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খাতওয়ারী মার্ চ ২০২০ সালের সাফল্য- বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ চ 

 

১। সব চলমাট অর্চন।     বাাংোলেশ ক াস্ট গার্ চ মার্ চ ২০২০ মালস সব চলমাট ১৪৭ ক াটি ৯৯ েক্ষ ৬৫ হার্ার ৮৫৫ টা া মূলল্যর 

অববধ মাোমাে আট   লর। 

২। কর্ারার্াোন, মাে দ্রব্য ননয়ন্ত্রণ, বনর্ সম্পে ও পনরলবশ রক্ষা অনিযালন আট কৃত উলেখলযাগ্য সাফল্য।   মার্ চ ২০২০ 

মালস কর্ারার্াোন, মাে দ্রব্য ননয়ন্ত্রণ ও বনর্ সম্পে রক্ষা অনিযালন সব চলমাট ২৮ ক াটি ৭৬ েক্ষ ৭৬ হার্ার ৭৫০ টা ার অববধ পণ্য 

আট   রা হয়। আট কৃত নবনিন্ন দ্রলব্যর নববরণ ননম্নরূপঃ  

ক্রনম  আট কৃত মাোমাে পনরমাণ মূল্য (টা া) 

কর্ারার্াোন পণ্য 

১। নর্লর্ে/প্যালরাে ১,০৮,২৩৩ নেটার ৫৪,০০,০০০/০০ 

২। ওলয়ে ট্াাং ার ০১টি ৫,০০,০০,০০০/০০ 

৩। বাল্কলহর্ ১৯ টি - 

৪। সামুনদ্র  মাছ ৪,৪৮০ ক নর্ ৩,৯১,০০০/০০ 

৫। গরু ১৮টি ১২,৬০,০০০/০০ 

৬। কমাবাইে/লমাবাইে  ার্ চ ০২ টি ২,০০০/০০ 

৭। অন্যান্য ( ম্বে, কশাল স, নির্, ব্যাটানর, র্যানপাং কবার্ চ, রাইর্ কু ার, ম্যালরস, গ্লাস, 

মটর, এয়ার  লেসর, কর্ইন, নপলো, ছাগে,মুরনগ, নর্াংনি মাছসহ নবনিন্ন অববধ দ্রব্য) 
৪৪৬ নপস/ল নর্ ৫,০০,২৫০/০০ 

৮। কবাট/রা  ১১ টি ৯,১২,০০,০০০/০০ 

অস্ত্র উদ্ধার 

১। অস্ত্র ০৪ টি - 

২। তার্া কগাো ০২ রাউন্ডস  - 

মৎস্য সম্পে 

১।  ালরন্ট র্াে ২,০৮,০৮,৮০০ নমটার ৭২,৮৩,০৮,০০০/০০  

২। কবহুনি/মশানর র্াে ১,৪২৭ টি ৭,০৬,৫০,০০০/০০  
৩। অন্যান্য র্াে ৪৪,৯৩,৫৬৫ নমটার ৩৭,২৩,২০,২০০/০০ 

৪। র্াট া ১৯,৩৫০ ক নর্ ৬৬,৩১,৫০০/০০ 

৫। করনু কপানা ১২,৯৫,০০০ নপস ২৫,৯০,০০০/০০ 

৬। কবাট ১১৩ টি ১,১৮,৪০,৪০৫/০০ 

মাে দ্রব্য 

১। ইয়াবা  ৩,৫৬,০০০ নপস ১০,৭৮,০০,০০০/০০ 

২। নবনিন্ন প্র ার মে ৩০০ কবাতে ১৬,২০,০০০/০০ 

৩। গাঁর্া ১,৩০০ গ্রাম ২৫,০০০/০০ 

৪। কেশীয় মে ১৫ নেটার ১,৪৭,৫০০/০০ 

৫। নসএননর্/লবাট ০৫ টি ২২,৮০,০০০/০০ 

বনর্ সম্পে 

১। নবনিন্ন প্র ার  াঠ ১৩,৫০০ ঘনফুট ২,৭০,০০,০০০/০০ 

পনরবলশ রক্ষা 

১। হনরলণর মাথা ০১ টি - 

২। হনরলণর মাাংস ২৬ ক নর্ - 

আট কৃত র্নবে 

১। বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ  ালর্ র্নিত ব্যনি ৮৪ র্ন - 

উদ্ধার অনিযান 

১। যাত্রী/লর্লে উদ্ধার ১৭ র্ন  

২। অপহৃত কর্লর উদ্ধার ০৩ র্ন  

৩। কবাট উদ্ধার ০১ টি  

সব চলমাট ১৪৭,৯৯,৬৫,৮৫৫/০০ 
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৩। মৎস্য সম্পে রক্ষা অনিযান। মৎস্য সম্পে রক্ষা অনিযালন মার্ চ ২০২০ মালস সব চলমাট ১১৯ ক াটি ২৩ েক্ষ ৪০ 

হার্ার ১০৫ টা ার ২,০৮,০৮,৮০০ নমটার  ালরন্ট র্াে, ৪৪,৯৩,৫৬৫ নমটার অন্যান্য র্াে, ১,৪২৭ টি কবহুনি/মশানর র্াে, ১৯,৩৫০ 

ক নর্ র্াট া, ১২,৯৫,০০০ নপস করনু কপানা ও ১১৩টি কবাট আট   রা হয়।  

 

৪। র্া াত নবলরাধী নবলশষ অনিযান। 

 

 । গত ০১ মার্ চ ২০২০ তানরলখ নবনসনর্ নবনসনর্ কবইস র্ট্টগ্রাম ও র যাব  র্তচ   ক্সবার্ার কর্োর কপকুয়া থানাধীন 

রার্াখােী ইউননয়লনর শাহ বার্ার এো ায় র্া াত বানহনীর নবরুলদ্ধ কযৌথ অনিযান পনরর্ােনা  রা হয়। ক াস্ট গার্ চ ও 

র যালবর উপনিনত কটর কপলয় পাোলনার সময় ০১ র্ন র্া াতল  আট   রলত সক্ষম হয়। উি র্া ালতর কেওয়া তলের 

নিনিলত ননর্ বানি হলত ০১টি কেশীয় বন্দু  উদ্ধার  রা হয়। পরবতীলত আট কৃত র্া াত ও উদ্ধারকৃত অস্ত্র কপকুয়া থানায় 

হস্তান্তর  রা হয়। 

 

খ। গত ১৭ মার্ চ ২০২০ তানরলখ নবনসনর্ নবনসনর্ কবইস র্ট্টগ্রাম ও র যাব  র্তচ   ক্সবার্ার কর্োর কপকুয়া হানতয়া 

থানার অন্তগ চত আফানর্য়া বার্ার এো ায় নবলশষ অনিযান পনরর্ােনা  রা হয়। উি অনিযালন আফানর্য়া বার্ালরর শাহীন 

কস্টার হলত পনরতযাি অবিায় ০১টি কেশীয় বন্দু  উদ্ধার  রা হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত অস্ত্র হানতয়া থানায় হস্তান্তর  রা 

হয়। 

 

  

৫। অপহৃত কর্লে উদ্ধার। গত ০২ মার্ চ ২০২০ তানরলখ কগাপন সাংবালের নিনিলত র্ানা যায়, স্যিরবলনর কুখ্যাত র্েেস্যয 

বুেবুে বানহনী অস্ত্রধারী সেস্যগণ সাতক্ষীরা কর্োর শ্যামনগর থানাধীন  ানর্ াটা ফলরস্ট অনফস এর নন লট রায়মঙ্গে নেীর তীলর 

মহিখােী খাে কথল  অপহরণ  লর মুনিপন আোলয়র র্ন্য স্যিরবলনর মলে অবিান  রলছ। উি সাংবালের নিনিলত নবনসনর্ 

কস্টশান ক খােী  র্তচ  অনিযান পনরর্ােনা  লর। ক াস্ট গার্ চ এর উপনিনতলটর কপলয় র্া াত েে পাোলনার কর্ষ্টা ালে ০২ র্ন 

র্া াত আট   রা হয়। উি এো া তোশী  লর ০১টি কেশীয় বন্দু , ০২ রাউন্ডস তার্া কগাো ও ০৩ র্ন অপহৃত কর্লে উদ্ধার 

 রলত সক্ষম হয়। পরবতীলত উদ্ধারকৃত কর্লেলের ও আট কৃত র্া াতল  মাোমােসহ হানতয়া থানায় হস্তান্তর  রা হয়। 

 


