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খাতওয়ারী ডিসেম্বর ২০১৮ োসের োফল্য- বাাংোসেশ ক াস্ট গাি ড বাডিনী
১।
েব ডস াট অর্ডন।
বাাংোসেশ ক াস্ট গাি ড বাডিনী ডিসেম্বর ২০১৮ াসে েব ডস াট ১২৮ ক াটি ২০ েক্ষ ৪৯ িার্ার ৭৭৫
টা া মূসল্যর অববধ াো াে আট সর।
২।
কচারাচাোন, াে দ্রব্য ডনয়ন্ত্রণ ও বনর্ েম্পে রক্ষা অডিযাসন আট কৃত উসেখসযাগ্য োফল্য।
ডিসেম্বর
২০১৮
াসে কচারাচাোন, াে দ্রব্য ডনয়ন্ত্রণ ও বনর্ েম্পে রক্ষা অডিযাসন েব ডস াট ২৬ ক াটি ৭৪ েক্ষ ৩১ িার্ার টা ার অববধ পণ্য
আট রা িয়। আট কৃত ডবডিন্ন দ্রসব্যর ডববরণ ডনম্নরূপঃ
ক্রড
আট কৃত াো াে
কচারাচাোন পণ্য
১। বাড্ডাং িাউর্ার
২। চারু
৩। ডেস ন্ট ও টাইেে
াাাঁ ড়া
৪।
৫। কের্ার/ব্লা সিি
৬। কবাট/ট্রা
৭। নগে টা া
অস্ত্র উদ্ধার
১। অস্ত্র
২। রা ো/ছুডর/চাপাডত
ৎস্য েম্পে
১।
াসরন্ট র্াে
২। কবহুডি/ শাডর র্াে
৩। অন্যান্য র্াে
৪। র্াট া
৫। করনু কপানা
৬। কবাট
াে দ্রব্য
১।
ইয়াবা
২।
ডবডিন্ন ধরসনর ডবয়ার
৩।
ডেএনডর্
বনর্ েম্পে
১।
ডবডিন্ন প্র ার াঠ
২।
কবাট
পডরবসশ রক্ষা
১।
তক্ষ
২।
পডেড্ডেন

পডর াণ

মূল্য (টা া)

৩২০ wgUvi
১০০ ডপে
১০ কবগ ও ৬০০ ডপে
২৩০ ক ডর্
০৭ টি
০২ টি
-

১।
বনেস্যয/িা াত/অন্যান্য অববধ াসর্ র্ডড়ত ব্যডি
উদ্ধার অডিযান
১।
মৃত কেি উদ্ধার

৫,৪০,০০০/00
২০,০০০/০০
৩৩,০০০/০০
২,৩০,০০০/০০
৪,৮০,০০,০০০/০০
১,০০,০০০/০০
১,০০০/০০
-

১,০৫,৭৭,২৫০ ড টার
৫৮৮ ডপে
৬৬,৯৭,৯১৫ ড টার
২,০৯০ ক ডর্
১২,০০,০০০ ক ডর্
০১ টি

৩৭,০২,০৩,৭৫০/০০
৩,০০,৫০,০০০/০০
৬১,১২,৯২,৫২৫/০০
৬,৪২,৫০০/০০
২৪,০০,০০০/০০
৩০,০০০/০০

৩,৯৩,০৭৭ ডপে
৬৭২ কবাতে/ যান
০১ টি

১৯,৬৫,৩৮,৫০০/০০
৩,৮৪,০০০/০০
৪,৬০,০০০/০০

৪৫৮ ঘনফুট
০১ টি

৮,৯৮,০০০/০০
২০,০০,০০০/০০

০২ টি
১,৫১০ ক ডর্

১,৮০,০০,০০০/০০
২,২৬,৫০০/০০

০৪ র্ন

-

০১ টি

েব ডস াট

১২৮,২০,৪৯,৭৭৫/০০

৩।
ৎস্য েম্পে রক্ষা অডিযান।
ৎস্য েম্পে রক্ষা অডিযাসন ডিসেম্বর ২০১৮ াসে েব ডস াট ১০১ ক াটি ৪৬ েক্ষ ১৮
িার্ার ৭৭৫ টা ার ১,০৫,৭৭,২৫০ ড টার াসরন্ট র্াে, ৬৬,৯৭,৯১৫ ড টার অন্যান্য র্াে, ২,০৯০ ক ডর্ র্াট া, ৫৮৮ ডপছ কবহুডি/
শাডর র্াে, ১২,০০,০০০ ক ডর্ করনু কপানা ও ০১ টি কবাট আট রা িয়।
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৪।
করাডিঙ্গা অনুপ্রসবশ করাধ।
ড য়ান াসরর বি ডার গাি ড পুডেশ ও করাডিঙ্গাসের সে সৃষ্ট অডিরতার কপ্রডক্ষসত
বাাংোসেশ ক াস্ট গাি ড বাডিনীর কস্টশান কট নাফ, কেন্ট াটিন্সড ও আউটসপাস্ট বািারছড়া ও শািপুরীসত অডতডরি র্নবে ক াতাসয়ন
রসয়সছ। পাশাপাডশ উি িানেমূসি েসব ডাচ্চ প্রস্তুডত অবেম্বসনর ােস োব ডক্ষডণ ডবসশষ টিে চে ান রসয়সছ। এছাড়াও, ক াস্ট গাি ড
বাডিনী বিসর েদ্য োংসযাডর্ত ডেিার ক্লাে অফসশার কপসট্রাে কিসেে (ওডপডি) েমূি এ ায ডক্রস ডনসয়াডর্ত রসয়সছ। ক াস্ট গাি ড
বাডিনী োডয়ত্বপূণ ড এো ায় টিে কর্ারোর সরসছ এবাং উি এো ায় অববধ অনুপ্রসবশ ারীসের গডতডবডধর উপর সঠার নর্রোডর
বর্ায় করসখ অববধ অনুপ্রসবশ করাধ রা িসে। ডিসেম্বর ২০১৮ াসে অত্র বাডিনী র্তড অববধিাসব বাাংোসেসশ অনুপ্রসবশ াসে ক ান
ব্যডিস আট / কফরত পাঠাসনা িয়ডন।
৫।
ডবসশষ অডিযান।
গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তাডরসখ ডবডেডর্ কস্টশান াডেগঞ্জ কগাপন োংবাসের ােস
ক সিিীগঞ্জ ্ানাধীন ক ঘনা নেীর ডে পুর এো ায় অডিযান পডরচােনা সর। উি অডিযাসন ০৩ র্ন চাাঁোবার্েি ও ০১ টি ইডঞ্জন
চাডেত কবাট আট রা িয়। পরবতীসত আট কৃত চাাঁোবার্ ও াো াে ক সিিীগঞ্জ ্ানায় িস্তান্তর রা িয়।

৬।

এ ােশ র্াতীয় োংেে ডনব ডাচন ২০১৮।
গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তাডরসখ উৎেবমূখর ও শাডন্তপূণ ডিাসব এ ােশ
র্াতীয় োংেে ডনব ডাচন ২০১৮ অনুডিত িয়। । উি ডনব ডাচনস অবাধ, স্যিু ও ডনরসপক্ষিাসব েম্পসন্নর েসক্ষয বাাংোসেশ ের ার র্তড
অন্যান্য আইন-শৃঙ্খো রক্ষা ারী বাডিনীর পাশাপাডশ বাাংোসেশ ক াস্ট গাি ডস ও আইন-শৃঙ্খো রক্ষা ারী বাডিনী ডিসেসব ক াতাসয়ন
রা িয়। বাাংোসেশ ক াস্ট গাি ড োডয়ত্বাধীন ০৭ টি উপকূেীয় কর্োর ১২ টি উপসর্োর েব ডস াট ৪৩ টি ইউডনয়সন ডরটাডন ডাং
অডফোসরর অধীসন ডবডিন্ন ধরসণর টিসের ােস প্রতযক্ষিাসব আইন-শৃঙ্খো রক্ষার াসর্ ক াবাইে/স্ট্রাইড াং কফাসে ডর োডয়ত্ব
স্যিুিাসব েম্পন্ন সর এবাং পরবতীসত কিাট গ্রিন কশসষ কিাট গণনার েিায়তা সে ডবডিন্ন এো ায় ডনরাপত্তা প্রোনেি ডরটাডন ডাং
অডফোসরর চাডিো ক াতাসব ডবডিন্ন ধরসণর েিায়তা প্রোন সর। ক াস্ট গাি ড প্লাটুনেমূি নেীপস্ ব্যােটবক্স ডরটাডন ডাং অডফোসরর
অডফে এ কপ ৌঁসছ কেওয়া পয ডন্ত েিায়তা সরসছ। এছাড়াও ডনরডবডেন্ন টিে এবাং আইন-শৃঙ্খো পডরডিডত রক্ষাস্ ড দ্রুত ব্যবিা গ্রিসন
ক াস্ট গাসি ডর উপর র্নগসণর আিা েক্ষয রা যায়। ডনব ডাচন ােীন োডয়ত্বাধীন এো ার োডব ড আইন-শৃঙ্খো পডরডিডত স্বািাডব
ডছে।
৭।
অববধিাসব েমুদ্রেী া অডতক্র ারী ডবসেশী নাগডর / ৎের্ীবীসের পডরোংখ্যান।
বাাংোসেশ ক াস্ট গািড বাডিনী র্তড অববধিাসব েমুদ্রেী া অডতক্র ারী ডবসেশী নাগডর / ৎের্ীবী আট
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ডিসেম্বর
২০১৮
রা িয় নাই।

াসে

