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ন র: ২৭.১২.৪৪১৯.৫৪৮.০২.০১৫.২১.৭০৫৮ তািরখ: 
১৪ আগ  ২০২১

৩০ াবণ ১৪২৮

িবষয়ঃিবষয়ঃ Disaster Management (NBT-004)  Disaster Management (NBT-004) এরএর   িশ ণিশ ণ   কম চীকম চী ( ( ৪থ৪থ   াচাচ)।)।
০১ কােসর িশেরানাম : Disaster Management কােসর ময়াদঃ ২৪/০৮/২০২১ি ঃ

মাট িশ ণ িদবসঃ ০১
মাট িশ ণ ঘ াঃ- ০৯

স া  িশ ণাথ র সং াঃ ৩২ জন
স া  িশ ণ জন-ঘ াঃ ২৮৮।

০২ অংশ হণকারী : All PBS Staffs

০৩ কাস পিরচালক : জনাব মাঃ ইছাহাক আলী
জনােরল ােনজার, িঝনাইদহ পিবস।

০৪ কাস সম য়কারী : জনাব আিম ল ইসলাম
এিজএম ( শাসন), িঝনাইদহ পিবস।

০৫ িশ ণ ান : িশ ণাথ েদর সংি  অিফস (Online Session)

িবষয় কাড িবষয় িশ েকর নাম 
ও পদবী

িশ েণর 
তািরখ

িশ েণর 
সময়

িশ ণ 
ঘ া

ওেয়ট 
ফ া র

- Registration & Pre- evaluation --

২৪/০৮/২০২১ি ঃ

09:25-
09:30 - -

T-1 Inauguration & importance of 
the Course

জনাব মাঃ 
ইছাহাক আলী
জনােরল 

ােনজার 

09:30-
10:10 1 2

T-2
Action plan for disaster 
management, its phase & its 
liaison committees.

জনাব খ কার 
তমাল উল 
আলম
এিজএম 
(ইএ িস)

10:10-
10:50 1 6

T-3 Alert & Warning phase

জনাব মাঃ 
মাতাহার 
হােসন

সহঃ েকৗশলী, 
বাপিবেবা, 
িঝনাইদহ

10:40- 
11:30 1 6

T-4 Disaster phase (as per 
Instruction series 100-75)

জনাব মাঃ 
শির ল 
ইসলাম
এিজএম 
(ওএ এম)

11:40-
13.00 2 6
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T-5 Recovery phase (as per 
Instruction series 100-75)

জনাব মাঃ 
ইছাহাক আলী
জনােরল 

ােনজার 

14:00-
16:00 3 5

T-6
Examination & Closing Session 
(Question &Answer Review and 
Closing Speech) 

জনাব আিম ল 
ইসলাম
এিজএম 
( শাসন)

16.00-
16:40 1 -

িবরতীঃ িরে শেম  িবরতীঃ ১১:৩০ থেক ১১:৪০= ১০ িমিনট
 ম  ভাজ ও নামােজর িবরতীঃ ১৩:০০ থেক ১৪:০০= ১ ঘ া।

ম আইিড : 980 530 4324 পাসওয়াডঃ12345
িবেশষ ঃ
০১)     মেনানীত িশ ণাথ  ও সংি  িশ ক/ িশ ক েক াস সশন র েব িনজ িনজ অব ান থেক
Zoom App এর মা েম অনলাইন (িভিডও/অিডও) সশেন অব ই অংশ হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।
০২)    িশ কগণেক াস লকচার পাওয়ার পেয়  তকরতঃ Zoom App এর মা েম অনলাইন/িভিডও
কনফােরি ং এর সময় দশন করেত হেব। েয়াজেন িশ ণাথ েদর দ  ই-ইেমল কানায় উহা রণ করেত হেত
পাের।
০৩)     াস র েবই িশ কগণেক ওেয়ট ফ া েরর সং া নতম ি ন  (এমিসিকউ/তাি ক/ বহািরক)
উ রসহ কাস সম য়কারী/ কাস পিরচালক এর িনকট রণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।
০৪)    সকল িশ কগণেক যথাসমেয় াস হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা। অিনবায কারণ বশতঃ যথাসমেয় কান

িশ ক াস িনেত না পারেল েবই কাস সম য়কারীেক ( ফানঃ ০১৭৬৯-৪০০৫১৫) কাস পিরচালক
( ফান-০১৭৬৯-৪০০০৩৯)- ক অবিহত করেত অ েরাধ করা হেলা। এিবষেয় সকেলর সহেযািগতা একা  কা ।
সং ি ঃ িশণাথ েদর নােমর তািলকাঃ ০১ (এক) পাতা।

১৪-৮-২০২১
মাঃ ইছাহাক আলী
জনােরল ােনজার

ফান: ০৪৫১-৬২৬০৫
ইেমইল:

jhenaidah_pbs@yahoo.com

ন র: ২৭.১২.৪৪১৯.৫৪৮.০২.০১৫.২১.৭০৫৮/১(১২) তািরখ: ৩০ াবণ ১৪২৮
১৪ আগ  ২০২১

অ িলিপঃ 
১) পিরচালক, িশ ণ পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড-সদয় অবগিতর জ ।
২) িডিজএম, কালীগ / শল পা/মেহশ র, জানাল অিফস, িঝনাইদহ পিবস।
৩) সহকারী েকৗশলী-১, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, বাপিবেবা, িঝনাইদহ
৪) এিজএম (ওএ এম), হিরণা / কাট াদ র সাব- জানাল অিফস, িঝনাইদহ পিবস।
৫) এিজএম (ওএ এম), ওএ এম িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত
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৬) এিজএম (ইএ িস), ইএ িস িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত
৭) এিজএম ( শাসন), শাসন িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত
৮) এিজএম (অথ-িহসাব), অথ (িহসাব) িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত
৯) এিজএম (সদ  সবা), সদ  সবা িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত
১০) সহকারী এনেফাসেম  কা-অিডেনটর, শাসন িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত
১১) িনয়র ইি িনয়ার (আই ), আই  িবভাগ, িঝনাইদহ প ী িব ৎ সিমিত- (Zoom App এর মা েম অনলাইন
(িভিডও/অিডও) সশেন সকল ব া হেণর িনেদশনাসহ)
১২) অিফস মইল।

১৪-৮-২০২১
মাঃ ইছাহাক আলী
জনােরল ােনজার
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