
খাতওয়ারী মে ২০২১ সালের সাফল্য- বাাংোলেশ ম াস্ট গার্ ড  
 

১। সব ডলোট অর্ডন।     বাাংোলেশ ম াস্ট গার্ ড মে ২০২১ োলস সব ডলোট ৮৯ ম াটি ২৩ েক্ষ ১৯ হার্ার ৩০ টা া মূলল্যর 

অববধ োোোে আট   লর। 
 

২। মচারাচাোন, োে দ্রব্য ননয়ন্ত্রণ, বনর্ সম্পে ও পনরলবশ রক্ষা অনিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সাফল্য।   মে 

২০২১ োলস মচারাচাোন, োে দ্রব্য ননয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অনিযালন সব ডলোট ২১ ম াটি ০২ েক্ষ ৯৭ হার্ার ৮০০ 

টা ার অববধ পণ্য আট   রা হয়। আট কৃত নবনিন্ন দ্রলব্যর নববরণ ননম্নরূপঃ  

 

ক্রনে  আট কৃত োোোে পনরোণ মূল্য (টা া) 

মচারাচাোন পণ্য 

১। বান্ ডাং হাউর্ার/ ওয়যার মরাপ ১,০৬০ নেটার ১১,৫৬,৪০০/০০ 

২। ম্যাগলনটি  নপোর ০১ টি ২০,০০,০০,০০০/০০ 

৩। সামুনদ্র  োছ ২,১৯১ ম নর্ ২,৭০,০০০/০০ 

৪। ইট ৪,২০০ নপস ৭১,৪০০/০০ 

৫। মবাট/ট্রা  ০৪ টি ৮৮,০০,০০০/০০ 

অস্ত্র উদ্ধার 

১। অস্ত্র ০১ টি - 

েৎস্য সম্পে 

১।  ালরন্ট র্াে ১,২৩,৮১,৭৫০ নেটার ৪৩,৩৩,৬১,২৫০/০০  

২। মবহুনি/েশানর র্াে ৭৯৬ টি ৩,৯৯,৯৫,০০০/০০ 

৩। অন্যান্য র্াে ২৯,০৪,০৩০ নেটার ১৫,৬৮,১২,০৫০/০০ 

৪। র্াট া ৮১৫ ম নর্ ৩,২৩,০০০/০০ 

৫। মরনু মপানা ৩৬,৯৩,১১৫ নপস ৭৩,৮৬,২৩০/০০ 

৬। মবাট ৩৭ টি ৩৬,১০,০০০/০০ 

োে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ১,৩১,৩৫৫ নপস ৩,৯৪,৬৪,৭০০/০০ 

২। গাঁর্া ৩০০ গ্রাে ৯,০০০/০০ 

৩। অলটানরক্সসা/লবাট ০৩টি ১০,০০,০০০/০০ 

বনর্ সম্পে 

১। নবনিন্ন প্র ার  াঠ ১২০ ঘনফুট ৬০,০০০/০০ 

আট কৃত র্নবে 

১। বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ  ালর্ র্নিত ব্যনি ১৬ র্ন - 

উদ্ধার অনিযান 

১। অপহৃত ব্যনি উদ্ধার ০১ র্ন - 

২। মৃতলেহ উদ্ধার ০১ টি  
  

 

৩। েৎস্য সম্পে রক্ষা অনিযান।     ১০ নলিম্বর ২০২০ হলত র্াট া ননধন প্রনতলরাধ অনিযান ২০২১ উপেলক্ষয অনতনরি 

মস্টশান/আউটলপাস্ট স্থাপলনর োধ্যলে অনিযান পনরচােনা  রা হলে। েৎস্য সম্পে রক্ষা অনিযালন মে ২০২১ োলস সব ডলোট 

৬৪ ম াটি ১৪ েক্ষ ৮৭ হার্ার ৫৩০ টা ার ১,২৩,৮১,৭৫০ নেটার  ালরন্ট র্াে, ২৯,০৪,০৩০ নেটার অন্যান্য র্াে, ৭৯৬টি 

মবহুনি/েশানর র্াে, ৮১৫ ম নর্ র্াট া, ৩৬,৯৩,১১৫ নপস মরনু মপানা ও ৩৭ টি মবাট আট   রা হয়।  

 



৪। র্া াত নবলরাধী নবলশষ অনিযান। গত ২০ মে ২০২১ তারিখে মগাপন সংবাখেি রিরিখত, রবরসরি মেশন হারতয়া 

কর্তকৃ মনায়াোলী মিলাি হারতয়া উপখিলাি সুেচি ইউরনয়খনি ঢালচি এলাকায় নবলশষ অনিযান পনরচােনা  রা হয়। 

উক্ত অরিযাখন পরিতযাক্ত অবস্থায় ০১টি একনলা বন্দুক ও একিন অপহৃত ব্যরক্ত উদ্বাি কিা হয়। পরবতীলত উদ্বারকৃত অস্ত্র 

হানতয়া ্ানায় ও অপহৃত ব্যনিল  পনরবালরর নন ট হস্তান্তর  রা হয়।  

 

৫। উদ্ধার অনিযান।  গত ১৩ মে ২০২১ তানরলখ মেঘনা নেীর চাঁেপুর মোহনায় ব্লা লহর্ এেনি আোহর রহেত এর 

সাল্ ০১টি মবালটর সাংঘষ ড ঘলট এবাং মবালটর ০১ র্ন পাননলত পলি যায়। তৎক্ষনাত নবনসনর্ মস্টশন চাঁেপুর  র্তড  উদ্ধার 

অনিযান পনরচােনা  লর ০১টি মৃতলেহ উদ্ধার  রলত সক্ষে হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত মৃতলেহ পুনেলশর উপনস্থনতলত 

পনরবালরর নন ট ননরাপলে স্থানান্তর  রা হয়। 

 


