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বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড এর সাফল্য - জুলাই ২০২২   

 

১। সব ডদিাট অর্ডন। বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড জুলাই ২০২২ িাদস সব ডদিাট টা া ৪৪৯,৩৫,১১,৮৫০/০০ (টা া চারশত উনপঞ্চাশ 

ক াটি পঁয়মিশ লক্ষ এগার হার্ার আটশত পঞ্চাশ িাি) মূদল্যর অববধ িালািাল আট   দর। 

 

২। কচারাচালান, িাে দ্রব্য মনয়ন্ত্রণ, বনর্ সম্পে ও পমরদবশ রক্ষা অমিযাদন আট কৃত উদেখদযাগ্য সাফল্য।    জুলাই ২০২২ 

িাদস কচারাচালান, িাে দ্রব্য মনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অমিযাদন সব ডদিাট ০৭ ক াটি ৩৯ লক্ষ ০২ হার্ার ৮০০ টা ার অববধ পণ্য 

আট   রা হয়। আট কৃত মবমিন্ন দ্রদব্যর মববরণঃ  
 

 

ক্রমি  আট কৃত িালািাল পমরিাণ মূল্য (টা া) 

কচারাচালান পণ্য 

১। মর্দর্ল/অ দটন ১৯,৩২০ মলটার ১৮,৭৭,৬০০/০০ 

২। কলাহা/দেপ ৫০০ ক মর্ ২৫,০০০/০০ 

৩। বাম্ ডাং হাউর্ার ১,৮০১ মিটার ১৮,০০,০০০/০০ 

৪। র্াি ০৮ টি ৪,০০০/০০ 

৫। ট্রা  ০১ টি ১,৫০,০০,০০০/০০ 

৬। কবাট ০৩ টি ৪,০০,০০০/০০ 

৭। অন্যান্য মিমিত পণ্য - ৪,৬৪,৪০০/০০ 

কিাট ১,৯৫,৭১,০০০/০০ 

অস্ত্র উদ্ধার 

১। রািো/ছুমর  ০৯ টি       - 

িৎস্য সম্পে 

১।  াদরন্ট র্াল ৩,০৮,৯৮,৫০০ মিটার ১০৮,১৪,৪৭,৫০০/০০  

২। কবহুমি/িশামর র্াল ১,১৬৫ টি ২,৫৭,১৭,৫০০/০০ 

৩। চরদেরা ও অন্যান্য র্াল ৬৮,৪০,৬৫০ মিটার ২৭৯,৭২,৩৯,৫০০/০০ 

৪। র্াট া ৪,১৭১ ক মর্ ৭,৬৭,৫৫০/০০ 

৫।  কপানা ২০,১৮,৬৪,৫৯০ মপস ৫০,৮৮,৩৯,০০০/০০ 

৬। কবাট ৮৫ টি ৫৫,৯৮,০০০/০০ 

কিাট ৪৪১,৯৬,০৯,০৫০/০০ 

িাে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ১,৮০,৫৫৭ মপস ৫,৪১,৭০,১০০/০০ 

২। গাঁর্া ২,৮০০ গ্রাি ৮৩,২০০/০০ 

৩। মবয়ার ১৩১  যান/দবাতল ৬৫,৫০০/০০ 

৪। মবদেশী/দেশীয় িে ০৪ মলটার ২,০০০/০০ 

৫। কিাবাইল ০৪ টি ১১,০০০/০০ 

কিাট ৫,৪৩,৩১,৮০০/০০ 

পমরদবশ রক্ষা 

১। হমরদণর িাাংস ২৩.৩ ক মর্  - 

২। হমরদণর চািড়া ০১ টি  - 

৩। বন্য শূ দরর িাাংস ৮০ ক মর্ - 

   - 

আট কৃত র্নবল 

১। বনেস্যয/র্া াত/িাে /অন্যান্য অববধ  াদর্ র্মড়ত 

ব্যমি 

১৫ র্ন - 

উদ্ধার অমিযান 

১। মৃতদেহ উদ্ধার ০৪ টি  

 সব ডদিাট ৪৪৯,৩৫,১১,৮৫০/০০ 
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সীমিত 
 

(৩) িৎস্য সম্পে রক্ষা অমিযান।  জুলাই ২০২২ িাদস বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড  র্তড  িৎস্য সম্পে রক্ষা 

অমিযাদন টা া ৪৪১,৯৬,০৯,০৫০/০০ (টা া চারশত এ চমেশ ক াটি মিয়ানব্বই লক্ষ নয় হার্ার পঁচাশ িাি) মূদল্যর অববধ র্াল ও 

র্াট া আট   রা হয়।  

 

(৪) িাে দ্রব্য মনয়ন্ত্রণ অমিযান।             জুলাই ২০২২ িাদস বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড  র্তড  িাে দ্রব্য মনয়ন্ত্রণ অমিযাদন 

১,৮০,৫৫৭ মপস ইয়াবা, ১৩১  যান মবয়ার, ০৪ মলটার কেশীয় িে ও ২ ক মর্ ৮০০ গ্রাি গাঁর্া আট   রা হয় এবাং আট কৃত 

িাে দ্রব্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহদণর র্ন্য সাংমিষ্ট  র্তডপদক্ষর মন ট হস্তান্তর  রা হয়। 

 

(৫) র্া াত/বনেস্যযতা েিন, অববধ অস্ত্র ও রািো এবাং বাাংলা ো উদ্ধার।     জুলাই ২০২২ িাদস স্যিরবনসহ উপকূলীয় 

অঞ্চদল বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড অমিযান পমরচালনা  দর ০৯টি রািো/ছুমর এবাং ১৫ র্ন র্া াত/বনেস্যয/িাে  ব্যবসায়ী অন্যান্য 

অববধ  াদর্ র্মড়ত ব্যমিদের আট   রা হয়।  

 

৬) উদ্ধার অমিযান। 

 

 । গত ১৩ জুলাই ২০২২ তামরদখ তালতলা ্ানার শুিসন্ধ্যা সী বীচ এর ০২ র্ন র্নতা পামনদত মনদখাঁর্ হয়। প্রাপ্ত সাংবাদের 

মিমিদত তৎক্ষনাত মবমসমর্ কস্টশান মনদ্রাসম না এবাং কস্টশান পা্রোটার সিন্বদয় কযৌ্ অমিযান পমরচালনা  দর ০২ র্ন মৃতদেহ 

উদ্ধার  রদত সক্ষি। পরবতীদত উদ্ধারকৃত মৃতদেহ তালতলা ্ানায় হস্তান্তর  রা হয়। 

 

খ। গত ১৩ জুলাই ২০২২ তামরদখ ০১ র্ন িাি বির ্ানার  মরতলা নেীদত কগাসল  রদত মগদয় পামনদত ডুদব যায়। প্রাপ্ত 

সাংবাদের মিমিদত তৎক্ষনাত মবমসমর্ কস্টশান বমরশাল অমিযান পমরচালনা  দর ০১ র্ন মৃতদেহ উদ্ধার  রদত সক্ষি। পরবতীদত 

উদ্ধারকৃত মৃতদেহ কনৌ পুমলশ এর মন ট হস্তান্তর  রা হয়। 

 

গ। গত ২০ জুলাই ২০২২ তামরদখ উমখয়া ্ানার কর্লপাড়া ইনানী সী-বীচ হদত মবমসমর্ কস্টশান ইনানী অমিযান পমরচালনা 

 দর ০১ র্ন মৃতদেহ উদ্ধার  রদত সক্ষি। পরবতীদত উদ্ধারকৃত মৃতদেহ  ক্সবার্ার ট্যযমরষ্ট পুমলশ এর উপমস্থমতদত পমরবাদরর 

সেস্য এর মন ট হস্তান্তর  রা হয়। 

 

  

 

  

 

 


