
সীমিত 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

খাতওয়ারী আগস্ট ২০২১ সালের সাফল্য- বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ ড  
 

১। সব ডল াট অর্ডন।     বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ ড আগস্ট ২০২১  ালস সব ডল াট ৩০৫ ক াটি ২০ েক্ষ ৪ হার্ার টা া মূলল্যর অববধ 

 াো াে আট   লর। 
 

২। ক ারা াোন,  াে দ্রব্য ননয়ন্ত্রণ, বনর্ সম্পে ও পনরলবশ রক্ষা অনিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সাফল্য।   আগস্ট ২০২১  ালস 

ক ারা াোন,  াে দ্রব্য ননয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অনিযালন সব ডল াট ৮ ক াটি ৮৫ েক্ষ ৮৯ হার্ার ১০০ টা ার অববধ পণ্য আট  

 রা হয়। আট কৃত নবনিন্ন দ্রলব্যর নববরণঃ 

ক্রন   আট কৃত  াো াে পনর াণ মূল্য (টা া) 

ক ারা াোন পণ্য 

১। বান্ ডাং হাউর্ার/ ওয়যার করাপ ১,৫৮০ ন টার ১৯,০৪,০০০/০০ 

২। কোহা ৬০ ক নর্ ১,৮০০/০০ 

৩। নর্লর্ে ২,৬৪০ নেটার ১,৫৭,২০০/০০ 

৪। কর্নে পুশকৃত ন াংনি ৫৫০ ক নর্ ৪,৪০,০০০/০০ 

৫। ক াবাইে ০১টি - 

৬। কবাট/ট্রা  ০৫টি ১৫,০০,০০০/০০ 

অস্ত্র উদ্ধার 

১। অস্ত্র ০৫টি - 

২। তার্া কগাো ০৩টি - 

৩। ব্লযাাং   াটি ডর্ ০২ রাউন্ডস - 

৪। রা ো/ছুনি/ো ২১টি - 

 ৎস্য সম্পে 

১।  ালরন্ট র্াে ৬,২৩,০৮,৯০০ ন টার ২১৮,০৮,১১,৫০০/০০  

২। কবহুনি/ শানর র্াে ৮,২৭৭টি ৫৯,৪৩,৯৯,০০০/০০ 

৩। অন্যান্য র্াে ২৯,৯৪,৫৩৬ ন টার ১৮,৬৬,৬৬,৪০০/০০ 

৪। র্াট া ২০ ক নর্ ৩,০০০/০০ 

৫। করনু কপানা ৬,৪০,৩০০ নপস ১৫,২০,০০০/০০ 

৬। কবাট ০১টি ১৫,০০০/০০ 

 াে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ২,৮১,০২৭ নপস ৮,৪৩,৩৪,১০০/০০ 

২। নবনিন্ন প্র ার  ে ৭২ কবাতে/ যান ৩৬,০০০/০০ 

৩। গাঁর্া ২.৬ ক নর্ ৫২,০০০/০০ 

৪। কেশীয়  ে ৭০ নেটার ৩৫,০০০/০০ 

৫। ক াবাইে ০৩টি ৯,০০০/০০ 

৬। ক াটরসাইল ে/অলটানরক্সা ০২টি ১,০০,০০০/০০ 

পনরলবশ রক্ষা 

১। হনরলণর  া িা ০৩টি - 

২। হনরলণর  াাংস ১০ ক নর্ - 

৩। কবাট ০১ টি ২০,০০০/০০ 

আট কৃত র্নবে 

১। বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ  ালর্ র্নিত ব্যনি ১৩ র্ন - 

উদ্ধার অনিযান 

১। যাত্রী/  ানি ২১ র্ন - 

২। মৃতলেহ উদ্ধার ১৩ টি - 

৩। কবাট ০১টি - 

সব ডল াট ৩০৫,২০,০৪,০০০/০০ 

 

৩।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অনিযান।      ৎস্য সম্পে রক্ষা অনিযালন আগস্ট ২০২১  ালস সব ডল াট ২৯৬ ক াটি ৩৪ েক্ষ ১৪ হার্ার 

৯০০ টা ার ৬,২৩,০৮,৯০০ ন টার  ালরন্ট র্াে, ২৯,৯৪,৫৩৬ ন টার অন্যান্য র্াে, ৮,২৭৭টি কবহুনি/ শানর র্াে, ২০ ক নর্ 

র্াট া, ৬,৪০,৩০০ নপস করনু কপানা ও ০১টি কবাট আট   রা হয়।  



সীমিত 
 

 

৪। র্া াত নবলরাধী নবলশষ অনিযান।  

 

( ) গত ০৪ আগস্ট ২০২১ নবনসনর্ কস্টশান হানতয়া  র্তড  হানতয়া উপলর্োর ননঝু  দ্বীপ ইউননয়লনর ০৭ নাং ওয়ালর্ ডর 

ডুবাইর খাে সাংেগ্ন  নেনা এো ায় নবলশষ অনিযান পনর ােনা  লর। উি অনিযালন ০১ র্ন র্া াতসহ ০১ টি এ নো 

কেশীয় ততনর বন্দু , ০৩ রাউন্ড তার্া কগাো, ০৩ টি পাইলরালট নন , ০২ টি রা ো, ০২ টি  ালের হাতেযুি ো এবাং ০১টি 

ক াবাইে কসট আট   রা হয়। পরবতীলত আট কৃত ০১ র্ন র্া াত এবাং র্ব্দকৃত অস্ত্র ও অন্যান্য  াো াে হানতয়া 

্ানায় হস্তান্তর  রা হয়। 

 

(খ) গত ১৮ আগস্ট ২০২১ তারিখখ রিরিরি বিইি ব ালা, রিরিাি বস্টশন িরিশাল ও রিরিরিএি িগুড়া কর্তকৃ ব ালা বিলাি 

বিািহানউরিন থানাি বেঁতুরলয়া নদীি গঙ্গাপুি লঞ্চঘাট এো ায় নবলশষ অনিযান পনর ােনা  রা হয়। উি অনিযালন ০১ র্ন 

র্া াতসহ ০৩টি কেশীয় ততনর নপস্তে, ০৪টি রা ো, ০৫টি  ালের হাতে যুি ো, ০১টি কুিাে, ০৬টি ট ড োইট, ০১টি বাইলনাকুোর, 

০৩টি ক াবাইে কসট, ০১টি কেশীয় অলস্ত্রর ব্যালরে, ০২টি কেশীয় অলস্ত্রর পাইপ, ১৯টি অলস্ত্রর নরাং, ০১টি ফায়ানরাং নপন, ০১টি নিে 

ক নশন, ০২টি এযার্র্ালস্টবেস কেনার, ০৩টি হাতুরী, ০৩টি  িাত ও ০২টি ইনিন  ানেত  ালের কবাট আট   রা হয়। পরবতীলত 

আট কৃত ০১ র্ন র্া াত এবাং র্ব্দকৃত অস্ত্র ও অন্যান্য  াো াে কবারহনউনিন ্ানায় হস্তান্তর  রা হয়। 

 

(গ) গত ২৪ আগস্ট ২০২১ তারিখখ রিরিরি বিইি ব ালা কর্তকৃ কেৌেতখান ্ানাধীন িবানীপুর ইউননয়লনর ০১ নাং 

ওয়ালর্ ডর বটতো রাস্তার  া্ায় ক ঘনা নেীর তীরবতী এো ায় নবলশষ অনিযান পনর ােনা  রা হয়। উি অনিযালন ০১ 

র্ন র্া াতসহ  ০১টি কেশীয় ততনর নপস্তে, ০১টি কেশীয় ততনর ো, ০১টি  ালস্ত, ০১টি কেশীয় ততনর  াকু, ০১টি হাতুনি ও ০৭ 

নপস ইয়াবা আট   রা হয়। পরবতীলত আট কৃত ০১ র্ন র্া াত এবাং র্ব্দকৃত অস্ত্র ও অন্যান্য  াো াে কেৌেতখান 

্ানায় হস্তান্তর  রা হয়। 

 

৫। উদ্ধার অনিযান।   

 

( ) গত ০৫ আগস্ট ২০২১ তানরলখ সেরঘাট পন্টুলন হাটারস য় ০১ র্ন পাননলত পলি ডুলব যায়। তৎক্ষনাত নবনসনর্ 

কস্টশন পাগো  র্তড  উদ্ধার অনিযান পনর ােনা  লর মৃতলেহ উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত মৃতলেহ 

পনরবালরর নন ট স্থানান্তর  রা হয়। 

 

(খ) গত ০৬ আগস্ট ২০২১ তানরলখ ক রানীগি ্ানার  া রাঙ্গীর  র এো ায় এ নি এ তা যাত্রীবাহী এ টি কবাটল  

ধাক্কা নেলে ০১ র্ন যাত্রী পাননলত ডুলব যায়। তৎক্ষনাত নবনসনর্ কস্টশন পাগো  র্তড  উদ্ধার অনিযান পনর ােনা  লর 

মৃতলেহ উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত মৃতলেহ পনরবালরর নন ট স্থানান্তর  রা হয়। 

 

(গ) গত ১২ আগস্ট ২০২১ তানরলখ বাঁশখােী  য়ো নবদ্যযৎ প্র লের এ র্ন  ীনা নাগনর  বাঁশখােী সমুদ্র তস ত 

এো ায়  াছ ধরার স য় ননলখাঁর্ হয়। তৎক্ষনাত নবনসনর্ কবইস  ট্টগ্রা   র্তড  উদ্ধার অনিযান পনর ােনা  লর  ীনা 

নাগনরল র মৃতলেহ উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত মৃতলেহ বাঁশখােী ্ানায় স্থানান্তর  রা হয়। 

 

(ঘ) গত ১৩ আগস্ট ২০২১ তানরলখ কপাস্তলগাো ব্রীর্ হলত ০১ র্ন  নহো নেীলত োনফলয় পলি। তৎক্ষনাত নবনসনর্ 

কস্টশন পাগো  র্তড  ফায়ার সানি ডস ও কনৌপুনেলশর সাল্ কযৌ্িালব উদ্ধার অনিযান পনর ােনা  লর ১৪ আগস্ট ২০২১ 

তানরলখ মৃতলেহ উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত  মৃতলেহ পনরবালরর র্নবলের উপনস্থনতলত কনৌপুনেলশর 

নন ট হস্তান্তর  রা হয়। 

 

(ঙ) গত ১৪ জুোই ২০২১ তানরখ িাসান র হলত অৌবধিালব  ােলয়নশয়া গ ন ালে ৩৬ র্ন বাস্তুচ্যযত ন য়ান ার 

নাগনর লের বহন ারী কবাটটি িাসান র হলত ১০ ন লোন টার েনক্ষলণ ডুলব যায়। তৎক্ষনাত উি এো ায় বাাংোলেশ 

ক াস্ট গার্ ড এর নবনসনর্এস কপালট ডগ্রালন্ড ও নবনসনর্এস অপরালর্য় বাাংো এবাং নবনসনর্  নন্টনলর্ন্ট িাসান র, নবনসনর্ 

আউটলপাস্ট সানর াইত, নবনসনর্ কস্টশান সন্দ্বীপ, নবনসনর্ কস্টশান িাটিয়ারী সা ড এন্ড করসন উ অপালরশন পনর ােনা  লর। 

এছািাও বাাংোলেশ কনৌবানহনী ও কনৌপুনেলশর সাল্ কযৌ্িালব সা ড এন্ড করসন উ অপালরশন পনর ােনা  লর ক াট ১৫টি 

মৃতলেহ (ক াস্ট গার্ ড ০৭টি, পুনেশ ০৭টি ও বাাংোলেশ কনৌবানহনী ০১টি) উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত আইনানুগ 

ব্যবস্থা গ্রহলণর েলক্ষয উদ্ধারকৃত মৃতলেহ িাসান র ্ানায় হস্তান্তর  লরন। 

 


