
 

সীমিত 
 

খাতওয়ারী মার্ চ ২০২১ সালের সাফল্য- বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ চ  
 

১। সব চলমাট অর্চন।     বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ চ মার্ চ ২০২১ মালস সব চলমাট ৩৬১ ক াটি ২০ েক্ষ ৯৮ হার্ার ৬০১ টা া মূলল্যর অববধ 

মাোমাে আট   লর। 
 

২। কর্ারার্াোন, মাে দ্রব্য ননয়ন্ত্রণ, বনর্ সম্পে ও পনরলবশ রক্ষা অনিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সাফল্য।  র্ানুয়ানর ২০২১ 

মালস কর্ারার্াোন, মাে দ্রব্য ননয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অনিযালন সব চলমাট ৮৫ ক াটি ১৬ েক্ষ ৬৭ হার্ার ৬০১ টা ার অববধ পণ্য 

আট   রা হয়। আট কৃত নবনিন্ন দ্রলব্যর নববরণ ননম্নরূপঃ  
  

ক্রনম  আট কৃত মাোমাে পনরমাণ মূল্য (টা া) 

কর্ারার্াোন পণ্য 

১। বান্ চাং হাউর্ার/ ওয়যার করাপ ২৫০ নমটার ৫,০০,০০০/০০ 

২। নর্লর্ে ১,৭১,৮২৩ নেটার ৬৫,৬৮,৫৬৬/০০ 

৩। শানি ১৪,৩৭৭ নপস ১৪,৩৭,৭০,০০০/০০ 

৪। থ্রীনপস ৩৯৬ নপস ৩১,৬৮,০০০/০০ 

৫। কেলহঙ্গা ১,৩০৩ নপস ৩,২৫,৭৫,০০০/০০ 

৬। জুতা ৪৭৫ কর্ািা ৭১,২৫০/০০ 

৭। র্ারু ৫৪০ টি ১,১২,০০০/০০ 

৮। সামুনদ্র  মাছ ৫,৩১৩ ক নর্ ৯,৮৫,৪৫০/০০ 

৯। কর্নে পুশকৃত নর্াংনি ১,৪০০ ক নর্ ৮,৪০,০০০/০০ 

১০। কমাবাইে ১৪ টি ৩৬,০০০/০০ 

১১। কবাট/ট্রা /নরক্সা ০৮ টি ১৭,০৬,১২,০০০/০০ 

১২। নগে টা া - ৪,১৯৫/০০ 

১৩। গম ৬৭০ টন - 

১৪। ব্লা লহর্ ০১টি - 

কমাট ৩৫,৯২,৭৮,৪৬১/০০ 

অস্ত্র উদ্ধার    

১। ছুনর/রামো ০৫ টি  

মৎস্য সম্পে 

১।  ালরন্ট র্াে ৬,৯৩,২৬,৬৫০ নমটার ২৪২,৬৪,৩২,৭৫০/০০  

২। কবহুনি/মশানর র্াে ১,৩৭০ টি ৬,১৯,৩৪,০০০/০০ 

৩। অন্যান্য র্াে ৩১,০৯,২৮৪ নমটার ২০,১৭,৬৬,৯০০/০০ 

৪। র্াট া ৫০,৫৩৮ ক নর্ ১,১৭,১৭,৩৫০/০০ 

৫। করনু কপানা ৯৪,৬৫,০০০ নপস ১,৮৯,৩০,০০০/০০ 

৬। কবাট ১৭০ টি ৩,৯৬,৫০,০০০/০০ 

মাে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ৬,৯৭,২৬৮ নপস ২০,৯১,৮৪,৪০০/০০ 

২। নবনিন্ন প্র ার মে ২৫৩ কবাতে ৩,৮৩,০০০/০০ 

৩। গাঁর্া ২,৭৩৭ গ্রাম ১,০১,০০০/০০ 

৪। কমাবাইে ০১ টি ৩২,৬৮০/০০ 

৫। কবাট/ট্রা  ০৩টি ৫,০০,০০০/০০ 

বনর্ সম্পে 

১। নবনিন্ন প্র ার  াঠ ৪৬১ ঘনফুট ১৪,১১,৮৮,০৬০/০০ 

২। ট্রা  ০১ টি ১০,০০,০০০/০০ 

পনরবলশ রক্ষা 

১। তক্ষ  ০৬ টি ১৪,০০,০০,০০০/০০ 

২। র্ীনবত হনরণ ০১ টি - 

আট কৃত র্নবে 

১। বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ  ালর্ র্নিত ব্যনি ৫৫ র্ন - 

উদ্ধার অনিযান 

১। যাত্রী/লর্লে উদ্ধার ৩২ র্ন - 

২। মৃতলেহ উদ্ধার ০১ টি  

৩। কবাট উদ্ধার ০১ টি  



 

সীমিত 
 

 

 

৩। মৎস্য সম্পে রক্ষা অনিযান।     ১০ নলিম্বর ২০২০ হলত র্াট া ননধন প্রনতলরাধ অনিযান ২০২১ উপেলক্ষয অনতনরি 

কস্টশান/আউটলপাস্ট স্থাপলনর মাধ্যলম অনিযান পনরর্ােনা  রা হলে। মৎস্য সম্পে রক্ষা অনিযালন মার্ চ ২০২১ মালস সব চলমাট ২৭৬ 

ক াটি ০৪ েক্ষ ৩১ হার্ার টা ার ৬,৯৩,২৬,৬৫০ নমটার  ালরন্ট র্াে, ৩১,০৯,২৮৪ নমটার অন্যান্য র্াে, ১,৩৭০ টি কবহুনি/মশানর র্াে, 

৫০,৫৩৮ ক নর্ র্াট া, ৯৪,৬৫,০০০ নপস করনু কপানা  ও ১৭০ টি কবাট আট   রা হয়।  

 

৪। র্া াত নবলরাধী নবলশষ অনিযান। গত ২৪ মার্ চ ২০২১ তারিখে গগাপন সংবাখেি রিরিখত, রবরসরিএস শ্যামল বাংলা কর্তচক 

রায়পুর ্ানাধীন কমঘনা নেীর অেতাফ মাস্টার ঘাট এো ায় নবলশষ অনিযান পনরর্ােনা  রা হয়। উক্ত অরিযাখন ১৫ িন ডাকাতসহ 

৫টি রামো/ছুনর, ২টি কমাবাইে কফান, ০২টি ঘনর ও ২টি কবাট আট   রা হয়। পরবতীলত আট কৃত অস্ত্র ও মাোমাে রায়পুর ্ানায় 

হস্তান্তর  রা হয়।  

 

৫। উদ্ধার অনিযান।     
 

( ) গত ১৭ মার্ চ ২০২১ তানরলখ নহর্ো ্ ানার কবানসয়া কট  এো ায় কবাট করনসাং প্রনতলযানগতার সময় করাবট পানল ৌনি 

৮৭ র্ন যাত্রী ননলয় পাননলত  যাপসাইর্র্ হলয় যায়। প্রাপ্ত সাংবালের নিনিলত তৎক্ষণাৎ নবনসনর্ কস্টশন নহর্ো  র্তচ  উদ্ধার 

অনিযান পনরর্ােনা  লর কবাটসহ ১৬ র্নল  র্ীনবত উদ্ধার  রলত সক্ষম হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃতলের স্থানীয় প্রশাসলনর 

উপনস্থনতলত কর্য়ারম্যালনর নন ট হস্তান্তর  রা হয়। 

 

(খ) গত ২৭ মার্ চ ২০২১ তানরলখ পুনেলশর র্রুনর কসবা ‘৯৯৯’ এর মাধ্যলম র্ানা যায়  ামরাঙ্গীরর্র ্ানাধীন বুনিগঙ্গা 

নেীর গার্ীর ঘাট এো ায় মধুনসটি হলত গার্ীর ঘাট যাওয়ার সময় ০১টি যাত্রীবাহী কবাট পাননলত তনেলয় যায়। তৎক্ষনাত 

নবনসনর্ কস্টশন পাগো  র্তচ  উদ্ধার অনিযান পনরর্ােনা  লর ০৩ র্নল  র্ীনবত ও ০১টি মৃতলেহ উদ্ধার  রলত সক্ষম হয়। 

পরবতীলত উদ্ধারকৃত যাত্রী ও মৃতলেহ কনৌ পুনেলশর নন ট স্থালন হস্তান্তর  রা হয়। 

 

(গ) গত ১৭ মার্ চ ২০২১ তানরলখ বনরশাে সের ্ানার ৩০ কগার্াউন এো ায় কবাট করনসাং প্রনতলযানগতার সময় করাবট 

৫০ র্ন যাত্রী ননলয় পাননলত  যাপসাইর্র্ হলয় যায়। প্রাপ্ত সাংবালের নিনিলত তৎক্ষণাৎ নবনসনর্ কস্টশন বনরশাে  র্তচ  উদ্ধার 

অনিযান পনরর্ােনা  লর  যাপসাইর্র্ কবাটসহ ১৩ র্নল  র্ীনবত উদ্ধার  রলত সক্ষম হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃতলের স্থানীয় 

প্রশাসলনর উপনস্থনতলত পনরবালরর নন ট হস্তান্তর  রা হয়। 

 

 


