
সীমিত 
 

খাতওয়ারী জুলাই ২০২১ সাললর সাফল্য- বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড  
 

১। সব ডল াট অর্ডন।     বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড জুলাই ২০২১  ালস সব ডল াট ৬৭ ক াটি ৯২ লক্ষ ৩৮০ টা া মূলল্যর অববধ  ালা াল 

আট   লর। 
 

২। কচারাচালান,  াে দ্রব্য ননয়ন্ত্রণ, বনর্ সম্পে ও পনরলবশ রক্ষা অনিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সাফল্য।   জুলাই ২০২১  ালস 

কচারাচালান,  াে দ্রব্য ননয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অনিযালন সব ডল াট ৫৮ লক্ষ ৭২ হার্ার ৮০ টা ার অববধ পণ্য আট   রা হয়। 

আট কৃত নবনিন্ন দ্রলব্যর নববরণঃ 
 

ক্রন   আট কৃত  ালা াল পনর াণ মূল্য (টা া) 

কচারাচালান পণ্য 

১। লইটা  াছ ১৯,৪৪০ ক নর্ ১১,৮২,০০০/০০ 

২। সামুনদ্র   াছ ৯,৮০০ ক নর্ ১৮,৪৮,৫০০/০০ 

৩।  চ্ছপ ৭৩টি ১,০৯,৫০০/০০ 

৪। গরু ০৮টি ৩,০৭,৫০০/০০ 

৫।  াঠ ২৪০ ক নর্ ১,০৮০/০০ 

৬। ক াবাইল ০৩টি ৪,৫০০/০০ 

৭। কবাট/ট্রা  ০২টি ১০,৩০,০০০/০০ 

ক াট ৪৪,৮৩,০৮০/০০ 

অস্ত্র উদ্ধার 

১। অস্ত্র ০৩টি - 

২। তার্া কগালা ০৪টি - 

৩। রা ো/পাইলরালট নন  ০৯টি  

 ৎস্য সম্পে 

১।  ালরন্ট র্াল ১,১৯,০৩,৭০০ ন টার ৪১,৬৬,২৯,৫০০/০০  

২। কবহুনি/ শানর র্াল ৭৩২টি ৩,৮০,০৫,৫০০/০০ 

৩। অন্যান্য র্াল ৫৫,১৮,৫১৬ ন টার ১২,২০,২৪,৮০০/০০ 

৪। র্াট া ৪,৪৪৭ ক নর্ ১৩,৪৮,৫০০/০০ 

৫। করনু কপানা ১,৬৩,০১,৬৫০ নপস ৩,৪২,৫০,০০০/০০ 

৬। কবাট ৬২টি ৬,১০,৭০,০০০/০০ 

ক াট ৬৭,৩৩,২৮,৩০০/০০ 

 াে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ৯৭০ নপস ৩,০৯,৪০০/০০ 

২। নবনিন্ন প্র ার  ে ৪৬২ কবাতল/ যান ২,৪১,৮০০/০০ 

৩। গাঁর্া ৯৭০ গ্রা  ৪০,০০০/০০ 

৪। নসগালরট ১,৮০,০০০ শলা া ২,৩৯,৪০০/০০ 

৫। কেশীয়  ে ৩৪ নলটার ১৭,০০০/০০ 

৬। ক াবাইল ০৩টি ৩০,০০০/০০ 

৭। ক াটরসাইল ল/অলটানরক্সা ০৪টি ৫,১০,০০০/০০ 

ক াট ১৩,৮৭,৬০০/০০ 

পনরলবশ রক্ষা 

১। হনরলণর চা ড়া ০১টি - 

২। হনরলণর  াাংস ১২ ক নর্ - 

৩। পনলনিন ০৭ ক নর্ ১,৪০০/০০ 

ক াট ১,৪০০/০০ 

আট কৃত র্নবল 

১। বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ  ালর্ র্নড়ত ব্যনি ১১ র্ন - 

উদ্ধার অনিযান 

১। যাত্রী/  ানি ৫২ র্ন - 

২। মৃতলেহ উদ্ধার ০২ টি - 

৩। কবাট ০৩টি - 

সব ডল াট ৬৭,৯২,০০,৩৮০/০০ 



সীমিত 
 

 

৩।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অনিযান।     ১০ নলিম্বর ২০২০ হলত র্াট া ননধন প্রনতলরাধ অনিযান ২০২১ উপললক্ষয অনতনরি 

কস্টশান/আউটলপাস্ট স্থাপলনর  াধ্যল  অনিযান পনরচালনা  রা হলচ্ছ।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অনিযালন জুলাই ২০২১  ালস সব ডল াট ৬৭ 

ক াটি ৩৩ লক্ষ ২৮ হার্ার ৩০০ টা ার ৪১.৬৬,২৯,৫০০ ন টার  ালরন্ট র্াল, ১২,২০,২৪,৮০০ ন টার অন্যান্য র্াল, ৭৩২টি 

কবহুনি/ শানর র্াল, ৪,৪৪৭ ক নর্ র্াট া, ১,৬৩,০১,৬৫০ নপস করনু কপানা ও ৬২টি কবাট আট   রা হয়।  

 

৪। র্া াত নবলরাধী নবলশষ অনিযান। গত ০৮ জুলাই ২০২১ তারিখে গগাপন সংবাখেি রিরিখত, রবরসরি গেশন হারতয়া  র্তড  

কনায়াখালী কর্লার হানতয়া িানাধীন ০১ নাং হরনী ইউননয়ন ৩ নাং ওয়ালর্ ডর ক ঘনা নেীর টাাংন র খাল এলা ায় এ টি নবলশষ অনিযান 

পনরচালনা  রা হয়।  উি অনিযালন ০৩ র্ন র্া াতসহ ০১টি কেশীয় দুইনলা বন্দু ,  ০১টি কেশীয় পাইপগান, ০১টি কেশীয় এলনর্, ০৪ 

রাউন্ডস তার্া কগালা, ০৪টি পাইলরালট নন  ও ০৫টি রা ো আট   রা হয়। পরবতীলত আট কৃত ০৩ র্ন র্া াত ও  উদ্ধারকৃত অস্ত্র 

হানতয়া িানায় হস্থান্তর  রা হয়।  

 

৫। উদ্ধার অনিযান।   

  

 ( ) গত ২৪ জুলাই ২০২১ তানরলখ চর ফযাশন িানার ক ঘনা নেীর চর নপ্রয়াল এলা ায় ০১টি কবাট পাননলত ডুলব যায়। তৎক্ষনাত 

 নবনসনর্ আউটলপাস্ট চর ানন া  র্তড  উদ্ধার অনিযান পনরচালনা  লর কবাটসহ ১৬ র্ন কর্ললল  র্ীনবত উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। 

 পরবতীলত উদ্ধারকৃত কর্লললের পনরবালরর নন ট স্থানান্তর  রা হয়। 

 

 (খ) গত ২৭ জুলাই ২০২১ তানরলখ সন্দ্বীপ িানার  ালীর চর এলা ায় এফনি নরয়াে নাল র ০১টি কবাট ১১ র্ন কর্লল ননলয় 

 পাননলত ডুলব যায়। তৎক্ষনাত নবনসনর্ আউটলপাস্ট সানর াইত  র্তড  উদ্ধার অনিযান পনরচালনা  লর ১১ র্ন ক  র্ীনবত উদ্ধার 

  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃতলের পনরবালরর নন ট স্থানান্তর  রা হয়। 

 

 (গ) গত ২৮ জুলাই ২০২১ তানরলখ সন্দ্বীপ িানার চল াতলী ঘাট এলা ায় এ নি রানর্য়া-২ নাল র ০১টি কবাট ১৪ র্ন কর্লল 

 ননলয় ইনিন নব ল হলয় পাননলত িাসলত িল । তৎক্ষনাত নবনসনর্ আউটলপাস্ট সানর াইত  র্তড  উদ্ধার অনিযান পনরচালনা  লর ১৪ 

 র্ন ক  র্ীনবত উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃতলের  ানলল র নন ট স্থানান্তর  রা হয়। 

 

 (ঘ) গত ৩০ জুলাই ২০২১ তানরলখ হানতয়া িানার ক ঘনা নেীর  ার্ীর হাট এলা ায় ১২ র্ন কর্ললসহ ০১টি কবাট পাননলত ডুলব 

 যায়। তৎক্ষনাত নবনসনর্ কস্টশন হানতয়া  র্তড  উদ্ধার অনিযান পনরচালনা  লর কবাটসহ ১১ র্ন কর্ললল  র্ীনবত ও ০১টি মৃতলেহ 

 উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত কর্লল, মৃেলেহ ও কবাট পনরবালরর নন ট স্থানান্তর  রা হয়। 

 

 (ঙ) গত ৩০ জুলাই ২০২১ তানরখ বনরশাল কর্লার সের উপলর্লাধীন  াউননয়া িানার কবলতলা কফনর ঘাট এলা ার চরল ানাই 

 হলত কবলতলা কখয়াঘালট কনৌ া কযালগ পারাপালরর স য় এ র্ন ব্যনি  ীতডনলখালা নেীলত পলড় যায়। নবনসনর্এস পাবনা ঘটনাস্থলল 

 দ্রুত উপনস্থত হয় এবাং বনরশাল নবআইর্নিউটিএ এর কর্টির পার্শ্ড হলত মৃত কেহটি উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত নবনসনর্এস 

 পাবনা এর িারপ্রাপ্ত   ড তডা, ফায়ার সানিডস, কনৌ পুনলশ এবাং স্থানীয় প্রশাসলনর সালি স ন্বয়  রতঃ উদ্ধারকৃত মৃত ব্যনিল  কনৌ 

 পুনললশর নন ট হস্তান্তর  লরন। 

 

(৬)  লরানা অনিযান।    সাম্প্রনত  স লয় কেশব্যানপ  লরানা িাইরালসর (ক ানির্-১৯) সনাি ও মৃত্যযর হার উলেগর্ন হালর বৃনদ্ধ 

কপলয়লছ।  লরানা িাইরাস (ক ানির্-১৯) সাংক্র ণ প্রনতলরালধ সর ার  র্তড  র্ারীকৃত ননলে ডশনার আললাল  বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড  র্তড  নবনিন্ন 

প্রনতলরাধমূল  ব্যবস্থা/পেলক্ষপ গ্রহণ  রা হলয়লছ। এতদ লপ্রনক্ষলত ক াস্ট গার্ ড সের েপ্তরসহ কর্ানসমূলহর অপালরশান্স রুল   লরানা  ননটনরাং কসল 

গঠলনর  াধ্যল  সাব ডক্ষনন   লরানা পনরনস্থনত পয ডলবক্ষণ  রা হয়।  লরানা িাইরালসর প্রাদুিডাব ক া ানবলায় সর ালরর ননলে ডশনা ক াতালব  

ল র্াউন নননিত লে বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড োনয়ত্বাধীন এলা াসমূলহ গুরুত্বপূণ ড স্থালন কচা  পলয়ন্ট স্থাপন রতঃ কনৌপি ব্যবহার  লর 

লঞ্চ/ট্রলার/লবালটর  াধ্যল  ঢা া/নারায়ণগি হলত নবনিন্ন এলা ায় গ লন ননরুৎসানহত  রা, সা ানর্  দূরুত্ব নননিত  রা ও সাধারণ র্নগলনর 

 লধ্য  লরানা িাইরাস সম্পল ড সলচতনতা বৃনদ্ধর  ায ডক্র  চল ান রলয়লছ।  

 

 


