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ক্তসক্তিদজন্স্চার্টার
১. রূকল্প (Vision) ও াক্তিলক্ষয (Mission)
রূকল্প (Vision) :
একক্তি ক্তনর্ভরদ াগয ক্তনয়ন্ত্রণমূলক বযবস্থা প্রক্ততষ্ঠার মাধযদম রমাণু শক্তির ক্তনরাদ ও শাক্তিপূর্ণ বযবহাদরর ক্ষক্ষদে দীর্ঘদময়াক্তদ ক্তনয়ন্ত্রণ, সুরক্ষা ও ক্তস্থক্ততশীলতা ক্তনক্তিতকরণ।

াক্তিলক্ষয (Mission) :
জনসাধারণ এবাং ক্তবক্তকরণ কর্মীদদর জীবন ও স্বাস্থয সুরক্ষা এবাং ক্তরদবদশ ক্তবরূ প্রক্ততক্তিয়া ক্তনয়ন্ত্রদণর ক্তনক্তমদে ক্তনরাো, ক্তসকউক্তরক্তি, ক্তবক্তকরণ সুরক্ষা ও ক্ষসপগার্ডস সাংক্তিষ্ট ক্তনউক্লীয়
ক্তনয়ন্ত্রণমূলক কর্মসূচীর থা থ প্রক্ততালন।
২. ক্ষসবা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত
২.১) নাগক্তরক ক্ষসবা

ি.
নাং
(১)
১.

ক্ষসবার নাম

ক্ষসবা প্রদান দ্ধক্তত

(২)
াঅয়নায়নকারী ক্তবক্তকরণ উৎদস
ক্তবক্তকরণ কর্মী/ ক্তবক্তকরণ ক্তনয়ন্ত্রণ
কর্মকর্তা ক্তহসাদব কাজ করার
লদক্ষয প্রক্তশক্ষণ প্রদান।

(৩)
ওদয়বসাাআি-এ ক্তবজ্ঞক্তি প্রকাদশর
মাধযদম ।

প্রদয়াজনীয় কাগজে
এবাং প্রাক্তিস্থান/ক্ষ াগাদ াগ
(৪)
১. পূরণকৃত ক্তনর্ধাক্তরত াঅদবদন পরম;
২. াসদার্ট সাাআদজর ১ কক্ত ছক্তব;
৩. RCO সনদ নবায়দনর প্রক্তশক্ষদণর ক্ষক্ষদে
RCO সনদদর পদিাকক্ত; এবাং
৪. প্রক্তশক্ষণ পী।
ক্ষ াগাদ াগ :্ বাশক্তনক, াথক্তরক্তি িবন, াআ১২/এ, াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
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ক্ষসবার মূলয এবাং
ক্তরদশাধ দ্ধক্তত
(৫)
কর্তক্ষ
কর্তৃক
ক্তনর্ধাক্তরত হাদর প্রক্তশক্ষণ
পী।
ক্ষ-ার্ডার
(ঢাকা
শহদরর ক্ষক্ষদে)/ ক্তডক্তড
(ানযানয
শহদরর
ক্ষক্ষদে) এর মাধযদম।

ক্ষসবা প্রদাদনর সময়সীমা
(৬)
ক্তবজ্ঞক্তি প্রকাদশর র ৪৫
কর্ম ক্তদবদসর মদধয।

দাক্তয়ত্বপ্রাি কর্মকর্তা
(নাম, দক্তব, ক্ষপান নম্বর ও াআদমাআল)
(৭)
রাক্তজয়া ারিীন
ক্তরচালক
প্রক্তশক্ষণ ও ক্তনবন্ধীকরণ ক্তবিাগ
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১২৭৪
াআ-ক্ষমাআল: razeea63@yahoo.com

ি.
নাং
(১)
২.

ক্ষসবার নাম

ক্ষসবা প্রদান দ্ধক্তত

(২)
RCO সনদ প্রদান।

(৩)
Diagnostic X-ray Practicesএর RCO মূল সনদ প্রদাদনর জনয
রীক্ষা গ্রহণ এবাং রীক্ষায় উেীর্ণ
সাদদক্ষ RCO মূল সনদ প্রদান
করা হয়।
(প্রক্ততমাদস সাধারণ ছুক্তির ক্তদন
বযতীত ১ম ও ৩য় রক্তববার রীক্ষা
ানুক্তষ্ঠত হয় ) ।

৩.

তথয াবমুিকরণ ক্তনদেক্তশকা২০১৫-এর াঅওতায় তথয
প্রদান।

াঅদবদন প্রাক্তি সাদদক্ষ তথয
াবমুিকরণ
ক্তনদেক্তশকা-২০১৫
ানু ায়ী ক্ষরগুদলিরী তথযাক্তদ প্রদান
করা হয়।

প্রদয়াজনীয় কাগজে
এবাং প্রাক্তিস্থান/ক্ষ াগাদ াগ
(৪)
১. পূরণকৃত ক্তনর্ধাক্তরত াঅদবদন পরম;
২. RCO প্রক্তশক্ষদণর সনদদর পদিাকক্ত;
৩. RCO রীক্ষায় উেীদর্ণর প্রমাণে; এবাং
৪. াসদার্ট সাাআদজর ২ কক্ত ছক্তব।
প্রাক্তি স্থান : বাশক্তনক, াথক্তরক্তি িবন, াআ১২/এ, াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।

তথয াবমুিকরণ ক্তনদেক্তশকায় সাংযুি ক্তনর্ধাক্তরত
পরম (ক্তরক্তশষ্ট ১-৩) ।
প্রাক্তি স্থান : ওদয়বসাাআি।

ক্ষসবার মূলয এবাং
ক্তরদশাধ দ্ধক্তত
(৫)
প্রক্তশক্ষদণর র ১ম
বার ক্তবনামূদলয রীক্ষা
গ্রহণ
করা
হয়।
রীক্ষায় াকৃতকার্য
হদল
রবর্তীদত
প্রক্ততবার
রীক্ষায়
াাংশগ্রহদণর
জনয
কর্তক্ষ
কর্তৃক
ক্তনর্ধাক্তরত হাদর রীক্ষা
পী প্রদান করদত হয়।
সরাসক্তর কযাশ প্রদাদনর
মাধযদম।
ক্ষসবাদিদদ
তথয
াবমুিকরণ
ক্তনদেক্তশকা-২০১৫
ানু ায়ী
কর্তৃক্ষ
কর্তৃক ক্তনর্ধাক্তরত হাদর
(ক্তরক্তশষ্ট ৪ দ্রষ্টবয) ।

ক্ষসবা প্রদাদনর সময়সীমা
(৬)
RCO রীক্ষায় উেীদর্ণর
২২ কর্ম ক্তদবদসর মদধয
RCO মূল সনদ প্রদান করা
হয়।

দাক্তয়ত্বপ্রাি কর্মকর্তা
(নাম, দক্তব, ক্ষপান নম্বর ও াআদমাআল)
(৭)
রাক্তজয়া ারিীন
ক্তরচালক
প্রক্তশক্ষণ ও ক্তনবন্ধীকরণ ক্তবিাগ
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১২৭৪
াআ-ক্ষমাআল: razeea63@yahoo.com

ক্ষসবাদিদদ
তথয
াবমুিকরণ ক্তনদেক্তশকা২০১৫ ানু ায়ী:
১) ানুদরাধ প্রাক্তির র ২০
কার্য ক্তদবস।
২) াারগতার কারণ ১০
কার্য ক্তদবস।

ক্ষমাাঃ শক্তপকুল াআসলাম
মুখ্য ক্তহসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাশক্তনক
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১৪৬৭
াআ-ক্ষমাআল: s_islam1973@yahoo.com
ক্ষমাাঃ াঅপসার উদ্দীন
প্রশাসক্তনক কর্মকর্তা, বাশক্তনক
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১০৪০

২.২) প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক ক্ষসবা
ি.
নাং
(১)
১.

ক্ষসবার নাম

ক্তনউক্লীয়
প্রদান।

(২)
স্থানার
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ক্ষসবা প্রদান দ্ধক্তত

লাাআদসন্স

(৩)
াঅদবদন প্রাক্তি সাদদক্ষ বাশক্তন
াঅাআন-২০১২
এবাং
াক্তনক্তবক্তন
ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭ ানু ায়ী লাাআদসন্স
প্রদান করা হয়।

প্রদয়াজনীয় কাগজে
এবাং প্রাক্তিস্থান/ক্ষ াগাদ াগ
(৪)
১. ক্ষচয়ারমযান, বাশক্তনক-এর বরাবদর
াঅদবদনে;
২. াঅদবদনকারী কর্তৃক পূরণকৃত ক্তনর্ধাক্তরত
াঅদবদন পরম;
৩. সাংক্তিষ্ট লাাআদসদন্সর জনয ক্তনর্ধাক্তরত পী;
৪. সাংক্তিষ্ট লাাআদসদন্সর জনয াঅাআন ও ক্তবক্তধমালা
ানু ায়ী প্রদয়াজনীয় ডকুদমন্ট; এবাং
৫. ানযানয তথয (প্রদ াজয ক্ষক্ষদে)।
প্রাক্তি স্থান : বাশক্তনক, াথক্তরক্তি িবন, াআ১২/এ, াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।

ক্ষসবার মূলয এবাং
ক্তরদশাধ দ্ধক্তত
(৫)
াক্তনক্তবক্তন ক্তবক্তধমালা১৯৯৭এর তপক্তসল-৬
ানু ায়ী
ক্তনর্ধাক্তরত
লাাআদসন্স পী।
ক্ষ-ার্ডার / ক্তডক্তড এর
মাধযদম।

ক্ষসবা প্রদাদনর সময়সীমা
(৬)
লাাআদসন্স
সাংিাি
প্রদয়াজনীয় তথযাক্তদ প্রাক্তি
ও মূলযায়ন সাদদক্ষ ক্তনদে
বক্তর্ণত লাাআদসন্স প্রদাদনর
সময়সীমা প্রদ াজয হদব:
ক. Siting Licence: ১০
মাস (ন্যযনতম); এবাং
খ্. Start up (Design +
Construction) Licence:
১২ মাস (ন্যযনতম)।

দাক্তয়ত্বপ্রাি কর্মকর্তা
(নাম, দক্তব, ক্ষপান নম্বর ও াআদমাআল)
(৭)
ড. সতযক্তজৎ ক্ষ াষ
ক্তরচালক
ক্তনউক্তক্লয়ার ক্ষসপক্তি এন্ড ক্তসক্তকউক্তরক্তি ক্তবিাগ
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১০১৬
াআ-ক্ষমাআল: ghosesatyajit@yahoo.com

ি.
নাং
(১)
২.

৩.

৪.

৫.

ক্ষসবার নাম

ক্ষসবা প্রদান দ্ধক্তত

(২)
ক্তবক্তকরণ
স্থানা/ক্ষতজক্তিয়
দার্থ/ক্তবক্তকরণ উৎাদনকারী
ন্ত্রাক্তত সাংক্তিষ্ট কর্মকাদন্ডর
লাাআদসন্স প্রদান।

(৩)
াঅদবদন প্রাক্তি সাদদক্ষ বাশক্তন
াঅাআন-২০১২
এবাং
াক্তনক্তবক্তন
ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭ ানু ায়ী লাাআদসন্স
প্রদান করা হয়।

ক্ষতজক্তিয় দার্থ
উৎাদনকারী
াঅমদানী/রিানী
প্রদান।

/ক্তবক্তকরণ
ন্ত্রাক্ততর
লাাআদসন্স

ক্ষতজক্তিয় দার্থ, ারমাণক্তবক
দার্থ াথবা উহাদদর বর্জ্য
ক্তরবহদনর জনয লাাআদসন্স
প্রদান।

ক্ষতজক্তিয় দার্থ, ারমাণক্তবক
দার্থ াথবা উহাদদর বর্জ্য
ক্তডসদাজাল াথবা বর্জ্য
প্রক্তিয়াকরণ স্থানা গুিাাআয়া
ক্ষপলার জনয লাাআদসন্স প্রদান।
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াঅদবদন প্রাক্তি সাদদক্ষ বাশক্তন
াঅাআন-২০১২
এবাং
াক্তনক্তবক্তন
ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭ ানু ায়ী লাাআদসন্স
প্রদান করা হয়।

াঅদবদন প্রাক্তি সাদদক্ষ বাশক্তন
াঅাআন-২০১২
এবাং
াক্তনক্তবক্তন
ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭ ানু ায়ী লাাআদসন্স
প্রদান করা হয়।

াঅদবদন প্রাক্তি সাদদক্ষ বাশক্তন
াঅাআন-২০১২
এবাং
াক্তনক্তবক্তন
ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭ ানু ায়ী লাাআদসন্স
প্রদান করা হয়।

প্রদয়াজনীয় কাগজে
এবাং প্রাক্তিস্থান/ক্ষ াগাদ াগ
(৪)
১. ক্ষচয়ারমযান, বাশক্তনক-এর বরাবদর
াঅদবদনে;
২. াঅদবদনকারী কর্তৃক পূরণকৃত ক্তনর্ধাক্তরত
াঅদবদন পরম;
৩. সাংক্তিষ্ট লাাআদসদন্সর জনয ক্তনর্ধাক্তরত পী;
৪. াঅাআন ও ক্তবক্তধমালা ানু ায়ী প্রদয়াজনীয়
ডকুদমন্ট; এবাং
৫. ানযানয তথয (প্রদ াজয ক্ষক্ষদে)।
প্রাক্তি স্থান : বাশক্তনক, াথক্তরক্তি িবন, াআ১২/এ, াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।

ক্ষসবার মূলয এবাং
ক্তরদশাধ দ্ধক্তত
(৫)
াক্তনক্তবক্তন ক্তবক্তধমালা১৯৯৭এর তপক্তসল-৬
ানু ায়ী
ক্তনর্ধাক্তরত
লাাআদসন্স পী।

১. ক্ষচয়ারমযান, বাশক্তনক-এর বরাবদর
াঅদবদনে;
২. াঅদবদনকারী কর্তৃক পূরণকৃত ক্তনর্ধাক্তরত
াঅদবদন পরম;
৩. সাংক্তিষ্ট লাাআদসদন্সর জনয ক্তনর্ধাক্তরত পী;
৪.াঅাআন ও ক্তবক্তধমালা ানু ায়ী প্রদয়াজনীয়
ডকুদমন্ট; এবাং ৫. ানযানয তথয (প্রদ াজয
ক্ষক্ষদে)।
প্রাক্তি স্থান : বাশক্তনক, াথক্তরক্তি িবন, াআ১২/এ, াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
১. ক্ষচয়ারমযান, বাশক্তনক-এর বরাবদর
াঅদবদনে;
২. াঅদবদনকারী কর্তৃক পূরণকৃত ক্তনর্ধাক্তরত
াঅদবদন পরম;
৩. সাংক্তিষ্ট লাাআদসদন্সর জনয ক্তনর্ধাক্তরত পী;
৪.াঅাআন ও ক্তবক্তধমালা ানু ায়ী প্রদয়াজনীয়
ডকুদমন্ট; এবাং
৫. ানযানয তথয (প্রদ াজয ক্ষক্ষদে)।
প্রাক্তি স্থান : বাশক্তনক, াথক্তরক্তি িবন, াআ১২/এ, াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
১. ক্ষচয়ারমযান, বাশক্তনক-এর বরাবদর
াঅদবদনে;
২. াঅদবদনকারী কর্তৃক পূরণকৃত ক্তনর্ধাক্তরত
াঅদবদন পরম;
৩. সাংক্তিষ্ট লাাআদসদন্সর জনয ক্তনর্ধাক্তরত পী;
৪. সাংক্তিষ্ট লাাআদসদন্সর জনয াঅাআন ও ক্তবক্তধমালা
ানু ায়ী প্রদয়াজনীয় ডকুদমন্ট; এবাং
৫. ানযানয তথয (প্রদ াজয ক্ষক্ষদে)।
প্রাক্তি স্থান : বাশক্তনক, াথক্তরক্তি িবন, াআ-

াক্তনক্তবক্তন ক্তবক্তধমালা১৯৯৭এর তপক্তসল-৬
ানু ায়ী
ক্তনর্ধাক্তরত
লাাআদসন্স পী।

ক্ষ-ার্ডার
(ঢাকা
শহদরর ক্ষক্ষদে)/ ক্তডক্তড
(ানযানয
শহদরর
ক্ষক্ষদে) এর মাধযদম।

ক্ষ-ার্ডার
(ঢাকা
শহদরর ক্ষক্ষদে)/ ক্তডক্তড
(ানযানয
শহদরর
ক্ষক্ষদে) এর মাধযদম।
াক্তনক্তবক্তন ক্তবক্তধমালা১৯৯৭এর তপক্তসল-৬
ানু ায়ী
ক্তনর্ধাক্তরত
লাাআদসন্স পী।
ক্ষ-ার্ডার
(ঢাকা
শহদরর ক্ষক্ষদে)/ ক্তডক্তড
(ানযানয
শহদরর
ক্ষক্ষদে) এর মাধযদম।
াক্তনক্তবক্তন ক্তবক্তধমালা১৯৯৭এর তপক্তসল-৬
ানু ায়ী
ক্তনর্ধাক্তরত
লাাআদসন্স পী।
ক্ষ-ার্ডার
(ঢাকা
শহদরর ক্ষক্ষদে)/ ক্তডক্তড
(ানযানয
শহদরর
ক্ষক্ষদে) এর মাধযদম।

ক্ষসবা প্রদাদনর সময়সীমা
(৬)
ক.
নতুন
লাাআদসন্স:
াঅদবদদনর
াঅনুমাক্তনক
২০-৯০ কর্ম ক্তদবদসর মদধয
(প্রদ াজয
ক্ষক্ষদে
সদিাষজনক
ক্তরদর্শন
সাদদক্ষ); এবাং
খ্. নবায়নকৃত লাাআদসন্স:
াঅদবদদনর াঅনুমাক্তনক ২০৪৫ কর্ম ক্তদবদসর মদধয
(পূর্ণাঙ্গ তথযাক্তদ প্রাক্তি
সাদদক্ষ)।
ক.
নতুন
লাাআদসন্স:
াঅদবদদনর াঅনুমাক্তনক ২০২৫ কর্ম ক্তদবদসর মদধয;
এবাং
খ্. নবায়নকৃত লাাআদসন্স:
াঅদবদদনর াঅনুমাক্তনক ২০২৫ কর্ম ক্তদবদসর মদধয।

ক.
নতুন
লাাআদসন্স:
াঅদবদদনর
াঅনুমাক্তনক
২০-৩০ কর্ম ক্তদবদসর মদধয
(প্রদ াজয
ক্ষক্ষদে
সদিাষজনক
ক্তরদর্শন
সাদদক্ষ); এবাং
খ্. নবায়নকৃত লাাআদসন্স:
াঅদবদদনর াঅনুমাক্তনক ২০২৫ কর্ম ক্তদবদসর মদধয
ক.
নতুন
লাাআদসন্স:
াঅদবদদনর
াঅনুমাক্তনক
১২০-১৮০ কর্ম ক্তদবদসর
মদধয (প্রদ াজয ক্ষক্ষদে
সদিাষজনক
ক্তরদর্শন
সাদদক্ষ); এবাং
খ্. নবায়নকৃত লাাআদসন্স:
াঅদবদদনর
াঅনুমাক্তনক
৩০-৪৫ কর্ম ক্তদবদসর মদধয

দাক্তয়ত্বপ্রাি কর্মকর্তা
(নাম, দক্তব, ক্ষপান নম্বর ও াআদমাআল)
(৭)
ড. ক্ষমাাঃ ক্ষমাপাজ্জল হায়দার
ক্তরচালক
ক্তবক্তকরণ ক্তনয়ন্ত্রণ ক্তবিাগ
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১১৫৫
াআ-ক্ষমাআল: hi_bangi@yahoo.com

ি.
নাং
(১)

ক্ষসবার নাম

ক্ষসবা প্রদান দ্ধক্তত

(২)

(৩)

৬.

ক্তনউক্লীয় স্থানা ক্তরচালনা
করার
লদক্ষয
RO/SRO
লাাআদসন্স প্রদান।

াঅদবদন প্রাক্তি সাদদক্ষ বাশক্তন
াঅাআন-২০১২
এবাং
াক্তনক্তবক্তন
ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭ ানু ায়ী লাাআদসন্স
প্রদান করা হয়।

৭.

৮.

ক্ষতজক্তিয় দার্থ
উৎাদনকারী
াঅমদানী/রিানী
প্রদান।

/ক্তবক্তকরণ
ন্ত্রাক্ততর
ারক্তমি

াঅয়নায়নকারী ক্তবক্তকরণ উৎন্ন
কদরনা এমন ন্ত্রাক্তত /দার্থএর াঅমদানী/রিানীর লদক্ষয
NOC প্রদান।

াঅদবদন প্রাক্তি সাদদক্ষ বাশক্তন
াঅাআন-২০১২
এবাং
াক্তনক্তবক্তন
ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭ ানু ায়ী ারক্তমি
প্রদান করা হয়।

াঅদবদন প্রাক্তি সাদদক্ষ বাশক্তন
াঅাআন-২০১২
এবাং
াক্তনক্তবক্তন
ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭ ানু ায়ী NOC
প্রদান করা হয়।

প্রদয়াজনীয় কাগজে
এবাং প্রাক্তিস্থান/ক্ষ াগাদ াগ
(৪)
১২/এ, াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
১. ক্ষচয়ারমযান, বাশক্তনক-এর বরাবদর
াঅদবদনে;
২. াঅদবদনকারী কর্তৃক পূরণকৃত ক্তনর্ধাক্তরত
াঅদবদন পরম;
৩. ক্ষমক্তডদকল সাক্তর্টক্তপদকি;
৪. সাংস্থার প্রধান কর্তক প্রদে প্রতযয়ন ে
(নবায়দনর ক্ষক্ষদে);
৫. RO/SRO প্রক্তশক্ষদণর সনদ;
৬. RO/SRO রীক্ষায় উেীদর্ণর প্রমাণে;
এবাং
৭. নবায়দনর ক্ষক্ষদে পূদে াআসুযকৃত RO/SRO
লাাআদসদন্সর কক্ত।
প্রাক্তি স্থান : বাশক্তনক, াথক্তরক্তি িবন, াআ১২/এ, াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
১. ক্ষচয়ারমযান, বাশক্তনক-এর বরাবদর
াঅদবদনে;
২. াঅমদানী/রিানী লাাআদসদন্সর কক্ত;
৩. াঅদবদনকারী কর্তৃক পূরণকৃত ক্তনর্ধাক্তরত
ারক্তমি পরম;
৪. ারক্তমি পী, L/C, Proforma
Invoice, Specification, Type Approval
Certificate, Currency Conversion rate
etc.; এবাং
৫. ানযানয তথয (প্রদ াজয ক্ষক্ষদে)।
প্রাক্তি স্থান : বাশক্তনক, াথক্তরক্তি িবন, াআ১২/এ, াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
১. ক্ষচয়ারমযান, বাশক্তনক-এর বরাবদর
াঅদবদনে;
২. ন্ত্রাক্তত/দার্থ-এর Specification;
৩. NOC পী ; এবাং
৪. প্রদ াজয ক্ষক্ষদে ক্তরদর্শন পী।
ক্ষ াগাদ াগ : বাশক্তনক, াথক্তরক্তি িবন, াআ১২/এ, াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
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ক্ষসবার মূলয এবাং
ক্তরদশাধ দ্ধক্তত
(৫)

ক্তবনামূদলয

াক্তনক্তবক্তন ক্তবক্তধমালা১৯৯৭এর তপক্তসল-৭
ানু ায়ী
ক্তনর্ধাক্তরত
ারক্তমি পী।

ক্ষসবা প্রদাদনর সময়সীমা
(৬)
(পূর্ণাঙ্গ তথযাক্তদ প্রাক্তি
সাদদক্ষ)।
ক.
নতুন
লাাআদসন্স:
াঅদবদদনর ২০-৪৫ কর্ম
ক্তদবদসর মদধয; এবাং

ড. সতযক্তজৎ ক্ষ াষ
ক্তরচালক
ক্তনউক্তক্লয়ার ক্ষসপক্তি এন্ড ক্তসক্তকউক্তরক্তি ক্তবিাগ

খ্. নবায়নকৃত লাাআদসন্স:
াঅদবদদনর ৫-১০ কর্ম
ক্তদবদসর মদধয।

ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১০১৬
াআ-ক্ষমাআল:
ghosesatyajit@yahoo.com

াঅদবদদনর ২০-২৫
ক্তদবদসর মদধয।

কর্ম

ড. ক্ষমাাঃ ক্ষমাপাজ্জল হায়দার
ক্তরচালক
ক্তবক্তকরণ ক্তনয়ন্ত্রণ ক্তবিাগ
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১১৫৫
াআ-ক্ষমাআল: hi_bangi@yahoo.com

ক্ষ-ার্ডার
(ঢাকা
শহদরর ক্ষক্ষদে)/ ক্তডক্তড
(ানযানয
শহদরর
ক্ষক্ষদে) এর মাধযদম।

ক. কর্তক্ষ কর্তৃক
ক্তনর্ধাক্তরত হাদর / প্রক্তত
NOC বাবদ; এবাং
খ্. প্রদ াজয ক্ষক্ষদে
কর্তক্ষ
কর্তৃক
ক্তনর্ধাক্তরত
হাদর
ক্তরদর্শন পী।
ক্ষ-ার্ডার
(ঢাকা
শহদরর ক্ষক্ষদে)/ ক্তডক্তড
(ানযানয
শহদরর
ক্ষক্ষদে) এর মাধযদম।

দাক্তয়ত্বপ্রাি কর্মকর্তা
(নাম, দক্তব, ক্ষপান নম্বর ও াআদমাআল)
(৭)

ক) পূর্ণাঙ্গ ক্ষরগুদলিরী তথয
প্রদাদনর াঅনুমাক্তনক ১৫২০ কর্ম ক্তদবদসর মদধয
(ক্তরদর্শন বযতীত); এবাং
খ্) ক্তরদর্শদনর ক্ষক্ষদে
াঅনুমাক্তনক ২০-২৫ কর্ম
ক্তদবদসর মদধয।

ড. ক্ষমাাঃ ক্ষমাপাজ্জল হায়দার
ক্তরচালক
ক্তবক্তকরণ ক্তনয়ন্ত্রণ ক্তবিাগ
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১১৫৫
াআ-ক্ষমাআল:
hi_bangi@yahoo.com

ি.
নাং
(১)
৯.

১০.

১১.

১২.

ক্ষসবার নাম

ক্ষসবা প্রদান দ্ধক্তত

(২)
ক্তনউক্লীয় স্থানা/ ক্তনউক্লীয়্
দার্থ সম্পক্তিত জরুরী াবস্থা
( িনা/দুর্ঘিনা) ক্ষমাকাদবলায়
সহায়তা প্রদান।

(৩)
বযক্তি/উযুি কর্তৃদক্ষর মাধযদম
জরুরী াবস্থা াবক্তহত হওয়ার র
মাো (INES ানু ায়ী) /গুরুত্ব
ক্তবদবচনায়
দ্রুততম
সমদয়
প্রদয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ক্তবক্তকরণ
স্থানা/ক্ষতজক্তিয়
দার্থ/ক্তবক্তকরণ উৎাদনকারী
ন্ত্রাক্তত সম্পক্তিত জরুরী
াবস্থা
( িনা/দুর্ঘিনা)
ক্ষমাকাদবলায় সহায়তা প্রদান।

বযক্তি/উযুি কর্তৃদক্ষর মাধযদম
জরুরী াবস্থা াবক্তহত হওয়ার র
মাো (INES ানু ায়ী) /গুরুত্ব
ক্তবদবচনায়
দ্রুততম
সমদয়
প্রদয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ক্ষচয়ারমযান, বাশক্তনক-এর বরাবদর
াঅদবদনে (প্রদ াজয ক্ষক্ষদে)।

তথয াবমুিকরণ ক্তনদেক্তশকা২০১৫ এর াঅওতায় তথয
প্রদান।

বযক্তি/উযুি কর্তৃদক্ষর মাধযদম
াঅদবদন াওয়ার র তথয
াবমুিকরণ
ক্তনদেক্তশকা-২০১৫
ানু ায়ী
থা থ
কর্তৃদক্ষর
ানুদমাদনিদম ক্ষরগুদলিরী তথযাক্তদ
প্রদান করা হয়।

তথয াবমুিকরণ ক্তনদেক্তশকায় সাংযুি ক্তনর্ধাক্তরত
পরম (ক্তরক্তশষ্ট ১-৩)।

ক. বযক্তি/উযুি কর্তৃদক্ষর
ানুদরাধিদম ক্তবক্তকরণ সুরক্ষা ও
ক্তনউক্লীয় ক্তনরাো সম্পক্তিত াঅাআন,
ক্তবক্তধ,
প্রক্তবধান, গাাআড এবাং
ানযানয ক্তবষদয় প্রদয়াজনীয় রামর্শ
প্রদান করা হয়; এবাং

ক্ষচয়ারমযান,
বাশক্তনক-এর
াঅদবদনে/ ক্ষ াগাদ াদগর মাধযদম।

ক্ষরগুদলিরী
প্রদান।

ক্তবষদয়

রামর্শ

খ্. সরাসক্তর সাক্ষাদতর মাধযদম
াথবা ক্ষিক্তলদপান এর মাধযদম।

প্রদয়াজনীয় কাগজে
এবাং প্রাক্তিস্থান/ক্ষ াগাদ াগ
(৪)
ক্ষচয়ারমযান,
বাশক্তনক-এর
াঅদবদনে (প্রদ াজয ক্ষক্ষদে)।

বরাবদর

ক্ষ াগাদ াগ : বাশক্তনক, াথক্তরক্তি িবন, াআ১২/এ, াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।

ক্ষ াগাদ াগ : বাশক্তনক, াথক্তরক্তি িবন, াআ১২/এ, াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।

প্রাক্তি স্থান : ওদয়বসাাআি।

বরাবদর

প্রাক্তি স্থান : বাশক্তনক, াথক্তরক্তি িবন, াআ১২/এ, াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।

ক্ষসবার মূলয এবাং
ক্তরদশাধ দ্ধক্তত
(৫)
জরুরী
াবস্থার
মাো/গুরুত্ব ক্তবদবচনায়
কর্তৃক্ষ
কর্তৃক
ক্তনর্ধাক্তরত হাদর।

ক্ষসবা প্রদাদনর সময়সীমা
(৬)
১-৩ কর্ম ক্তদবদসর মদধয।

জরুরী
াবস্থার
মাো/গুরুত্ব ক্তবদবচনায়
কর্তৃক্ষ
কর্তৃক
ক্তনর্ধাক্তরত হাদর।

১-৩ কর্ম ক্তদবদসর মদধয।

ক্ষসবাদিদদ
তথয
াবমুিকরণ
ক্তনদেক্তশকা-২০১৫
ানু ায়ী
কর্তৃক্ষ
কর্তৃক ক্তনর্ধাক্তরত হাদর
(ক্তরক্তশষ্ট ৪ দ্রষ্টবয) ।

ক্ষসবাদিদদ
তথয
াবমুিকরণ ক্তনদেক্তশকা২০১৫ ানু ায়ী।
১) ানুদরাধ প্রাক্তির র ২০
কার্য ক্তদবস।
২) াারগতার কারণ ১০
কার্য ক্তদবস।
কর্তৃক্ষ কর্তৃক ক্তনর্ধাক্তরত
সমদয়।

ক্তবনামূদলয

দাক্তয়ত্বপ্রাি কর্মকর্তা
(নাম, দক্তব, ক্ষপান নম্বর ও াআদমাআল)
(৭)
ড. সতযক্তজৎ ক্ষ াষ
ক্তরচালক
ক্তনউক্তক্লয়ার ক্ষসপক্তি এন্ড ক্তসক্তকউক্তরক্তি ক্তবিাগ
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১০১৬
াআ-ক্ষমাআল:
ghosesatyajit@yahoo.com
ড. ক্ষমাাঃ ক্ষমাপাজ্জল হায়দার
ক্তরচালক
ক্তবক্তকরণ ক্তনয়ন্ত্রণ ক্তবিাগ
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১১৫৫
াআ-ক্ষমাআল:
hi_bangi@yahoo.com
ক্ষমাাঃ াঅপছার উক্তদ্দন
প্রশাসক্তনক কর্মকর্তা
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১০৪০
ক্ষমাবাাআল :+৮৮-০১৯২১৬৯৯৪৭৩

রাক্তশদ াঅহম্মদ াঅক্তমরী
ক্তরচালক
ক্তরকল্পনা ও উন্নয়ন ক্তবিাগ
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১০১২
াআ-ক্ষমাআল: rdamiree@yahoo.com
ড. জাহানারা ক্ষবগম
মুখ্য ববজ্ঞাক্তনক কর্মকর্তা, NSSD
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১৩৮২
াআ-ক্ষমাআল:
jahanara@baera.gov.bd
ড. ক্ষমদহরুন নাহার
মুখ্য ববজ্ঞাক্তনক কর্মকর্তা, RCD
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১০০৩
াআ-ক্ষমাআল:
meherun@baera.gov.bd
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২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা
ি.
নাং
(১)
১.

ক্ষসবার নাম
(২)
কর্মকর্তা/কর্মচারীদদর
প্রক্তশক্ষণ াঅদয়াজন।

ক্ষসবা প্রদান দ্ধক্তত

জনয

২.

লাাআদেরী সুক্তবধা প্রদান।

৩.

কর্তৃদক্ষর
মালামাল
(ক্ষষ্টশনারী, কক্তম্পউিার সামগ্রী,
গাক্তিসহ ানযানয দ্রবযাক্তদ)
িয়,
ন্ত্রাক্তত ক্ষমরামতসহ
সাক্তেক রক্ষণাদবক্ষণ সাংিাি
ক্ষসবা।
ক্ষরগুদলিরী ক্ষসবা সাংিাি
াআদনাদিশন।

৪.

(৩)
ক্তবষয়ক্তিক্তেক াঠ্যসূচী ানুয়ায়ী ক্ষেণীকদক্ষ
াঠ্দান এবাং এতদ্সাংিাি এক্সসারসাাআজ ও
ক্তিদলর মাধযদম প্রক্তশক্ষণ প্রদান করা হয়।
কর্তৃদক্ষর কর্মকর্তা কর্মচারীদদর চাক্তহদা
ানু ায়ী লাাআদেরী ক্ষথদক প্রদয়াজনীয় বাআ
সরবরাহ করা হয়।
ওদয়বসাাআি ও ক্তেকার মাধযদম ক্তবজ্ঞক্তি্প্রকাশ;
বযক্তি/উযুি কর্তৃদক্ষর মাধযদম প্রাি াঅদবদন
কক্তমক্তি কর্তৃক াচাাআ-বাছাাআ; এবাং

প্রদয়াজনীয় কাগজে
এবাং প্রাক্তিস্থান/ক্ষ াগাদ াগ
(৪)
প্রাক্তি স্থান : প্রক্তশক্ষণ ও
ক্তনবন্ধীকরণ ক্তবিাগ, বাশক্তনক,
াথক্তরক্তি
িবন,
াআ-১২/এ,
াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
প্রাক্তি স্থান : বাশক্তনক,
াথক্তরক্তি
িবন,
াআ-১২/এ,
াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
ক্তবজ্ঞক্তি
ানু ায়ী
ক্তনর্ধাক্তরত
পরদম াঅদবদন ও সাংক্তিষ্ট
ডকুদমন্ট।

ক্ষসবার মূলয এবাং
ক্তরদশাধ দ্ধক্তত
(৫)
ক্তবনামূদলয

ক্ষসবা প্রদাদনর
সময়সীমা
(৬)
কর্তৃক্ষ
কর্তৃক
ক্তনর্ধাক্তরত সমদয়।

ক্তবনামূদলয

কর্তৃক্ষ
কর্তৃক
ক্তনর্ধাক্তরত সমদয়।

ক্তনর্ধাক্তরত মূদলয।

১৫ কার্যক্তদবস।

ক্ষ-ার্ডার /ক্ষচক
প্রদাদনর মাধযদম।

প্রাক্তি স্থান : বাশক্তনক,
াথক্তরক্তি
িবন,
াআ-১২/এ,
াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।

ক্তবনামূদলয

১ জুলাাআ ক্ষথদক ৩০
জুন।

৫.

কর্তৃদক্ষর াঅক্তর্থক বযবস্থানা
বাদজি প্রণয়ন, বাদজি ক্তনয়ন্ত্রণ
সাংিাি ক্ষসবা।

সরকারী াঅক্তর্থক ক্তবক্তধ- ক্তবধান ানুসরণ পূেক
বাদজি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবাং বযয় ক্তনয়ন্ত্রণ
করা হয়।

প্রাক্তি স্থান : বাশক্তনক,
াথক্তরক্তি
িবন,
াআ-১২/এ,
াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।

ক্তবনামূদলয

১ জুলাাআ ক্ষথদক ৩০
জুন।

৬.

কর্তৃদক্ষর গাক্তির ক্তসএনক্তজ/
ক্ষদরাল/ক্তডদজল/াকদিন্
িয়।

বযক্তি/উযুি
কর্তৃদক্ষর
াঅদবদন/ক্তরকুক্তজশন াওয়ার র।

১) থা থ কর্তৃদক্ষর সুাক্তরশ
২) ক্তনর্ধাক্তরত পরদম াঅদবদন
৩) বযবহারকারী কর্মকর্তার
ানুদমাদন।
প্রাক্তিস্থান : প্রশাসন শাখ্া।
সাংযুক্তিসহ ক্তনর্ধাক্তরত পরম/ছদক
াঅদবদন।
প্রাক্তিস্থান : প্রশাসন শাখ্া।
াঅবাক্তসক ও দািক্তরক ক্ষিক্তলদপান
ক্তবল।
প্রাক্তিস্থান : প্রশাসন শাখ্া।

ক্তবনামূদলয

১-২ কার্যক্তদবস।

৭.

কর্মকর্তা/কর্মচারীদদর
প্রদান।

ছুক্তি

৮.

কর্মকর্তাদদর াঅবাক্তসক ও
দািক্তরক ক্ষিক্তলদপান সাংদ াগ ও
ক্তবল ক্তরদশাধ।

মাধযদম

াঅদবদন প্রাক্তি সাদদক্ষ ক্তবদযমান ক্তবক্তধ/ক্তবধান
ানুসরদণ থা থ কর্তৃদক্ষর ানুদমাদনিদম
ছুক্তি প্রদান হয়।
ক্তবল প্রাক্তির র ক্তবদযমান ক্তবক্তধ/ক্তবধান ানুসরদণ
থা থ কর্তৃদক্ষর ানুদমাদনিদম্ ক্তবল
ক্তরদশাধ করা হয়।

াঅহসানুল হক
উর্ধ্ৃতন প্রদকৌশলী
Engineering & Maintenance Unit
ক্ষপান: ০১৭১৬২৭৩১৮৬

ক্ষনাক্তিস াব াযাওয়ার্ড।
কর্তৃদক্ষর াআদনাদিশন িীম এর াশাাক্তশ a 2I
Programme সহ ানযানয IT প্রক্ততষ্ঠাদনর
সহদ াক্তগতায় ক্ষরগুদলিরী ক্ষসবার মাদনান্নয়ন করা
হয়।

দাক্তয়ত্বপ্রাি কর্মকর্তা
(নাম, দক্তব, ক্ষপান নম্বর ও াআদমাআল)
(৭)
রাক্তজয়া ারিীন
ক্তরচালক
প্রক্তশক্ষণ ও ক্তনবন্ধীকরণ ক্তবিাগ
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১২৭৪
াআ-ক্ষমাআল: razeea63@yahoo.com

ড. ক্ষদবাক্তশস দে
মুখ্য প্রদকৌশলী, NSSD
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১৩২৫
াআ-ক্ষমাআল: datta05@gmail.com
ক্ষমাাঃ শক্তপকুল াআসলাম
মুখ্য ক্তহসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাশক্তনক
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১৪৬৭
াআ-ক্ষমাআল: s_islam1973@yahoo.com
ক্ষমাাঃ াঅপছার উক্তদ্দন
প্রশাসক্তনক কর্মকর্তা
ক্ষপান: +৮৮-০২-৮১৮১০৪০
ক্ষমাবাাআল :+৮৮-০১৯২১৬৯৯৪৭৩

ক্তবনামূদলয

১-২ কার্যক্তদবস

ক্তবনামূদলয

ক্তবল প্রাক্তির র ৭
কার্যক্তদবস।

N.B. বাশক্তন াঅাআন-২০১২ ঃাঃ বাাংলাদদশ রমাণু শক্তি ক্তনয়ন্ত্রণ াঅাআন-২০১২; াক্তনক্তবক্তন ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭ঃাঃ ারমাণক্তবক ক্তনরাো ও ক্তবক্তকরণ ক্তনয়ন্ত্রণ ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭; L/C : Letter of Credit, NOC: No Objection
Certificate, RCO: Radiation Control Officer, RO: Reactor Operator, SRO : Senior Reactor Operator, INES: International Nuclear and Radiological Event Scale, NSSD: Nuclear Safety and
Security Division (ক্তনউক্তক্লয়ার ক্ষসপক্তি এন্ড ক্তসক্তকউক্তরক্তি ক্তডক্তিশন), RCD: Radiation Control Division (ক্তবক্তকরণ ক্তনয়ন্ত্রণ ক্তবিাগ)।
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৩. াক্তিদ াগ বযবস্থানা দ্ধক্তত (Grievances Redress System)ঃাঃ
ক্ষসবা প্রাক্তিদত াসন্তুষ্ট হদল ক্তনদোি দ্ধক্ততদত ক্ষ াগাদ াগ কদর াঅনার সমসযা সমাধান করুন
িক্তমক নাং

কখ্ন ক্ষ াগাদ াগ করদবন

কার সদঙ্গ ক্ষ াগাদ াগ করদবন

ক্ষ াগাদ াদগর ক্তঠ্কানা

১.

দাক্তয়ত্বপ্রাি কর্মকর্তা সমাধান
ক্তদদত না ারদল

GRS ক্ষপাকাল দয়ন্ট কর্মকর্তা
নাম ও দবী : ড. ক্ষমদহরুন নাহার্
মুখ্য ববজ্ঞাক্তনক কর্মকর্তা, RCD, BAERA

বাশক্তনক, াথক্তরক্তি িবন, াআ-১২/এ, াঅগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭
ক্ষপান : +৮৮-০২-৮১৮১০০৩ (াক্তপস)
াআ-ক্ষমাআল : meherun_nahar@yahoo.com

২.

াক্তিদ াগ ক্তনষ্পক্তে কর্মকর্তা
ক্তনক্তেষ্ট সমদয় সমাধান ক্তদদত
না ারদল

নাম ও দবী: ক্ষমাাঃ াঅব্দুল মক্ততন
যুগ্মসক্তচব
ক্তবজ্ঞান্ও্প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

াঅক্তল কর্মকর্তা ক্তনক্তেষ্ট
সমদয় সমাধান ক্তদদত না
ারদল

মক্তন্ত্রক্তরষদ ক্তবিাদগর াক্তিদ াগ বযবস্থানা ক্ষসল

িবন নাং ৬, ১০ম তলা, বাাংলাদদশ সক্তচবালয়, ঢাকা
ক্ষপান: +৮৮-০২-৯৫১৪৫১৪ (াক্তপস)
+৮৮-০১৭১১৫৭৮৯৪২ (ক্ষমাবা)
াআ-ক্ষমাআল: js2@most.gov.bd
ওদয়ব: www.most.gov.bd
াক্তিদ াগ গ্রহণ ক্ষকন্দ্র
৫নাং ক্ষগাআি, বাাংলাদদশ সক্তচবালয়, ঢাকা
ওদয়ব: www.grs.gov.bd

৩.

ক্তনস্পক্তের
সময়সীমা
দুাআ মাস

এক্মাস

ক্ততন মাস

৪. াঅনার কাদছ াঅমাদদর প্রতযাশা
িক্তমক নাং
১.

প্রক্ততশ্রুত/ কাক্তিত ক্ষসবা প্রাক্তির লদক্ষয করণীয়
ক্তনর্ধাক্তরত পরম সক্তঠ্কিাদব পূরণকরতাঃ াঅনুষক্তঙ্গক ডকুদমন্ট সহ াঅদবদন জমা প্রদান

২.

কর্তদক্ষর চাক্তহদা ানু ায়ী প্রদয়াজনীয় াক্ততক্তরি তথযাক্তদ দ্রুত প্রদান
সক্তঠ্ক মাধযদম প্রদয়াজনীয় পী ক্তরদশাধ করা

৩.
৪.

ক্ষসবার ধরণ ানু ায়ী দাক্তয়ত্বপ্রাি কর্মকর্তার সাদথ ক্ষ াগাদ াগ করা

৫.

ানাকাক্তিত ক্তবক্তকরণ ঝাঁক্তক ক্ষথদক জনসাধারণ, ক্তবক্তকরণ কর্মী ও ক্তরদবদশর ক্তনরাো ও সুরক্ষায়
াঅমাদদর সোত্মক সহদ াক্তগতা করা

ক্তসক্তিদজন্স্চার্টার ক্তবষদয় দাক্তয়ত্বপ্রাি কর্মকর্তা ঃাঃ

এ ক্ষক এম রওশন কবীর ক্ষজায়ারদার
মুখ্য ববজ্ঞাক্তনক কর্মকর্তা, NSSD,
ক্ষপান : +৮৮-০২-৮১৮১১৪০
ক্ষসল ক্ষপান : +৮৮-০১৭১১৭০৩৩৫৫
পযাক্স নাং : +৮৮-০২-৮১৮১০১৫
াআ-ক্ষমাআল :
zoardar@gmail.com
zoardar1@yahoo.com

ক্ষমাাঃ তানিীর হাসান
উর্ধ্ৃতন্প্রদকৌশলী, NSSD
ক্ষসল ক্ষপান : +৮৮-০১৭১৫০৬৯৩৭৫
পযাক্স নাং : +৮৮-০২-৮১৮১০১৫
াআ-ক্ষমাআল : tanvir_baec@yahoo.com
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