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খাতওয়ারী নভেম্বর ২০১৮ সাভের সাফল্য- বাাংোভেশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনী 

 

১। সব ডভ াট অর্ডন।     বাাংোভেশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনী নভেম্বর ২০১৮  াভস সব ডভ াট ১২৫ ক াটি ৩৫ েক্ষ ৫৬ িার্ার ১২০ 

টা া মূভল্যর অববধ  াো াে আট   ভর। 

 

২। কচারাচাোন,  াে দ্রব্য হনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অহেযাভন আট কৃত উভেখভযাগ্য সাফল্য। নভেম্বর ২০১৮ 

 াভস কচারাচাোন,  াে দ্রব্য হনয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অহেযাভন সব ডভ াট ২২ ক াটি ৭৫ েক্ষ ০৬ িার্ার ১২০ টা ার অববধ পণ্য 

আট   রা িয়। আট কৃত হবহেন্ন দ্রভব্যর হববরণ হনম্নরূপঃ  
 

ক্রহ  আট কৃত  াো াে পহর াণ মূল্য (টা া)

কচারাচাোন পণ্য 

১। অ ভটন/হর্ভর্ে/বতে 1,৬00 wjUvi ৯৬,০০০/০০ 

২। চারু ৯৯০ হপস ১,৯৫,৪০০/০০ 

৩। এ্াাং র ০৩ টি ১৫,০০০/০০ 

    ৪। িাঙ্গর  াভের শুটহ  ৮০০ ক হর্ ৪,০০,০০০/০০ 

অস্ত্র উদ্ধার 

1| অস্ত্র ০১ টি - 

3| রা ো/ছুহর/চাপাহত ০২ টি - 
 ৎস্য সম্পে 

1|   াভরন্ট র্াে ১,৫৯,৫৫,৭০০ হ টার ৫৫,১৪,৭৪,৫০০/০০ 

2|  কবহুহি/ শাহর র্াে ৪২১ হপস ২,১১,৫০,০০০/০০ 

3|  অন্যান্য র্াে ৫৭,০৩,৩০০ হ টার ৪৪,৯৪,০৩,০০০/০০ 

4|  র্াট া ১০,৪১৫ ক হর্ ২৬,১২,৫০০/০০ 

5|  করনু কপানা ১,০০০ ক হর্ ১২,০০,০০০/০০ 

6|  কবাট ০৩ টি ২,১০,০০০/০০ 

 াে দ্রব্য

১। ইয়াবা  ৪,১১,২২৬ হপস ২০,৫৬,১৩,০০০/০০ 

 ২। গাঁর্া ২০০ গ্রা  ৪,০০০/০০ 

৩। ক াবাইে ০১ টি ৮,০০০/০০ 

৪। নগে টা া - ১৩২০/০০ 

 বনর্ সম্পে

১। হবহেন্ন প্র ার  াঠ ৩৪৫.৯১ ঘনফুট ৫,২৬,৯০০/০০ 

পহরবভশ রক্ষা

১। তক্ষ  ০২ টি ১,৯৮,০০,০০০/০০ 

২। িহরভণর  াথা ০১ টি - 

৩। িহরভণর চা ড়া ০৩ টি - 

৪। িহরভণর  াাংস ৪০ ক হর্ - 

৫। পহেহথন ৪,০১০ ক হর্ ১,৯৬,৫০০/০০ 

আট কৃত বািন

1| কবাট/ট্রা /ে্ান ০৫ টি ৬,৫০,০০০/০০ 

1|  বনেস্য্/র্া াত/অন্যান্য অববধ  াভর্ র্হড়ত ব্যহি ২১  Rb - 

উদ্ধার অহেযান 

1|  কর্ভে/যাত্রী উদ্ধার ০৫ র্ন  

সব ডভ াট ১২৫,৩৫,৫৬,১২০/০০ 

 

৩।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অহেযান।  ৎস্য সম্পে রক্ষা অহেযাভন নভেম্বর ২০১৮  াভস সব ডভ াট ১০২ ক াটি ৬০ েক্ষ ৫০ 

িার্ার টা ার ১,৫৯,৫৫,৭০০ হ টার  াভরন্ট র্াে, ৫৭,০৩,৩০০ হ টার অন্যান্য র্াে, ১০,৪১৫ ক হর্ র্াট া, ৪২১ হপে কবহুহি/  শাহর 

র্াে, ১,০০০ ক হর্ করনু কপানা ও ০৩ টি কবাট আট   রা িয়।  
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৪। করাহিঙ্গা অনুপ্রভবশ করাধ।  সম্প্রহত  ায়ান াভরর বর্ ডার গার্ ড পুহেশ ও করাহিঙ্গাভের  ভে সৃষ্ট অহিরতার কপ্রহক্ষভত 

বাাংোভেশ ক াস্ট গার্ ড বাহিনীর কস্টশান কট নাফ, কসন্ট াটি ডন্স ও আউটভপাস্ট বািারেড়া ও শািপুরীভত অহতহরি র্নবে ক াতাভয়ন 

 রা িভয়ভে। পাশাপাহশ উি িানসমূভি সভব ডাচ্চ প্রস্তুহত Aej¤¦‡bi  ােভ  সাব ডক্ষহণ  হবভশষ টিে চে ান রভয়ভে। এোড়াও, ক াস্ট 

গার্ ড বাহিনী বিভর সদ্য সাংভযাহর্ত হের্ার ক্লাস অফভশার কপভট্রাে কেভসে (ওহপহে) সমূি এ  ায ডক্রভ  হনভয়াহর্ত রভয়ভে। ক াস্ট গার্ ড 

বাহিনী োহয়ত্বপূণ ড এো ায় টিে কর্ারোর  ভরভে এবাং উি এো ায় অববধ অনুপ্রভবশ ারীভের গহতহবহধর উপর  ভঠার নর্রোহর 

বর্ায় করভখ অববধ অনুপ্রভবশ করাধ  রা িভে।  

 

৫।  ানব পাচার। গত ০৮ নভেম্বর ২০১৮ বাাংোভেশ িভত  অৗবধোভর সমুদ্রপভথ  ােভয়হশয়া গ ন াভে কসন্ট াটি ডন্স দ্বীভপর 

অদূভর গেীর সমুভদ্র ০৬ র্ন পাচর ারী এবাং নারী, পুরুষ ও হশশুসি সব ডভ াট ২৯ র্ন করাহিঙ্গা ও ০৪ র্ন বাাংোভেশীভ  আট   রা 

িভয়ভে। 

 

৬। হবভশষ অহেযান।  গত ২১ নভেম্বর ২০১৮ তাহরভখ হবহসহর্ কবইস কোো কগাপন সাংবাভের  ােভ  কোো কর্োর 

সের উপভর্োর ইহেশা ঘাট সাংেগ্ন ক ঘনা নেীভত অহেযান পহরচােনা  ভর। উি অহেযাভন ০২ র্ন র্া াতসি ০১ টি কেশীয় অস্ত্র, 

০২ টি ো, ০১ টি ক াবাইে কফান ও ০১ টি ইহিন চাহেত  াভঠর কবাট আট   রা িয়। পরবতীভত আট কৃত র্া াত ও  াো াে 

কোো সের থানায় িস্তান্তর  রা িয়। 
 

৭। অববধোভব সমুদ্রসী া অহতক্র  ারী হবভেশী নাগহর /  ৎসর্ীবীভের পহরসাংখ্যান।   নভেম্বর ২০১৮  াভস বাাংোভেশ 

ক াস্ট গার্ ড বাহিনী  র্তড  অববধোভব সমুদ্রসী া অহতক্র  ারী হবভেশী নাগহর /  ৎসর্ীবী আট   রা িয় নাই। 


