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GWSM-00

গ্রাউন্ড ওয়াটার সর্ার্ স মড্নটড্রিং সমকাড্নজরমর ওভারড্ভউ  (উিরজলা, সজলা, আর এন্ড ড্ড ড্ডড্ভশরনর

জন্য) All 07:02 https://youtu.be/JLc07lRPakE 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

GWSM-01 র্িংস্থান করা (আর এন্ড ড্ড ড্ডড্ভশরনর জন্য) R&D Division 02:42 https://youtu.be/F_fvhvej8AY 〇 〇

GWSM-02 র্িংস্থান করা (১): ওভারড্ভউ (উিরজলা অড্ির্) SAE&Mechanics 05:13 https://youtu.be/cqZWDpSHxIA 〇 〇 〇

GWSM-03 র্িংস্থান করা (২): অবজাররভশন অরয়ল ড্কভারব ড্নব সাচন কররি হয় (উিরজলা অড্ির্) SAE&Mechanics 04:19 https://youtu.be/4Mdaerrm7n8 〇 〇 〇

GWSM-04 র্িংস্থান করা (৩): সরড্জরেশন শীট ড্কভারব ড্লখরি হয় (উিরজলা অড্ির্) SAE&Mechanics 08:13 https://youtu.be/IdWnkYmVAKI 〇 〇 〇

GWSM-05 প্রস্তুড্ি (আঞ্চড্লক িরীক্ষাগার ) Zonal Lab 01:54 https://youtu.be/QAcopnm_23c 〇 〇

GWSM-06 প্রস্তুড্ি (উিরজলা অড্ির্) SAE&Mechanics 02:55 https://youtu.be/v7VJdc8yn0c 〇 〇 〇

GWSM-07 ডাটা কারলকশন (উিরজলা অড্ির্) Mechanics 07:16 https://youtu.be/bfPuuQ_xQKI 〇 〇 〇 〇

GWSM-08 সটস্ট ড্কট দ্বারা িাড্ন িরীক্ষা করা (আরর্ সড্নক এর জন্য)(উিরজলা অড্ির্) Mechanics 08:34 https://youtu.be/_Dv2fkN5_RI 〇 〇 〇

GWSM-09 সটস্ট ড্কট দ্বারা িাড্ন িরীক্ষা করা (আয়রন এর জন্য)(উিরজলা অড্ির্) Mechanics 04:46 https://youtu.be/_HF5GaHhH3M 〇 〇 〇

GWSM-10 সটস্ট ড্কট দ্বারা িাড্ন িরীক্ষা করা (সলারাইড এর জন্য)(উিরজলা অড্ির্) Mechanics 05:12 https://youtu.be/bpL6w2LDEVg 〇 〇 〇

GWSM-11
আঞ্চড্লক িরীক্ষাগার এর জন্য িাড্নর নমুনা র্িংগ্রহ করা এবিং নমুনা িাঠারনা (উিরজলা অড্ির্)

Mechanics 06:21 https://youtu.be/V349QqaAj9M 〇 〇 〇 〇 〇

GWSM-12
ডাটা ইনপুট/অনুরমাদন (উিরজলা, সজলা, R&D)

CCT Upazila,District,R&D 

Division,SAE,AE,EE 06:07 https://youtu.be/Bm6TRc_Hykc 〇 〇 〇 〇 〇 〇

GWSM-13 গ্রাউন্ড ওয়াটার সর্ার্ স মড্নটড্রিং এর ড্ররিাট স তিড্র করন (উিরজলা অড্ির্) Upazila CCT,SAE 03:31 https://youtu.be/CER9z8lIbqQ 〇 〇

GWSM-14 গ্রাউন্ড ওয়াটার সর্ার্ স মড্নটড্রিং এর ড্ররিাট স তিড্র করন (সজলা অড্ির্) District CCT,AE,EE 03:52 https://youtu.be/51nlzVSmOWo 〇 〇

GWSM-15
গ্রাউন্ড ওয়াটার সর্ার্ স মড্নটড্রিং এর ড্ররিাট স তিড্র করন (R&D)

CCT at R&D Division 

&Groundwater Circle 03:33 https://youtu.be/01-7BraxIgg 〇 〇 〇

GWSM-16
গ্রাউন্ড ওয়াটার সর্ার্ স মড্নটড্রিং এর মূল্যায়ন (উিরজলা, সজলা,R&D)

SAE,AE,EE atR&D Division 08:34 https://youtu.be/jH9HPB3-VLo 〇 〇 〇 〇

GWSM-17

আর এন্ড ড্ড ড্ডড্ভশন, আঞ্চড্লক িরীক্ষাগার, সকন্দ্রীয় িরীক্ষাগার এর ডাটার র্ারে ির্ সচক করা 

(R&D,আঞ্চড্লক এবিং সকন্দ্রীয় িরীক্ষাগার এর জন্য)

R&D Division,Zonal 

Lab,Central Lab 04:12 https://youtu.be/iT0r8gHk5Mc 〇 〇 〇 〇

GWSM-18
ওয়াটার সকায়াড্লটি ডাটা ড্ররিাট স (আঞ্চড্লক এবিং সকন্দ্রীয় িরীক্ষাগার এর জন্য)

Zonal Lab,Central Lab 02:08 https://youtu.be/n7v4kQZDSek 〇 〇

GWSM-19

আঞ্চড্লক িরীক্ষাগার এবিং সকন্দ্রীয় িরীক্ষাগার এর ডাটা পুনরায় ড্বরেষণ (আঞ্চড্লক এবিং সকন্দ্রীয় 

িরীক্ষাগার এর জন্য) Zonal Lab,Central Lab 02:11 https://youtu.be/yfGATVkYSjw 〇 〇 〇

GWSM-20 িরামশ স (র্মস্ত প্রড্িয়ার জন্য)(উিরজলা, সজলা,R&D) SAE,AE,EE atR&D Division 02:56 https://youtu.be/EVRigTgNY8c 〇 〇 〇

Relevant Actor (Recommended to watch)
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