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বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড এর সাফল্য - আগস্ট ২০২২   

 

১। সব ডদিাট অর্ডন। বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড আগস্ট ২০২২ িাদস সব ডদিাট টা া ৩২৪,৮০,২৩,৫৭০/০০ (টা া মতনশত চমিশ 

ক াটি আমশ লক্ষ কতইশ হার্ার পাঁচশত সত্তর িাত্র)  মূদল্যর অববধ িালািাল আট   দর। 

 

২। কচারাচালান, িাে দ্রব্য মনয়ন্ত্রণ, বনর্ সম্পে ও পমরদবশ রক্ষা অমিযাদন আট কৃত উদেখদযাগ্য সাফল্য।   আগস্ট ২০২২ 

িাদস কচারাচালান, িাে দ্রব্য মনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অমিযাদন সব ডদিাট ০৮ ক াটি ৩৬ লক্ষ ৫৯ হার্ার ৩৭৬ টা ার অববধ 

পণ্য আট   রা হয়। আট কৃত মবমিন্ন দ্রদব্যর মববরণঃ  
 

 

ক্রমি  আট কৃত িালািাল পমরিাণ মূল্য (টা া) 

কচারাচালান পণ্য 

১। মর্দর্ল/অ দটন/পািওদয়ল ৪৪,৯৭৫ মলটার ২৮,০৭,৫২০/০০ 

২। কলাহা/দেপ ৩৮০ ক মর্ ১৯,০০০/০০ 

৩। বাম্ ডাং হাউর্ার ১,৯৭০ মিটার ৫,৬৫,০০০/০০ 

৪। কলমর্স  াপড় ১১৯ মপস ১,১৯,০০০/০০ 

৫। কলমর্স ্াম্মী ৩২৮ মপস ৩,২৮,০০০/০০ 

৬। লুমি ১৪০ মপস ৭০,০০০/০০ 

৭। রাইস  মফ ১০০ ক মর্ ৫০,০০০/০০ 

৮। ট্রা  ০৫ টি ৯০,০০,০০০/০০ 

৯।  িডার্ িযান ০১ টি ১৫,০০,০০০/০০ 

১০। কবাট ০৪ টি ৮,৫০,০০০/০০ 

১১। র্াি ০৬ টি - 

১২। অন্যান্য মিমিত পণ্য - ১০,২৫,১০০/০০ 

কিাট ১,৬৩,৩৩,৬২০/০০ 

অস্ত্র উদ্ধার 

১। রািো/ছুমর  ০১ টি       - 

িৎস্য সম্পে 

১।  াদরন্ট র্াল ৫,৪১,৬৫,০০০ মিটার ১৮৯,৫৭,৭৫,০০০/০০  

২। কবহুমি/িশামর র্াল ৮,৪২৭ টি ৩,৯৩,৬৫,০০০/০০ 

৩। চরদেরা ও অন্যান্য র্াল ৮৪,৩৫,৭৭৫ মিটার ৯৮,২৯,৩৬,০০০/০০ 

৪। র্াট া ৪,৮০৫ ক মর্ ৫৬,৬১,০০০/০০ 

৫। কপানা ৭,৬৫,৩৭,৫৯৪ মপস ১৮,৯৫,৪৬,০০০/০০ 

৬। কর্মল পুশকৃত মচাংমড় ৩৭,৫৯৪ ক মর্ ৪,৫৮,৩১,২০০/০০ 

৭। কবাট ০৫ টি ৫২,৫০,০০০/০০ 

কিাট ৩১৬,৪৩,৬৪,২০০/০০ 

িাে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ২,০০,২৮৫ মপস ৬,০০,৮০,৬৫০/০০ 

২। গাঁর্া ৯,২০০ গ্রাি ৩,১৩,০০০/০০ 

৩। মবয়ার ১,০৭১  যান/দবাতল ৫,৫২,১০০/০০ 

৪। হুইমে ৬২৯  যান/দবাতল ১৩,১০,০০০/০০ 

৫। কবাট ০৩টি ৫০,৩০,০০০/০০ 

৬। কিাটর সাইদ ল ০১ টি ১০,০০০/০০ 

৭। কিাবাইল ০৮ টি ৩০,০০০/০০ 

কিাট ৬,৭৩,২৫,৭৫০/০০ 

আট কৃত র্নবল 

১। বনেস্যয/র্া াত/িাে /অন্যান্য অববধ  াদর্ 

র্মড়ত ব্যমি 

২৭ র্ন - 

উদ্ধার অমিযান 

১। কর্দল  ২২২ র্ন - 

২। যাত্রী  ২১ র্ন - 
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৩। কবাট  ১৩ টি - 

৪। মৃতদেহ ০২ টি - 

 সব ডদিাট ৩২৪,৮০,২৩,৫৭০/০০ 

 

  (৩) কচারাচালান মবদরাধী অমিযান।  আগস্ট ২০২২ িাদস বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড  র্তড  ঢা া, চট্টগ্রাি, কিাাংলা ও কিালা অঞ্চদল    

কিাট ৩,২০৪ টি অমিযান পমরচালনা  দর ৬,৮০৩ টি কবাট/র্াহাদর্ তোশী চালাদনা হয়। এ স ল অমিযাদন ক াস্ট গার্ ড  র্তড  আনুিামন  টা া  

১,৬৩,৩৩,৬২০/০০ (টা া এ  ক াটি কতষমট্ট লক্ষ কতমত্রশ হার্ার ছয়শত মবশ িাত্র) মূদল্যর মবমিন্ন অববধ িালািাল আট   রা হয়। 

 

   (৪) িৎস্য সম্পে রক্ষা অমিযান।        আগস্ট ২০২২ িাদস বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড  র্তড  িৎস্য সম্পে রক্ষা অমিযাদন টা া 

৩১৬,৪৩,৬৪,২০০/০০ (টা া মতনশত কষাল ক াটি কততামেশ লক্ষ কচৌষমট্ট হার্ার দুইশত িাত্র) মূদল্যর অববধ র্াল ও র্াট া আট   রা হয়।  

 

(৫) িাে দ্রব্য মনয়ন্ত্রণ অমিযান।        আগস্ট ২০২২ িাদস বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড  র্তড  িাে দ্রব্য মনয়ন্ত্রণ অমিযাদন ২,০০,২৮৫ মপস 

ইয়াবা, ১,০১৭১  যান/দবাতল মবয়ার, ৬২৯  যান/দবাতল হুইমে ও ৯ ক মর্ ২০০ গ্রাি গাঁর্া আট   রা হয় এবাং আট কৃত িাে দ্রব্য আইনানুগ 

ব্যবস্থা গ্রহদণর র্ন্য সাংমিষ্ট  র্তডপদক্ষর মন ট হস্তান্তর  রা হয়। 

 

(৬) র্া াত/বনেস্যযতা েিন, অববধ অস্ত্র ও রািো এবাং বাাংলা ো উদ্ধার।    আগস্ট ২০২২ িাদস স্যিরবনসহ উপকূলীয় অঞ্চদল 

বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড অমিযান পমরচালনা  দর ০১টি রািো/ছুমর এবাং ৩৩ র্ন র্া াত/বনেস্যয/িাে  ব্যবসায়ী অন্যান্য অববধ  াদর্ র্মড়ত 

ব্যমিদের আট   রা হয়।  

 

(৭) উদ্ধার অমিযান  আগস্ট ২০২২ িাদস উপকূলীয় অঞ্চদল বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড  উদ্ধার অমিযান পমরচালনা  দর ২২২ র্ন, ২১ র্ন 

যাত্রী, ১৩ টি কবাট ও ০২ টি মৃতদেহ উদ্ধার  রা হয়।  

 

 

 

 


