কমা ার খুলনা নভাল এিরয়া ম ২০১৮ এর কায ম
সালাম
গত ০২ ম ২০১৮ তািরেখ অ ঘাঁিটেত পিব শব-ই-বরাত উপলে বাদ
১।
শ -ই-বরাত উপলে িবেশষ মানাজাত।
এশা িবেশষ মানাজােতর আেয়াজন করা হয়। ঘাঁিটর অিধনায়কসহ সকল কমকতা, নািবক ও বসামিরক ব ি বগ উ মানাজােত
উপি ত িছেলন।

িচ ঃ পিব শব-ই-বরাত উপলে িবেশষ মানাজাত
গত ১২ ম ২০১৮ তািরেখ সালােম নতুন সং ারকৃত বাে টবল
২।
নতুন সং ারকৃত বাে টবল াউে র উে াধন।
াউে র ভ উে াধন কেরন কমা ার খুলনা নভাল এিরয়া কমেডার সামসুল আলম, (িজ), এনইউিপ, এনিডইউ, িপএসিস, িবএন।
বাে টবল াউে র উে াধন উপলে উ বাে টবল াউে
ীিত বাে টবল িতেযাগীতা ২০১৮ আেয়াজন করা হয়। উ
িতেযাগীতায় খুলনা নৗ অ েলর কমকতাগন অংশ হন কেরন।

িচ ঃ বাে টবল াউে র উে াধন

৩।
িসও’স টক।
গত ৩০ ম ২০১৮ তািরেখ অ ঘাঁিটেত অিধনায়ক কতৃক িসও’স টক অনুি ত হয়। উ
ঘাঁিটর কতব রত কমকতা ব তীত সকল কমকতা, নািবক ও বসামিরক কমকতা, কমচারীবৃ উপি ত িছেলন। উ
ঘাঁিটর অিধনায়ক সকেলর সুিবধা, অসুিবধার কথা েনন ও িবিভ িবষেয় িদকিনেদশনা দান কেরন।

িচ ঃ িসও’স টক

িসও’স টেক
িসও’স টেক

বােনৗজা শর-ই-বাংলা
১।
বাংলােদেশর দি ণ-পি মা েলর ইেকানিমর সার ও অ অ েলর িনরাপ া দােনর জন মাননীয় ধানম ী
পটুয়াখালী কলাপাড়া উপেজলার উ র লালুয়া ইউিনয়েন আ ানমািনক নদীর তীের বােনৗজা শর-ই-বাংলার িভি
র ১৯
নেভ র ২০১৩ তািরেখ াপন কেরন। তারই ধারাবািহকতায় ১ম পযােয় ১৯৩.৪৫ একর জিম অিধ হণ করা হয়। পূনা নভাল
কমা গঠেনর লে আরও ৬২০.৯২ একর জিম অিধ হেণর পিরক না রেয়েছ। উ অিধ হেণর কাজ ি য়াধীন রেয়েছ।
বােনৗজা শর-ই-বাংলা ঘাঁিট িনমােণর জন উ য়ন ক
াব (িডিপিপ) একেনক এ অনুেমািদত হয়। বােনৗজা শর-ই-বাংলা
পটুয়াখালী াপন শীষক ক িট ৩.৫ বছেরর ক যা জানুয়ারী ২০১৮ থেক আর হেয়েছ। ভূিম উ য়ন, রাড নটওয়াক ও
সেয়ল ট এর কাজ চলমান রেয়েছ যা িডিপিপ এর অ ভু । ইেতামেধ ৬৫% ভূিম উ য়েনর কাজ স
হেয়েছ। িডিপিপ ব িতত
িতর া ম ণালেয়র রাজ বােজট থেক িন বিণত ০২ িট পূত কাজ চলমান রেয়েছঃ
ক।
খ।

িটনেশড ব ারাক িনমাণ।
কাঁটাতােরর বড়া িনমাণ।

¢Qœx DYKE PROTECTION WORK.

