
খাতওয়ারী জানুয়ারর ২০২১ সালের সাফল্য- বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ ড  

 

১। সব ডল াট অজডন।     বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ ড জানুয়ারর ২০২১  ালস সব ডল াট ১৫৩ ক াটি ৭২ েক্ষ ৯৯ হাজার ৭৭৯ 

টা া মূলল্যর অববধ  াো াে আট   লর। 

 

২। কচারাচাোন,  াে দ্রব্য রনয়ন্ত্রণ, বনজ সম্পে ও পররলবশ রক্ষা অরিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সাফল্য।  জানুয়ারর 

২০২১  ালস কচারাচাোন,  াে দ্রব্য রনয়ন্ত্রণ ও বনজ সম্পে রক্ষা অরিযালন সব ডল াট ০১ ক াটি ৪৬ েক্ষ ১৪ হাজার ২২৭ 

টা ার অববধ পণ্য আট   রা হয়। আট কৃত রবরিন্ন দ্রলব্যর রববরণ রনম্নরূপঃ  
 

 

ক্রর   

আট কৃত  াো াে পরর াণ মূল্য (টা া) 

কচারাচাোন পণ্য 

১। রর্লজে ৯,২০০ রেটার ৫,৫২,০০০/০০ 

২।  া ড়া ২০ ক রজ ৩,০০০/০০ 

৩। সামুরদ্র   াছ ২,২৭০ ক রজ ৫,৭৮,০০০/০০ 

৪। হাঙ্গর  াছ ১৪০ ক রজ ৩,৫০,০০০/০০ 

৫।  াঁ ড়া ধরার ফাে/ল াবাইে রস  ৩১ টি ১,৬০০/০০ 

৬। ব্লা লহর্ ০৯ টি - 

৭। কবাট/ট্রা  ০৯ টি ১৯,০০,০০০/০০ 

 ৎস্য সম্পে 

১।  ালরন্ট জাে ৩,২৮,৫৬,২৫০ র টার ১১৪,৯৯,৬৮,৭৫০/০০  

২। কবহুরি/ শারর জাে ৯৫৬ টি ৫,১৬,০১,০০০/০০ 

৩। অন্যান্য জাে ৪৩,৪৩,৭০৫ র টার ২৯,০১,৩৬,৯০০/০০ 

৪। জাট া ৬৩,০৭৫ ক রজ ১,৯৩,৩০,৯০২/০০ 

৫। করনু কপানা ১,৬৮,০০০ রপস ৩,৩৬,০০০/০০ 

৬। কবাট ১৬ টি ১,১৩,১২,০০০/০০ 

 াে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ২০,২৩২ রপস ৬০,৬৯,৬০০/০০ 

২। রবরিন্ন প্র ার  ে ৫৫ কবাতে/ যান ৫৪,৫০০/০০ 

৩। কফনরসরর্ে ৪০ কবাতে ৮০,০০০/০০ 

৪। গাঁজা ৫,০৮০ গ্রা  ১,৮৫,৮০০/০০ 

৫। কেশীয়  ে ২৫ রেটার ১৪,৫০০/০০ 

৬। ক াবাইে ০৩ টি ৬,৫০০/০০ 

৭। নগে টা া - ২২,৭৮৭/০০ 

 কবাট/রসএনরজ ০২টি ১১,৫০,০০০/০০ 

বনজ সম্পে 

১। রবরিন্ন প্র ার  াঠ ৫৪.০৫ ঘনফুট ৬,৪৫,৯৪০/০০ 

২। কবাট ০১ টি ৩০,০০,০০০/০০ 

পররবলশ রক্ষা 

১। হররলণর  াথা ০২ টি - 

২। হররলণর  াাংস ৪৪.৫ ক রজ  

আট কৃত জনবে 

১। বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ  ালজ জরড়ত ব্যরি ১৬ জন - 



সব ডল াট ১৫৩,৭২,৯৯,৭৭৯/০০ 

 

৩।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অরিযান।     ১০ নলিম্বর ২০২০ হলত জাট া রনধন প্ররতলরাধ অরিযান ২০২১ উপেলক্ষয অরতররি 

কস্টশান/আউটলপাস্ট স্থাপলনর  াধ্যল  অরিযান পররচােনা  রা হলে।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অরিযালন জানুয়ারর ২০২১  ালস 

সব ডল াট ১৫২ ক াটি ২৬ েক্ষ ৮৫ হাজার ৫৫২ টা ার ৩,২৮,৫৬,২৫০ র টার  ালরন্ট জাে, ৪৩,৪৩,৭০৫ র টার অন্যান্য 

জাে, ৯৫৬ টি কবহুরি/ শারর জাে, ৬৩,০৭৫ ক রজ জাট া ও ১৬ টি কবাট আট   রা হয়।  

 


