
 

 জীবনের জন্য ববজ্ঞাে   
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সূত্র নং : ৩৯.০২.০০০০.৩৩৬.০২৫.০০৮.২১/                                                           তারিখ: ২5.১1.২০২১ রি:। 

 

২০২১-২০২২ অর্ থ বছরেে ববজ্ঞানিক যরেে প্রনিক্ষণ কর্ থসূনিে অধীরি “ Thermo-gravimetric and Differential Thermal 

Analyzer (TG/DTA) & Thermo-mechanical Analyzer (TMA)-এি উপি একটি প্রনিক্ষণ আগামী ০৫-09 নিরেম্বে, 

২০২১ তারিখখ নিনিএন্ডনিনিনে, নবনেএেআইআে, ঢাকায় অনুরিত হরব। উক্ত প্রনিক্ষরণ অংশ গ্রহখেি জন্য রনম্নাক্ত প্ররশক্ষক ও 

প্ররশক্ষোর্ীরেে মখনানীত কিা হখেম্ছেঃ 

 

ক্র. নং নাম, পদবী ও কম মস্থল  (জ্জেিতাি রিরিখত নে) প্ররশক্ষখকি নাম, পদবী ও কম মস্থল 

১  ড. জ্মাোঃ কামাল জ্হাখেন, নিএেও, নবনেএেআইআে গরবষণাগাে, ঢাকা 
 ১। ি. ম্র্ােঃ আব্দুল গফুে 

 নিএেও 

 নিনিএন্ডনিনিনে, রবরেএেআইআি, ঢাকা 

 

 ২। েনিব অনিন্দ ধে 

     ইনিনিয়াে  

নিনিএন্ডনিনিে, রবরেএেআইআি, ঢাকা 

 

 ৩। ম্র্ােঃ োনকবুল কানেে 

      নেনিয়াে ইনিনিয়াে 

 নিনিএন্ডনিনিনে, রবরেএেআইআি, ঢাকা 

২   জ্মাোঃ ফিহাদ জ্হাখেন, নেনিয়াে ইনিনিয়াে, নিনিএন্ডনিনিনে, নবনেএেআইআে, ঢাকা 

৩  ম্র্ােঃ েনগরুল ইেলার্,  এেএেও, আইনিনেআেটি, নবনেএেআইআে, ঢাকা 

৪  জ্মাছাোঃ োনরজদা সুলতানা, এেএেও, আইএর্এর্এর্, িয়পুেহাট 

৫  শ্যামা প্রোদ জ্মৌরলক,  এেও, নবনেএেআইআে গরবষণাগাে, ঢাকা 

৬  জ্মাোঃ মাহমুদুি িহমান, এেও, নবনেএেআইআে গরবষণাগাে, োিিাহী 

৭  জ্মাোঃ ফনেে আহরর্ে, এেও, আইনিনেআেটি, নবনেএেআইআে, ঢাকা 

৮  জ্মাোঃ শরফকুল ইেলাম, এেও,  নিনিএন্ডনিনিনে, নবনেএেআইআে, ঢাকা 

৯  জ্মাোঃ তােরনম িানা, ইনিনিয়াে, নিনিএন্ডনিনিনে, নবনেএেআইআে, ঢাকা 

১০  জ্মাোঃ নূি আরমন রবটু, আেনে, নবনেএেআইআে গরবষণাগাে, ঢাকা 

 

উক্ত প্রনিক্ষরণ প্ররশক্ষক এবং মখনানীত প্ররশক্ষোর্ীগেখক নিনিএন্ডনিনিনে, রবরেএেআইআি, ঢাকা এি ম্েনর্িাে করক্ষ আগার্ী ০৫ নিরেম্বে 

৯:৩০ ঘটিকাি েমে উপরস্থত থাকাি জন্য রনখদ মশক্রখম অনুখিা  জানাখনা াাখছে।। প্রনিক্ষক ও প্রনিক্ষণার্ীগণরক এরপ্রাি িনেধাি ও স্বাস্থ্যনবনধ 

ম্র্রি প্রনিক্ষরণ অংিগ্রহণ কেরে হরব। 

  

 

 

 

স্বা/- 

( ড. জ্মাহাম্মদ নারেি উরিন ) 

পরিচালক ( অরত. দারেত্ব ) 

পরিকল্পনা ও উন্নেন রবিাগ 
 

রবতিে : (জ্জেিতাি রিরিখত নে) 

1। িনেিালক, নবনেএেআইআে গরবষণাগাে, ঢাকা (মখনানীত রবজ্ঞানীখদি উপরস্থরত রনরিত কিাি অনুখিা  েহ)। 

2। পরিচালক (ভােপ্রাপ্ত), , নিনিএন্ডনিনিনে, নবনেএেআইআে, ঢাকা (প্রনিক্ষণ কর্ থসূিী আরয়ািরিে োনব থক েহরযাগীো এবং েহায়ক 

নহরেরব একিি ম্ক োনয়ত্ব প্রোরিে অনুরোধেহ । 

3। পরিচালক (ভােপ্রাপ্ত), , রবরেএেআইআি গখবষোগাি,োিিাহী/ আইনিনেআেটি/ আইএর্এর্এর্, নবনেএেআইআে, িয়পুেহাট মখনানীত 

রবজ্ঞানীখদি উপরস্থরত রনরিত কিাি অনুখিা  েহ)। 

4। তত্ত্বাব ােক প্রখকৌশলী, রবরেএেআইআি, ঢাকা (রবরেএেআইআি গখবষোগাি, োিিাহী ও িয়পুেহাট হখত প্ররশক্ষখে অংশ গ্রহেকািী 

প্ররশক্ষোথীি জ্গষ্ট হাউখজ রবল পরিখশা  োখপখক্ষ আবােন ব্যবস্থাি অনুখিা  েহ)। 

 

সূত্র নং : ৩৯.০২.০০০০.৩৩৬.০২৫.০০৮.২১/                                                         তারিখ: 25.১১.২০২১ রি:। 

েদে অবগরতি জন্য অনুরলরপ :  

5। আহ্বােক, তথ্য ও প্রযুরি েংক্রান্ত ওখেব োইট হালনাগাদ েংক্রান্ত করমটি, রবরেএেআইআি, ঢাকা (পত্রটি রবরেএেআইআি-এি ওখেব 

োইখট প্রচাখিি অনুখিা  েহ)। 

6। েহকােী িনেিালক (বাখজট),রবরেএেআইআি, ঢাকা। 

7। একান্ত েনিব, জ্চোিম্যান, রবরেএেআইআি, ঢাকা (জ্চোিম্যান মখহাদখেি েদে অবগরতি জন্য)। 

8। অনফে কনি/গাড ম ফাইল।  

   

( ড. জ্মাহাম্মদ নারেি উরিন ) 

পরিচালক ( অরত. দারেত্ব ) 

পরিকল্পনা ও উন্নেন রবিাগ 


