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 সেপ্টেম্বর ২০২১ োপ্টের োফল্য- বাাংোপ্টেশ স াস্ট গার্ ড  
 

১। েব ডপ্ট াট অর্ডন।     বাাংোপ্টেশ স াস্ট গার্ ড সেপ্টেম্বর ২০২১  াপ্টে েব ডপ্ট াট ২৩৪ স াটি ৮৯ েক্ষ ৬২ হার্ার ৯৭২ টা া মূপ্টল্যর 

অববধ  াো াে আট   প্টর। 
 

২। স ারা াোন,  াে দ্রব্য ননয়ন্ত্রণ, বনর্ েম্পে ও পনরপ্টবশ রক্ষা অনিযাপ্টন আট কৃত উপ্টেখপ্টযাগ্য োফল্য।   সেপ্টেম্বর ২০২১ 

 াপ্টে স ারা াোন,  াে দ্রব্য ননয়ন্ত্রণ ও বনর্ েম্পে রক্ষা অনিযাপ্টন েব ডপ্ট াট ২৬ স াটি ০৩ েক্ষ ৩০ হার্ার ৬২২ টা ার অববধ 

পণ্য আট   রা হয়। আট কৃত নবনিন্ন দ্রপ্টব্যর নববরণঃ 

ক্রন   আট কৃত  াো াে পনর াণ মূল্য (টা া) 

স ারা াোন পণ্য 

১। বান্ ডাং হাউর্ার/ ওয়যার সরাপ ৭৭০ ন টার ৮,৫০,০০০/০০ 

২। সোহা ৪০০ স নর্ ১৪,০০০/০০ 

৩। নর্প্টর্ে ৪০০ নেটার ২৪,০০০/০০ 

৪। সর্নে পুশকৃত ন াংনি ২৫৪ স নর্ ৯৪,৫০০/০০ 

৫। অন্যান  - ৯৪,৫০০/০০ 

৬। সবাট/ট্রা  ০৫টি ১৪,৫০,০০০/০০ 

অস্ত্র উদ্ধার 

১। অস্ত্র ০২টি - 

২। তার্া সগাো ০৫টি - 

 ৎস্য েম্পে 

১।  াপ্টরন্ট র্াে ৫,৫৩,৬৬,০০০ ন টার ১৯৩,৭৮,১০,০০০/০০  

২। সবহুনি/ শানর র্াে ৩৮২টি ২,০৪,১৩,০০০/০০ 

৩। অন্যান্য র্াে ২৩,৮০,৮৭০ ন টার ১২,৬২,০৯,০০০/০০ 

৪। র্াট া ২,০০৫ স নর্ ৩,৭১,৩৫০/০০ 

৫। সরনু সপানা ৮,১৫০ নপে ১৮,২৯,০০০/০০ 

৬। সবাট ০৩টি ২০,০০,০০০/০০ 

 াে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ৫,৪০,৯৪১ নপে ১৬,২২,৮২,৩০০/০০ 

২। নবনিন্ন প্র ার  ে ৬৬ সবাতে/ যান ৩৫,৮০০/০০ 

৪। নে াপ্টরট ১,০৩,৮০০ শো া ১,৫৫,৭০০/০০ 

৬। স াটরোইপ্ট ে/অপ্টটানরক্সা ০২টি ৮,৫০,০০০/০০ 

বনর্ েম্পে 

১। নবনিন্ন প্র ার  াঠ ৪৫০.০৩ ঘনফুট ১,১৬,৭৯,৮২২/০০ 

২। সবাট/ট্রা  ০১টি ১২,০০,০০০/০০ 

পনরপ্টবশ রক্ষা 

১। তক্ষ  ০৫টি ৮,১৬,০০,০০০/০০ 

আট কৃত র্নবে 

১। বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ  াপ্টর্ র্নিত ব্যনি ২০ র্ন - 

উদ্ধার অনিযান 

২। মৃতপ্টেহ উদ্ধার ০১টি - 

েব ডপ্ট াট ২৩৪,৮৯,৬২,৯৭২/০০ 

 

৩।  ৎস্য েম্পে রক্ষা অনিযান।      ৎস্য েম্পে রক্ষা অনিযাপ্টন সেপ্টেম্বর ২০২১  াপ্টে েব ডপ্ট াট ২০৮ স াটি ৮৬ েক্ষ ৩২ 

হার্ার ৩৫০ টা ার ৫,৫৩,৬৬,০০০ ন টার  াপ্টরন্ট র্াে, ২৩,৮০,৮৭০ ন টার অন্যান্য র্াে, ৩৮২টি সবহুনি/ শানর র্াে, ২,০০৫ স নর্ 

র্াট া, ৮,১৫০ নপে সরনু সপানা ও ০৩টি সবাট আট   রা হয়।  

 

৪। র্া াত নবপ্টরাধী নবপ্টশষ অনিযান।  

 

( ) গত ০২ সেপ্টেম্বর ২০২১ নবনেনর্ সস্টশান সিাো  র্তড  বনরশাে সর্োর স প্টহিীগঞ্জ উপপ্টর্োর বাহাদুরপুর 

ইউননয়প্টনর ০৯ নাং ওয়ার্ ড এর রু নি গ্রাপ্ট র গপ্টণশপুর নেী এো ায় নবপ্টশষ অনিযান পনর ােনা  রা হয়। উি অনিযাপ্টন 



 

সীমিত 
 

টাং ঘর হপ্টত পনরতযি অবস্থায় ০১টি পাইপ গান উদ্ধার  রা হয়। পরবতীপ্টত র্ব্দকৃত পাইপ গান হানতয়া ্ানায় হস্তান্তর  রা 

হয়। 

 

(খ) গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ বিবেবি সেশান হাবতয়া কর্তকৃ সনায়াখােী সর্োর হানতয়া ্ানাধীন ১১ নাং ননঝু  দ্বীপ 

ইউননয়প্টনর ০৮ নাং ওয়াপ্টর্ ডর বািাখােী এো ায় নবপ্টশষ অনিযান পনর ােনা  রা হয়। উি অনিযাপ্টন ০১ র্ন র্া াতেহ 

০১টি সেশীয় এ নো বন্দু , ০২ রাউন্ডে তার্া সগাো এবাং ০৩টি পাইপ্টরাপ্টট নন  আট   রা হয়। পরবতীপ্টত আট কৃত 

০১ র্ন র্া াত এবাং র্ব্দকৃত অস্ত্র ও তার্া সগাো হাবতয়া ্ানায় হস্তান্তর  রা হয়। 

 

৫। উদ্ধার অনিযান।  গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ নবনেনর্ সস্টশান বনরশাে ও নবনেনর্এে পাবনা  র্তড  ননয়ন ত টহে প্রোন 

 াপ্টে  প্টতায়ােী  প্টর্ে ্ানার  ীতডনপ্টখাো নেীর সর্াপপ্টর্ানপয়া এযাাং র নেপ্ট ন্ট ফযাক্টরী সর্টির পার্শ্ড হপ্টত ০১টি মৃতপ্টেহ উদ্ধার 

 প্টর। পরবতীপ্টত উদ্ধারকৃত মৃতপ্টেহ বনরশাে সনৌপুনেশ এর নন ট স্থানান্তর  রা হয়। 

 


