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বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড এর সাফল্য -এমিল ২০২২   
 

 

১। সব ডদিাট অর্ডন। বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড এমিল ২০২২ িাদস সব ডদিাট ৫১১,৮৫,৭২,৫১০/০০ (টা া পাঁচশত এগাদরা ক াটি 

পঁচামশ লক্ষ বাহাত্তর হার্ার পাঁচশত েশ িাত্র) মূদল্যর অববধ িালািাল আট   দর। 

 

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

িাদস কচারাচালান, িাে দ্রব্য মনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অমিযাদন সব ডদিাট ২২ ক াটি ৫৬ লক্ষ ৭৬ হার্ার ৮৫০ 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 ৪,৮০০মলটার ৭,১৬,০০০/০০ 

২। বামথ ড হাউর্ার ১০০ মিটার ৬০,০০০/০০ 

৩। ড্রাি ০৬ টি ২,৫০০/০০ 

৪। শামি ২০,৬৬৮ মপস ১৬,৫২,৪৭,০০০/০০ 

৫। থ্রীমপস ৩৭৯ মপস ১৮,৯৫,০০০/০০ 

৬। কলদহঙ্গা ৬৬১ মপস ৬৭,৯০,০০০/০০ 

৭। কর্র্ার/বাল্কদহর্ ৪০ টি ২,৫৪,৩৩,০০০/০০ 

৮। কিাবাইল ০৮ টি ৬০,০০০/০০ 

৯। কবাট ০১ টি ২,০০,০০০/০০ 

১০। কিাটর সাইদ ল ০২ টি ১,৩০,০০০/০০ 

১১। অন্যান্য - ২০,৯৭,০০০/০০ 

কিাট ২০,২৬,৩০,৫০০/০০ 

অস্ত্র উদ্ধার 

১। কেশীয় মপস্তল ০২টি  

িৎস্য সম্পে 

১।  াদরন্ট র্াল ৯,০৪,৯৭,৩০৪ মিটার ৩১৬,৭৪,০৫,৬৪০/০০  

২। কবহুমি/িশামর র্াল ১,৩১০ টি ১,৮২,৭৪,০০০/০০ 

৩। চরদেরা ও অন্যান্য র্াল ৩,৪৫,২২,৫০০মিটার ১৫৮,০৯,২৯,০০০/০০ 

৪। র্াট া ৬,৭৫৮ ক মর্ ২২,৫৪,৯০০/০০ 

৫। কপানা ২,৩৫,৭০,০০০ মপস ৯,৮৮,৬৯,৪০০/০০ 

৬। কবাট ৪০ টি ১,০৮,৫০,০০০/০০ 

কিাট ৪৮৭,৮৫,৮২,৯৪০/০০ 

িাে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ১,১৬,৫০২ মপস ৩,৫০,২৬,৬০০/০০ 

২। গাঁর্া ২৬,৩৫০ গ্রাি ৬,৩১,০০০/০০ 

৩। কিাটর সাইদ ল ০২ টি ১,৯৮,০০০/০০ 

৪। কবাট  ০১ টি ১৫,০০,০০০/০০ 

৫। কিাবাইল ০৩টি ৩,৪৭০/০০ 

কিাট ৩,৭৩,৫৯,০৭০/০০ 

পমরদবশ রক্ষা  

১। হমরদণর িাাংস ৯.৫ ক মর্ - 

২। হমরদণর িাথা ০১ টি - 

৩। হমরদণর চািিা ০২ টি  - 

৪। কবাট ০১ টি - 

আট কৃত র্নবল 

১। বনেস্যু/র্া াত/অন্যান্য অববধ  াদর্ র্মিত ব্যমি ২৫ র্ন - 

উদ্ধার অমিযান 
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সীমিত 
 

১। কর্দল/যাত্রী উদ্ধার ২১ র্ন  

২। মৃতদেহ উদ্ধার ০৭ টি - 

 সব ডদিাট ৫১১,৮৫,৭২,৫১০/০০ 

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

৪৮৭,৮৫,৮২,৯৪০ (টা া চারশত সাতামশ ক াটি পঁচামশ লক্ষ মবরামশ হার্ার নয়শত চমেশ িাত্র) মূদল্যর অববধ র্াল ও র্াট া আট   রা হয়।  

 

(৪) িাে দ্রব্য মনয়ন্ত্রণ অমিযান।         এমিল ২০২২ িাদস বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড  র্তড  িাে দ্রব্য মনয়ন্ত্রণ অমিযাদন ১,১৬,৫০২ মপস 

ইয়াবা এবাং ২৬.৩৫০ ক মর্ গাঁর্া আট   রা হয় এবাং আট কৃত িাে দ্রব্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহদণর র্ন্য সাংমিষ্ট  র্তডপদক্ষর মন ট হস্তান্তর 

 রা হয়। 

 

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

বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড অমিযান পমরচালনা  দর ২৫ র্ন র্া াত/বনেস্যু/িাে  ব্যবসায়ী অন্যান্য অববধ  াদর্ র্মিত ব্যমি এবাং ০২টি কেশীয় 

মপস্তল আট   রা হয়।  

 

(৬) উদ্ধার অমিযান। 

 

 । গত ০২ এমিল ২০২২ তামরদখ মবমসমর্এস অপূব ড বাাংলা, মবমসমর্ কস্টশান িাোরবামি এবাং কনৌবামহনীর ডুবুমর েদলর সিন্বদয় কযৌথ 

অমিযান পমরচালনা  দর ০১টি চায়মনর্ নাগমরদ র মৃতদেহ উদ্ধার  রদত সক্ষি হয়। পরবতীদত উদ্ধারকৃত মৃতদেহ কনৌ পুমলশ এর মন ট 

হস্তান্তর  রা হয়।  

 

খ। গত ০৮ এমিল ২০২২ তামরদখ কিদহমিগঞ্জ উপদর্লার লালখারাবাে চ ুাদনদল যাত্রীবামহ  াদের কবাট পামনদত ডুদব যায়। িাপ্ত 

সাংবাদের মিমত্তদত তৎক্ষনাত মবমসমর্ কবইস কিালা, কস্টশান হামতয়া এবাং  ামলগঞ্জ এর সিন্বদয় কযৌথ অমিযান পমরচালনা ০৯ র্ন র্ীমবত 

এবাং ০২টি মৃতদেহ উদ্ধার  রদত সক্ষি হয়। পরবতীদত উদ্ধারকৃত মৃতদেহ কনৌ পুমলশ এর মন ট হস্তান্তর  রা হয়। 

 

গ। গত ১৬ এমিল ২০২২ তামরদখ ১৭৫ িাসানচর লাইট ১২ নঃিাইল অদূদর লাইটার কিদসল সর্ল তনিয়-২ পামনদত ডুদব যায়। িাপ্ত 

সাংবাদের মিমত্তদত তৎক্ষনাত মবমসমর্এস কুতুবমেয়া উদ্ধার অমিযান পমরচালনা  দর ১২ র্ন ক্রু র্ীমবত উদ্ধার  রদত সক্ষি হয়। 

পরবতীদত উদ্ধারকৃত ক্রু িামলদ র মন ট হস্তান্তর  রা হয়। 

 

ে। গত ১৭ এমিল ২০২২ তামরদখ ০১টি  ামি কবাট ফরাসগঞ্জ োট হদত মিমররবাগ োদটর মেদ  যাওয়ার সিয় বাল্কদহর্ এর সাদথ 

সাংেদষ ড  ামি কবাটটি বুমিগঙ্গা নেীদত ডুদব যায়। িাপ্ত সাংবাদের মিমত্তদত তৎক্ষনাত মবমসমর্ কস্টশান পাগলা, ফায়ার সামিডস এবাং কনৌ 

পুমলশ এর সিন্বদয় কযৌথ অমিযান পমরচালনা  দর ০১টি মৃতদেহ উদ্ধার  রদত সক্ষি হয়। পরবতীদত উদ্ধারকৃত মৃতদেহ কনৌ পুমলশ এবাং 

পমরবাদরর মন ট হস্তান্তর  রা হয়। 

 

ঙ। গত ২১ এমিল ২০২২ তামরদখ মবমসমর্ আউটদপাস্ট তজুমুমিন মনয়মিত অমিযান পমরচালনার সিয় তজুমুমিন থানার হজুমরখাল এর 

চর র্মহরউমিন হদত ০১টি মৃতদেহ উদ্ধার  রদত সক্ষি হয়। পরবতীদত উদ্ধারকৃত মৃতদেহ চর র্মহরউমিন পুমলশ ফাঁমিদত হস্তান্তর  রা 

হয়। 

 

চ। গত ২২ এমিল ২০২২ তামরদখ কুমিরা োট হদত ০১ টি যাত্রীবামহ স্পীর্দবাট গুপ্তচরা োদট যাওয়ার সিয়   ুাপসাইর্ হদয় যায়। িাপ্ত 

সাংবাদের মিমত্তদত তৎক্ষনাত মবমসমর্ কস্টশান সন্দ্বীপ এবাং িাটিয়ারী এর সিন্বদয় কযৌথ অমিযান পমরচালনা ০২টি মৃতদেহ উদ্ধার  রদত 

সক্ষি হয়। পরবতীদত উদ্ধারকৃত মৃতদেহ সন্দ্বীপ থানার ইউনও এর মন ট হস্তান্তর  রা হয়। 

 


