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ারক ন র: ৩৯.০২.০০০০.০৩১.২৯.০০১.১৭.৭, ই  নং ৫-এর িত ািপত প ।তািরখ: 
০৪ জা য়াির ২০১৮

২১ পৗষ ১৪২৪

িবষয়: আগামীআগামী  ০৯০৯--১১১১  জা য়ািরজা য়াির, , ২০১৮২০১৮  িি : : তািরেখতািরেখ  আইএনএআরএসআইএনএআরএস,,
িবিসএসআইআরিবিসএসআইআর, , ঢাকােতঢাকােত Elemental Analyzer - Elemental Analyzer -যে রযে র  উপরউপর  িশ ণিশ ণ  পসেপসে ।।

আগামী ০৯-১১ জা য়াির, ২০১৮ ি : তািরেখ অ ি তব  আইএনএআরএস, িবিসএসআইআর,
ঢাকােত Elemental Analyzer-এর উপর িশ ণ দােনর জ  পিরষেদর িবিভ  ইউিনট থেক

া  তািলকা থেক বাছাই কের িন িলিখত িব ানীেদর মেনানয়ন দান করা হেয়েছ। িশ ক ও
মেনানীত িশ ণাথীগণেক আইএনএআরএস-এর সভা কে  আগামী ০৯ জা য়াির, ২০১৭ তািরখ
সকাল ৯:৩০ ঘিটকায় উপি ত থাকার জ  অ েরাধ জানােনা যাে ।

Elemental AnalyzerElemental Analyzer

. নং নাম, পদবী ও কম ল ( জ তার িভি েত নয়) িশ েকর নাম, পদবী ও
কম ল

১ মাসা: এিলনা আ ার িজনাত, ব ািনক কমকতা,
িবিসএসআইআর গেবষণাগার, ঢাকা

১. মাহা দ আব াহ
আল-
     মানছরু, ঊ তন
   ব ািনক কমকতা,
  আইএনএআরএস,    
  িবিসএসআইআর, ঢাকা

২. ড. শাহজাহান িসরাজ,
  ঊ তন ব ািনক
কমকতা,
  আইএনএআরএস,    
  িবিসএসআইআর, ঢাকা

৩. মা: অেহ ল আকবর,
  ঊ তন ব ািনক
কমকতা    
 আইএনএআরএস,    

২ নাজমলু ইসলাম তানভীর, িরসাচ কিম , িবিসএসআইআর
গেবষণাগার, ঢাকা

৩ ণব মার ন ী, ব ািনক কমকতা, িবিসএসআইআর
গেবষণাগার, ঢাকা

৪ িরয়াদ হােসন ভঁূঞা, িরসাচ কিম , িবিসএসআইআর গেবষণাগার,
ঢাকা

৫ সাবরীনা মা ফা, ব ািনক কমকতা, আইিজিসআরিট,
িবিসএসআইআর, ঢাকা

৬ কাজী মিরয়ম রহমান, ব ািনক কমকতা, আইিজিসআরিট,
িবিসএসআইআর, ঢাকা

৭ মা: মামু র রিশদ, িরসাচ কিম , আইএফএসিট,
িবিসএসআইআর, ঢাকা

৮ উে  হাফসা বীিথ, িরসাচ কিম , আইএফএসিট,
িবিসএসআইআর, ঢাকা

৯ মা: আিজজুল হক, ব ািনক কমকতা, আইএফআরিড,
িবিসএসআইআর, ঢাকা

১০ মাঃ ফিরদ আহেমদ, িরসাচ কিম , িবিসএসআইআর
গেবষণাগার, রাজশাহী

১১ তািনয়া শারিমন, ব ািনক কমকতা, িবিসএসআইআর
গেবষণাগার, চ াম
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১২ কাউছার আহেমদ, িরসাচ কিম , িবিসএসআইআর গেবষণাগার,
চ াম

 আইএনএআরএস,    
    িবিসএসআইআর,
ঢাকা

১৩ িমঃ িবজয় ম , িরসাচ কিম , িবিসএসআইআর গেবষণাগার,
রাজশাহী

১৪ ড. নীিলমা আফেরাজ মা া, ব ািনক কমকতা, চামড়া গেবষণা
ইনি িটউট, নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা

১৫ ড. তৗিফক আহেমদ, িসিনয়র ইি িনয়ার, আইএমএমএম,
িবিসএসআইআর, জয়পুরহাট

৪-১-২০১৮

১) পিরচালক, পিরচালেকর কাযালয়, িবিসএসআইআর 
গেবষণাগার, রাজশাহী(মেনানীত িব ানীেদর উপি িত 
িনি ত করার অ েরাধসহ)
২) পিরচালক, পিরচালেকর কাযালয়, 
আইএফআরিড(মেনানীত িব ানীেদর উপি িত িনি ত 
করার অ েরাধসহ)
৩) পিরচালক(ভার া ), পিরচালেকর কাযালয়, 
িবিসএসআইআর গেবষণাগার, ঢাকা(মেনানীত 
িব ানীেদর উপি িত িনি ত করার অ েরাধসহ)
৪) পিরচালক (ভার া ), পিরচালেকর কাযালয়, 
িবিসএসআইআর গেবষণাগার, চ াম(মেনানীত 
িব ানীেদর উপি িত িনি ত করার অ েরাধসহ)
৫) পিরচালক(ভার া ), পিরচালেকর কাযালয়, 
িপিপএ ডিপিডিস
৬) পিরচালক, পিরচালেকর কাযালয়, 
আইএফএসিট(মেনানীত িব ানীেদর উপি িত িনি ত 
করার অ েরাধসহ)
৭) পিরচালক, পিরচালেকর কাযালয়, 
আইিজিসআরিট(মেনানীত িব ানীেদর উপি িত িনি ত 
করার অ েরাধসহ)
৮) ভার া  কমকতা, ভার া  কমকতার কাযালয়, 
এলআরআই(মেনানীত িব ানীেদর উপি িত িনি ত 
করার অ েরাধসহ)
৯) পিরচালক (ভার া ), পিরচালেকর কাযালয়, 
আইএমএমএম(মেনানীত িব ানীেদর উপি িত িনি ত 
করার অ েরাধসহ)
১০) পিরচালক, পিরচালেকর কাযালয়, িডআরআইিসএম
১১) পিরচালক (ভার া ), পিরচালেকর কাযালয়, 
আএনএআরএস (সভা ক িট উে াধনী ও সমাপনী 
অ ােন ব বহােরর অ েরাধসহ)
১২) উপ-সিচব, উপ-সিচব-১, বাংলােদশ িব ান ও িশ  
গেবষণা পিরষদ (িবিসএসআইআর গেবষণাগার চ াম, 
রাজশাহী ও আইএমএমএম হেত আগত িশ ণাথীেদর 

নািহদ শারিমন
পিরচালক (ভার া )
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গ  হাউেজ িবল পিরেশাধ সােপে  আবাসন ব ব ার 
অ েরাধসহ)
১৩) গেবষণা সম য়কাির, গেবষণা ও সম য়, বাংলােদশ 
িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ

ারক ন র: ৩৯.০২.০০০০.০৩১.২৯.০০১.১৭.৭, ই  নং ৫-এর িত ািপত প ।/১(৩)তািরখ: ২১ পৗষ ১৪২৪
০৪ জা য়াির ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) সহকাির পিরচালক, বােজট শাখা, বাংলােদশ িব ান ও িশ  গেবষণা পিরষদ
২) আ ায়ক, িবিসএসআইআর গেবষণাগার, ঢাকা, আইিসিট সল
৩) অিফস কিপ, পিরক না ও উ য়ন িবভাগ

৪-১-২০১৮

নািহদ শারিমন 
পিরচালক (ভার া )
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