
খাতওয়ারী ফেব্রুয়ারর ২০২১ সালের সােল্য- বাাংোলেশ ফ াস্ট গার্ ড  

 

১। সব ডল াট অর্ডন।     বাাংোলেশ ফ াস্ট গার্ ড ফেব্রুয়ারর ২০২১  ালস সব ডল াট ২০৮ ফ াটি ৭১ হার্ার ৭৪৫ টা া মূলল্যর 

অববধ  াো াে আট   লর। 

 

২। ফচারাচাোন,  াে দ্রব্য রনয়ন্ত্রণ, বনর্ সম্পে ও পররলবশ রক্ষা অরিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সােল্য।  র্ানুয়ারর 

২০২১  ালস ফচারাচাোন,  াে দ্রব্য রনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অরিযালন সব ডল াট ১০ ফ াটি ০৯ েক্ষ ৮৬ হার্ার ২৪৫ 

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

 

ক্রর   আট কৃত  াো াে পরর াণ মূল্য (টা া) 

ফচারাচাোন পণ্য 

১। বার্ ডাং হাউর্ার/ ওয়যার ফরাপ ১,০২০ র টার ১০,১০,০০০/০০ 

২। রর্লর্ে ৮৫০ রেটার ৫০,২৫০/০০ 

৩। স্ক্র্যাপ ৬,০১০ ফ রর্ ৪,৮০,৩০০/০০ 

৪। রসরেন্ডার ৪০ টি ৮,০০০/০০ 

৫। ব্লা লহর্ ০১ টি ২০,০০,০০০/০০ 

৬। সামুরদ্র   াছ ৫০ ফ রর্ ৫,০০০/০০ 

৭। হাঙ্গর  াছ ২৮০ ফ রর্ ৭,০০,০০০/০০ 

৮। ব্যাটারী/ল াবাইে রস  ২২ টি ১৩,০০০/০০ 

৯। ফবাট/ট্রা  ১২ টি ৫৬,১০,০০০/০০ 

১০। নগে টা া - ৩৪,০০০/০০ 

১১। বারে ২,৫০০ ফ রর্ - 

১২। ইউএসর্োর ২০০ টি - 

অস্ত্র উদ্ধার  

১। অস্ত্র ০২ টি - 

২। তার্া ফগাো ০১ রাউন্ডস  - 

৩। ছুরর/চাপারত/ো ১৬ টি  

 ৎস্য সম্পে 

১।  ালরন্ট র্াে ৪,৯৬,৪৯,৪০০ র টার ১৭৩,৭৭,২৯,০০০/০০  

২। ফবহুরি/ শারর র্াে ১,৪৩৯ টি ৭,৩৮,৮৭,৫০০/০০ 

৩। অন্যান্য র্াে ২৬,০৪,১৫০ র টার ১৪,২১,৭৫,০০০/০০ 

৪। র্াট া ২৬,৭২৯ ফ রর্ ৮৮,১৪,০০০/০০ 

৫। ফরনু ফপানা ৪১,০০,০০০ রপস ৪২,০০,০০০/০০ 

৬। ফবাট ১১ টি ৮২,৮০,০০০/০০ 

 াে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ১,২০,০৫৭ রপস ৩,৬০,৯১,৩০০/০০ 

২। রবরিন্ন প্র ার  ে ২৫৩ ফবাতে/ যান ৩,৪৯,০০০/০০ 

৩। গাঁর্া ১,০৭৪ গ্রা  ৩৪,৬৫০/০০ 

৪। ফ াবাইে ০১ টি - 

৫। নগে টা া - ৩,৫০০/০০ 

৬। ফবাট ০২টি ৪,৫০,০০০/০০ 

বনর্ সম্পে 



১। রবরিন্ন প্র ার  াঠ ১৬৪.৮৩ ঘনফুট ১,৪৭,২৪৫/০০ 

২। ট্রা  ০১ টি ২০,০০,০০০/০০ 

পররবলশ রক্ষা 

১। তক্ষ  ০২ টি ৫,২০,০০,০০০/০০ 

২। হররলণর চা ড়া ০৫ টি - 

আট কৃত র্নবে 

১। বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ  ালর্ র্রড়ত ব্যরি ৪৬ র্ন - 

উদ্ধার অরিযান 

১। যাত্রী/লর্লে উদ্ধার ২৭ র্ন - 

২। মৃতলেহ উদ্ধার ০২ টি  

৩। ফবাট উদ্ধার ০২ টি  

 

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

ফস্টশান/আউটলপাস্ট স্থাপলনর  াধ্যল  অরিযান পররচােনা  রা হলে।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অরিযালন ফেব্রুয়ারর ২০২১  ালস 

সব ডল াট ১৯৭ ফ াটি ৯০ েক্ষ ৮৫ হার্ার ৫০০ টা ার ৪,৯৬,৪৯,৪০০ র টার  ালরন্ট র্াে, ২৬,০৪,১৫০ র টার অন্যান্য র্াে, 

১,৪৩৯ টি ফবহুরি/ শারর র্াে, ২৬,৭২৯ ফ রর্ র্াট া, ৪১,০০,০০০ রপস ফরনু ফপানা  ও ১১ টি ফবাট আট   রা হয়।  

 

৪। র্া াত রবলরাধী রবলশষ অরিযান। 

 

(ক) গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ফগাপন সংবাখেি রিরিখত জানা যায়, পলতঙ্গা  লর্ে ্ানাধীন 

বলঙ্গাপসাগলরর বরহঃলনাাঙ্গর এো ায় র্াহার্ হলত  াো াে চুরর হলে। উি সাংবালের রিরিলত তৎক্ষনাৎ 

রবরসরর্ ফবইস চট্টগ্রা   র্তড  রবলশষ অরিযান পররচােনা  রা হয়। ফকাস্ট গাখড েি উপরিরত ফেি ফপখয় পারিখয় 

যাওয়াি সময় ১৪ জন ডাকাতসহ ০৩টি ফবাে আেক কিা হয়। ফবােসমূহ তল্লাশী কখি ১০ র টার বার্াং হাওর্ার, 

৫০ রেটার র্াটি ড ওলয়ে, ২০ রেটার ফপইন্ট, ২০টি ফ াবাইে রস , ৬২টি ফ াবাইে ররচার্ড  ার্ ড ও ৫০ ফ রর্ 

সবরর্ র্ব্দ  রা হয়। পরবতীলত আট কৃত র্া াত, র্ব্দকৃত ফবাট ও  াো াে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহলণর র্ন্য 

পলতঙ্গা  লর্ে ্ানায় হস্তান্তর  রা হয়।  

 

(ে) গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ফগাপন সংবাখেি রিরিখত জানা যায়, পলতঙ্গা  লর্ে ্ানাধীন 

বলঙ্গাপসাগলরর বরহঃলনাাঙ্গর “রস” এযাাং লরর্ এো ায় ১০/১২ র্লনর এ টি র্া াত েে র্া ারতর প্রস্তুরতর 

র্ন্য সাংঘবদ্ধ চুরর হলে। উি সাংবালের রিরিলত তৎক্ষনাৎ রবরসরর্ ফবইস চট্টগ্রা   র্তড  রবলশষ অরিযান 

পররচােনা  রা হয়। ফকাস্ট গাখড েি উপরিরত ফেি ফপখয় পারিখয় যাওয়াি সময় ০২ জন ডাকাতসহ ০১টি ফবাে 

আেক কিা হয়। পরবতীলত ফবাখে তল্লাশী কখি ০২টি চুরর,  ০১টি  াটারী,  ০১টি হাশুয়া, ২০ র টার বার্াং 

হাওর্ার, ১০০ র টার ওয়যার ফরাপ, ২০ রেটার ফপইন্ট, ২০টি ফ াবাইে রস  ও ২০০টি ইউ এস র্োর র্ব্দ  রা 

হয়। পরবতীলত আট কৃত র্া াত, র্ব্দকৃত অস্ত্র, ফবাট ও  াো াে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহলণর র্ন্য পলতঙ্গা  লর্ে 

্ানায় হস্তান্তর  রা হয়।  

 
 

(গ) গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ফগাপন সংবাখেি রিরিখত, রবরসরজ ফস্টশান হারতয়া কর্তেক ফনায়াখােী 

ফর্োর হারতয়া উপলর্োর ০৩ নাং সূখচর ইউরনয়লনর ০৭ নাং ওয়ার্ ডস্থ র্াগোর চর  াটাবন এো ায় রবলশষ 

অরিযান পররচােনা  রা হয়। উক্ত অরিযাখন ০৭ জন ডাকাতসহ ০২টি ফেশীয় বন্দু , ০১ রাউন্ডস  তার্া ফগাো, 

০৩টি রা ো, ০১টি ো ও ০১টি ফ াবাইে ফোন আট   রা হয়। পরবতীলত আট কৃত অস্ত্র ও  াো াে হারতয়া 

্ানায় হস্তান্তর  রা হয়।  

 

৫। উদ্ধার অরিযান।     
 



( ) গত ১১ ফেব্রুয়ারর ২০২১ তাররলখ পদ্মা নেীর চর  ািী ফোহগঞ্জ এো ায় সাতার  রার স য় ০২ র্ন ট্যযররষ্ট্র 

পারনলত তরেলয় যায়। প্রাপ্ত সাংবালের রিরিলত তৎক্ষণাৎ রবরসরর্ ফস্টশান পদ্মা  র্তড  উদ্ধার অরিযান পররচােনা  লর 

০২ টি মৃতলেহ উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত মৃতলেহ পররবালরর উপরস্থরতলত পুরেলশর রন ট হস্তান্তর 

 রা হয়। 

 

(খ) গত ১৪ ফেব্রুয়ারর ২০২১ তাররলখ ০১টি  ালঠর ফবাট এেরব  ালয়র ফোয়া সমুদ্র এো ায় (১৩৫ পায়রা 

ফেয়ারওলয় বয় ২১ নটি যাে  াইে) ইরঞ্জন রব ে হলয় ০৬ রেন যাবৎ িাসলত ্াল । এ স লয় সমুলদ্র টহলে রনলয়ারর্ত 

রবরসরর্এস তার্উরিন  র্তড  উদ্ধার অরিযান পররচােনা  লর ফবাটসহ ১৩ র্ন ক্রুল  র্ীরবত উদ্ধার  রা হয়। পরবতীলত 

উদ্ধারকৃত ১৩ র্ন ক্রুসহ ফবাটটিল  এেরব আবদুোহ এর রন ট হন্তান্তর  রা হয়।   

 

(গ) গত ২৫ ফেব্রুয়ারর ২০২১ তাররলখ চট্টগ্রা  হলত ফ াাংো যাওয়ার পল্ রা গরত ্ানার চর গর্াররয়া এো ায় 

োইটার িালসে ফবারহান সরোর-১ এর সাল্ এ রি ফসতু-৬ এর সাংঘষ ড ঘটলে ১১ র্ন ক্রুসহ োইটার িালসে ফবারহান 

সরোর-১ ডুলব যায়। তৎক্ষনাৎ রবরসরর্ ফস্টশান রা গরত ও ফনৌ পুরেশ  র্তড  উদ্ধার অরিযান পররচােনা  লর ফ াস্ট 

গার্ ড ০৬ র্ন ও ফনৌ পুরেশ ০৫ র্ন ক্রুল  উদ্ধার  লর। পরবতীলত উদ্ধারকৃত ক্রুলের উপলর্ো রনব ডাহী   ড তডার 

উপরস্থরতলত ফনৌ পুরেশ রা গরত এর রন ট হস্তান্তর  রা হয়। 
 

(ঘ) গত ২৮ ফেব্রুয়ারর ২০২১ তাররলখ পুরেলশর র্রুরর ফসবা ‘৯৯৯’ এর  াধ্যল  র্ানা যায়  ক্সবার্ার হলত 

 লহশখােী যাওয়ার স য় ০১টি যাত্রীবাহী ফবাট ঘন কুয়াশার  ারলন বাঁ খােী মুররাং বয় নাং-২ এর রন লট রে  

হাররলয় ফেলে। তৎক্ষনাৎ রবরসরর্ ফবইস  ক্সবার্ার  র্তড  উদ্ধার অরিযান পররচােনা  লর ফবাটসহ ০৮ র্ন যাত্রী 

উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত ফবাটসহ যাত্রীলের রনরাপে স্থালন হস্তান্তর  রা হয়। 

 


