
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ক োস্ট গোর্ ড সদর দপ্তর 

(অপোররশন্স পররদপ্তর) 

 

 

 

 

 

খোতওয়োরী রর্রসম্বর ২০২১ সোরের সোফল্য- বোাংেোরদশ ক োস্ট গোর্ ড  

 

 
 

১। সব ডর োট অর্ডন।     বোাংেোরদশ ক োস্ট গোর্ ড রর্রসম্বর ২০২১  োরস সব ডর োট ২০৮ ক োটি ৬৭ েক্ষ ৫৬ হোর্োর ৯০২ টো ো মূরল্যর 

অববধ  োেো োে আট   রর। 

 
 

২। ক োরো োেোন,  োদ দ্রব্য রনয়ন্ত্রণ, বনর্ সম্পদ ও পরররবশ রক্ষো অরিযোরন আট কৃত উরেখরযোগ্য সোফল্য।   নরিম্বর ২০২১ 

 োরস ক োরো োেোন,  োদ দ্রব্য রনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পদ রক্ষো অরিযোরন সব ডর োট ৬ ক োটি ৯২ েক্ষ ১৯ হোর্োর ৫৬২ টো োর অববধ পণ্য 

আট   রো হয়। আট কৃত রবরিন্ন দ্ররব্যর রববরণঃ 

 
 

ক্রর   আট কৃত  োেো োে পরর োণ মূল্য (টো ো) 

ক োরো োেোন পণ্য 

১। রর্রর্ে/অ রটন ২,৩৪০ রেটোর ১,৬৩,০০০/০০ 

২। গ  ৬,৮০০ ক রর্ ১,৬৩,২০০/০০ 

৩। শোড়ী ৭,৪৭৮ রপস ১,২৩,১১,০০০/০০ 

৪। থ্রীরপস ৮৮০ রপস ৪৪,০০,০০০/০০ 

৫। ক োবোইে ০৩টি ৩,০০০/০০ 

৬। রোইস  রফ ৭৪ প্যোর ট ২৮,১২০/০০ 

৭। র রিত  ো ৫৫ প্যোর ট ২০,৯০০/০০ 

৮। কবোট/ট্রো  ০১টি ১,১২,০০০/০০ 

৯। নগদ/অন্যোন্য - ৩,৫৬২/০০ 

ক োট ১,৭২,০৪,৭৮২/০০ 

অস্ত্র উদ্ধোর 

১। রো দো/ছুরর  ০২টি       - 

 ৎস্য সম্পদ 

১।  োররন্ট র্োে ৩,৯৯,৯৮,৫০২ র টোর ১৩৯,৯৯,৪৭,৫৭০/০০  

২। কবহুরি/ শোরর র্োে ৩৫৮টি ১,৮০,১৭,৫০০/০০ 

৩। অন্যোন্য র্োে ৮৯,২৪,১৮৫ র টোর ৫৭,৭৯,২৮,৫০০/০০ 

৪। র্োট ো ১৮,৩০১ ক রর্ ৫২,৭০,৮৫০/০০ 

৫। করনু কপোনো/রর্রেরফস ৯,০৬৩ রপস ১,২২,৯০,৪০০/০০ 

৬। কবোট ০১টি ৪০,০০,০০০/০০ 

ক োট ২০১,৭৪,৫৪,৮২০/০০ 

 োদ দ্রব্য 

১। ইয়োবো  ১,৪৯,৩৩২ রপস ৪,৪৮,৩১,৬০০/০০ 

২। গাঁর্ো ৮০২ গ্রো  ২৪,২০০/০০ 

৩। রসগোররট ১০,৮৪০ প্যোর ট ৫,৪২,০০০/০০ 

৪। নগদ টো ো - ২,২৫০/০০ 

৫। ক োটর সোইর ে  ০৩টি ২১,০০০/০০ 

৬। ক োবোইে ০৬টি ২৯,০০০/০০ 

৭। কবোট/ট্রো  ০১টি ১৫,০০,০০০/০০ 

ক োট ৫,২০,১৪,৮০০/০০ 



 

পরররবশ রক্ষো  

১।  চ্ছপ ৫৫টি ৮২,৫০০/০০ 

আট কৃত র্নবে 

১। বনদস্যু/র্ো োত/অন্যোন্য অববধ  োরর্ র্রড়ত 

ব্যরি 

৬৯ র্ন - 

উদ্ধোর অরিযোন 

১। যোত্রী/পয ডট  ৭২ র্ন  

২। কর্রে/বোওয়োরে ৪১ র্ন  

৩। কবোট ০১টি  

৪। মৃতরদহ উদ্ধোর ০৯টি - 

সব ডর োট ২০৮,৬৭,৫৬,৯০২/০০ 

 


