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খাতওয়ারী ফেব্রুয়ারর ২০২০ সালের সােল্য- বাাংোলেশ ফ াস্ট গার্ ড 

 

১। সব ডল াট অর্ডন।     বাাংোলেশ ফ াস্ট গার্ ড ফেব্রুয়ারর ২০২০  ালস সব ডল াট ১৯২ ফ াটি ১২ েক্ষ ৩৮ হার্ার ৭৫০ টা া 

মূলল্যর অববধ  াো াে আট   লর। 

 

২। ফ ারা াোন,  াে দ্রব্য রনয়ন্ত্রণ, বনর্ সম্পে ও পররলবশ রক্ষা অরিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সােল্য।   ফেব্রুয়ারর ২০২০ 

 ালস ফ ারা াোন,  াে দ্রব্য রনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অরিযালন সব ডল াট ৫১ ফ াটি ০৮ েক্ষ ৬০ হার্ার ৪৫০ টা ার অববধ পণ্য 

আট   রা হয়। আট কৃত রবরিন্ন দ্রলব্যর রববরণ রনম্নরূপঃ  

  

ক্রর   আট কৃত  াো াে পরর াণ মূল্য (টা া) 

ফ ারা াোন পণ্য 

১। রর্লর্ে/প্যালরাে ১,৩৬,২০০ রেটার ৬২,২২,০০০/০০ 

২। ওলয়ে ট্াাং ার ০১টি ৫,০০,০০,০০০/০০ 

৩। শারি ৭১,৫৭১ রপস ৩৮,৪১,০৯,৬৫০/০০ 

৪। রি রপস/লেলহঙ্গা/শাে ৪,৪৭৪ রপস ২,৮৫,৭৪,৮০০/০০ 

৫। সামুরদ্র   াছ ১,৬০০ ফ রর্ ১,৯২,০০০/০০ 

৬। ঘুল র ঔষধ ৬০ রপস - 

৭। শুটর   াছ ৪০ ফ রর্ ২৪,০০০/০০ 

৮। রর্লর্ে পাম্প ০২ টি ৪০,০০০/০০ 

৯। ফবাট/রা  ০৬ টি ২,৮৫,০০,০০০/০০ 

অস্ত্র উদ্ধার 

১। অস্ত্র ০৩ টি - 

২। তার্া ফগাো ০৬ রাউন্ডস  - 

৩। রা ো/ছুরর ৩৫ টি - 

 ৎস্য সম্পে 

১।  ালরন্ট র্াে ২,৩৬,১৩,৩০০ র টার ৮২,৬৪,৬৫,৫০০/০০  

২। ফবহুরি/ শারর র্াে ১,৮৮৩ টি ৯,২৭,৫৫,০০০/০০  
৩। অন্যান্য র্াে ১,৭৯,১৪,০২০ র টার ৩৮,০৭,৩৮,৩০০/০০ 

৪। র্াট া ৩১,২৭০ ফ রর্ ১,০১,৪৯,৫০০/০০ 

৫। ফরনু ফপানা ৪,২০,০০,০০০ রপস ৮,৪০,০০,০০০/০০ 

৬। ফবাট ২৪ টি ১,৬২,৭০,০০০/০০ 

 াে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ৪২,১৫৬ রপস ১,২৬,৪৬,৮০০/০০ 

২। রসএনরর্/লবাট ০২ টি ৫,৫০,০০০/০০ 

৩। ফ াবাইে ০১ টি ১,২০০/০০ 

পররবলশ রক্ষা 

১। হররলণর  া িা ০২ টি - 

আট কৃত র্নবে 

১। বনেস্যু/র্া াত/অন্যান্য অববধ  ালর্ 

র্রিত ব্যরি 

৭৪ র্ন - 

উদ্ধার অরিযান 

১। যাত্রী/লর্লে উদ্ধার ৫৫ র্ন  

২। মৃতলেহ উদ্ধার ২১ টি  

৩। অপহৃত ফর্লে/ধরষ ডতা উদ্ধার ০৩ র্ন  

৪। ফবাট উদ্ধার ০৩ টি  

সব ডল াট ১৯২,১২,৩৮,৭৫০/০০ 
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৩।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অরিযান।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অরিযালন ফেব্রুয়ারর ২০২০  ালস সব ডল াট ১৪১ ফ াটি ০৩ েক্ষ ৭৮ 

হার্ার ৩০০ টা ার ২,৩৬,১৩,৩০০ র টার  ালরন্ট র্াে, ১,৭৯,১৪,০২০ র টার অন্যান্য র্াে, ১,৮৮৩ টি ফবহুরি/ শারর র্াে, ৩১,২৭০ 

ফ রর্ র্াট া, ৪,২০,০০,০০০ রপস ফরনু ফপানা ও ২৪টি ফবাট আট   রা হয়।  

 

৪। র্া াত রবলরাধী রবলশষ অরিযান। গত ১৯ ফেব্রুয়ারর ২০২০ তাররলখ রবরসরর্ ফস্টশান হারতয়া  র্তড  হারতয়া থানার অন্তগ ডত 

 রর াং ইউরনয়লনর  রবগুো গ্রাল  রবলশষ অরিযান পরর ােনা  রা হয়। উি অরিযালন  রবগুো গ্রাল র আবােী র্র  হলত পররতুি 

অবস্থায় ০১টি ফেশীয় এ নো বন্দু  উদ্ধার  রা হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত অস্ত্র হারতয়া থানায় হস্তান্তর  রা হয়। 
 

৫। উদ্ধার অরিযান। 

 । গত ০৯ ফেব্রুয়ারর ২০২০ তাররলখ ০২টি ফেশীয় ফবাট এেরি আোহর োন-১৮ ও এেরি সররেন  ক্সবার্ার সমুদ্র এো ায় (২৯৮ 

 ক্সবার্ার বারত ১২ নটি ুাে  াইে এবাং ২৯৪  ক্সবার্ার বারত ১১ নটি ুাে  াইে) ডুলব যায়। তৎক্ষনাৎ সমুলদ্র টহলে রনলয়ারর্ত রবরসরর্এস 

সবুর্ বাাংো  র্তড  উদ্ধার অরিযান পরর ােনা  লর ৩৯ র্নল  র্ীরবত ও ০২টি ফবাট উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত ফর্লেলের 

ফবাটসহ পররবালরর রন ট হস্তান্তর  রা হয়।  

খ। গত ১১ ফেব্রুয়ারর ২০২০ তাররলখ  ােলয়রশয়াগা ী ফরারহঙ্গা নাগরর  বহন ারী রোর ফসন্ট াটি ডন্স এর ফছিা দ্বীপ এো ায় ডুলব 

যায়। তৎক্ষনাৎ সমুদ্র প্রহরায় রনলয়ারর্ত রবরসরর্এস  নস্যর আেীসহ রবরসরর্এস শ্যা ে বাাংো, রবরসরর্ ফস্টশান ফসন্ট াটি ডন্স ও রবরসরর্ 

ফস্টশান ফট নাে  র্তড  ফযৌথ উদ্ধার অরিযান পরর ােনা  লর ৭৩ র্নল  র্ীরবত ও ২১ র্লনর  রলেহ উদ্ধার  লর। পরবতীলত র্ীরবত 

উদ্ধারকৃত ৭৩ র্ন ও ২১ র্লনর  রলেহ প্রলয়ার্নীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহলনর র্ন্য ফট নাে থানায় হস্তান্তর  রা হয়।  

গ। গত ২৫ ফেব্রুয়ারর ২০২০ তাররলখ পুরেলশর র্রুরর ফসবা ‘৯৯৯’ এর  াধ্যল  র্ানা যায় পলতঙ্গা হলত সেরঘাট যাওয়ার স য় 

ওয়াটার বাস (এসএসটি-২২৪) ঘন কুয়াশার  ারলন গুপ্তা বাঁল র  লর আটল  যায়। তৎক্ষনাত রবরসরর্ ফবইস  ট্টগ্রা   র্তড  অরিযান 

পরর ােনা  লর ১৬ র্ন যাত্রী উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত যাত্রীলের রনরাপে স্থালন হস্তান্তর  রা হয়।  

 

ঘ। গত ০৯ ফেব্রুয়ারর ২০২০ তাররলখ রবরসরর্ আউট ফপাস্ট  র ারন া  র্তড   রেুাশন ফর্োর েরক্ষণ আই া থানাধীন 

কুররছর  র এো ায় রবলশষ অরিযান পরর ােনা  রা হয়। উি অরিযালন ফ াস্ট গার্ ড ০৫ র্ন ধষ ড , ০১টি ফবাট ও ০১ র্ন 

ধরষ ডতাল  উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত আট কৃত ধষ ড , উদ্ধারকৃত ধরষ ডতা ও ফবাট উপলর্ো রনব ডাহী   ড তডার উপরস্থরতলত 

পুরেলশর রন ট হস্তান্তর  রা হয়। 
 

৬। অপহৃত ফর্লে উদ্ধার গত ১২ ফেব্রুয়ারর ২০২০ তাররলখ ফগাপন সাংবালের রিরিলত র্ানা যায়, এ েে র্া াত 

ফনায়াখােী ফর্োর হারতয়া থানাধীন ফ ঘনা নেীর উরির  র না   স্থালন দুই র্ন ফর্লেল  অপহরণ  লর ফরলখলছ। উি সাংবালের 

রিরিলত রবরসরর্ ফস্টশান হারতয়া  র্তড  র্া াত বারহনীর রবরুলদ্ধ অরিযান পরর ােনা  লর। অরিযান পরর ােনা ালে টহে েে এ টি 

ফবাটল  সলিলহ  লর ফবাটটির  ালছ যাওয়া শুরু  রলে, তৎক্ষনাৎ ফবালট থা া র্া াতরা ফ াস্ট গার্ ডল  েক্ষু  লর বন্দু  তা   লর। 

এ তাবস্থায় ফ াস্ট গার্ ড আত্মরক্ষালথ ড ০২ রাউন্ডস  ব্াাং   াটি ডর্ োয়ার  রলে র্া াতেে আত্মস প ডণ  রলত বাধ্য হয়। উি ফবালট 

তোশী  লর ০৬ র্ন র্া াত, ০২টি এ নো ফেশীয় বন্দু , ০৬ রাউন্ডস  তার্া ফগাো, ০৫টি ছুরর, ০৫টি পাইলরালট রন , ০১টি  ালের 

ফবাট, ৬০টি ঘুল র ঔষধ ও  ০২ র্ন অপহৃত ফর্লে উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত ফর্লেলেরল  পররবালরর রন ট 

এবাং আট কৃত র্া াতল   াো ােসহ হারতয়া থানায় হস্তান্তর  রা হয়। 

 


