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বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড এর উদ্ভাবনী উদযাগসমূহ বাস্তবায়ন  র্ ডপরর ল্পনা (২০২০-২০২১) 

 

ক্ররর্  উদ্ভাবনী উদযদগর 

রশদরানার্ 

উদযদগর রববরণ ইরিত ফলাফল শুরু কশষ 

১। ক াস্ট গার্ ড 

কর্াবাইল এযাপস 

বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড পরররিরত, ক াস্ট গার্ ড এর স ল 

 ার্ ডক্রর্, জাহাজ এবাং কবাট সাংক্রান্ত তথ্যারে, জরুরর 

কর্াগাদর্াগ এবাং জনসাধারদণর কর্ ক ান অরিদর্াদগর গ্রহদণর 

জন্য এ টি কর্াবাইল এযাপস্ ততরী  রা  রা। 

ক াস্ট গার্ ড কর্াবাইল এযাপস ব্যবহাদরর ফদল 

তৃণমূল পর্ ডাদয়র জনগন ক াস্ট গার্ ড সম্পদ ড ধারণা 

পাদব, জরুরর প্রদয়াজদন ক াস্ট গাদর্ ডর সাদে 

কর্াগাদর্াগ  রদত পারদব এবাং সাধারণ জনগন 

তাদের কর্ ক ান অরিদর্াগ এই এযাপস্ এর র্াধ্যদর্ 

ক াস্ট গার্ ড ক  অবরহত  রদত পারদব। 

আগস্ট ২০২০ কর্ ২০২১ 

২। রসরজআররপএর্এস বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড এর স ল  ার্ ডক্রর্ সম্পােন  রার 

জন্য প্রচুর আইদটদর্র সরবরাহ ও রক্ষণাদবক্ষণ  রদত হয়, 

র্ার ফদল লরজরস্ট  ররদসাস ড প্ল্যারনাং রসদস্টর্দ  

রর্রজটালাইজর্  রার প্রদয়াজনীয়তা অনুিত হয়। 

এদপ্ররক্ষদত, বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড এ টি যুদগাপযুগী ও 

আধুরন  ইরিদগ্রদটর্ রসদস্টর্ ততররর রিন্তা  দর, র্া র্ারি-

র্রর্উল অযারপ্ল্দ শন সফ্টওয়যার দ্বারা স ল  ার্ ডক্রর্ আরও 

সহজ  রদত সহায়তা  রদব। এ লদক্ষয উক্ত সফটওয়যার 

রসদস্টদর্র প্রােরর্  উদেশ্য হদলা স্বল্প সর্দয়  ার্ ড সম্পােন, 

খরি  র্াদনা,  াদজর েক্ষতা, জবাবরেরহতা এবাং রনর্ভ ডলতা 

রনরিত  রা। 

রসরজ-আররপএর্এস সফ্টওয়যারটি ব্যবহাদরর ফদল 

বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ ড এর স ল েপ্তর/রবিাগ, 

জাহাজ/ঘাঁটি, কজানসমূহ এ ই সাদে এ ই 

প্ল্াটফদর্ ড অরধ  সহজতর, রনর্ভ ডলিাদব এবাং  র্ 

সর্দয়  রদত পারদব। র্া অত্র সাংস্থার  াদজর 

ধরদন আমূল পররবতডন আনদব।  

জুলাই ২০২০ রর্দসম্বর ২০২০ 

৩। কিইদ ল ট্রার াং 

রসদের্ 

Vehicle Tracking pgVJuÉ¡ll র্াধ্যদর্ h¡wm¡-

cn ®L¡ØV N¡XÑ Hl k¡eh¡qepj§q pgVJuÉ¡ll j¡dÉj 

p¢WLi¡h j¢eV¢lw, p¢WL AhÙÛ¡e ¢eZÑupq ¢h¢hd 

L¡kÑœ²j সম্পােন  রা র্াদব।  

Vehicle Tracking System ÙÛ¡fe  রায় 

অরফদস বদসই k¡eh¡qepj§q pgVJuÉ¡ll 

j¡dÉj p¢WLi¡h j¢eV¢lw, p¢WL AhÙÛ¡e ¢eZÑu 

 রা র্াদব। 

আগস্ট 

২০২০ 

জানুয়ারর 

২০২১ 

৪। কিদসল ট্রার াং 

রসদের্ 

িযাদসল ট্রযা ার এ টি সফট্ওয়যার এবাং হার্ ডওয়যার 

ইরিদগ্রদটর্ রসদস্টর্ র্া ক ান জলর্াদনর অবস্থান এবাং 

জ্বালারন খরি ইতযারে সম্পদ ড রবশে পর্ ডদবক্ষদণর ক্ষর্তা 

রাদখ। িযাদসল ট্রযার াং রসদস্টদর্র র্াধ্যদর্ বাাংলাদেশ ক াস্ট 

গাদর্ ড ব্যবহৃত জলর্ানসমূদহর বতডর্ান অবস্থান, জ্বালানী, 

র্াইদলজ এবাং কপ্ল্ব্যা  এর তথ্য পাওয়া র্াদব। এছাড়া 

এই ব্যবস্থা জলেস্যযতা করাদধর হার বারর়্িদয় তুলদব, 

রবপেগ্রস্থ জাহাজগুরল খ ুঁদজ কবর  রা এবাং দ্রুততর্ 

সর্দয় উদ্ধার  াজ শুরু  রদত রবদশষ সহায়তা 

 রদব, র্া পূদব ড প্রায়শই সম্ভব হদতা না। িযাদসল 

ট্রযা ার রসদস্টদর্র র্াধ্যদর্ এ রেদ  কর্র্ন 

অিযন্তরীণ প্ররক্রয়া সহজ  রা সম্ভব হদব কতর্রন 

জুলাই 

২০২০ 

কসদেম্বর 

২০২০ 



সীমিত 

সীমিত 

 

িযাদসল ট্রযার াং রসদস্টদর্র র্াধ্যদর্ সমুদে কর্দ ান 

জলর্ানদ  দ্রুত খদজ কবর  দর কসবা প্রোন  রা সম্ভব হদব।  

 

অপররেদ  রবপেগ্রস্ত জলর্ানসমূহদ  স্বল্প সর্দয় 

কসবা প্রোন সম্ভব হদব। 

৫। Internet of 

Things (IoT) 

for 

Bangladesh 

Coastguard 

বতডর্ান তথ্যপ্রযুরক্তর যুদগ স ল ধরদনর র্ন্ত্রপারত 

Internet Connection এর র্াধ্যদর্ ব্যবহার ও 

অপাদরট  রার জন্য IoT সব ডাধুরন  ও যুদগাপদর্াগী এ টি 

প্রযুরক্ত। এই প্রযুরক্তর র্াধ্যদর্ স ল ধরদণর Electrical 

and electronics equipment কর্র্ন তবদ্যযরত  

লাইট, ফযান, এরস, স ল প্র ার র্টর, রবরিন্ন ধরদণর 

Access Control এবাং CC Camera Control 

ও র্রনটররাং সহ অন্যান্য তবদ্যযরত  র্ন্ত্রপারত স্যরনরে ডে web, 

mobile application এবাং Internet 

connection এর র্াধ্যদর্ ব্যবহার ও রনয়ন্ত্রন  রা র্াদব। 

Internet of Things (IoT) প্রযুরক্ত 

ব্যবহাদরর ফদল রনরিতিাদব রবদ্যযৎ সাস্ত্রয় হদব, 

অপাদরশন সহজ হদব, জরুরর অবস্থায় কর্দ ান 

রর্িাইস বন্ধ এবাং িালু  রা র্াদব এবাং ররদর্াট 

 দরাল এর র্াধ্যদর্ রনরাপত্তা রনরিত এবাং বৃরদ্ধ 

 রা 

 

জানুয়ারর 

২০২১ 

জুন ২০২১ 

 

  

  

 

 এ ক  এর্ রর্জানুর রহর্ান 

  র্ান্ডার রবএন 

 পদক্ষ ইদনাদিশান  র্ ড তডা 


