কমা ডার খুলনা নভাল এিরয়া জুন ২০১৮ এর কায ম
ুল অব লিজি ক এ ড ম ােনজেম ট
১।
াথিমক িচিকৎসার উপর আেলাচনা।
গত ০৬ জুন ২০১৮ তািরেখ অ ঘাঁিটেত াথিমক িচিকৎসার উপর
আেলাচনা অ ি ত হয়। এ সময় ঘটনাজিনত াকচার এবং অি দ অব ায় করণীয় স েক আেলাচনা করা হয়। এ সময়
ঘাঁিটর সকল শীপ কা ািন এবং অসামিরক ব ি বগ উপি ত িছেলন।

াথিমক িচিকৎসার উপর আেলাচনা অ

ােনর একিট মূ ত

২।
শব-ই-কদর উপলে িবেশষ মানাজাত। গত ১২ জুন ২০১৮ অ ঘাঁিটেত শব-ই-কদর উপলে বাদ এশা িবেশষ
মানাজােতর আেয়াজন করা হয়। ঘাঁিটর অিধনায়কসহ সকল কমকতা, নািবক ও অসামিরক ব ি বগ উ
মানাজােত
উপি ত িছেলন।

শব-ই-কদর উপলে

িবেশষ মানাজাত

৩।
ঈদ-উল-িফতর উদযাপন।
গত ১৬ জুন ২০১৮ অ ঘাঁিটেত পিব ঈদ-উল- িফতর উপলে ঘাঁিট
বাে টবল াউে ড সকাল ০৮০৫ ঘিটকায় নামাজ ও িবেশষ মানাজাত অ ি ত হয়। ঘাঁিটর অিধনায়কসহ সকল কমকতা,
নািবক ও অসামিরক ব ি বগ উ নামাজ ও মানাজােত উপি হত িছেলন। নামাজ শেষ ঘাঁিটর অিধনায়ক সকেলর সােথ
ঈেদর েভ া্ িবিনময় কেরন।

িচ ঃ ঈদ-উল–িফতর উদযাপন
ঈদ-উল-িফতর উদযাপন
গত ২৮ জুন ২০১৮ অ ঘাঁিটেত িসও’স টক অ ি ত হয়। উ িসও’স টেক ঘাঁিটর
৪।
িসও’স টক জুন ২০১৮।
সকল কমকতা, নািবক ও বসামিরক কমকতা, কমচারীবৃ উপি ত িছেলন। উ িসও’স টেক ঘাঁিটর অিধনায়ক সকেলর
উে
শৃং লা, ঘাঁিটর িনরাপ ার ব াপাের সেচতন থাকার পাশাপািশ ফসবুক, ই- মইল এবং ইি টারেনট ব বহাের সতকতা
অবল েনর পরামশ দন। িতিন পািরবািরক ব ন দৃঢ় করেণর িবষেয়ও িদক িনেদশনা দান কেরন তাছাড়া ঘাঁিটর উ য়ন
কমকাে ড সকেলর অংশ হন এবং মতামত দােনর জ
িবধাজনক ােন একিট মতামত/ অিভেযাগ eKvª াপেনর
িনেদশনা দান কেরন।

িসও’স টেকর একিট মূ ত

বােনৗজা উপশম
১।
পিব ঈদ-উল-িফতর উপলে কতৃক বােনৗজা উপশেম ভিতরত রাগী পিরদশন।
গত ১৬ জুন ২০১৮ পিব
ঈদ-উল-িফতর উপলে কমেডার সাম ল আলম, (িজ), এনইউিপ, এনিডইউ, িপএসিস, িবএন কমা ডার খুলনা নভাল
এিরয়া বােনৗজা উপশেম ভিতরত রাগীেদর পিরদশন কেরন এবং শলািদ িবিনময় কেরন।

কমা ার লনা নভাল এিরয়া বােনৗজা উপশেম ভিতরত রাগীেদর পিরদশন কেরন এবং শলািদ িবিনময় কেরন।

