
 

প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার ২০১৯-২০২০ 

পশরক্ল্পনা ও উন্নয়ন শিভাগ, শিশিএিআইআর, ঢাক্া 
 

ক্র. 

নং 

গলিষণাগালরর নাম যন্ত্র/ প্রশিক্ষলণর নাম প্রশিক্ষলক্র নাম িম্ভাব্য তাশরখ প্রশিক্ষলণর 

মময়াদ ও িময় 

মন্তব্য 

১ শিশিএিআইআর গলিষণাগার, 

ঢাক্া 

Gel Permeation/Size 

Exclusion Chromatograph 

(GPC/SEC) 

১. স্বপন কুমার রায়, এিএিও 

২. মুহাম্মদ িাইফুে ইিোম, এিও 

৩. মমাোঃ শরয়াদ মহালিন ভূইয়া, আরশি 

২২-২৬ 

মিলেম্বর, ২০১৯ 

৫ শদন, ৪০ ঘন্টা  

২ আইএনএআরএি,  

শিশিএিআইআর, ঢাক্া 

Gas Chromatography 

(GC) 
১. মমাোঃ অলহদুে আক্ির, এিএিও,  

২. িামীম আহলমদ, এিএিও,    

৩. ড. মমাোঃ হুমায়ুন ক্শির, এিএিও,  

১৩-১৭  

অলটাির, ২০১৯ 

৫ শদন, ৪০ ঘন্টা  

৩ শিশিএিআইআর গলিষণাগার, 

রাজিাহী 

Gas Chromatoghraph-

Mass spectrometer 
১. মমা: মইনুদ্দীন, শপএিও 

২. ড. মমাছা: িারশমনা ইয়ািশমন, এিএিও 

৩. মমা: মমাক্তাশদর রহমান, এিও 

২০-২৪ 

অলটাির, ২০১৯ 

৫ শদন, ৪০ ঘন্টা  

৪ আইএফএিটি,  

শিশিএিআইআর, ঢাক্া 

High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) 
১. ড. মমা: আব্দুি িাত্তার শমঞা, শপএিও 

২. ড. শজ, এম, এম, আলনায়ারুে হািান,  

    এিএিও 

৩. মমা: ফশরদুে ইিোম, এিএিও 

২৭-৩১ 

অলটাির, ২০১৯ 

৫ শদন, ৪০ ঘন্টা  

৫ শিশিএিআইআর গলিষণাগার,  

চট্টগ্রাম 

Atomic Absorption 

Spectrometer 
১. মমাহাম্মদ আবু িক্র, এিএিও 

২. এ. মজ. এম মমারলিদ, এিএিও 

৩. সুজন ক্াশন্ত দাি, এি 

১৭-২১  

নলভম্বর, ২০১৯ 

৫ শদন, ৪০ ঘন্টা  

৬ শপশপ এন্ড শপশডশি,  

শিশিএিআইআর, ঢাক্া  

মপ্রাগ্রালমিে েশজক্ ক্লরাোর 

(PLC) 
১. রুলপি চন্দ্র রায়, পশরচােক্,  

২. মমা: ফরহাদ মহালিন, ইশিশনয়ার 

০৮-১২  

শডলিম্বর, ২০১৯ 

৫ শদন, ৪০ ঘন্টা  

৭ মিরাে শরিাচ চ ফযাশিশেটিজ 

(শিআরএফ) 

Raman spectroscopy ১. ড. সিয়দ ফশরদ উশদ্দন ফরহাদ, এিএিও  

২. ড. মমাহাম্মদ মশনরুজ্জামান, এিএিও 

৩. নাজমুে ইিোম তানভীর, শরিাচ চ মক্শমস্ট 

০৫-০৯ 

জানুয়াশর, ২০২০ 

 

৫ শদন, ৪০ ঘন্টা  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ক্র. 

নং 

গলিষণাগালরর নাম যন্ত্র/ প্রশিক্ষলণর নাম প্রশিক্ষলক্র নাম িম্ভাব্য তাশরখ প্রশিক্ষলণর 

মময়াদ ও িময় 

মন্তব্য 

৮ মিরাে শরিাচ চ ফযাশিশেটিজ 

(শিআরএফ) 

Inductively Coupled 

Plasma Mass 

Spectrometer (ICP-MS) 

১. ড. মমাহাম্মদ মশনরুজ্জামান, এিএিও  

২. মমা: অলহদুে আক্ির, এিএিও 

৩. আবু িক্র শিশদ্দক্, এিও 

১৯-২৩ 

জানুয়াশর, ২০২০ 

৫ শদন, ৪০ ঘন্টা  

৯ আইএমএমএম, 

 শিশিএিআইআর, জয়পুরহাট 

Wavelength Dispersive 

X-ray Fluorescence 

(WDXRF) 

১. ড. মমাহাম্মদ নাশজম জামান,  

    পশরচােক্ (অশত: দাশয়ত্ব) 

২. প্রদীপ কুমার শিশ্বাি, এিএিও 

৩. মমাোঃ িাহ আেম, এিও 

২৬-৩০ 

জানুয়াশর, ২০২০ 

৫ শদন, ৪০ ঘন্টা  

১০ আইএনএআরএি,  

শিশিএিআইআর, ঢাক্া 

Ion Chromatosraph ১. মমাোঃ আশমনুে আহিান,  

   পশরচােক্ (অশত. দা.),  

 ২. িাশক্ো  আক্তার, এিএিও,  

৩. তাজনীন জাহান, এিও,  

০৯-১৩ 

মফব্রুয়াশর, ২০২০ 

৫ শদন, ৪০ ঘন্টা  

১১ মিরাে শরিাচ চ ফযাশিশেটিজ 

(শিআরএফ) 

Liquid chromatography–

mass-mass spectrometer  

(LC-MS-MS) 

১. মমা: অলহদুে আক্ির, এিএিও 

২. মমাহাম্মদ তাশরকুে হািান, এিএিও 

৩. ড. মমাোঃ হুমায়ুন ক্শির, এিএিও  

২৩-২৭  

মফব্রুয়াশর, ২০২০ 

৫ শদন, ৪০ ঘন্টা  

১২ আইএফএিটি,  

শিশিএিআইআর, ঢাক্া 

Microbial Identification 

System 
১. ড. মমা: নজরুে ইিোম ভূ ূঁইয়া, এিএিও 

২. ড. অশভশজৎ মচৌধুরী, এিএিও 

৩. ড. িাশদয়া আফশরন, এিএিও 

০৮-১২  

মাচ চ, ২০২০ 

৫ শদন, ৪০ ঘন্টা  

১৩ শিশিএিআইআর গলিষণাগার, 

চট্টগ্রাম 

GC With TCD & FID for 

Gas Analysis 
১. ড. মমা: আব্দুি িাোম, এিএিও 

২. মমা: মিহান হাশিি, এিও 

৩. মমা: ক্াউিার আহমদ, এিও 

১২-১৬  

এশপ্রে, ২০২০ 

৫ শদন, ৪০ ঘন্টা  

১৪ শিশিএিআইআর গলিষণাগার, 

ঢাক্া 

Fiber Quality Analyzer ১. ড. মমাোঃ িারওয়ার জাহান, শিএিও 

২. ড. মমাোঃ মুস্তাশফজুর রহমান, এিএিও  

৩. জান্নাতুন নাঈম, এিও 

২৬-৩০  

মম, ২০২০ 

৫ শদন, ৪০ ঘন্টা  

১৫ শিশিএিআইআর গলিষণাগার, 

রাজিাহী 

In-vivo animal model and 

In-vitro cell experiment 
১. মাহশি আে িািশর, এিও 

২. সুিন চ িন্ধানী, এিও 

৩. ফারহানা িশি, এিও 

০৭-১১ 

জুন, ২০২০ 

৫ শদন, ৪০ ঘন্টা  

 


