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নিটিদেিি
্ চািৃ ার
১. রূপকল্প (Vision) ও অনিলক্ষয (Mission)
রূপকল্প (Vision) :
একটি ননর্ভরয াগয ননয়ন্ত্রণমূলক বযবস্থা প্রনিষ্ঠার মাধ্যযম পরমাণু শক্তির ননরাপদ ও শানিপূণ ভ বযবহাযরর ক্ষেযে দীর্যময়ানদ
ভ
ননয়ন্ত্রণ, সুরো ও নস্থনিশীলিা
ননক্তিিকরণ।

অনর্লেয (Mission) :
জনসাধ্ারণ এবং নবনকরণ কমীযদর জীবন ও স্বাস্থয সুরো এবং পনরযবযশ নবরূপ প্রনিক্তিয়া ননয়ন্ত্রযণর নননমযে ননরাপো, নসকউনরটি, নবনকরণ সুরো ও ক্ষসফগাডভস
সংনিষ্ট ননউক্লীয় ননয়ন্ত্রণমূলক কমসূভ চীর থা থ প্রনিপালন।
২. সিবা প্রোি প্রনর্শ্রুনর্
২.১) িাগনরক সিবা

ি.
নং
(১)
১.

ক্ষসবার নাম
(২)
আয়নায়নকারী
নবনকরণ
উৎযস
নবনকরণ
কমী/
নবনকরণ ননয়ন্ত্রণ কমকিভ
ভ া
নহসাযব কাজ করার লযেয
প্রনশেণ প্রদান।

ক্ষসবা প্রদান পদ্ধনি
(৩)
ওযয়বসাইি-এ
প্রকাযশর মাধ্যযম ।

নবজ্ঞনি

প্রযয়াজনীয় কাগজপে
এবং প্রানিস্থান/ক্ষ াগায াগ
(৪)
১. পূরণকৃি নির্ানরর্
ৃ
আদবেি ফরম;
২. পাসযপািভ সাইযজর ১ কনপ ছনব;
৩. RCO সনদ নবায়যনর প্রনশেযণর ক্ষেযে
RCO সনযদর ফযিাকনপ; এবং
৪. প্রনশেণ ফী।
ক্ষ াগায াগ : বাপশননক, অথনরটি র্বন, ই১২/এ, আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
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ক্ষসবার মূলয এবং
পনরযশাধ্ পদ্ধনি
(৫)
কিৃপে
কিৃক
ভ
ননধ্ানরি
ভ
হাযর
প্রনশেণ ফী।
ক্ষপ-অডভার
(ঢাকা
শহযরর
ক্ষেযে)/
নডনড
(অনযানয
শহযরর ক্ষেযে) এর
মাধ্যযম।

ক্ষসবা প্রদাযনর সময়সীমা
(৬)
নবজ্ঞনি প্রকাযশর পর
৪৫ কম নদবযসর
ভ
মযধ্য।

দানয়ত্বপ্রাি কমকিভ
ভ া
(নাম, পদনব, ক্ষফান নম্বর ও ইযমইল)
(৭)
রাক্তজয়া পারর্ীন
পনরচালক
প্রনশেণ ও ননবন্ধীকরণ নবর্াগ
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১২৭৪
ই-ক্ষমইল: razeea63@yahoo.com

ি.
নং
(১)
২.

ক্ষসবার নাম
(২)
RCO সনদ প্রদান।

ক্ষসবা প্রদান পদ্ধনি
(৩)
Diagnostic X-ray Practices-এর
RCO মূল সনদ প্রদাযনর জনয
পরীো গ্রহণ এবং পরীোয়
উেীণ ভ সাযপযে RCO মূল সনদ
প্রদান করা হয়।
(প্রনিমাযস সাধ্ারণ ছুটির নদন
বযিীি ১ম ও ৩য় রনববার
পরীো অনুটষ্ঠি হয় ) ।

৩.

িথয
অবমুিকরণ
ননযদভনশকা-২০১৫-এর
আওিায় িথয প্রদান।

আযবদন প্রানি সাযপযে র্থ্য
অবমুিকরণ
নিদেৃনশকা২০১৫ অনু ায়ী ক্ষরগুযলিরী
িথযানদ প্রদান করা হয়।

প্রযয়াজনীয় কাগজপে
এবং প্রানিস্থান/ক্ষ াগায াগ
(৪)
১. পূরণকৃি নির্ানরর্
ৃ
আদবেি ফরম;
২. RCO প্রনশেযণর সনযদর ফযিাকনপ;
৩. RCO পরীোয় উেীযণরভ প্রমাণপে; এবং
৪. পাসযপািভ সাইযজর ২ কনপ ছনব।
প্রানি স্থান : বাপশননক, অথনরটি র্বন, ই১২/এ, আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।

িথয অবমুিকরণ ননযদভনশকায় সং ুি
নির্ানরর্
ৃ
ফরম (পনরনশষ্ট ১-৩) ।
প্রানি স্থান : ওযয়বসাইি।

ক্ষসবার মূলয এবং
পনরযশাধ্ পদ্ধনি
(৫)
প্রনশেযণর পর ১ম
বার
নবনামূযলয
পরীো গ্রহণ করা
হয়।
পরীোয়
অকৃিকা ভ
হযল
পরবিীযি প্রনিবার
পরীোয়
অংশগ্রহযণর জনয
কিৃপে
কিৃক
ভ
ননধ্ানরি
ভ
হাযর
পরীো ফী প্রদান
করযি হয়।
সরাসনর
কযাশ
প্রদাযনর মাধ্যযম।
ক্ষসবাযর্যদ
িথয
অবমুিকরণ
ননযদভনশকা-২০১৫
অনু ায়ী কিৃপ
ভ ে
কিৃক
ভ
ননধ্ানরি
ভ
হাযর (পনরনশষ্ট ৪
দ্রষ্টবয) ।

ক্ষসবা প্রদাযনর সময়সীমা

১) অনুযরাধ্ প্রানির পর
২০ কা নদবস।
ভ
২) অপারগিার কারণ
১০ কা নদবস।
ভ

ক্ষমাোঃ আফসার উদ্দীন
উর্ধ্িন
ভ প্রশাসননক কমকিভ
ভ া,
বাপশননক
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১০৪০

ক্ষসবার মূলয এবং
পনরযশাধ্ পদ্ধনি
(৫)
পানননবনন নবনধ্মালা১৯৯৭এর িফনসল৬
অনু ায়ী
নির্ানরর্
ৃ
লাইদিন্স
ফী।

ক্ষসবা প্রদাযনর সময়সীমা

দানয়ত্বপ্রাি কমকিভ
ভ া
(নাম, পদনব, ক্ষফান নম্বর ও ইযমইল)
(৭)
ড. সিযক্তজৎ ক্ষর্াষ
পনরচালক
ননউনক্লয়ার ক্ষসফটি এন্ড নসনকউনরটি
নবর্াগ

(৬)
RCO পরীোয় উেীযণরভ
২২ কম ভ নদবযসর মযধ্য
RCO মূল সনদ প্রদান
করা হয়।

ক্ষসবাযর্যদ
অবমুিকরণ
ননযদভনশকা-২০১৫
অনু ায়ী:

িথয

দানয়ত্বপ্রাি কমকিভ
ভ া
(নাম, পদনব, ক্ষফান নম্বর ও ইযমইল)
(৭)
রাক্তজয়া পারর্ীন
পনরচালক
প্রনশেণ ও ননবন্ধীকরণ নবর্াগ
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১২৭৪
ই-ক্ষমইল: razeea63@yahoo.com

ক্ষমাোঃ শনফকুল ইসলাম
মুখ্য নহসাবরেণ কমকিভ
ভ া, বাপশননক
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১৪৬৭
ই-ক্ষমইল: s_islam1973@yahoo.com

২.২) প্রানর্ষ্ঠানিক সিবা
ি.
নং
(১)
১.

ক্ষসবার নাম

ক্ষসবা প্রদান পদ্ধনি

(২)
ননউক্লীয় স্থাপনার লাইযসন্স
প্রদান।

(৩)
আযবদন
প্রানি
সাযপযে
বাপশনি আইি-২০১২ এবং
পানিনবনি নবনর্মালা-১৯৯৭
অনু ায়ী লাইযসন্স প্রদান করা
হয়।
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প্রযয়াজনীয় কাগজপে
এবং প্রানিস্থান/ক্ষ াগায াগ
(৪)
১. ক্ষচয়ারমযান, বাপশননক-এর বরাবযর
আযবদনপে;
২. আযবদনকারী কিৃক
ভ
পূরণকৃি
নির্ানরর্
ৃ
আদবেি ফরম;
৩. সংনিষ্ট লাইযসযন্সর জনয ননধ্ানরি
ভ
ফী;
৪. সংনিষ্ট লাইযসযন্সর জনয আইন ও
নবনধ্মালা অনু ায়ী প্রযয়াজনীয় ডকুযমন্ট;
এবং
৫. অনযানয িথয (প্রয াজয ক্ষেযে)।
প্রানি স্থান : বাপশননক, অথনরটি র্বন, ই-

ক্ষপ-অডভার / নডনড
এর মাধ্যযম।

(৬)
লাইযসন্স
সংিাি
প্রযয়াজনীয়
িথযানদ
প্রানি
ও
মূলযায়ন
সাযপযে ননযে বনণিভ
লাইযসন্স
প্রদাযনর
সময়সীমা প্রয াজয হযব:
ক. Siting Licence: ১০
মাস (নূযনিম); এবং
খ্. Start up (Design +
Construction) Licence:

ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১০১৬
ই-ক্ষমইল: ghosesatyajit@yahoo.com

১২/এ, আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
ি.
নং
(১)
২.

৩.

৪.

৫.

ক্ষসবার নাম

ক্ষসবা প্রদান পদ্ধনি

(২)
নবনকরণ স্থাপনা/ক্ষিজক্তিয়
পদাথ/নবনকরণ
ভ
উৎপাদনকারী
ন্ত্রপানি
সংনিষ্ট
কমকাযন্ডর
ভ
লাইযসন্স প্রদান।

(৩)
আযবদন
প্রানি
সাযপযে
বাপশনি আইি-২০১২ এবং
পানিনবনি নবনর্মালা-১৯৯৭
অনু ায়ী লাইযসন্স প্রদান করা
হয়।

ক্ষিজক্তিয় পদাথ ভ /নবনকরণ
উৎপাদনকারী
ন্ত্রপানির
আমদানী/রিানী লাইযসন্স
প্রদান।

ক্ষিজক্তিয়
পদাথ, ভ
পারমাণনবক পদাথ ভ অথবা
উহাযদর বজভয পনরবহযনর
জনয লাইযসন্স প্রদান।

ক্ষিজক্তিয়
পদাথ, ভ
পারমাণনবক পদাথ ভ অথবা
উহাযদর বজভয নডসযপাজাল
অথবা বজভয প্রক্তিয়াকরণ
স্থাপনা গুিাইয়া ক্ষফলার
জনয লাইযসন্স প্রদান।
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আযবদন
প্রানি
সাযপযে
বাপশনি আইি-২০১২ এবং
পানিনবনি নবনর্মালা-১৯৯৭
অনু ায়ী লাইযসন্স প্রদান করা
হয়।

আযবদন
প্রানি
সাযপযে
বাপশনি আইি-২০১২ এবং
পানিনবনি নবনর্মালা-১৯৯৭
অনু ায়ী লাইযসন্স প্রদান করা
হয়।

আযবদন
প্রানি
সাযপযে
বাপশনি আইি-২০১২ এবং
পানিনবনি নবনর্মালা-১৯৯৭
অনু ায়ী লাইযসন্স প্রদান করা
হয়।

১২ মাস (নূযনিম)।

প্রযয়াজনীয় কাগজপে
এবং প্রানিস্থান/ক্ষ াগায াগ
(৪)
১. ক্ষচয়ারমযান, বাপশননক-এর বরাবযর
আযবদনপে;
২. আযবদনকারী কিৃক
ভ
পূরণকৃি
নির্ানরর্
ৃ
আদবেি ফরম;
৩. সংনিষ্ট লাইযসযন্সর জনয ননধ্ানরি
ভ
ফী;
৪. আইন ও নবনধ্মালা অনু ায়ী প্রযয়াজনীয়
ডকুযমন্ট; এবং
৫. অনযানয িথয (প্রয াজয ক্ষেযে)।
প্রানি স্থান : বাপশননক, অথনরটি র্বন, ই১২/এ, আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।

ক্ষসবার মূলয এবং
পনরযশাধ্ পদ্ধনি
(৫)
পানননবনন নবনধ্মালা১৯৯৭এর িফনসল৬
অনু ায়ী
নির্ানরর্
ৃ
লাইদিন্স
ফী।

১. ক্ষচয়ারমযান, বাপশননক-এর বরাবযর
আযবদনপে;
২. আযবদনকারী কিৃক
ভ
পূরণকৃি
নির্ানরর্
ৃ
আদবেি ফরম;
৩. সংনিষ্ট লাইযসযন্সর জনয ননধ্ানরি
ভ
ফী;
৪.আইন ও নবনধ্মালা অনু ায়ী প্রযয়াজনীয়
ডকুযমন্ট; এবং ৫. অনযানয িথয (প্রয াজয
ক্ষেযে)।
প্রানি স্থান : বাপশননক, অথনরটি র্বন, ই১২/এ, আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।

পানননবনন নবনধ্মালা১৯৯৭এর িফনসল৬
অনু ায়ী
নির্ানরর্
ৃ
লাইদিন্স
ফী।

১. ক্ষচয়ারমযান, বাপশননক-এর বরাবযর
আযবদনপে;
২. আযবদনকারী কিৃক
ভ
পূরণকৃি
নির্ানরর্
ৃ
আদবেি ফরম;
৩. সংনিষ্ট লাইযসযন্সর জনয ননধ্ানরি
ভ
ফী;
৪.আইন ও নবনধ্মালা অনু ায়ী প্রযয়াজনীয়
ডকুযমন্ট; এবং
৫. অনযানয িথয (প্রয াজয ক্ষেযে)।
প্রানি স্থান : বাপশননক, অথনরটি র্বন, ই১২/এ, আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
১. ক্ষচয়ারমযান, বাপশননক-এর বরাবযর
আযবদনপে;
২. আযবদনকারী কিৃক
ভ
পূরণকৃি
নির্ানরর্
ৃ
আদবেি ফরম;
৩. সংনিষ্ট লাইযসযন্সর জনয ননধ্ানরি
ভ
ফী;
৪. সংনিষ্ট লাইযসযন্সর জনয আইন ও
নবনধ্মালা অনু ায়ী প্রযয়াজনীয় ডকুযমন্ট;
এবং
৫. অনযানয িথয (প্রয াজয ক্ষেযে)।

ক্ষপ-অডভার
(ঢাকা
শহযরর
ক্ষেযে)/
নডনড
(অনযানয
শহযরর ক্ষেযে) এর
মাধ্যযম।

ক্ষপ-অডভার
(ঢাকা
শহযরর
ক্ষেযে)/
নডনড
(অনযানয
শহযরর ক্ষেযে) এর
মাধ্যযম।
পানননবনন নবনধ্মালা১৯৯৭এর িফনসল৬
অনু ায়ী
নির্ানরর্
ৃ
লাইদিন্স
ফী।
ক্ষপ-অডভার
(ঢাকা
শহযরর
ক্ষেযে)/
নডনড
(অনযানয
শহযরর ক্ষেযে) এর
মাধ্যযম।
পানননবনন নবনধ্মালা১৯৯৭এর িফনসল৬
অনু ায়ী
নির্ানরর্
ৃ
লাইদিন্স
ফী।
ক্ষপ-অডভার
(ঢাকা
শহযরর
ক্ষেযে)/
নডনড
(অনযানয

ক্ষসবা প্রদাযনর সময়সীমা
(৬)
ক. নিু ন লাইযসন্স:
আযবদযনর আনুমাননক
২০-৯০ কম ভ নদবযসর
মযধ্য (প্রয াজয ক্ষেযে
সযিাষজনক পনরদশনভ
সাযপযে); এবং
খ্. নবায়নকৃি লাইযসন্স:
আযবদযনর আনুমাননক
২০-৪৫ কম ভ নদবযসর
মযধ্য (পূণাঙ্গ
ভ
িথযানদ
প্রানি সাযপযে)।
ক. নিু ন লাইযসন্স:
আযবদযনর আনুমাননক
২০-২৫ কম ভ নদবযসর
মযধ্য; এবং
খ্. নবায়নকৃি লাইযসন্স:
আযবদযনর আনুমাননক
২০-২৫ কম ভ নদবযসর
মযধ্য।

দানয়ত্বপ্রাি কমকিভ
ভ া
(নাম, পদনব, ক্ষফান নম্বর ও ইযমইল)
(৭)
ড. ক্ষমযহরুন নাহার
পনরচালক
নবনকরণ ননয়ন্ত্রণ নবর্াগ
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১০০৩
ই-ক্ষমইল: meherun@baera.gov.bd

ক. নিু ন লাইযসন্স:
আযবদযনর আনুমাননক
২০-৩০ কম ভ নদবযসর
মযধ্য (প্রয াজয ক্ষেযে
সযিাষজনক পনরদশনভ
সাযপযে); এবং
খ্. নবায়নকৃি লাইযসন্স:
আযবদযনর আনুমাননক
২০-২৫ কম ভ নদবযসর
মযধ্য
ক. নিু ন লাইযসন্স:
আযবদযনর আনুমাননক
১২০-১৮০ কম ভ নদবযসর
মযধ্য (প্রয াজয ক্ষেযে
সযিাষজনক পনরদশনভ
সাযপযে); এবং
খ্. নবায়নকৃি লাইযসন্স:
আযবদযনর আনুমাননক
৩০-৪৫ কম ভ নদবযসর

ড. সিযক্তজৎ ক্ষর্াষ
পনরচালক
ননউনক্লয়ার ক্ষসফটি এন্ড নসনকউনরটি
নবর্াগ
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১০১৬
ই-ক্ষমইল:
ghosesatyajit@yahoo.com

প্রানি স্থান : বাপশননক, অথনরটি র্বন, ই-

ি.
নং
(১)

ক্ষসবার নাম

ক্ষসবা প্রদান পদ্ধনি

(২)

(৩)

৬.

ননউক্লীয় স্থাপনা পনরচালনা
করার লযেয RO/SRO
লাইযসন্স প্রদান।

আযবদন
প্রানি
সাযপযে
বাপশনি আইি-২০১২ এবং
পানিনবনি নবনর্মালা-১৯৯৭
অনু ায়ী লাইযসন্স প্রদান করা
হয়।

৭.

৮.

ক্ষিজক্তিয় পদাথ ভ /নবনকরণ
উৎপাদনকারী
ন্ত্রপানির
আমদানী/রিানী পারনমি
প্রদান।

আয়নায়নকারী নবনকরণ
উৎপন্ন কযরনা এমন
ন্ত্রপানি /পদাথ-এর
ভ
আমদানী/রিানীর লযেয
NOC প্রদান।

আযবদন
প্রানি
সাযপযে
বাপশনি আইি-২০১২ এবং
পানিনবনি নবনর্মালা-১৯৯৭
অনু ায়ী পারনমি প্রদান করা
হয়।

আযবদন
প্রানি
সাযপযে
বাপশনি আইি-২০১২ এবং
পানিনবনি নবনর্মালা-১৯৯৭
অনু ায়ী NOC প্রদান করা হয়।

প্রযয়াজনীয় কাগজপে
এবং প্রানিস্থান/ক্ষ াগায াগ
(৪)
১২/এ, আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
১. ক্ষচয়ারমযান, বাপশননক-এর বরাবযর
আযবদনপে;
২. আযবদনকারী কিৃক
ভ
পূরণকৃি
নির্ানরর্
ৃ
আদবেি ফরম;
৩. ক্ষমনডযকল সাটিভ নফযকি;
৪. সংস্থার প্রধ্ান কিৃক প্রদে প্রিযয়ন পে
(নবায়যনর ক্ষেযে);
৫. RO/SRO প্রনশেযণর সনদ;
৬. RO/SRO পরীোয় উেীযণরভ প্রমাণপে;
এবং
৭. নবায়যনর ক্ষেযে পূযব ইসু
ভ যকৃি RO/SRO
লাইযসযন্সর কনপ।
প্রানি স্থান : বাপশননক, অথনরটি র্বন, ই১২/এ, আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
১. ক্ষচয়ারমযান, বাপশননক-এর বরাবযর
আযবদনপে;
২. আমদানী/রিানী লাইযসযন্সর কনপ;
৩. আযবদনকারী কিৃক
ভ
পূরণকৃি
নির্ানরর্
ৃ
পারনমি ফরম;
৪. পারনমি ফী, L/C, Proforma
Invoice, Specification, Type Approval
Certificate, Currency Conversion rate
etc.; এবং
৫. অনযানয িথয (প্রয াজয ক্ষেযে)।
প্রানি স্থান : বাপশননক, অথনরটি র্বন, ই১২/এ, আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
১. ক্ষচয়ারমযান, বাপশননক-এর বরাবযর
আযবদনপে;
২. ন্ত্রপানি/পদাথ-এর
ভ
Specification;
৩. NOC ফী ; এবং
৪. প্রয াজয ক্ষেযে পনরদশনভ ফী।
ক্ষ াগায াগ : বাপশননক, অথনরটি র্বন, ই১২/এ, আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
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শহযরর ক্ষেযে) এর
মাধ্যযম।

ক্ষসবার মূলয এবং
পনরযশাধ্ পদ্ধনি
(৫)

নবনামূযলয

মযধ্য

ক্ষসবা প্রদাযনর সময়সীমা
(৬)
(পূণাঙ্গ
ভ িথযানদ প্রানি
সাযপযে)।
ক. নিু ন লাইযসন্স:
আযবদযনর ২০-৪৫ কম ভ
নদবযসর মযধ্য; এবং
খ্. নবায়নকৃি লাইযসন্স:
আযবদযনর ৫-১০ কম ভ
নদবযসর মযধ্য।

পানিনবনি
নবনর্মালা১৯৯৭এর িফনসল৭
অনু ায়ী
নির্ানরর্
ৃ
পারনমি
ফী।

আযবদযনর ২০-২৫ কম ভ
নদবযসর মযধ্য।

দানয়ত্বপ্রাি কমকিভ
ভ া
(নাম, পদনব, ক্ষফান নম্বর ও ইযমইল)
(৭)

ড. সিযক্তজৎ ক্ষর্াষ
পনরচালক
ননউনক্লয়ার ক্ষসফটি এন্ড নসনকউনরটি
নবর্াগ
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১০১৬
ই-ক্ষমইল:
ghosesatyajit@yahoo.com

ড. ক্ষমযহরুন নাহার
পনরচালক
নবনকরণ ননয়ন্ত্রণ নবর্াগ
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১০০৩
ই-ক্ষমইল: meherun@baera.gov.bd

ক্ষপ-অডভার
(ঢাকা
শহযরর
ক্ষেযে)/
নডনড
(অনযানয
শহযরর ক্ষেযে) এর
মাধ্যযম।
ক. কিৃপে কিৃক
ভ
ননধ্ানরি
ভ
হাযর / প্রনি
NOC বাবদ; এবং
খ্. প্রয াজয ক্ষেযে
কিৃপে
কিৃক
ভ
ননধ্ানরি
ভ
হাযর
পনরদশনভ ফী।
ক্ষপ-অডভার
(ঢাকা
শহযরর
ক্ষেযে)/
নডনড
(অনযানয

ক) পূণাঙ্গ
ভ
ক্ষরগুযলিরী
িথয
প্রদাযনর
আনুমাননক ১৫-২০ কম ভ
নদবযসর মযধ্য (পনরদশনভ
বযিীি); এবং
খ্) পনরদশযনর
ভ
ক্ষেযে
আনুমাননক ২০-২৫ কম ভ
নদবযসর মযধ্য।

ড. ক্ষমযহরুন নাহার
পনরচালক
নবনকরণ ননয়ন্ত্রণ নবর্াগ
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১০০৩
ই-ক্ষমইল: meherun@baera.gov.bd

শহযরর ক্ষেযে) এর
মাধ্যযম।

ি.
নং
(১)
৯.

১০.

১১.

১২.

ক্ষসবার নাম

ক্ষসবা প্রদান পদ্ধনি

(২)
ননউক্লীয় স্থাপনা/ ননউক্লীয়
পদাথ ভ সম্পনকভি জরুরী
অবস্থা
(র্িনা/দুর্িনা)
ভ
ক্ষমাকাযবলায়
সহায়িা
প্রদান।

(৩)
বযক্তি/উপ ুি
কিৃপ
ভ যের
মাধ্যযম জরুরী অবস্থা অবনহি
হওয়ার পর মাো (INES
অনু ায়ী) /গুরুত্ব নবযবচনায়
দ্রুিিম সমযয় প্রযয়াজনীয়
বযবস্থা গ্রহণ করা হয়।

নবনকরণ স্থাপনা/ক্ষিজক্তিয়
পদাথ/নবনকরণ
ভ
উৎপাদনকারী
ন্ত্রপানি
সম্পনকভি জরুরী অবস্থা
(র্িনা/দুর্িনা)
ভ
ক্ষমাকাযবলায়
সহায়িা
প্রদান।
র্থ্য
অবমুিকরণ
নিদেৃনশকা-২০১৫
এর
আওিায় িথয প্রদান।

বযক্তি/উপ ুি
কিৃপ
ভ যের
মাধ্যযম জরুরী অবস্থা অবনহি
হওয়ার পর মাো (INES
অনু ায়ী) /গুরুত্ব নবযবচনায়
দ্রুিিম সমযয় প্রযয়াজনীয়
বযবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ক্ষচয়ারমযান, বাপশননক-এর বরাবযর
আযবদনপে (প্রয াজয ক্ষেযে)।

বযক্তি/উপ ুি
কিৃপ
ভ যের
মাধ্যযম আযবদন পাওয়ার পর
িথয অবমুিকরণ ননযদভনশকা২০১৫
অনু ায়ী
থা থ
কিৃপ
ভ যের
অনুযমাদনিযম
ক্ষরগুযলিরী িথযানদ প্রদান করা
হয়।

িথয অবমুিকরণ ননযদভনশকায় সং ুি
নির্ানরর্
ৃ
ফরম (পনরনশষ্ট ১-৩)।

ক্ষরগুযলিরী নবষযয় পরামশ ভ
প্রদান।

ক. বযক্তি/উপ ুি কিৃপ
ভ যের
অনুযরাধ্িযম নবনকরণ সুরো
ও ননউক্লীয় ননরাপো সম্পনকভি
আইন, নবনধ্, প্রনবধ্ান, গাইড
এবং
অনযানয
নবষযয়
প্রযয়াজনীয় পরামশ প্রদান
ভ
করা
হয়; এবং

ক্ষচয়ারমযান,
বাপশননক-এর
বরাবযর
আযবদনপে/ ক্ষ াগায াযগর মাধ্যযম।

খ্. সরাসনর সাোযির মাধ্যযম
অথবা ক্ষিনলযফান এর মাধ্যযম।

প্রযয়াজনীয় কাগজপে
এবং প্রানিস্থান/ক্ষ াগায াগ
(৪)
ক্ষচয়ারমযান,
বাপশননক-এর
বরাবযর
আযবদনপে (প্রয াজয ক্ষেযে)।
ক্ষ াগায াগ : বাপশননক, অথনরটি র্বন, ই১২/এ, আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।

ক্ষ াগায াগ : বাপশননক, অথনরটি র্বন, ই১২/এ, আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।

প্রানি স্থান : ওযয়বসাইি।

প্রানি স্থান : বাপশননক, অথনরটি র্বন, ই১২/এ, আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।

ক্ষসবার মূলয এবং
পনরযশাধ্ পদ্ধনি
(৫)
জরুরী
অবস্থার
মাো/গুরুত্ব
নবযবচনায় কিৃপ
ভ ে
কিৃক
ভ
ননধ্ানরি
ভ
হাযর।

ক্ষসবা প্রদাযনর সময়সীমা

জরুরী
অবস্থার
মাো/গুরুত্ব
নবযবচনায় কিৃপ
ভ ে
কিৃক
ভ
ননধ্ানরি
ভ
হাযর।

১-৩ কম নদবযসর
ভ
মযধ্য।

ক্ষসবাযর্যদ
িথয
অবমুিকরণ
ননযদভনশকা-২০১৫
অনু ায়ী কিৃপ
ভ ে
কিৃক
ভ
ননধ্ানরি
ভ
হাযর (পনরনশষ্ট ৪
দ্রষ্টবয) ।

ক্ষসবাযর্যদ
িথয
অবমুিকরণ
ননযদভনশকা-২০১৫
অনু ায়ী।
১) অনুযরাধ্ প্রানির পর
২০ কা নদবস।
ভ
২) অপারগিার কারণ
১০ কা নদবস।
ভ
কিৃপ
ভ ে কিৃক
ভ ননধ্ানরি
ভ
সমযয়।

নবনামূযলয

(৬)
১-৩ কম নদবযসর
ভ
মযধ্য।

দানয়ত্বপ্রাি কমকিভ
ভ া
(নাম, পদনব, ক্ষফান নম্বর ও ইযমইল)
(৭)
ড. সিযক্তজৎ ক্ষর্াষ
পনরচালক
ননউনক্লয়ার ক্ষসফটি এন্ড নসনকউনরটি
নবর্াগ
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১০১৬
ই-ক্ষমইল:
ghosesatyajit@yahoo.com
ড. ক্ষমযহরুন নাহার
পনরচালক
নবনকরণ ননয়ন্ত্রণ নবর্াগ
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১০০৩
ই-ক্ষমইল: meherun@baera.gov.bd
ক্ষমাোঃ আফছার উক্তদ্দন
উর্ধ্িন
ভ প্রশাসননক কমকিভ
ভ া
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১০৪০
ক্ষমাবাইল :+৮৮-০১৯২১৬৯৯৪৭৩

রানশদ আহম্মদ আনমরী
পনরচালক
পনরকল্পনা ও উন্নয়ন নবর্াগ
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১০১২
ই-ক্ষমইল: rdamiree@yahoo.com
ড. জাহানারা ক্ষবগম
প্রধ্ান ববজ্ঞাননক কমকিভ
ভ া, NSSD
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১৩৮২
ই-ক্ষমইল:
jahanara@baera.gov.bd
ড. ক্ষমযহরুন নাহার
পরিচালক, RCD
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১০০৩
ই-ক্ষমইল:
meherun@baera.gov.bd
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২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা
ি.
নং

ক্ষসবার নাম

ক্ষসবা প্রদান পদ্ধনি

প্রযয়াজনীয় কাগজপে
এবং প্রানিস্থান/ক্ষ াগায াগ

(১)
১.

(২)
কমকিভ
ভ া/কমচারীযদর
ভ
জনয
প্রনশেণ আযয়াজন।

(৩)
নবষয়নর্নেক
পাঠ্যসূচী
অনুয়ায়ী
ক্ষেণীকযে পাঠ্দান এবং এিদ্সংিাি
এক্সসারসাইজ ও ক্তিযলর মাধ্যযম প্রনশেণ
প্রদান করা হয়।

২.

লাইযেরী সুনবধ্া প্রদান।

৩.

কিৃপ
ভ যের
মালামাল
(ক্ষষ্টশনারী,
কম্পম্পউিার
সামগ্রী, গানিসহ অনযানয
দ্রবযানদ) িয়,
ন্ত্রপানি
ক্ষমরামিসহ
সানবক
ভ
রেণাযবেণ
সংিাি
ক্ষসবা।
ক্ষরগুযলিরী ক্ষসবা সংিাি
ইযনাযর্শন।

কিৃপ
ভ যের কমকিভ
ভ া কমচারীযদর
ভ
চানহদা
অনু ায়ী লাইযেরী ক্ষথযক প্রযয়াজনীয় বই
সরবরাহ করা হয়।
ওযয়বসাইি ও পক্তেকার মাধ্যযম নবজ্ঞনি
প্রকাশ; বযক্তি/উপ ি
ু কিৃপ
ভ যের মাধ্যযম
প্রাি আযবদন কনমটি কিৃক
ভ
াচাই-বাছাই;
এবং

(৪)
প্রানি স্থান : প্রনশেণ ও
ননবন্ধীকরণ
নবর্াগ,
বাপশননক, অথনরটি র্বন,
ই-১২/এ, আগারগাাঁও, ঢাকা১২০৭।
প্রানি স্থান : বাপশননক,
অথনরটি র্বন, ই-১২/এ,
আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।
নবজ্ঞনি অনু ায়ী ননধ্ানরি
ভ
ফরযম আযবদন ও সংনিষ্ট
ডকুযমন্ট।

৪.

৫.

৬.

৭.

ক্ষসবার মূলয
এবং পনরযশাধ্
পদ্ধনি
(৫)
নবনামূযলয

নবনামূযলয

ননধ্ানরি
ভ
মূযলয।

ক্ষসবা প্রদাযনর
সময়সীমা

দানয়ত্বপ্রাি কমকিভ
ভ া
(নাম, পদনব, ক্ষফান নম্বর ও ইযমইল)

(৬)
কিৃপ
ভ ে
কিৃক
ভ
ননধ্ানরি
ভ
সমযয়।

(৭)
রাক্তজয়া পারর্ীন
পনরচালক
প্রনশেণ ও ননবন্ধীকরণ নবর্াগ
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১২৭৪
ই-ক্ষমইল: razeea63@yahoo.com

কিৃপ
ভ ে
কিৃক
ভ
ননধ্ানরি
ভ
সমযয়।
১৫ কা নদবস।
ভ

ক্ষপ-অডভার /ক্ষচক
প্রদাযনর
মাধ্যযম।

ক্ষফান: ০১৭১৬২৭৩১৮৬

ক্ষনাটিস অব অযাওয়াডভ।
কিৃপ
ভ যের ইযনাযর্শন িীম এর পাশাপানশ
a 2I Programme সহ অনযানয IT
প্রনিষ্ঠাযনর সহয ানগিায় ক্ষরগুযলিরী
ক্ষসবার মাযনান্নয়ন করা হয়।

প্রানি স্থান : বাপশননক,
অথনরটি র্বন, ই-১২/এ,
আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নবনামূযলয

কিৃপ
ভ যের
আনথক
ভ
বযবস্থাপনা বাযজি প্রণয়ন,
বাযজি ননয়ন্ত্রণ সংিাি
ক্ষসবা।
কিৃপ
ভ যের
গানির
নসএনক্তজ/
ক্ষপযরাল/নডযজল/অকযিন
িয়।

সরকারী আনথক
ভ নবনধ্- নবধ্ান অনুসরণ
পূবক
ভ বাযজি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং বযয়
ননয়ন্ত্রণ করা হয়।

প্রানি স্থান : বাপশননক,
অথনরটি র্বন, ই-১২/এ,
আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭।

নবনামূযলয

১ জুলাই ক্ষথযক ৩০
জুন।

বযক্তি/উপ ুি
কিৃপ
ভ যের
মাধ্যযম
আযবদন/নরকুক্তজশন পাওয়ার পর।

নবনামূযলয

১-২ কা নদবস।
ভ

কমকিভ
ভ া/কমচারীযদর
ভ
ছুটি
প্রদান।

আযবদন প্রানি সাযপযে নবদযমান
নবনধ্/নবধ্ান অনুসরযণ থা থ কিৃপ
ভ যের
অনুযমাদনিযম ছুটি প্রদান হয়।

১)
থা থ
কিৃপ
ভ যের
সুপানরশ
২) ননধ্ানরি
ভ
ফরযম আযবদন
৩) বযবহারকারী কমকিভ
ভ ার
অনুযমাদন।
প্রানিস্থান : প্রশাসন শাখ্া।
সং ুক্তিসহ
ননধ্ানরি
ভ
ফরম/ছযক আযবদন।
প্রানিস্থান : প্রশাসন শাখ্া।
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আহসানুল হক
উর্ধ্িন
ভ প্রযকৌশলী
Engineering & Maintenance Unit

১ জুলাই ক্ষথযক ৩০
জুন।

ড. ক্ষদবানশস দে
প্রধ্ান প্রযকৌশলী, NSSD
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১৩২৫
ই-ক্ষমইল: datta05@gmail.com
ক্ষমাোঃ শনফকুল ইসলাম
মুখ্য নহসাবরেণ কমকিভ
ভ া, বাপশননক
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১৪৬৭
ই-ক্ষমইল: s_islam1973@yahoo.com
ক্ষমাোঃ আফছার উক্তদ্দন
উর্ধ্িন
ভ প্রশাসননক কমকিভ
ভ া
ক্ষফান: +৮৮-০২-৮১৮১০৪০
ক্ষমাবাইল :+৮৮-০১৯২১৬৯৯৪৭৩

নবনামূযলয

১-২ কা নদবস
ভ

৮.

কমকিভ
ভ াযদর আবানসক ও
দািনরক
ক্ষিনলযফান
সংয াগ ও নবল পনরযশাধ্।

নবল প্রানির পর নবদযমান নবনধ্/নবধ্ান
অনুসরযণ
থা থ
কিৃপ
ভ যের
অনুযমাদনিযম নবল পনরযশাধ্ করা হয়।

আবানসক
ও
দািনরক
ক্ষিনলযফান নবল।
প্রানিস্থান : প্রশাসন শাখ্া।

নবনামূযলয

নবল প্রানির পর ৭
কা নদবস।
ভ

N.B. বাপশনন আইন-২০১২ : বাংলাযদশ পরমাণু শক্তি ননয়ন্ত্রণ আইন-২০১২; পানননবনন নবনধ্মালা-১৯৯৭: পারমাণনবক ননরাপো ও নবনকরণ ননয়ন্ত্রণ নবনধ্মালা-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 (ননউনক্লয়ার ক্ষসফটি এন্ড নসনকউনরটি নডনর্শন), RCD: Radiation Control Division (নবনকরণ ননয়ন্ত্রণ নবর্াগ)।

৩. অনিদ াগ বযবস্থাপিা পদ্ধনর্ (Grievances Redress System):
ক্ষসবা প্রানিযি অসন্তুষ্ট হযল ননযোি পদ্ধনিযি ক্ষ াগায াগ কযর আপনার সমসযা সমাধ্ান করুন
িনমক
নং
১.

২.

৩.

কখ্ন ক্ষ াগায াগ করযবন

কার সযঙ্গ ক্ষ াগায াগ করযবন

ক্ষ াগায াযগর টঠ্কানা

দানয়ত্বপ্রাি
কমকিভ
ভ া
সমাধ্ান নদযি না পারযল

অরিয াগ রিষ্পরি কর্কর্ম
ম া
নাম ও পদবী : ড. ক্ষমযহরুন নাহার
পরিচালক, RCD, BAERA

বাপশননক, অথনরটি র্বন, ই-১২/এ, আগারগাাঁও, ঢাকা-১২০৭
ক্ষফান : +৮৮-০২-৮১৮১০০৩ (অনফস)
ই-ক্ষমইল : meherun_nahar@yahoo.com

অনর্য াগ
ননষ্পনে
কমকিভ
ভ া নননদভষ্ট সমযয়
সমাধ্ান নদযি না পারযল

আরপল কর্কর্ম
ম া
নাম ও পদবী: ক্ষমাহাম্মদ আকবর হুসাইন
অরর্রিক্ত সরচব
নবজ্ঞান ও প্র ক্তু ি মন্ত্রণালয়

আনপল কমকিভ
ভ া নননদভষ্ট
সমযয় সমাধ্ান নদযি না
পারযল

মনন্ত্রপনরষদ নবর্াযগর অনর্য াগ বযবস্থাপনা ক্ষসল

র্বন নং ৬, ১০ম িলা, বাংলাযদশ সনচবালয়, ঢাকা
ক্ষফান: +৮৮-০২-৯৫১৪৫১৪ (অনফস)
+৮৮০১৭১১১৯৩৯৯০ (ক্ষমাবা)
ই-ক্ষমইল: addsecy2@most.gov.bd
ওযয়ব: www.most.gov.bd
অনর্য াগ গ্রহণ ক্ষকন্দ্র
৫নং ক্ষগইি, বাংলাযদশ সনচবালয়, ঢাকা
ওযয়ব: www.grs.gov.bd

ননস্পনের
সময়সীমা
দুই মাস

এক মাস

নিন মাস

৪. আপিার কাদে আমাদের প্রর্যাশা
িনমক নং
১.

প্রনিশ্রুি/ কাক্তিি ক্ষসবা প্রানির লযেয করণীয়
ননধ্ানরি
ভ
ফরম সটঠ্কর্াযব পূরণকরিোঃ আনুষনঙ্গক ডকুযমন্ট সহ আযবদন জমা প্রদান

নসটিযজন্্স চািভ ার নবষযয় দানয়ত্বপ্রাি কমকিভ
ভ া:

২.

কিৃপযের চানহদা অনু ায়ী প্রযয়াজনীয় অনিনরি িথযানদ দ্রুি প্রদান

প্রধ্ান ববজ্ঞাননক কমকিভ
ভ া, NSSD,

৩.
৪.
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সটঠ্ক মাধ্যযম প্রযয়াজনীয় ফী পনরযশাধ্ করা
ক্ষসবার ধ্রণ অনু ায়ী দানয়ত্বপ্রাি কমকিভ
ভ ার সাযথ ক্ষ াগায াগ করা

এ ক্ষক এম রওশন কবীর ক্ষজায়ারদার
ক্ষফান : +৮৮-০২-৮১৮১১৪০
ক্ষসল ক্ষফান : +৮৮-০১৭১১৭০৩৩৫৫
ফযাক্স নং : +৮৮-০২-৮১৮১০১৫

৫.

অনাকাক্তিি নবনকরণ ঝুাঁ নক ক্ষথযক জনসাধ্ারণ, নবনকরণ কমী ও পনরযবযশর ননরাপো ও
সুরোয় আমাযদর সবাত্মক
ভ
সহয ানগিা করা

ই-ক্ষমইল :
zoardar@gmail.com, zoardar1@yahoo.com
আহসানুল হক
উর্ধ্িন
ভ প্রযকৌশলী
Engineering & Maintenance Unit
ক্ষফান: ০১৭১৬২৭৩১৮৬
ই-ক্ষমইল: ahsanbaec03@yahoo.com
ক্ষমাোঃ আমজাদ ক্ষহাযসন
উর্ধ্িন
ভ ববজ্ঞাননক কমকিভ
ভ া, RCD
ফ াি: ০১৭২৫০৮৫১৬৫
ই-ক্ষমইল: amzad@baera.gov.com
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