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বিষয়ঃ Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) শীষ ষক যন্ত্রের উপর ইন-হাউজ প্রবশক্ষণ। 
 

আগামী ২৭-৩০ জুন, ২০২১ তাবরনখ অনুবিতব্য Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) 

-এর উপর আনয়াবজত শেবোং শরাগ্রানম অাংে গ্রহনণর জন্য বেনে ববণ©ত রবেক্ষণাথী © ও রবেক্ষকনদর মনোেীত করা হনয়নে। রবেক্ষক এবাং মনোেীত 

রবেক্ষণাথী ©গণনক সেন্ট্রাল এনালাইটিকযাল এন্ড বরোর্ ষ ফ্যাবেবলটিজ (বেএআরএফ্), বববিএিআইআর, ঢাকা এর িভা কনক্ষ আগামী ২৭ জুন, ২০২১ইং 

তাবরখ িকাল ৯:০০ ঘটিকার িময় উপবিত থাকার জন্য বেনদ েেক্রনম অনুনরাধ জাোনো যানে। প্রবশক্ষক ও প্রবশক্ষণার্থীগণন্ত্রক এন্ত্রপ্রান পবরধান ও 

স্বাস্থ্যবিবধ সেন্ত্রন প্রবশক্ষন্ত্রণ অংশগ্রহণ করন্ত্রত হন্ত্রি। 
 

 

ক্র. নং নাম, পদবী ও কম মস্থল (জ্যেষ্ঠতার ভিভিজ্ত নয়) প্রশিক্ষককর নাম, পদবী ও কম মস্থল 

১  সুরাইয়া োরবমে, এিএিও, বববিএিআইআর গনবেণাগার, ঢাকা 

1। ড. মুহাম্মদ মভনরুজ্জামান, ভিএসও 

বববিএিআইআর গকবষণাগার, ঢাকা।  

 

2। মমাোঃ অমহদুল আকবর, এসএসও 

আইএেএআরএি, শবশিএিআইআর,ঢাকা। 

 

3। বাঁধন সাহা, এসএসও 

বববিএিআইআর গন্ত্রিষণাগার, ঢাকা।  

 

২  শমা: আবু বকর বিবিক, এিএিও, আইএেএআরএি, বববিএিআইআর, ঢাকা।   

৩  ফানতমা মবে, এিএিও, ববটিআরআই, বববিএিআইআর, ঢাকা।   

৪  লৎফুে োহার বহলারী , এিএিও, আইএফএিটি, বববিএিআইআর 

৫  শমাোঃ মাহফুজুল হািাে, এি ও, আইবজবিআরটি, বববিএিআইআর, ঢাকা।   

৬  োম্মী আক্তার, এিও, বববিএিআইআর গনবেণাগার, ঢাকা 

৭  শমাোঃ োনজম উবিে, এি ও, বববিএিআইআর গনবেণাগার, ঢাকা 

৮  মাইো মুিাররাত , এিও, আইএফএিটি, বববিএিআইআর, ঢাকা।   

৯  মবেকা মাহমুদ, এি ও, আইবজবিআরটি, বববিএিআইআর, ঢাকা।   

১০  শমাোঃ আবরফুল হক , এি ও, বববিএিআইআর গনবেণাগার, ঢাকা 

 
  

 

 

স্বা/-  

     ( ড. শমাহাম্মদ োবির উবিে ) 

   পবরচালক ( অবত. দাবয়ত্ব ) 

    পবরকল্পো ও উন্নয়ে ববভাগ 
 

 

ববতরণ : (শজেিতার বভবিনত েয়)  

1। পবরচালক, বববিএিআইআর গনবেণাগার, ঢাকা। (মনোেীত ববজ্ঞােীনদর উপবিবত বেবিত করার অনুনরাধ িহ)। 

2। পবরচালক (ভাররাপ্ত), আইএফ্এেটি /আইবজবেআরটি/ আইএেএআরএি / বিটিআরআই, বিবেএেআইআর, ঢাকা। (মনোেীত ববজ্ঞােীনদর 

উপবিবত বেবিত করার অনুনরাধ িহ)। 
 
 

 ৩৯.০২.০০০০.৩৩৬.০২৫.০৫.১৯/                                                                               তাবরখ: ২১.০৬.২০২১ বি:। 
 

 

িদয় অবগবতর জন্য অনুবলবপ : (শজেিতার বভবিনত েয়) 
 

1। ভারপ্রাপ্ত কে ষকতষা, সেন্ট্রাল এনালাইটিকযাল এন্ড বরোর্ ষ ফ্যাবেবলটিজ (বেএআরএফ্) বববিএিআইআর, ঢাকা (প্রবশক্ষণ কে ষসূর্ী আন্ত্রয়াজন্ত্রনর 

োবি ষক েহন্ত্রযাগীতা এিং েহায়ক বহন্ত্রেন্ত্রি একজন সক দাবয়ত্ব প্রদান্ত্রনর অনুন্ত্ররাধেহ)। 

2। আহ্বায়ক, তথ্য ও রযুবক্ত িাংক্রান্ত ওনয়ব িাইট হালোগাদ িাংক্রান্ত কবমটি, বববিএিআইআর, ঢাকা (পত্রটি বববিএিআইআর-এর ওনয়ব িাইনট 

রচানরর অনুনরাধ িহ)। 

3। েহকারী পবরর্ালক (বানজট),বববিএিআইআর, ঢাকা। 

4। জন েংন্ত্রযাগ কে ষকতষা, বিবেএেআইআর, ঢাকা (উন্ত্রবাধন ও েোপনী অনুষ্ঠানেহ প্রবশক্ষন্ত্রণর ছবি সতালার জন্য ফ্ন্ত্র াগ্রাফ্ার সপ্ররন্ত্রণর অনুন্ত্ররাধ 

করা হন্ত্রলা)। 

5। একান্ত েবর্ি, শচয়ারম্যাে, বববিএিআইআর, ঢাকা (শচয়ারম্যাে মনহাদনয়র িদয় অবগবতর জন্য)। 

6। অবফ্ে কবপ/গাড ে ফাইল। 

   ( ড. শমাহাম্মদ োবির উবিে ) 

পবরচালক ( অবত. দাবয়ত্ব ) 

পবরকল্পো ও উন্নয়ে ববভাগ 


