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খাতওয়ারী জানুয়ারর ২০২০ সালের সাফল্য- বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ ড
১।
সব ডল াট অজডন।
বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ ড জানুয়ারর ২০২০ ালস সব ডল াট ২৫৬ ক াটি ৯৫ েক্ষ ৮৫ হাজার ৭০০ টা া
মূলল্যর অববধ াো াে আট লর।
২।
ক ারা াোন, াে দ্রব্য রনয়ন্ত্রণ, বনজ সম্পে ও পররলবশ রক্ষা অরিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সাফল্য। জানুয়ারর ২০২০
ালস ক ারা াোন, াে দ্রব্য রনয়ন্ত্রণ ও বনজ সম্পে রক্ষা অরিযালন সব ডল াট ৪১ ক াটি ৩৯ েক্ষ ২৮ হাজার টা ার অববধ পণ্য
আট রা হয়। আট কৃত রবরিন্ন দ্রলব্যর রববরণ রনম্নরূপঃ
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ক ারা াোন পণ্য
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৩।
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আট কৃত জনবে
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উদ্ধার অরিযান
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আট কৃত াো াে

পরর াণ

মূল্য (টা া)

ওয়যার করাপ
রর্লজে
ক ইন যাবে
পাইপ
গ
শারি
রি রপস/লেলহঙ্গা/ শাে
রবরিন্ন প্র ার প্রসাধনী/ড্রাই র ল্ক/হাতঘরি/লররর্ও
াঁ িা
সামুরদ্র াছ
হাঙ্গর াছ
কজরে পুশকৃত র াংরি
ারু
হররণ ধরার ফাঁে/ল াবাইে
কবাট/ট্রা /অলটাবাই

৬০০ রেটার
৩০০ রেটার
০৩ টি
০১ টি
১,০০০ ক রজ
২২,৬৮৩ রপস
৭,৪৪০ রপস
২২ রপস
৭৭০ ক রজ
৪০০ ক রজ
১,০০০ ক রজ
৫০০ ক রজ
১,০১৫ রপস
৫৩ টি
১১ টি

অস্ত্র
তাজা কগাো
রা ো/ছুরর

০৩ টি
০৪ রাউন্ডস
১৬টি

ালরন্ট জাে
কবহুরি/ শারর জাে
অন্যান্য জাে
জাট া
করনু কপানা
কবাট

৫,৮৭,৫৮,৫০০ র টার
১,৫৫৩ রপস
৪৬,০৮,৫১০ র টার
৩৯,৩৪০ ক রজ
৫,৭৫,১০,৫০০ রপস
৩৭ টি

ইয়াবা
রবরিন্ন ধরলনর ে
রসএনরজ/ট্রোর
ক াবাইে
নগে টা া

৩,০২,০৫১ রপস
১,০৭৩ কবাতে/ যান
০৩ টি
০১ টি
-

হররলণর াাংস
হররলণর া িা
হররলণর াথা

৫০ ক রজ
০৩ টি
০১ টি

বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ ালজ জরিত ব্যরি
মৃতলেহ উদ্ধার

১২,০০,০০০/০০
৯,০০০/০০
৬,০০০/০০
১,৫০০/০০
২৫,০০০/০০
২২,৬৮,৩০,০০০/০০
৬,৭০,৩৭,৫০০/০০
১৫,২০০/০০
৫,৮১,০০০/০০
২৫,০০,০০০/০০
৭,৫০,০০০/০০
২,০৩,০০০/০০
৭১,৫০,০০০/০০
১৪৫,৪২,৯৭,৫০০/০০
৭,৭৫,৫০,০০০/০০
৪৫,৮৩,২৫,২০০/০০
১৩,৪১,৪০০০/০০
১১,৫০,২১,০০০/০০
৩,৭০,৫০,০০০/০০
৯,০৬,২৮,১০০/০০
৯,০৩,৫০০/০০
২,১০,০০,০০০/০০
২৮,০০০/০০
৪০,২০০/০০
৫০ জন
০১ টি
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২।
৩।

অপহৃত কজলে উদ্ধার
কবাট উদ্ধার

২৩ জন
০১ টি
সব ডল াট

২৫৬,৯৫,৮৫,৭০০/০০

৩।
ৎস্য সম্পে রক্ষা অরিযান।
ৎস্য সম্পে রক্ষা অরিযালন জানুয়ারর ২০২০ ালস সব ডল াট ২১৫ ক াটি ৫৬ েক্ষ ৫৭
হাজার ৭০০ টা ার ৫,৮৭,৫৮,৫০০ র টার ালরন্ট জাে, ৪৬,০৮,৫১০ র টার অন্যান্য জাে, ১,৫৫৩ রপস কবহুরি/ শারর জাে, ৩৯,৩৪০
ক রজ জাট া, ৫,৭৫,১০,৫০০ রপস করনু কপানা ও ৩৭ টি কবাট আট
রা হয়।
৪।

র্া াত রবলরাধী রবলশষ অরিযান।
।
গত ০৯ জানুয়ারর ২০২০ তাররখ কগাপন সাংবালের রিরিলত রবরসরজ কস্টশান হারতয়া র্তড কনায়াখােী কজোর
হারতয়া উপলজোর স্যখ র ইউরনয়লনর ক ৌেিীর র ও প্র াশ খারনয়ার র এো ায় র্া াত বারহনীর রবরুলদ্ধ অরিযান
পরর ােনা রা হয়। উি অরিযালন দুই জন র্া াত, ০১টি এ নো বন্দু , ০১টি ররিােবার, ০৪ রাউন্ডস তাজা কগাো ও
০৪টি রা ো উদ্ধার রা হয়। পরবতীলত আট কৃত র্া াত ও উদ্ধারকৃত রা ো হারতয়া থানায় হস্তান্তর রা হয়।
খ।
গত ১২ জানুয়ারর ২০২০ তাররখ কগাপন সাংবালের রিরিলত রবরসরজ কবইস কিাো র্তড কিাো সের উপলজোর ০১
নাং রাজাপুর ইউরনয়লনর বাংলগর র এো ায় র্া াত বারহনীর রবরুলদ্ধ অরিযান পরর ােনা রা হয়। উি অরিযালন দুই জন
র্া াত ও ০৯টি রা ো উদ্ধার রা হয়। পরবতীলত আট কৃত র্া াত ও উদ্ধারকৃত াো াে কিাো সের থানায় হস্তান্তর
রা হয়।

৫।

উদ্ধার অরিযান।
।
গত ২১ জানুয়ারর ২০২০ তাররলখ র য়ান ালরর কনৌবারহনী জাহাজ ‘ইন-কে’ ালয়া দ্বীলপর অদূলর িাস ান অবস্থায়
বাাংোলেশী রফরশাং কবাট ‘এফরব বা রেয়া-১’ এবাং ‘এফরব রজিাপীর’ কেখলত কপলয় আট
লর রাখাইন প্রলেলশর দ্বীপ
‘ÔTAN KHOEÕ রনলয় যায়। এ স য় এফরব বা রেয়া-১ কত ১৯ এবাং এফরব রজিাপীলর ১৩ জন বাাংোলেশী কজলে
উপরস্থত রছলো। র য়ান ার কনৌবারহনী কবাটটিলত তোশী রতঃ ইরিন এবাং ববদুযরত সরিা ারে রব লের সতযতা পায়
এবাং রজজ্ঞাসাবালের াধ্যল স ে কজলেরা বাাংোলেশী নাগরর ও তারা ১৬ জানুয়ারর ২০২০ ৎস্য আহরলণর জন্য সমুলদ্র
গ ন লর বলে জানলত পালর। র য়ান ালরর রাখাইন প্রলেলশর সী ান্ত স্যরক্ষা ও রনরাপিা ন্ত্রী রসতওলয়লত অবরস্থত
বাাংোলেশ নস্যযলেট-এ রবষয়টি অবগত লরন। বাাংোলেশ নস্যযলেলটর কহর্ অব র শন উি রেলনই বাাংোলেশী রফরশাং
কবাটদ্বলয় গ ন রতঃ কজলেলের সাক্ষাৎ ার গ্রহণ, নাগরর লের সঠি তা যা াই লর কবালটর ারে ও বাাংোলেশ ক াস্ট
গার্ ড এর সালথ কযাগালযাগ লর ই-ক ইলের াধ্যল স েল প্রতযাবাসলনর রবষলয় অবরহত লরন। ক াস্ট গার্ ড সের েপ্তর
হলত ই-ক ইলের াধ্যল বাাংোলেশ র য়ান ার আন্তডজারত সমুদ্রসী ার শূন্যলরখায় (অক্ষাাংশ ২০০৩৬.৬’ উির এবাং
দ্রারঘ াাংশ ৯২০২২.৯’ েরক্ষণ) ক্রু-সহ কবাট দুটি বাাংোলেশ ‘ক াস্ট গার্ ড জাহাজ রবরসরজএস বসয়ে নজরুে’-এর রন ট
হস্তান্তর লর। পরবতীলত কফরতকৃত ৩২ জন কজলেসহ কবাট দুটি কসন্ট াটিন্সড দ্বীলপ ারে পলক্ষর উপরস্থরতলত পুরেলশর
রন ট হস্তান্তর রা হয়।
খ।
গত ২১ জানুয়ারর ২০২০ তাররলখ রবরসরজএস পাবনার টহে েে রনয়র ত টহে প্রোলনর স য় বররশাে েঞ্চ ঘালটর
রন ট হলত ০১টি মৃতলেহ উদ্ধার লর। পরবতীলত মৃতলেহ বররশাে কনৌ পুরেলশর রন ট হস্তান্তর রা হয়।

৬।

অপহৃত কজলে উদ্ধার।
।
গত ১২ জানুয়ারর ২০২০ তাররলখ কগাপন সাংবালের রিরিলত জানা যায়, এ েে র্া াত ক ঘনা নেীলত াছ ধরার
স য় দুই জন কজলেল অপহরণ লর। উি সাংবালের রিরিলত কিাো সের থানার পূব ড ইরেশা ইউরনয়লনর জাংশন বাজার
এো ায় র্া াত বারহনীর রবরুলদ্ধ অরিযান পরর ােনা লর ক াঃ শাহজাহান ইসো ওরলফ সাজু র্া াতল আট রা হয়
এবাং তার কেওয়া তথ্য লত কিাো থানাধীন কিাোর র না স্থালন পররতযাি এ টি ঘর কথল হাত-পা বাধা অবস্থায়
অপহৃত কজলেলের উদ্ধার রা হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত কজলেলেরল পররবালরর রন ট এবাং আট কৃত র্া াতল কিাো
সের লর্ে থানায় হস্তান্তর রা হয়।
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খ।
গত ২৬ জানুয়ারর ২০২০ তাররলখ কগাপন সাংবালের রিরিলত জানা যায়, য়রা থানাধীন হায়াতখােী বাইশা খাে
এো ায় র্া াত েে র ছু কজলে রজরি লর করলখলছ। উি সাংবালের রিরিলত রবরসরজ কবইস াংো ও রবরসরজ কস্টশান
য়রার স ন্বলয় অরিযান পরর ােনা রা হয়। র্া াত েে ক াস্ট গার্ ড এর উপরস্থরত কটর কপলয় রজরিকৃত কজলেলের ও
তালের ব্যবহৃত কবাটটি করলখ স্যিরবলনর রিতর পারেলয় যায় এবাং উি স্থান হলত ০৪ জন অপহৃত কজলে, ০১ টি ালের
কবাট, ০৩ টি ক াবাইে, ০২ টি কুিাে ও ০১ টি ো উদ্ধার রা হয়। উদ্ধারকৃত কজলে এবাং আট কৃত াো াে য়রা থানায়
হস্তান্তর রা হয়।
গ।
গত ৩১ জানুয়ারর ২০২০৯ তাররলখ পুরেলশর জরুরর কসবা ‘৯৯৯’ এর াধ্যল জানা যায় ক্সবাজার এর রন টবতী
এরেফযান্ট পলয়ন্ট এর অদূলর রব ে হলয় সমুলদ্র িাস ান ‘এফরব বরুজান রবরব-১’ কবালট র্া াত আক্র ন লরলছ। তৎক্ষনাত
রবরসরজ কস্টশান ক্সবাজার র্তড অরিযান পরর ােনা রা হয়। ক াস্ট গালর্ ডর উপরস্থরত কটর কপলয় র্া াতেে পারেলয়
যায়। উি এো া হলত এ টি কবাট ও ১৭ জন ক্রু উদ্ধার রা হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত কবাট ও ক্রুলের স্থানীয় পুরেলশর
উপরস্থরতলত ারে পলক্ষর রন ট হস্তান্তর রা হয়।
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