
বাংলােদশ পরমা� শি� িনয়�ণ ক��প� ক��ক আেয়ািজত ডায়াগনি�ক এ�ের এর উপর  

৭২ তম RCO �িশ�ণ �কাস �, ২৯-৩০ �সে��র ২০২০ ইং এর �িতেবদন 
 

 

আয়নায়ণকারী িবিকরণ �সাস �/য�পািত 

�বহারকারীেদরেক ��ুভােব কম �কা� পিরচালনার 

জ� পািনিবিন িবিধমালা ১৯৯৭ অ�যায়ী 

�িশ�েণর �েয়াজন। দ� িবেশষ�গণ িবিকরণ 

িনয়�ণ কম ��চীর সাফে�র �ল চািলকা শি�। 

িবিকরণ িনয়�ণ কম �কত�া �তজি�য় পদাথ �/�সাস � 

য�পািত ইত�ািদ �বহােরর সােথ জিড়ত �িঁক, 

আইনগত চািহদা, এবং িনেজর দািয়� ইত�ািদ 

স�েক� ওয়ােকবহাল থাকা �েয়াজন। 

 

২৯-৩০ �সে��র ২০২০ তািরেখ বাংলােদশ 

পরমা� শি� িনয়�ণ ক��প�, অথির� ভবেনর 

�াস�েম আরিসও-�দর জ� ডায়াগনি�ক এ�ের 

সং�া� এক� �িশ�ণ �কাস � আেয়াজন করা হয়। 

আরিসও �িশ�ণ �কাস ��েত বাংলােদেশর িবিভ� 

�জলা ও উপ�জলার (ঢাকা, গাজী�র, �িম�া, 

�ি�গ�, �ন�েকানা, চ��াম, চ�দ�র, সাভার, 

রং�র, িসেলট, �নায়াখািল, �ি�য়া, িশরাজগ�) 

িবিভ� �িত�ান �থেক �মাট ২৫ জন �িশ�ণাথ� 

অংশ�হণ কেরন।   

 

 
 

 



উে�� �য, বাপশিনক �িত�ার পর ২০১৩ সােলর জা�য়াির-িডেস�র মাস পয �� অ�ি�ত ১০� �িশ�ণ �কােস � 

�মাট ৪৭৬ জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ কেরন এবং ২০১৪ সােলর জা�য়াির-িডেস�র মাস পয �� অ�ি�ত ১৪� 

�িশ�ণ �কােস � ৬৩৫ জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ কেরন। ২০১৫ সােলর জা�য়াির-িডেস�র মাস পয �� অ�ি�ত 

১২� �িশ�ণ �কােস � ৩৮৮ জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ কেরন। ২০১৬ সােলর জা�য়াির-িডেস�র মাস পয �� 

অ�ি�ত ১৪� �িশ�ণ �কােস � ৫৫৫ জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ কেরন। ২০১৭ সােলর জা�য়াির-িডেস�র মাস 

পয �� অ�ি�ত ১২� �িশ�ণ �কােস � ৪৩২ জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ কেরন। ২০১৮ সােলর জা�য়াির-িডেস�র 

মাস পয �� অ�ি�ত ১৩� �িশ�ণ �কােস � ৪৩৬ জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ কেরন। ২০১৯ সােলর জা�য়াির-

িডেস�র মাস পয �� ১৩ � �িশ�ণ �কাস � অ�ি�ত হেয়েছ। ২০১৯ সােলর জা�য়াির-িডেস�র মাস পয �� �িশ�ণ 

�কােস � �মাট ৪২৫ জন �িশ�ণাথ� অংশ�হণ কেরন। ২০২০ সােলর জা�য়াির-�সে��র মাস পয ��  ০৫ � 

�িশ�ণ �কাস � অ�ি�ত হেয়েছ। ২০২০ সােলর জা�য়াির-�সে��র মাস পয �� �িশ�ণ �কােস � �মাট ১৪৬ জন 

�িশ�ণাথ� অংশ�হণ কেরন। বাপশিনক �িত�ার পর এ পয �� �মাট ৯৩ � �িশ�ণ �কােস �র মা�েম সব �েমাট 

৩৪৮৪ (িতন হাজার চারশত �রািশ) জন �িশ�ণাথ� �িশ�ণ �হণ কেরন। 

 

১২ই �ফ�য়াির ২০১৩ হেত ৩১ িডেস�র ২০১৩ সময়কােল আরিসও-�দর জ� ডায়াগনি�ক এ�ের সং�া� 

আরিসও পরী�ায় অংশ�হণ কেরন �মাট ১৫৫ জন ও উ�ীণ � হেয় �ল ন�ন আরিসও সনদপ� �া� হন �মাট ১৪২ 

জন এবং ২০১৪ সােলর জা�য়াির-িডেস�র মাস পয �� অ�ি�ত আরিসও পরী�ায় অংশ �হণ কেরন �মাট ১৮৩ 

জন ও উ�ীণ � হেয় �ল ন�ন আরিসও সনদপ� �া� হন �মাট ১৪৭ জন। ২০১৫ সােলর জা�য়াির-িডেস�র মাস 

পয �� অ�ি�ত ডায়াগনি�ক এ�ের সং�া� আরিসও পরী�ায় অংশ �হণ কেরন �মাট ১৬১ জন ও উ�ীণ � হেয় �ল 

ন�ন আরিসও সনদপ� �া� হন �মাট ১৩৮ জন। ২০১৬ সােলর জা�য়াির-িডেস�র মাস পয �� ডায়াগনি�ক এ�ের 

সং�া� আরিসও পরী�ায় অংশ �হণ কেরন �মাট ২৫০ জন এবং উ�ীণ � হেয় �ল ন�ন আরিসও সনদপ� �া� 

হন �মাট ২২১ জন। ২০১৭ সােলর জা�য়াির-িডেস�র মাস পয �� ডায়াগনি�ক এ�ের সং�া� আরিসও পরী�ায় 

অংশ �হণ কেরন �মাট ১৯৬ জন ও উ�ীণ � হেয় �ল ন�ন আরিসও সনদপ� �া� হন �মাট ১৬৯ জন। ২০১৮ 

সােলর জা�য়াির-িডেস�র মাস পয �� ডায়াগনি�ক এ�ের সং�া� আরিসও পরী�ায় অংশ �হণ কেরন �মাট ২৭৩ 

জন ও উ�ীণ � হেয় �ল ন�ন আরিসও সনদপ� �া� হন �মাট ২২৯ জন। ২০১৯ সােলর জা�য়াির-িডেস�র মাস 

পয �� ডায়াগনি�ক এ�ের সং�া� আরিসও পরী�ায় অংশ �হণ কেরন �মাট ২৩৬ জন ও উ�ীণ � হেয় �ল ন�ন 

আরিসও সনদপ� �া� হন �মাট ২০৮ জন। ২০২০ সােলর জা�য়াির-ম �াচ মাস পয �� ডায়াগনি�ক এ�ের সং�া� 

আরিসও পরী�ায় অংশ �হণ কেরন �মাট ৯৭ জন ও উ�ীণ � হেয় �ল ন�ন আরিসও সনদপ� �া� হন �মাট ৯১ 

জন। 

 

উে�� �য �িশ�ণাথ�েদর মতামেতর আেলােক �কােস �র সামি�ক মান উ�য়েণর জ� িবিভ� কায ��ম �হণ করা 

হে�। 


