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খাতওয়াযী জানুয়ারয ২০১৯ ালরয াপল্য- ফাাংরালদ ক াস্ট গাড ড ফারনী 

 

১। ফ ডলভাট অজডন।     ফাাংরালদ ক াস্ট গাড ড ফারনী জানুয়ারয ২০১৯ ভাল ফ ডলভাট ১৫৫ ক াটি ৯০ রক্ষ ৭৯ াজায ৮০০ 

টা া মূলল্যয অবফধ ভারাভার আট   লয। 

 

২। কচাযাচারান, ভাদ দ্রব্য রনয়ন্ত্রণ ও ফনজ ম্পদ যক্ষা অরবমালন আট কৃত উলেখলমাগ্য াপল্য। জানুয়ারয ২০১৯ 

ভাল কচাযাচারান , ভাদ দ্রব্য রনয়ন্ত্রণ ও ফনজ ম্পদ যক্ষা অরবমালন ফ ডলভাট ০৮ ক াটি ০৯ রক্ষ ৩৬ াজায টা ায অবফধ ণ্য 

আট   যা য়। আট কৃত রফরবন্ন দ্যকব্যয রফফযণ রনম্নরূঃ  
 

ক্ররভ  আট কৃত ভারাভার রযভাণ মূল্য (টা া) 

কচাযাচারান ণ্য 

1|  অয়যায কযা ৪,০০০ রভটায ৮,০০,০০০/০০ 

2|   াঁ ড়া ২,৬১৫ ক রজ ২৬,১৫,০০০/০০ 

3|  ফাল্কলড ০৭ টি ১,৪০,৫০,০০০/০০ 

4|  পযভাররন ৪,৭০০ ররটায ৪৮,২০,০০০/০০ 

5|  াঙ্গয ভালেয শুটর  ২৬৫ ক রজ ১,৩২,৫০০/০০ 

6|  াঙ্গয ভাে ২৭০ ক রজ ১,৫৫,০০০/০০ 

7|  কফাট/ট্রা  ০৪ টি ৩২,৫০,০০০/০০ 

অস্ত্র উদ্ধায 

১। অস্ত্র ০৫ টি - 

২। তাজা কগারা ০৬ যাউন্ড  

৩। যাভদা ০১ টি - 

ভৎস্য ম্পদ 

1|   ালযন্ট জার ১,৯৭,০৬,৫০০ রভটায ৬৮,৯৭,২৭,৫০০/০০ 

2|  কফহুরি/ভারয জার ৭৭৯ র ৩,৯৩,৫০,০০০/০০ 

3|  অন্যান্য জার ৭৩,৬১,২০০ রভটায ৬১,৪৩,৭৭,৫০০/০০ 

4|  জাট া ৩০,৬৯৩ ক রজ ৬০,৮৮,৮০০/০০ 

5|  কযনু কানা ৪,৩৩,৪৫,০০০ র ৯,৪৬,৯০,০০০/০০ 

6|  কফাট ৩৬ টি ৩,৩৯,১০,০০০/০০ 

ভাদ দ্রব্য 

1| ১

। 

ইয়াফা  ৭০,৬০০ র ৩,৫৩,০০,০০০/০০ 

 2| ২

। 

রফরবন্ন ধযলনয রফয়ায/ভদ ৫২৪ কফাতর/ যান ৬,৩২,০০০/০০ 

3| ৩

। 

গাঁজা ০৭ ক রজ ১,৪০,০০০/০০ 

4| ৪

। 

রগালযট ৯,২৮,০০০ রা া ৭৫,১৬,৫০০/০০ 

5| ৫

। 

কদীয় ভদ ০৪ ররটায ২,০০০/০০ 

6| ১

। 

কফাট ০১ টি ৮,০০,০০০/০০ 

ফনজ ম্পদ 

1|  রফরবন্ন প্র ায  াঠ ৩২ ঘনফুট ৪৮,০০০/০০ 

রযফল যক্ষা 

১। তক্ষ  ০১ টি ১,০৫,০০,০০০/০০ 

২। রযলণয ভাথা ০১ টি  

৩। রযলণয চাভড়া ০৩ টি  

৪। রযলণয ভাাং ০৮ ক রজ  

৫। রররথন ১,০৫০ ক রজ ১,৭৫,০০০/০০ 

আট কৃত জনফর 

১। ফনদস্যয/ডা াত/অন্যান্য অবফধ  ালজ জরড়ত ব্যরি  ১১ জন - 

উদ্ধায অরবমান 

১। মাত্রী/ক্রু উদ্ধায ১৮ জন  

২। মৃতলদ উদ্ধায ০১ টি  

ফ ডলভাট ১৫৫,৯০,৭৯,৮০০/০০ 
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৩। ভৎস্য ম্পদ যক্ষা অরবমান। ভৎস্য ম্পদ যক্ষা অরবমালন জানুয়ারয ২০১৯ ভাল ফ ডলভাট ১৪৭ ক াটি ৮১ রক্ষ ৪৩ 

াজায ৮০০ টা ায ১,৯৭,০৬,৫০০ রভটায  ালযন্ট জার , ৭৩,৬১,২০০ রভটায অন্যান্য জার , ৩০,৬৯৩ ক রজ জাট া, ৭৭৯ রে কফহুরি/ 

ভারয জার, ৪,৩৩,৪৫,০০০ ক রজ কযনু কানা ও ৩৬ টি কফাট আট   যা য়।  
 

৪। অবফধ অনুপ্রকফ কযাধ। রভয়ানভালযয ফড ডায গাড ড পুরর ও কযারঙ্গালদয ভলে সৃষ্ট অরিযতায কপ্ররক্ষলত ফাাংরালদ 

ক াস্ট গাড ড ফারনীয কস্টান কট নাপ, কন্টভাটি ডন্স ও আউটলাস্ট ফাাযেড়া ও াপুযীলত অরতরযক্ত জনফর কভাতালয়ন যলয়লে। 

াাার উি িানমূক লফ ডাচ্চ প্রস্তুরত অফরম্বকনয ভােলভ াফ ডক্ষরণ  রফলল টর চরভান যলয়লে। এোড়াও, ক াস্ট গাড ড ফারনী 

ফলয দ্ম াংলমারজত ররডায ক্লা অপলায কলট্রার কবলর (ওররব) মূ এ  াম ডক্রকভ রনলয়ারজত যলয়লে। ক াস্ট গাড ড ফারনী 

দারয়ত্বপূণ ড এরা ায় টর কজাযদায  লযলে এফাং উক্ত এরা ায় অবফধ অনুপ্রলফ াযীলদয গরতরফরধয উয  লঠায নজযদারয ফজায় 

কযলখ অবফধ অনুপ্রলফ কযাধ  যা লে। জানুয়ারয ২০১৯ ভাল অত্র ফারনী  র্তড  অবফধবালফ ফাাংরালদক অনুপ্রলফ াকর ক ান 

ব্যরিক  আট / কপযত াঠালনা য়রন। 

 

৫। ডা াত রফলযাধী অরবমান।  

  

( ) গত ২৪ জানুয়ারয ২০১৯ তারযলখ অত্র কজালনয অরধনি রফররজ কফই কবারা এফাং রফররজ 

কস্টান ারতয়ায কমৌথ অালযান দর আনুভারন  ০৭০০ ঘটি ায় ারতয়া থানাধীন গারেয়ায চলয 

অরবমান রযচারনা  লয জবন  ইভাইর (ইভাইর ডা াত) ক  আট   কয যফতীলত তায কদওয়া 

তলেয রবরিকত অরবমান রযচারনা  লয ০২টি এ নরা কদীয় ফন্দু  এফাং ০৩ যাউন্ড তাজা কগারা 

উদ্ধায  যা য়। আট কৃত ডা াত, অস্ত্র ও তাজা কগারা ারতয়া থানায় স্তান্তয  যা য়।  

 

(খ) গত ২৫ জানুয়ারয ২০১৯ কগান াংফালদয ভােলভ জানা মায়, কভাাংরা থানাধীন চলযয খার 

এরা ায় ডা াত ফারনীয ডা ারত  ালজ ব্যফহৃত পুযালনা ও রযতযক্ত অস্ত্র লু ারয়ত অফিায় আলে। 

উি াংফালদয রবরিলত ক াস্ট গাড ড ফারনী রিভ কজালনয এ টি রফলল অরবমান দর কভাাংরা থানায 

অন্তগ ডত চলযয খার এরা ায় গভন  লয এফাং তোর চাররলয় চলযয খালরয রবতলয ক ালয ভলে 

রযতযি অফিায় ০২টি কদীয় এ নরা ফন্দু  উদ্ধায  লয। যফতীকত উদ্ধাযকৃত অস্ত্র কভাাংরা থানায় 

স্তান্তয  যা য়।  

 

(গ) গত ২৬ জানুয়ারয ২০১৯ কগান াংফালদয ভােলভ জানা মায়, কভাাংরা থানাধীন কজাাংযায খার 

এরা ায় ডা াত ফারনীয ডা ারত  ালজ ব্যফহৃত পুযালনা অস্ত্র ততযীয যঞ্জাভ ও কগারা লু ারয়ত 

অফিায় আলে। উি াংফালদয রবরিলত ক াস্ট গাড ড ফারনী রিভ কজালনয এ টি রফলল অরবমান দর 

কভাাংরা থানায অন্তগ ডত কজাাংযায খার এরা ায় গভন  লয এফাং তোর চাররলয় কজাাংযায খালরয রবতলয 

ক ালয ভলে রযতযি অফিায় কদীয় এ নরা ফন্দু  ততযীয র ছু যঞ্জাভারদ ও ০৩ যাউন্ড তাজা 

কগারা উদ্ধায  লয। যফতীলত উদ্ধাযকৃত অস্ত্র ততযীয যঞ্জাভারদ ও তাজা কগারা কভাাংরা থানায় স্তান্তয 

 যা য়। 

 

৬। রফলল অরবমান।  গত ২৮ জানুয়ারয ২০১৯ তারযলখ কগান াংফালদয রবরি কত ক াস্ট গাড ড ফারনীয রফররজ কফই 

কবারা  র্তড  কবারা কজরায দয উলজরাধীন ভাল যচয এরা ায় অরবমান রযচারনা  লয। উি অরবমান রযচারনা ালর ০১টি 

রলঙ্গর ব্যালযর গান এফাং ০১টি যাভদা উদ্ধায  যা য়। যফতীলত আট কৃত অস্ত্র ও যাভদা কবারা দয থানায় স্তান্তয  যা য়।  

 

৭। অবফধবালফ মুদ্রীভা অরতক্রভ াযী রফলদী নাগরয / ভৎজীফীলদয রযাংখ্যান।   জানুয়ারয ২০১৯ ভাল 

ফাাংরালদ ক াস্ট গাড ড ফারনী  র্তড  অবফধবালফ মুদ্রীভা অরতক্রভ াযী রফলদী নাগরয / ভৎজীফী আট   যা য় নাই। 

 

  

 


