
বাাংলাদেশ পরমাণু শক্তি ক্তিয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ আদয়াক্তিত ডায়াগিক্তিক এক্সদর এর উপর  

৬৪ তম RCO প্রক্তশক্ষণ ককার্,ৃ ১৬-১৭ জুলাই ২০১৯ ইাং এর প্রক্ততদবেি 

 

 

আয়িায়ণকারী ক্তবক্তকরণ কর্ার্/ৃযন্ত্রপাক্তত 

ব্যবহারকারীদেরদক সুষ্ঠুভাদব কমকৃান্ড পক্তরচালিার 

িন্য পাক্তিক্তবক্তি ক্তবক্তিমালা ১৯৯৭ অনুযায়ী 

প্রক্তশক্ষদণর প্রদয়ািি। েক্ষ ক্তবদশষজ্ঞগণ ক্তবক্তকরণ 

ক্তিয়ন্ত্রণ কমসৃূচীর র্াফদের মূল চাক্তলকা শক্তি। 

ক্তবক্তকরণ ক্তিয়ন্ত্রণ কমকৃতাৃ কতিক্তিয় পোর্/ৃকর্ার্ ৃ

যন্ত্রপাক্তত ইতযাক্তে ব্যবহাদরর র্াদর্ িক্তিত ঝুঁক্তক, 

আইিগত চাক্তহো, এবাং ক্তিদির োক্তয়ত্ব ইতযাক্তে 

র্ম্পদক ৃওয়াদকবহাল র্াকা প্রদয়ািি। 

 

১৬-১৭ জুলাই ২০১৯ইাং তাক্তরদে বাাংলাদেশ 

পরমাণু শক্তি ক্তিয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, অর্ক্তরটি ভবদির 

ক্লার্রুদম আরক্তর্ও-কের িন্য ডায়াগিক্তিক এক্সদর 

র্াংক্রান্ত একটি প্রক্তশক্ষণ ককার্ ৃআদয়ািি করা হয়। 

আরক্তর্ও প্রক্তশক্ষণ ককার্টৃিদত বাাংলাদেদশর ক্তবক্তভন্ন 

কিলা ও উপদিলার (ঢাকা, ক্তকদশারগঞ্জ, িরক্তর্াংেী, 

রািশাহী, কুক্তমল্লা, লক্ষীপুর, িাদ ার, িারায়িগঞ্জ, 

খুলিা, ক্তেিািপুর, কগাপালগঞ্জ, মাক্তিকগঞ্জ, চট্টগ্রাম, 

 াঙ্গাইল, গািীপুর, বক্তরশাল, সুিামগঞ্জ, ফক্তরেপুর, 

কক্সবািার) ক্তবক্তভন্ন প্রক্ততষ্ঠাি কর্দক কমা  ৩৫ িি 

প্রক্তশক্ষণার্ী অাংশগ্রহণ কদরি।   

 

 

 



উদল্লখ্য কয, বাপশক্তিক প্রক্ততষ্ঠার পর ২০১৩ র্াদলর িানুয়াক্তর-ক্তডদর্ম্বর মার্ পযনৃ্ত অনুক্তষ্ঠত ১০টি প্রক্তশক্ষণ ককাদর্ ৃ

কমা  ৪৭৬ িি প্রক্তশক্ষণার্ী অাংশগ্রহণ কদরি এবাং ২০১৪ র্াদলর িানুয়াক্তর-ক্তডদর্ম্বর মার্ পযনৃ্ত অনুক্তষ্ঠত ১৪টি 

প্রক্তশক্ষণ ককাদর্ ৃ৬৩৫ িি প্রক্তশক্ষণার্ী অাংশগ্রহণ কদরি। ২০১৫ র্াদলর িানুয়াক্তর-ক্তডদর্ম্বর মার্ পযনৃ্ত অনুক্তষ্ঠত 

১২টি প্রক্তশক্ষণ ককাদর্ ৃ ৩৮৮ িি প্রক্তশক্ষণার্ী অাংশগ্রহণ কদরি। ২০১৬ র্াদলর িানুয়াক্তর-ক্তডদর্ম্বর মার্ পযনৃ্ত 

অনুক্তষ্ঠত ১৪টি প্রক্তশক্ষণ ককাদর্ ৃ৫৫৫ িি প্রক্তশক্ষণার্ী অাংশগ্রহণ কদরি। ২০১৭ র্াদলর িানুয়াক্তর-ক্তডদর্ম্বর মার্ 

পযনৃ্ত অনুক্তষ্ঠত ১২টি প্রক্তশক্ষণ ককাদর্ ৃ৪৩২ িি প্রক্তশক্ষণার্ী অাংশগ্রহণ কদরি। ২০১৮ র্াদলর িানুয়াক্তর-ক্তডদর্ম্বর 

মার্ পযনৃ্ত অনুক্তষ্ঠত ১৩টি প্রক্তশক্ষণ ককাদর্ ৃ৪৩৬ িি প্রক্তশক্ষণার্ী অাংশগ্রহণ কদরি। ২০১৯ র্াদলর িানুয়াক্তর-জুলাই 

মার্ পযনৃ্ত ০৭ টি প্রক্তশক্ষণ ককার্ ৃঅনুক্তষ্ঠত হদয়দে। ২০১৯ র্াদলর িানুয়াক্তর-জুলাই মার্ পযনৃ্ত প্রক্তশক্ষণ ককাদর্ ৃকমা  

২০৯ িি প্রক্তশক্ষণার্ী অাংশগ্রহণ কদরি। বাপশক্তিক প্রক্ততষ্ঠার পর এ পযনৃ্ত কমা  ৮২ টি প্রক্তশক্ষণ ককাদর্রৃ মাধ্যদম 

র্বদৃমা  ৩১৩১ (ক্ততি হািার একশত একক্তিশ) িি প্রক্তশক্ষণার্ী প্রক্তশক্ষণ গ্রহণ কদরি। 

 

১২ই কফব্রুয়াক্তর ২০১৩ হদত ৩১ ক্তডদর্ম্বর ২০১৩ র্ময়কাদল আরক্তর্ও-কের িন্য ডায়াগিক্তিক এক্সদর র্াংক্রান্ত 

আরক্তর্ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহণ কদরি কমা  ১৫৫ িি ও উত্তীণ ৃহদয় মূল িতুি আরক্তর্ও র্িেপি প্রাপ্ত হি কমা  ১৪২ 

িি এবাং ২০১৪ র্াদলর িানুয়াক্তর-ক্তডদর্ম্বর মার্ পযনৃ্ত অনুক্তষ্ঠত আরক্তর্ও পরীক্ষায় অাংশ গ্রহণ কদরি কমা  ১৮৩ 

িি ও উত্তীণ ৃহদয় মূল িতুি আরক্তর্ও র্িেপি প্রাপ্ত হি কমা  ১৪৭ িি। ২০১৫ র্াদলর িানুয়াক্তর-ক্তডদর্ম্বর মার্ 

পযনৃ্ত অনুক্তষ্ঠত ডায়াগিক্তিক এক্সদর র্াংক্রান্ত আরক্তর্ও পরীক্ষায় অাংশ গ্রহণ কদরি কমা  ১৬১ িি ও উত্তীণ ৃহদয় মূল 

িতুি আরক্তর্ও র্িেপি প্রাপ্ত হি কমা  ১৩৮ িি। ২০১৬ র্াদলর িানুয়াক্তর-ক্তডদর্ম্বর মার্ পযনৃ্ত ডায়াগিক্তিক এক্সদর 

র্াংক্রান্ত আরক্তর্ও পরীক্ষায় অাংশ গ্রহণ কদরি কমা  ২৫০ িি এবাং উত্তীণ ৃহদয় মূল িতুি আরক্তর্ও র্িেপি প্রাপ্ত 

হি কমা  ২২১ িি। ২০১৭ র্াদলর িানুয়াক্তর-ক্তডদর্ম্বর মার্ পযনৃ্ত ডায়াগিক্তিক এক্সদর র্াংক্রান্ত আরক্তর্ও পরীক্ষায় 

অাংশ গ্রহণ কদরি কমা  ১৯৬ িি ও উত্তীণ ৃহদয় মূল িতুি আরক্তর্ও র্িেপি প্রাপ্ত হি কমা  ১৬৯ িি। ২০১৮ 

র্াদলর িানুয়াক্তর-ক্তডদর্ম্বর মার্ পযনৃ্ত ডায়াগিক্তিক এক্সদর র্াংক্রান্ত আরক্তর্ও পরীক্ষায় অাংশ গ্রহণ কদরি কমা  ২৭৩ 

িি ও উত্তীণ ৃহদয় মূল িতুি আরক্তর্ও র্িেপি প্রাপ্ত হি কমা  ২২৯ িি। ২০১৯ র্াদলর িানুয়াক্তর-জুি মার্ পযনৃ্ত 

ডায়াগিক্তিক এক্সদর র্াংক্রান্ত আরক্তর্ও পরীক্ষায় অাংশ গ্রহণ কদরি কমা  ১০৭ িি ও উত্তীণ ৃহদয় মূল িতুি আরক্তর্ও 

র্িেপি প্রাপ্ত হি কমা  ৯৬ িি। 

 

উদল্লখ্য কয প্রক্তশক্ষণার্ীদের মতামদতর আদলাদক ককাদর্রৃ র্ামক্তগ্রক মাি উন্নয়দণর িন্য ক্তবক্তভন্ন কাযকৃ্রম গ্রহণ করা 

হদে। 

   

 

 

 


