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খাতওয়ারী এপ্রিল ২০১৯ সাললর সাফল্য- বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড বাপ্রিনী
১।
সব ডল াট অর্ডন।
বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড বাপ্রিনী এপ্রিল ২০১৯ ালস সব ডল াট ৩১৮ ক াটি ৮২ লক্ষ ৮৩ িার্ার ৫২৫
টা া মূলল্যর অববধ ালা াল আট লর।
২।
কচারাচালান, াে দ্রব্য প্রনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অপ্রিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সাফল্য।
এপ্রিল ২০১৯ ালস
কচারাচালান, াে দ্রব্য প্রনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অপ্রিযালন সব ডল াট ৩৬ ক াটি ২৮ লক্ষ ১০ িার্ার ১৫০ টা ার অববধ পণ্য
আট রা িয়। আট কৃত প্রবপ্রিন্ন দ্রলব্যর প্রববরণ প্রনম্নরূপঃ
ক্রপ্র
আট কৃত ালা াল
কচারাচালান পণ্য
১।
বাপ্র্ ডাং িাউর্ার
২।
অয়যার করাপ/লরাপ
৩।
ড্রা
৪।
কড্রর্ার/ব্লা লির্
৫।
প্রর্লর্ল
৬।
ক াবাইল
৭।
কসানা
৮।
শাড়ী
৯।
প্রিপ্রপস
১০।
কললিঙ্গা
১১।
িাঙ্গর াছ /পাাংগাস কপানা ও প্রবপ্রিন্ন ধরলণর াছ
১১।
কবাট/ট্রা
১৬।
নগে টা া ও অন্যান্য ালা াল
অস্ত্র উদ্ধার
১।
অস্ত্র
২।
তার্া কগালা
৩।
ব্লযাাং াটির্ড
৪।
রা ো/ছুপ্রর
ৎস্য সম্পে
১।
ালরন্ট র্াল
২।
কবহুপ্রি/ শাপ্রর র্াল
৩।
অন্যান্য র্াল
৪।
র্াট া
৫।
করনু কপানা
৬।
কবাট
াে দ্রব্য
১।
ইয়াবা
২।
প্রবপ্রিন্ন ধরলনর প্রবয়ার
৩।
গাঁর্া
৪।
কবাট
বনর্ সম্পে
১।
প্রবপ্রিন্ন ি ার াঠ
২।
কবাট
পপ্ররবলশ রক্ষা
১।
তক্ষ
২।
িপ্ররলণর চা ড়া
৩।
পপ্রলপ্র্প্রলন
আট কৃত র্নবল
১।
বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ ালর্ র্প্রড়ত ব্যপ্রি
উদ্ধার অপ্রিযান
১। যাত্রী/ক্রু উদ্ধার
২। মৃতলেি উদ্ধার
৩। কবাট উদ্ধার
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পপ্রর াণ

মূল্য (টা া)

৮০ প্র টার
৮২০ প্র টার
৩০ টি
০৭ টি
২,২৮৫ প্রলটার
০৫ টি
২৮২.৩ গ্রা
১২,৮১৬ প্রপস
১২০ প্রপস
৯২ প্রপস
২,৪২৫ ক প্রর্
০৪ টি
-

৮০,০০০/০০
১২,২০,০০০/০০
৪,০০০/০০
৩,৪০,০০,০০০/০০
২,২৪,৯৫০/০০
১৫,০০০/০০
১০,৮৯,০০০/০০
৫,৮২,৮২,৯০০/০০
৩,০০,০০০/০০
৫,৫২,০০০/০০
১০,০৭,৫০০/০০
৪৪,০০,০০০/০০
৭৮,৮০০/০০

০২ টি
০৩ রাউন্ড
০৩ রাউন্ড
০৮ টি

-

৬,২৪,২৯,৯০০ প্র টার
৫৩৪ প্রপস
৭২,৭৮,৬৭৫ প্র টার
৩৪,৭৪১ ক প্রর্
২,২৫,৬৩,২৫০ প্রপস
১৭৭ টি
৫,১১,০০১ প্রপস
১৩১ কবাতল/ যান
২৩০ গ্রা
০২ টি

২১৮,৫০,৪৬,৫০০/০০
৩,৫৬,০০,০০০/০০
৫২,৮৪,৩৭,৮৭৫/০০
৯৪,৮৪,০৫০/০০
৪,৫১,২৬,৫০০/০০
১,৪২,৩০,০০০/০০
২৫,৫৫,০০,৫০০/০০
৭৭,৫০০/০০
৪,৪০০/০০
১০,০০,০০০/০০

১,৭৩২ ঘনফুট
০২ টি

৪৪,২৩,৬০০/০০
৫,৫০,০০০/০০

০১ টি
০২ টি
৬,৩২৩ ক প্রর্

৬৬,০০,০০০/০০
৯,৪৮,৪৫০/০০

৩৯ র্ন

১০ র্ন
০৩ টি
০১ টি
সব ডল াট

৩১৮,৮২,৮৩,৫২৫/০০

mxwgZ
৩।
ৎস্য সম্পে রক্ষা অপ্রিযান।
ৎস্য সম্পে রক্ষা অপ্রিযালন এপ্রিল ২০১৯ ালস সব ডল াট ২৮১ ক াটি ৭৯ লক্ষ
২৪ িার্ার ৯২৫ টা ার ৬,২৪,২৯,৯০০ প্র টার ালরন্ট র্াল, ৭২,৭৮,৬৭৫ প্র টার অন্যান্য র্াল, ৩৪,৭৪১ ক প্রর্ র্াট া, ৫৩৪
প্রপছ কবহুপ্রি/ শাপ্রর র্াল, ২,২৫,৬৩,২৫০ টি করনু কপানা ও ১৭৭ টি কবাট আট রা িয়।
অববধ অনুিলবশ করাধ।
প্র য়ান ালরর বর্ ডার গার্ ড পুপ্রলশ ও করাপ্রিঙ্গালের লে সৃষ্ট অপ্রিরতার কিপ্রক্ষলত বাাংলালেশ
ক াস্ট গার্ ড বাপ্রিনীর কস্টশান কট নাফ, কসন্ট াটিন্সড ও আউটলপাস্ট বািারছড়া ও শািপুরীলত অপ্রতপ্ররি র্নবল ক াতালয়ন রলয়লছ।
পাশাপাপ্রশ উি িানসমূলি সলব ডাচ্চ িস্তুপ্রত অবলম্বলনর ােল সাব ডক্ষপ্রণ প্রবলশষ টিল চল ান রলয়লছ। এছাড়াও, ক াস্ট গার্ ড বাপ্রিনী
বিলর সাংলযাপ্রর্ত প্রলর্ার ক্লাস অফলশার কপলট্রাল কিলসল (ওপ্রপপ্রি) সমূি এ ায ডক্রল প্রনলয়াপ্রর্ত রলয়লছ। ক াস্ট গার্ ড বাপ্রিনী
োপ্রয়ত্বপূণ ড এলা ায় টিল কর্ারোর লরলছ এবাং উি এলা ায় অববধ অনুিলবশ ারীলের গপ্রতপ্রবপ্রধর উপর লঠার নর্রোপ্রর বর্ায়
করলখ অববধ অনুিলবশ করাধ রা িলে। এপ্রিল ২০১৯ ালস অত্র বাপ্রিনী র্তড অববধিালব বাাংলালেলশ অনুিলবশ ালল ক ান
ব্যপ্রিল আট / কফরত পাঠালনা িয়প্রন।
৪।

৫।

র্া াত প্রবলরাধী প্রবলশষ অপ্রিযান।
।
গত ০১ এপ্রিল ২০১৯ তাপ্ররখ কগাপন সাংবালের প্রিপ্রিলত র্ানা যায় কয,
ক্সবার্ার কর্লার লিশখালী
উপলর্লাধীন াতারবাড়ী এলা ায় কবাট আট
লর করলখলছ। উি সাংবালের প্রিপ্রিলত প্রবপ্রসপ্রর্ কবইস চট্টগ্রা র্তড র্া াত
বাপ্রিনীর প্রবরুলদ্ধ অপ্রিযান পপ্ররচালনা রা িয়। র্া াত েল ক াস্ট গালর্ ডর উপপ্রিপ্রত কটর কপলয় পাপ্রললয় যায়। পরবতীলত উি
এলা া তোশী লর ০১ টি কবাট উদ্ধার রা িয় এবাং উদ্ধারকৃত কবাট াপ্রলল র প্রন ট িস্তান্তর রা িয়।
খ।
গত ১৯ এপ্রিল ২০১৯ তাপ্ররখ কগাপন সাংবালের প্রিপ্রিলত প্রবপ্রসপ্রর্ কবইস চট্টগ্রা এবাং প্রবপ্রসপ্রর্ কস্টশান কুতুবপ্রেয়ার
স ন্বলয় কুতুবপ্রেয়া ্ানাধীন আলী আ বর কর্ইল এলা ায় র্া াত বাপ্রিনীর প্রবরুলদ্ধ অপ্রিযান পপ্ররচালনা রা িয়। উি
ড ০৫ টি প্র প্ররচ, ২৪ টি ক াবাইল প্রস ও ০১
অপ্রিযালন ১৬ র্ন কচারা ারবারী, ০১ টি কেশীয় বন্দু , ০৩ রাউন্ডস ব্লযাাং াটির্,
টি কবাট উদ্ধার রা িয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত কচারা ারবারী, অস্ত্র ও ালা াল কুতুবপ্রেয়া ্ানায় িস্তান্তর রা িয়।
(গ)
গত ২৪ এপ্রিল ২০১৯ তাপ্ররখ কগাপন সাংবালের প্রিপ্রিলত প্রবপ্রসপ্রর্ কস্টশান িাপ্রতয়া র্তড কনায়াখালী কর্লার িাপ্রতয়া
উপলর্লাধীন প্রনঝু দ্বীপ ইউপ্রনয়লনর মুপ্রন্স গ্রা ি এলা ায় র্া াত বাপ্রিনীর প্রবরুলদ্ধ এ টি প্রবলশষ অপ্রিযান পপ্ররচালনা রা
িয়। উি অপ্রিযালন ০১ টি প্রপস্তল ও ০৩ রাউন্ডস তার্ কগালা উদ্ধার রা িয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত অস্ত্রাপ্রে িাপ্রতয়া ্ানায়
িস্তান্তর রা িয়।
ঘ।
গত ২৬ এপ্রিল ২০১৯ তাপ্ররলখ কগাপন সাংবালের প্রিপ্রিলত র্ানা যায়, আলফা এযাাং লরর্ এলা ায় এ প্রি প্রবশ্বস্ত
পাপ্র র্ািালর্ চুপ্রর িলে। উি সাংবালের প্রিপ্রিলত প্রবপ্রসপ্রর্ কবইস চট্টগ্রা ও প্রবপ্রসপ্রর্ আউটলপাস্ট পলতঙ্গা এর স ন্বলয়
অপ্রিযান পপ্ররচালনা রা িয়। ক াস্ট গার্ ডর উপপ্রিপ্রত কটর কপলয় পালালনার স য় ০৯ র্ন কচার, ০১ টি ো , ০২ টি ছুপ্রর ও ২২০
প্র টার করাপ (র্ায়া ০৩ ইপ্রি) উদ্ধার রা িয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত কচার ও ালা াল পলতঙ্গা ্ানায় িস্তান্তর রা িয়।

৬।
কবাট সিায়তা
গত ০৯ এপ্রিল ২০১৯ চট্টগ্রা বির ্ানার ণ ডফুলী নেীর সল্ট কগালা এলা ায় নেী পারাপালরর স য়
এ টি কবাট পাপ্রনলত ডুলব যায়। তৎক্ষণাৎ প্রবপ্রসপ্রর্ কবইস চট্টগা র্তড উদ্ধার অপ্রিযান পপ্ররচালনা লর ১০ র্নল র্ীপ্রবত উদ্ধার
রলত সক্ষ িয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃতলের পুপ্রললশর উপপ্রিপ্রতলত পপ্ররবালরর প্রন ট িস্তান্তর রা িয়।

৭।
অববধিালব সমুদ্রসী া অপ্রতক্র ারী প্রবলেশী নাগপ্রর / ৎসর্ীবীলের পপ্ররসাংখ্যান।
এপ্রিল
২০১৯
ালস বাাংলালেশ ক াস্ট গার্ ড বাপ্রিনী র্তড অববধিালব সমুদ্রসী া অপ্রতক্র ারী প্রবলেশী নাগপ্রর / ৎসর্ীবী আট
রা
িয় নাই।
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