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খাতওয়া এপ্রিল ২০২০ সাললর সাফল্য- বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড  

 

১। সব ডল াট অর্ডন।     বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড এপ্রিল ২০২০  ালস সব ডল াট ১৪৭ ক াটি ৯৯ লক্ষ ৬৫ হার্ার ৮৫৫ টা া 

মূলল্যর অববধ  ালা াল আট   লর। 

 

২। ক ারা ালান,  াে দ্রব্য প্রনয়ন্ত্রণ, বনর্ সম্পে ও পপ্ররলবশ রক্ষা অপ্রিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সাফল্য।   এপ্রিল ২০২০ 

 ালস ক ারা ালান,  াে দ্রব্য প্রনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অপ্রিযালন সব ডল াট ২৮ ক াটি ৭৬ লক্ষ ৭৬ হার্ার ৭৫০ টা ার অববধ পণ্য 

আট   রা হয়। আট কৃত প্রবপ্রিন্ন দ্রলব্যর প্রববরণ প্রনম্নরূপঃ  

ক্রপ্র   আট কৃত  ালা াল পপ্রর াণ মূল্য (টা া) 

ক ারা ালান পণ্য 

১। প্রর্লর্ল/প্যালরাল ১,০৮,২৩৩ প্রলটার ৫৪,০০,০০০/০০ 

২। ওলয়ল ট্াাং ার ০১টি ৫,০০,০০,০০০/০০ 

৩। বাল্কলহর্ ১৯ টি - 

৪। সামুপ্রদ্র   াছ ৪,৪৮০ ক প্রর্ ৩,৯১,০০০/০০ 

৫। গরু ১৮টি ১২,৬০,০০০/০০ 

৬। ক াবাইল/ল াবাইল  ার্ ড ০২ টি ২,০০০/০০ 

৭। অন্যান্য ( ম্বল, কশাল স, প্রির্, ব্যাটাপ্রর,  যাপ্রপাং কবার্ ড, রাইর্ কু ার, ম্যালরস, গ্লাস, 

 টর, এয়ার  লেসর, ক ইন, প্রপললা, ছাগল,মুরপ্রগ, প্র াংপ্রি  াছসহ প্রবপ্রিন্ন অববধ দ্রব্য) 
৪৪৬ প্রপস/ল প্রর্ ৫,০০,২৫০/০০ 

৮। কবাট/রা  ১১ টি ৯,১২,০০,০০০/০০ 

অস্ত্র উদ্ধার 

১। অস্ত্র ০৪ টি - 

২। তার্া কগালা ০২ রাউন্ডস  - 

 ৎস্য সম্পে 

১।  ালরন্ট র্াল ২,০৮,০৮,৮০০ প্র টার ৭২,৮৩,০৮,০০০/০০  

২। কবহুপ্রি/ শাপ্রর র্াল ১,৪২৭ টি ৭,০৬,৫০,০০০/০০  
৩। অন্যান্য র্াল ৪৪,৯৩,৫৬৫ প্র টার ৩৭,২৩,২০,২০০/০০ 

৪। র্াট া ১৯,৩৫০ ক প্রর্ ৬৬,৩১,৫০০/০০ 

৫। করনু কপানা ১২,৯৫,০০০ প্রপস ২৫,৯০,০০০/০০ 

৬। কবাট ১১৩ টি ১,১৮,৪০,৪০৫/০০ 

 াে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ৩,৫৬,০০০ প্রপস ১০,৭৮,০০,০০০/০০ 

২। প্রবপ্রিন্ন ি ার  ে ৩০০ কবাতল ১৬,২০,০০০/০০ 

৩। গাঁর্া ১,৩০০ গ্রা  ২৫,০০০/০০ 

৪। কেশীয়  ে ১৫ প্রলটার ১,৪৭,৫০০/০০ 

৫। প্রসএনপ্রর্/লবাট ০৫ টি ২২,৮০,০০০/০০ 

বনর্ সম্পে 

১। প্রবপ্রিন্ন ি ার  াঠ ১৩,৫০০ ঘনফুট ২,৭০,০০,০০০/০০ 

পপ্ররবলশ রক্ষা 

১। হপ্ররলণর  াথা ০১ টি - 

২। হপ্ররলণর  াাংস ২৬ ক প্রর্ - 

আট কৃত র্নবল 

১। বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ  ালর্ র্প্রিত ব্যপ্রি ৮৪ র্ন - 

উদ্ধার অপ্রিযান 

১। যাত্রী/লর্লল উদ্ধার ১৭ র্ন  

২। অপহৃত কর্লর উদ্ধার ০৩ র্ন  

৩। কবাট উদ্ধার ০১ টি  
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সব ডল াট ১৪৭,৯৯,৬৫,৮৫৫/০০ 
 

৩।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অপ্রিযান।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অপ্রিযালন এপ্রিল ২০২০  ালস সব ডল াট ১১৯ ক াটি ২৩ লক্ষ ৪০ 

হার্ার ১০৫ টা ার ২,০৮,০৮,৮০০ প্র টার  ালরন্ট র্াল, ৪৪,৯৩,৫৬৫ প্র টার অন্যান্য র্াল, ১,৪২৭ টি কবহুপ্রি/ শাপ্রর র্াল, ১৯,৩৫০ 

ক প্রর্ র্াট া, ১২,৯৫,০০০ প্রপস করনু কপানা ও ১১৩টি কবাট আট   রা হয়।  

 

৪। র্া াত প্রবলরাধী প্রবলশষ অপ্রিযান। 

  

 । গত ১৬ ক  ২০২০ তাপ্ররখ কগাপন সাংবালের প্রিপ্রিলত প্রবপ্রসপ্রর্ কস্টশান হাপ্রতয়া  র্তড  হাপ্রতয়া থানার অন্তগ ডত ঘাপ্রসয়ার  র 

এলা ায় র্া াত বাপ্রহনীর প্রবরুলদ্ধ অপ্রিযান পপ্রর ালনা  রা হয়। উি অপ্রিযালন ০৫ র্ন র্া াত, ০১টি এ নালা বন্দু , ০১ টি প্রপস্তল, 

০২ রাউন্ডস ব্লযাাং   াটির্, ০৩ টি ো, ০১ টি কবাট ও ০৯ র্ন অপহৃত কর্লল উদ্ধার  রা হয়। পরবতীলত আট কৃত র্া াত ও 

উদ্ধারকৃত রা ো হাপ্রতয়া থানায় এবাং উদ্ধারকৃত কর্লললের পপ্ররবালরর প্রন ট হস্তান্তর  রা হয়। 

 

খ। গত ২৭ ক  ২০২০ তাপ্ররখ প্রবপ্রসপ্রর্ কবইস  ট্টগ্রা   র্তড   ণ ডফুলী নেীলত প্রনয়প্র ত রাপ্রত্র ালীন টহল িোলনর স য় র্ানা 

যায়, পলতঙ্গা  লর্ল থানাধীন বপ্রহঃলনাঙ্গার ব্রালিা এযাাং লরর্ এলা ায় র্া াত েল পদ্মা বহুমুপ্রখ কসতু প্রন ডাণ  ালর্ ব্যবহালরর র্ন্য 

আনীত Floating Carne, RUI HANG 05 টি  ীলন পুনঃরপ্তানীর ললক্ষয ব্যবহৃত Tug Boat NINE HAI TUO 

5001 র্াহার্ল  আক্র ন  লরলছ। তৎক্ষনাৎ প্রবপ্রসপ্রর্ টহল েল ঘটনাস্থলল কপৌছালল র্া াত েল ক াস্ট গালর্ ডর উপপ্রস্থপ্রত কটর কপলয় 

পালালনার ক ষ্টা  লর এবাং পরবতীলত ক রীন এ ালর্ ীর প্রন ট হলত ০৮ র্া াতসহ ০৩টি কেশীয় বন্দু , ০২টি এ নালা বন্দু , ০৬ 

রাউন্ডস ব্লযাাং   াটির্ ও ০১ টি কবাট উদ্ধার  রা হয়। পরবতীলত আট কৃত র্া াত ও উদ্ধারকৃত  ালা াল পলতঙ্গা  লর্ল থানায় 

হস্তান্তর  রা হয়। 

 

৫।  লরানা অপ্রিযান।    ববপ্রি   হা াপ্ররলত রূপ কনয়া  লরানা িাইরাস (ক াপ্রির্-১৯) সব ডিথ   ীলনর উহাাং শহলর গত প্রর্লসম্বর ২০২০ 

এ িথ  শনাি হয়। এরপর কথল  এই িাইরাসটি অপ্রত দ্রুত  ীনসহ সারা প্রবলি ছপ্রিলয় পলি। তারই ধারাবাপ্রহ তায় গত ০৮  া ড ২০২০ সব ডিথ  

বাাংলালেলশ এই িাইরাসটি শনাি হয়। এতদ লিপ্রক্ষলত ক াস্ট গার্ ড সের েপ্তরসহ কর্ানসমূলহর অপালরশান্স রুল   লরানা  প্রনটপ্ররাং কসল 

গঠলনর  াধ্যল  সাব ডপ্রক্ষপ্রন   লরানা পপ্ররপ্রস্থপ্রত পয ডলবক্ষণ  রা হয়।  লরানা িাইরালসর িাদুিডাব ক া াপ্রবলায় সর ালরর প্রনলে ডশনা 

ক াতালব  ল র্াউন প্রনপ্রিত লে বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড োপ্রয়ত্বাধীন এলা াসমূলহ গুরুত্বপূণ ড স্থালন ক া  পলয়ন্ট স্থাপন রতঃ কনৌপথ ব্যবহার 

 লর লঞ্চ/রলার/লবালটর  াধ্যল  ঢা া/নারায়ণগঞ্চ হলত প্রবপ্রিন্ন এলা ায় গ লন প্রনরুৎসাপ্রহত  রা, সা াপ্রর্  দূরুত্ব প্রনপ্রিত  রা ও সাধারণ 

র্নগলনর  লধ্য  লরানা িাইরাস সম্পল ড সল তনতা বুপ্রদ্ধ  রা হয়। এছািাও ক াস্ট গার্ ড  র্তড  উপকূলীয় অঞ্চললর গরীব, দুঃস্থ কর্লললের  ালে 

প্র প্র ৎসা সা গ্রী ও ত্রাণ প্রবতরণ  ল ান রলয়লছ। 

 

৬। বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড  র্তড  ঘূপ্রণ ডেি আম্পান এ পপ্রর াপ্রলত  ায ডক্র  গত ১৩ ক  ২০২০ েপ্রক্ষণ-পূব ড বলঙ্গাপসাগর 

এবাং তৎসাংলগ্ন েপ্রক্ষণ আিা ান সাগলর সৃষ্ট লঘু াপ ক্র শ শপ্রিশালী হলয় গত ১৫ ক  ২০২০ "ঘূপ্রণ ডেি আম্পান” এ পপ্ররণত হয়। এ 

উপললক্ষয ক াস্ট গার্ ড সের েপ্তরসহ স ল কর্ানসমূলহ ঘূপ্রণ ডেি  প্রনটপ্ররাং কসল গঠন  রতঃ উপকূলীয় এলা ার ক াস্ট গালর্ ডর প্রনর্স্ব 

কস্টশান/আউটর্লপাস্ট, স্থানীয় িশাসলনর সালথ স ন্বয় সাধলনর  াধ্যল  সাব ডপ্রক্ষপ্রন  কযাগালযাগ স্থাপন  রা হয়। স ল  াছ ধরার 

কনৌ া/ রলারল  সমুলদ্র কথল  িতযাহার এবাং পপ্ররপ্রস্থপ্রত স্বািাপ্রব  না হওয়া পয ডন্ত সাগলর গ ন  রা কথল  প্রবরত থা ার র্ন্য 

প্রনলে ডশনা িোন  রা হয়। স্থানীয় র্নসাধারণল  শুকুলনা খাবার ও প্রবশুদ্ধ খাবার পাপ্রন স্ট   রার র্ন্য পরা শ ড িোন  রা হয়। ক াস্ট 

গার্ ড এর র্াহার্সমুহ দূলয ডাগ পরবতী উদ্ধার ও ত্রান প্রবতরলণর র্ন্য িস্তুত রাখা হয়। ঘপ্রণ ডেলিরর স য় উপকূলীয় অঞ্চলল ক াস্ট গার্ ড 

কস্টশান, আউটলপাস্ট ও প্রসপ্রসএসপ্রস সাইললান আশ্রয় ক ন্দ্র প্রহলসলব িস্তুত রাখা হলয়প্রছল। কয ক ান অস্বািাপ্রব  পপ্ররপ্রস্থপ্রত ক া ালবলার 

র্ন্য ক প্রর্ল ল টি  এবাং র্াইপ্রিাং টি  িস্তুত রাখা হলয়প্রছল। ঘূপ্রণ ডেলির স য় সাব ডক্ষপ্রণ  AFD, MoHA, MoDMR, NAVY 

এবাং BAF সাংস্থাসমূলহর প্র প্রনটপ্ররাং কসললর সালথ কযাগালযাগ স্থাপন  রা হয়। ২০ ক  ২০২০ তাপ্ররলখ প্রবল লল িারলতর পপ্রি বঙ্গ 

হলয় বাাংলালেলশর েপ্রক্ষণ-পপ্রি াঞ্চলল ঘূপ্রণ ডেি আম্পান আঘাত হালন। দুলয ডাগ  ালীন স লয় উপকূলীয় এলা ার প্রবপ্রিন্ন 

কস্টশান/আউটলপাস্ট/ প্রসপ্রসএসপ্রসলত সব ডল াট ২,৪২৭ র্ন আশ্রয় গ্রহন  লর। এছািাও অলন  গবােী পশুর প্রনরাপে আশ্রলয়র ব্যবস্থা 

 রা হয়। ঘূপ্রণ ডেি কশলষ উপকূণীয় এলা ায় SAR Operation পপ্রর ালনা  রা হয়। এছািাও ক াস্ট গার্ ড  র্তড  ঘূপ্রন ডেি 

আম্পান  বপ্রলত এলা ায় ক্ষপ্রতগ্রস্থলের  ালে প্র প্র ৎসা সহায়তা ও ত্রাণ সা গ্রী প্রবতরণ  রা হয়।  

 

 

  

 


