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খাতওয়ারী ফেব্রুয়ারর ২০২২ সালের সােল্য- বাাংোলেশ ফ াস্ট গার্ ড  

 
 

১। সব ডল াট অর্ডন।     বাাংোলেশ ফ াস্ট গার্ ড ফেব্রুয়ারর ২০২২  ালস সব ডল াট ২৮৯,৫৩,৫৭,৫০০/০০ (টা া দুইশত উননব্বই ফ াটি 

রতপান্ন েক্ষ সাতান্ন হার্ার পাঁচশত  াত্র) মূলল্যর অববধ  াো াে আট   লর। 
 

২। ফচারাচাোন,  াে দ্রব্য রনয়ন্ত্রণ, বনর্ সম্পে ও পররলবশ রক্ষা অরিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সােল্য।   ফেব্রুয়ারর ২০২২ 

 ালস ফচারাচাোন,  াে দ্রব্য রনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অরিযালন সব ডল াট ৭ ফ াটি ৮৬ েক্ষ ৫৭ হার্ার ৯৫০ টা ার 

অববধপণ্যআট   রা হয়। আট কৃত রবরিন্ন দ্রলব্যর রববরণঃ 
 

ক্রর   আট কৃত  াো াে পরর াণ মূল্য (টা া) 

ফচারাচাোন পণ্য 

১। রর্লর্ে/অ লটন ২,১৪০ রেটার ২,৭০,০০০/০০ 

২। রসল ন্ট ৫০ ব্যাগ ২২,৫০০/০০ 

৩।  াঁ ড়া ২,০৬০টি ৩০,৯০,০০০/০০ 

৪। ফবাট ০৩টি ২,৩২,০০০/০০ 

ফ াট ৩৬,১৪,৫০০/০০ 

 ৎস্য সম্পে 

১।  ালরন্ট র্াে ৬,৬৯,৮০,৫০০ র টার ২৩৪,৪৩,১৭,৫০০/০০  

২। ফবহুরি/ শারর র্াে ২,৩১৩টি ৩,৪৩,৯৫,০০০/০০ 

৩। চরলেরা ও অন্যান্য র্াে ৪৫,৫৪,৮৮০ র টার ১৭,৯৯,৮৪,৯০০/০০ 

৪। র্াট া ২৫,৩০৭ ফ রর্ ৬২,৭৭,৩৫০/০০ 

৫। ফপানা ১২,৫১,৩৭,৪০০ রপস ২৫,০৪,২৪,৮০০/০০ 

৬। ফবাট ০৬টি ১৩,০০,০০০/০০ 

ফ াট ২৮১,৬৬,৯৯,৫৫০/০০ 

 াে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ১,৫৮,৯৩৯ রপস ৪,৭৮,৮৪,২৫০/০০ 

২। গাঁর্া ১২,৪৪৫ গ্রা  ২,৭৬,৪০০/০০ 

৩। রক্রষ্টাে ফ থ (আইস) ৪০০ গ্রা  ২,০০,০০,০০০/০০ 

৪। রবয়ার ২,৯১২  যান/লবাতে ২২,৯৬,০০০/০০ 

৫। হুইরি ১২ ফবাতে ১৮,০০০/০০ 

৬।  ািার্ ড িযান  ০১টি ৪০,০০,০০০/০০ 

৭। ফ াবাইে ০১টি ৭,০০০/০০ 

ফ াট ৭,৪৪,৮১,৬৫০/০০ 

বনর্ সম্পে 

১। রবরিন্ন প্র ার  াঠ ১৮০.৬ েনফুট ৫,৬১,৮০০/০০ 

পররলবশ রক্ষা 

১। হররলণর  াাংস ও অন্যান্য ৬৬ ফ রর্ - 

২। হররলণর  াথা ০২টি - 

৩। হররলণর চা ড়া ০২টি - 

আট কৃত র্নবে 

১। বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ  ালর্ র্রড়ত ব্যরি ১২ র্ন - 

উদ্ধার অরিযান 

১। ফর্লে/বাওয়ােী উদ্ধার ১০ র্ন  

২। মৃতলেহ উদ্ধার ১২টি - 

৩। ফবাট ০৩টি - 

সব ডল াট ২৮৯,৫৩,৫৭,৫০০/০০ 

 
(৩)  ৎস্য সম্পে রক্ষা অরিযান।       ফেব্রুয়ারর ২০২২  ালস বাাংোলেশ ফ াস্ট গার্ ড  র্তড   ৎস্য সম্পে রক্ষা অরিযালন টা া 

২৮১,৬৬,৯৯,৫৫০ (টা া দুইশত এ ারশ ফ াটি ফেষরি েক্ষ রনরানব্বই হার্ার পাঁচশত পঞ্চাশ  াত্র) মূলল্যর অববধ র্াে ও র্াট া আট   রা 

হয়।  
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সীমিত 
 

 

(৪)  াে দ্রব্য রনয়ন্ত্রণ অরিযান।         ফেব্রুয়ারর ২০২২  ালস বাাংোলেশ ফ াস্ট গার্ ড  র্তড   াে দ্রব্য রনয়ন্ত্রণ অরিযালন ১,৫৮,৯৩৯ 

রপস ইয়াবা, ১২.৪৪৫ ফ রর্ গ্রা  গাঁর্া, ৪০০ গ্রা  রক্রস্টাে ফ থ আইস, ২,৯১২  যান/লবাতে রবয়ার, ১২ ফবাতে হুইরি ও ৪০ রেটার ফেশীয়  ে 

আট   রা হয় এবাং আট কৃত  াে দ্রব্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহলণর র্ন্য সাংরিষ্ট  র্তডপলক্ষর রন ট হস্তান্তর  রা হয়। 

 

৫) বনর্ সম্পে রক্ষা অরিযান।    ফেব্রুয়ারর ২০২২  ালস বাাংোলেশ ফ াস্ট গার্ ড  র্তড  স্যিরবনসহ ফেলশর অন্যান্য অঞ্চলের মূল্যবান 

বনর্ সম্পে রক্ষায় পররচারেত অরিযালন ফ াস্ট গার্ ড টা া ৫,৬১,৮০০ (টা া পাঁচ েক্ষ এ ষরি হার্ার আটশত  াত্র) মূলল্যর রবরিন্ন প্র ার 

বনর্ সম্পে আট   লর। 

  

(৬) র্া াত/বনেস্যযতা ে ন, অববধ রা ো ও বাাংো ো উদ্ধার।      ফেব্রুয়ারর ২০২২  ালস স্যিরবনসহ উপকূেীয় অঞ্চলে বাাংোলেশ 

ফ াস্ট গার্ ড অরিযান পররচােনা  লর ১২ র্ন র্া াত/বনেস্যয/অন্যান্য অববধ  ালর্ র্রড়ত ব্যরি আট   রা হয়।  

 

(৭) উদ্ধার অরিযান। 

 

 । গত ০৫-০৯ ফেব্রুয়ারর ২০২২ তাররলখ দুবোর চর এবাং ব‰বন্ধু চর হলত রবরসরর্এস ফতৌরে  ও রবরসরর্ ফস্টশান দুেবার চর এর 

স ন্বলয় ফযৌথ অরিযান পররচােনা  লর ০৭টি মৃতলেহ, ০৩ র্ন র্ীরবত ফর্লে ও ০২টি ফবাট উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত 

মৃতলেহ ফনৌ পুরেশ এবাং পররবালরর রন ট হস্তান্তর  রা হয়।  

 

খ। গত ২২ ফেব্রুয়ারর ২০২২ তাররলখ বররশাে থানার চরল ানাই  ীতডনলখাো নেীলত ০১ র্ন ব্যারি ফগাসে  রলত রগলয় পারনলত ডুলব 

যায়। প্রাপ্ত সাংবালের রিরিলত তৎক্ষনাত রবরসরর্ ফবইস ফিাো ও রবরসরর্এস পাবনা এর স ন্বলয় ফযৌথ অরিযান পররচােনা ০১টি মৃতলেহ উদ্ধার 

 রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত মৃতলেহ ফনৌ পুরেশ এর রন ট হস্তান্তর  রা হয়। 

 

গ। গত ২৩ ফেব্রুয়ারর ২০২২ তাররলখ এ রি তারসে-৩ এর সালথ ০৯ র্ন ফর্লে এ টি রেরশাং ফবাট সাংেলষ ড রেরশাং ফবাটটি ফেৌেতখান 

থানা রার্াবােব ফচৌর োট ফ েনা নেীলত ডুলব যায়। প্রাপ্ত সাংবালের রিরিলত তৎক্ষনাত রবরসরর্ ফবইস ফিাো অরিযান পররচােনা ০২টি মৃতলেহ 

উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত মৃতলেহ ফেৌেতখান থানায় হস্তান্তর  রা হয়।  

 

ে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারর ২০২২ তাররলখ অজ্ঞাত েঞ্চ এর সালথ ৪৫ র্ন যাত্রীবাহী এ টি ট্রোর এর সাংেলষ ড ফ লহরিগঞ্জ থানার বাগুরর্া 

আররয়ােখাে নেীলত ৪৫ র্ন যাত্রীবাহী ট্রোরটি ডুলব যায়। প্রাপ্ত সাংবালের রিরিলত তৎক্ষনাত রবরসরর্ ফস্টশান বররশাে অরিযান পররচােনা 

 লর ০১টি মৃতলেহ উদ্ধার  রলত সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত মৃতলেহ ফনৌ পুরেশ এর রন ট হস্তান্তর  রা হয়।  

 

ঙ। গত ২৮ ফেব্রুয়ারর ২০২২ তাররলখ রবরসরর্ ফস্টশান তজুমুরিন ফ েনা নেীর ফসানার চর এো ায় ০১টি অজ্ঞাত মৃতলেহ উদ্ধার  রলত 

সক্ষ  হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত মৃতলেহ তজুমুরিন থানায় হস্তান্তর  রা হয়।  

 

 


