপ্ত সাংবোরদর 

মিমত্তরত তৎক্ষনোত মবমসমর্এস সসয়দ নর্রুল এবাং মবমসমর্  মন্টনরর্ন্ট কসন্টিোটি ডন্স এর সিন্বরয় কযৌথ অমিযোন পমরর্োলনো 

 রর কবোট ও ক্রুরদর উদ্ধোর  ররত সক্ষি হয়। এছোিোও এ ইমদরন মবমসমর্ কবইস কিোলো কিেনো নদীরত অমিযোন পমরর্োলনো 

 রর ০১টি মৃতরদহ উদ্ধোর  ররত সক্ষি হয়। পরবতীরত উদ্ধোরকৃত মৃতরদহ কনৌ পুমলশ এর মন ট হস্তোন্তর  রো হয়।  

 

খ। গত ০৬ িোর্ ড ২০২২ তোমররখ  পোথরেোটো থোনোর গলোমর্পো নদীরত ০১ র্ন ব্যোমি কগোসল  ররত মগরয় পোমনরত ডুরব 

যোয়। প্রোপ্ত সাংবোরদর মিমত্তরত তৎক্ষনোত মবমসমর্ কবইস কিোলো ও কস্টশোন পোথরেোটো এর সিন্বরয় কযৌথ অমিযোন পমরর্োলনো 

০১টি মৃতরদহ উদ্ধোর  ররত সক্ষি হয়। পরবতীরত উদ্ধোরকৃত মৃতরদহ কনৌ পুমলশ এর মন ট হস্তোন্তর  রো হয়। 

 

গ। গত ১১ িোর্ ড ২০২২ তোমররখ পোথরেোটো থোনোর মব খোলী নদীরত ০১ র্ন ছোত্র পোমনরত ডুরব যোয়। প্রোপ্ত সাংবোরদর 

মিমত্তরত তৎক্ষনোত মসমর্ কবইস কিোলো ও কস্টশোন পোথরেোটো এর সিন্বরয় কযৌথ অমিযোন পমরর্োলনো ০১টি মৃতরদহ উদ্ধোর 

 ররত সক্ষি হয়। পরবতীরত উদ্ধোরকৃত মৃতরদহ কনৌ পুমলশ এবাং পমরবোররর মন ট হস্তোন্তর  রো হয়। 

 

ে। গত ১৯ িোর্ ড ২০২২ তোমররখ লোইটোর কিরসল এিমি টিটু- ১৪ আলফো এ োুাং ররর্ এলো োয় ডুরব যোয়। প্রোপ্ত সাংবোরদর 

মিমত্তরত তৎক্ষনোত মবমসমর্ কস্টশোন পোথরেোটো ও কস্টশোন সোঙ্গু এর সিন্বরয় কযৌথ অমিযোন পমরর্োলনো  রর ০৮ র্ন ক্রু র্ীমবত 

উদ্ধোর  ররত সক্ষি হয়। পরবতীরত উদ্ধোরকৃত ক্রুরদর িোমল  এর মন ট হস্তোন্তর  রো হয়।  

 

ঙ। গত ২০ িোর্ ড ২০২২ তোমররখ  োরগ ডো কিরসল এিমি রুপসী এর সাংের ড যোত্রীবোমহ লঞ্চ এিমি আশরোফ নোরোয়ণগঞ্জ 

 োমলরেোট এলো োয় নদীরত ডুরব যোয়। প্রোপ্ত সাংবোরদর মিমত্তরত তৎক্ষনোত মবমসমর্ কস্টশোন পোগলো, কনৌবোমহনী, ফোয়োর সোমিডস, 

কনৌ পুমলশ ও মবআইর্মিউটিএ এর সিন্বরয় কযৌথ অমিযোন পমরর্োলনো ০৬টি মৃতরদহ উদ্ধোর  ররত সক্ষি হয়। পরবতীরত 

উদ্ধোরকৃত মৃতরদহ কনৌ পুমলশ এবাং পমরবোররর মন ট হস্তোন্তর  রো হয়। 

 


