
 

দপ্তর / 

অধিদপ্তররর নাম  

প্রধিক্ষরনর নাম  তাধরখ ও 

সময়  

প্রধিক্ষরনর 

সময় (ঘন্টা)  

কমরত কমকততা/কমচারীর 

ধিিরণ  

প্রধিক্ষনার্থীর সংখ্যা  মন্তব্য  

কমকততা  কমচারী  

উপ-সহকারী 

পধরচালরকর 

দপ্তর , চুয়াডাঙ্গা   

পাম্পধিল , ধসধরজপাম্প, 

ডডধলভারী ডহাজরখালা ও 

ড াটারনা, ধপধপই ও ধি এ 

পধরিানসহ  

13/08/20 

07.00 হরত  

08.00 

01 ঘন্টা   1। ডেিন অধিসার -01 জন   

2| ধলডার           - 03 জন  

3| িাইভার         - 05 জন  

4| িায়ারম্যান     -  17 জন  

01 জন    26 জন    চুয়াডাঙ্গা 

িায়ার  

ডেিন  

ডলডার ধিল, উচুস্থান হরত উদ্বার, 

সড়ক দুঘটনা উদ্বার  

13/08/20 

8.10 -9.10   

01 ঘন্টা   -ঐ- 01 জন    26 জন    

ডপররাল পারম্পর আগুন ধনি তাপন 

ও কলা ডকৌিল, ধপধপই ও ধি এ 

পধরিানসহ  

13/08/20 

09.20 হরত  

11.20 

02 ঘন্টা   1। ডেিন অধিসার -01 জন   

2| ধলডার           - 03 জন  

3| িাইভার         - 05 জন  

4| িায়ারম্যান     -  17 জন 

01 জন    26 জন    

অনুসন্ধান ও ডিায়ার মরি হরত 

উদ্বার, ধপধপই ও ধিএ পধরিানসহ   

13/08/20 

11.30-

12.30   

01 ঘন্টা   -ঐ- 01 জন    26 জন    

ডকধমকযাল  কলা ডকৌিল  পদ্বতী 

, ধপধপই  ও ধিএ পধরিান সহ  

13/08/20 

14.-.16   

02 ঘন্টা   -ঐ- 01 জন    26 জন    

অধিধনি তাপনী ও উদ্বার সাজ 

সরঞ্জামাধদর পধরধচধত ব্যিহার 

যত্ন ও রক্ষনারিক্ষন  

13/08/20 

16.10 হরত 

17.10 

01 ঘন্টা   -ঐ- 01 জন    26 জন    

 

দপ্তর / 

অধিদপ্তররর নাম  

প্রধিক্ষরনর নাম  তাধরখ ও 

সময়  

প্রধিক্ষরনর 

সময় (ঘন্টা)  

কমরত কমকততা/কমচারীর 

ধিিরণ  

প্রধিক্ষনার্থীর সংখ্যা  মন্তব্য  

কমকততা  কমচারী  

উপ-সহকারী 

পধরচালরকর 

দপ্তর , চুয়াডাঙ্গা   

পাম্পধিল , ধসধরজপাম্প, 

ডডধলভারী ডহাজরখালা ও 

ড াটারনা, ধপধপই ও ধি এ 

পধরিানসহ  

17/08/20 

10.00 হরত  

11.00 

01 ঘন্টা   1 । ডেিন অধিসার – 1 জন 

2 | ধলডার           - 02 জন  

3 | িাইভার         - 04 জন  

4 | িায়ারম্যান     -  15 জন  

01 জন  22 জন  আলমডাঙ্গা 

িায়ার   

ডেিন  

ডলডার ধিল, উচুস্থান হরত উদ্বার, 

সড়ক দুঘটনা উদ্বার  

17/08/20 

11.-12 

01 ঘন্টা   -ঐ- 01 জন  22 জন 

ডপররাল পারম্পর আগুন ধনি তাপন 

ও কলা ডকৌিল, ধপধপই ও ধি এ 

পধরিানসহ  

17/08/20 

12.00 হরত  

14.30 

02 ঘন্টা   -ঐ- 01 জন  22 জন  

অনুসন্ধান ও ডিায়ার মরি হরত 

উদ্বার, ধপধপই ও ধিএ পধরিানসহ   

17/08/20 

14--  15 

01 ঘন্টা   -ঐ- 01 জন  22 জন  

ডকধমকযাল  কলা ডকৌিল  পদ্বতী 

, ধপধপই  ও ধিএ পধরিান সহ  

17/08/20 

15-17 

02 ঘন্টা   -ঐ- 01 জন  22 জন  

অধিধনি তাপনী ও উদ্বার সাজ 

সরঞ্জামাধদর পধরধচধত ব্যিহার 

যত্ন ও রক্ষনারিক্ষন  

17/08/20 

17.- 18. 

01 ঘন্টা   -ঐ- 01 জন  22 জন  

 

দপ্তর / 

অধিদপ্তররর নাম  

প্রধিক্ষরনর নাম  তাধরখ ও 

সময়  

প্রধিক্ষরনর 

সময় (ঘন্টা)  

কমরত কমকততা/কমচারীর 

ধিিরণ  

প্রধিক্ষনার্থীর সংখ্যা  মন্তব্য  

কমকততা  কমচারী  

উপ-সহকারী 

পধরচালরকর 

দপ্তর , চুয়াডাঙ্গা   

পাম্পধিল , ধসধরজপাম্প, 

ডডধলভারী ডহাজরখালা ও 

ড াটারনা, ধপধপই ও ধি এ 

পধরিানসহ  

24/08/20 

07.00 হরত  

08.00 

01 ঘন্টা   1। সাি-অধিসার  - ০১ জন 

2| ধলডার           - 01 জন  

3| িাইভার         - 02 জন  

4| িায়ারম্যান     -   08 জন  

-   12 জন    জীিনন র 

িায়ার  

ডেিন  

ডলডার ধিল, উচুস্থান হরত উদ্বার, 

সড়ক দুঘটনা উদ্বার  

24/08/20 

8.00 হরত  

09.00 

01 ঘন্টা   -ঐ- -  12 জন    

ডপররাল পারম্পর আগুন ধনি তাপন 

ও কলা ডকৌিল, ধপধপই ও ধি এ 

পধরিানসহ  

24/08/20 

09.00 হরত  

11.00 

02 ঘন্টা   -ঐ- -  12 জন    

অনুসন্ধান ও ডিায়ার মরি হরত 

উদ্বার, ধপধপই ও ধিএ পধরিানসহ   

24/08/20 

11.00 হরত  

12.00 

01 ঘন্টা   -ঐ- -  12 জন    

ডকধমকযাল  কলা ডকৌিল  পদ্বতী 

, ধপধপই  ও ধিএ পধরিান সহ  

24/08/20 

13.00 হরত  

 15.30 

02 ঘন্টা   -ঐ- -  12 জন    

অধিধনি তাপনী ও উদ্বার সাজ 24/08/20 01 ঘন্টা   -ঐ- -  12 জন    



সরঞ্জামাধদর পধরধচধত ব্যিহার 

যত্ন ও রক্ষনারিক্ষন  

15.00 হরত 

16.00 

 

দপ্তর / 

অধিদপ্তররর নাম  

প্রধিক্ষরনর নাম  তাধরখ ও 

সময়  

প্রধিক্ষরনর 

সময় (ঘন্টা)  

কমরত কমকততা/কমচারীর 

ধিিরণ  

প্রধিক্ষনার্থীর সংখ্যা  মন্তব্য  

কমকততা  কমচারী  

উপ-সহকারী 

পধরচালরকর 

দপ্তর , চুয়াডাঙ্গা   

পাম্পধিল , ধসধরজপাম্প, 

ডডধলভারী ডহাজরখালা ও 

ড াটারনা, ধপধপই ও ধি এ 

পধরিানসহ  

20/০8/২০ 

07.00 হরত  

08.00 

01 ঘন্টা   1। সাি- অধিসার -01 জন   

2| ধলডার           - 01 জন  

3| িাইভার         - 02 জন  

4| িায়ারম্যান     -  10 জন  

01 জন  14 জন   দিনা   

িায়ার  

ডেিন  

ডলডার ধিল, উচুস্থান হরত উদ্বার, 

সড়ক দুঘটনা উদ্বার  

20/০8/২০ 

8.10 হরত  

09.10 

01 ঘন্টা   -ঐ- 01 জন  14 জন   

ডপররাল পারম্পর আগুন ধনি তাপন 

ও কলা ডকৌিল, ধপধপই ও ধি এ 

পধরিানসহ  

20/০8/২০ 

09.20 হরত  

11.20 

02 ঘন্টা   -ঐ- 01 জন  14 জন   

অনুসন্ধান ও ডিায়ার মরি হরত 

উদ্বার, ধপধপই ও ধিএ পধরিানসহ   

20/০8/২০ 

11.30 হরত  

13.30 

01 ঘন্টা   -ঐ- 01 জন  14 জন   

ডকধমকযাল  কলা ডকৌিল  পদ্বতী 

, ধপধপই  ও ধিএ পধরিান সহ  

20/০8/২০ 

13.40 হরত  

 15.40 

02 ঘন্টা   -ঐ- 01 জন  14 জন   

অধিধনি তাপনী ও উদ্বার সাজ 

সরঞ্জামাধদর পধরধচধত ব্যিহার 

যত্ন ও রক্ষনারিক্ষন  

20/০8/২০ 

15.40 হরত 

16.40 

01 ঘন্টা   -ঐ- 01 জন  14 জন   

 

                                                      

                                               

       

                                                                                                        

উপ-সহকারী পধরচালক 

িায়ার সাধভ তস ধসধভল ধডরিন্স 

চুয়াডাঙ্গা । 

 


