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বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি ক্তনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ (বাপশক্তনক) 

ই-১২/এ, আগারগাঁও, ডাক বাক্স নং-২৪০, ঢাকা-১২০৭ 

www.baera.gov.bd 
 

সেবা প্রোন প্রক্তিশ্রুক্তি (ক্তেটিদেন ে চার্াৃর) 

১. সিশন ও সমশন 
  

রূপকল্প (Vision) : 

একটি ক্তনর্রৃদ াগ্য ক্তনয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রক্তিষ্ঠার মাধ্যদম পরমাণু শক্তির ক্তনরাপে ও শাক্তিপূণ ৃব্যবহাদরর সক্ষদে েীর্দৃময়াক্তে ক্তনয়ন্ত্রণ, সুরক্ষা ও ক্তস্থক্তিশীলিা 

ক্তনক্তিিকরণ। 
 

অক্তর্লক্ষয (Mission) : 

েনোধারণ এবং ক্তবক্তকরণ কমীদের েীবন ও স্বাস্থয সুরক্ষা এবং পক্তরদবদশ ক্তবরূপ প্রক্তিক্তিয়া ক্তনয়ন্ত্রদণর ক্তনক্তমদে ক্তনরাপো, ক্তেকউক্তরটি, ক্তবক্তকরণ সুরক্ষা ও 

সেফগাডেৃ েংক্তিষ্ট ক্তনউক্লীয় ক্তনয়ন্ত্রণমূলক কমসৃূচীর  থা থ প্রক্তিপালন। 

 

২. প্রসতশ্রুত সিবািমূহ 
 

২.১) নাগক্তরক সেবা 

ি. 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধক্তি প্রদয়ােনীয় কাগেপে 

এবং প্রাক্তিস্হান/স াগাদ াগ 

সেবার মূল্য এবং পক্তরদশাধ 

পদ্ধক্তি 

সেবা প্রোদনর েময়েীমা োক্তয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ 

(নাম, পেক্তব, সফান নম্বর ও ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. আয়নায়নকারী ক্তবক্তকরণ 

উৎে/ক্তবক্তকরণ  ন্ত্রপাক্তি 

ব্যবহারকারীদের সুষ্ঠুর্াদব 

ক্তবক্তকরণ কমকৃান্ড 

পক্তরচালনার েন্য ক্তবক্তকরণ 

কমী/ ক্তবক্তকরণ ক্তনয়ন্ত্রণ 

কমকৃিাৃ [Radiation 

Control 

Officer(RCO)] 

ক্তহোদব কাে করার লদক্ষয 

প্রক্তশক্ষণ প্রোন। 

ওদয়বোইর্-এ ক্তবজ্ঞক্তি 

প্রকাদশর মাধ্যদম । 

১. পূরণকৃি ক্তনধাৃক্তরি আদবেন 

ফরম; 

২. পােদপার্ ৃ োইদের ১ কক্তপ 

ছক্তব; 

৩. ১মবার প্রসশক্ষসে অংশগ্রহসের 

সক্ষসৈ এি.এি.সি. পাসির িনদ;  

৪. RCO েনে নবায়দনর 

প্রক্তশক্ষদণর সক্ষদে RCO 

েনদের ফদর্াকক্তপ; এবং 

৫. প্রক্তশক্ষণ ফী। 

স াগাদ াগ : বাপশক্তনক, অথক্তরটি 

র্বন, ই-১২/এ, আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ ক্তনধাৃক্তরি হাদর 

প্রক্তশক্ষণ ফী। 

 

সপ-অডাৃর (ঢাকা শহদরর 

সক্ষদে)/ ক্তডক্তড (অন্যান্য শহদরর 

সক্ষদে) এর মাধ্যদম। 

ক্তবজ্ঞক্তি প্রকাদশর পর ৩০ 

কম ৃক্তেবদের মদধ্য। 

ি. জাহানারা সবগম 

প্রধান ত্রবজ্ঞাসনক কম মকতমা, 

সনউসিয়ার সিফটি, সিসকউসরটি এন্ড 

সিফগাি ম সবিাগ এবং  

পক্তরচালক (অসতসরক্ত দাসয়ত্ব) 

প্রক্তশক্ষণ ও ক্তনবন্ধীকরণ ক্তবর্াগ 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১২৭৪ 

ই-সমইল:  

jahanara@baera.gov.bd 
 
 

 

 

 

http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/97065eea_3312_45e3_b8b1_690cf0a383b3/Application%20Form.pdf%20(August%202018).pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/97065eea_3312_45e3_b8b1_690cf0a383b3/Application%20Form.pdf%20(August%202018).pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/97065eea_3312_45e3_b8b1_690cf0a383b3/Diagnostic%20Training%20Information.pdf%20(August%202018).pdf
mailto:jahanara@baera.gov.bd
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ি. 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধক্তি প্রদয়ােনীয় কাগেপে 

এবং প্রাক্তিস্হান/স াগাদ াগ 

সেবার মূল্য এবং পক্তরদশাধ 

পদ্ধক্তি 

সেবা প্রোদনর েময়েীমা োক্তয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ 

(নাম, পেক্তব, সফান নম্বর ও ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২. Radiation 

Control 

Officer(RCO)]  

েনে প্রোন। 

Diagnostic X-ray 

Practices-এর RCO 

মূল েনে প্রোদনর েন্য 

পরীক্ষা গ্রহণ এবং পরীক্ষায় 

উেীণ ৃ োদপদক্ষ RCO মূল 

েনে প্রোন করা হয়।  

(প্রক্তিমাদে োধারণ ছুটির 

ক্তেন ব্যিীি ১ম ও ৩য় 

রক্তববার পরীক্ষা অনুক্তষ্ঠি হয়) 

১.  পূরণকৃি ক্তনধাৃক্তরি আদবেন 

ফরম; 

২. RCO প্রক্তশক্ষদণর েনদের 

ফদর্াকক্তপ; 

৩. পােদপার্ ৃ োইদের ২ কক্তপ 

ছক্তব। 

 

প্রাক্তিস্হান: বাপশক্তনক, অথক্তরটি 

র্বন, ই-১২/এ, আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

প্রক্তশক্ষদণর পর ১ম বার 

ক্তবনামূদল্য পরীক্ষা গ্রহণ করা 

হয়। পরীক্ষায় অকৃিকা  ৃ হদল 

পরবিীদি প্রক্তিবার পরীক্ষায় 

অংশগ্রহদণর েন্য কর্তপৃক্ষ 

কর্তকৃ ক্তনধাৃক্তরি হাদর পরীক্ষা 

ফী প্রোন করদি হয়। 

েরােক্তর কযাশ প্রোদনর 

মাধ্যদম। 

RCO পরীক্ষায় 

উেীদণরৃ ৪৫ কম ৃ

ক্তেবদের মদধ্য RCO 

মূল েনে প্রোন করা 

হয়। 

ি. জাহানারা সবগম 

প্রধান ত্রবজ্ঞাসনক কম মকতমা, 

সনউসিয়ার সিফটি, সিসকউসরটি এন্ড 

সিফগাি ম সবিাগ এবং  

পক্তরচালক (অসতসরক্ত দাসয়ত্ব) 

প্রক্তশক্ষণ ও ক্তনবন্ধীকরণ ক্তবর্াগ 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১২৭৪ 

ই-সমইল:  

jahanara@baera.gov.bd 

 

৩. িথ্য অবমুিকরণ 

ক্তনদেকৃ্তশকা (হাল 

নাগােকৃি ২০২০)-

এর আওিায় িথ্য 

প্রোন। 

আদবেন প্রাক্তি োদপদক্ষ িথ্য 

অবমুিকরণ ক্তনদেকৃ্তশকা 

(হাল নাগােকৃি-২০২০)-

অনু ায়ী সরগুদলর্রী িথ্যাক্তে 

প্রোন করা হয়।  

িথ্য অবমুিকরণ ক্তনদেকৃ্তশকায় 

েংযুি ক্তনধাৃক্তরি ফরম (পক্তরক্তশষ্ট 

১-৩) । 

 

প্রাক্তিস্হান: ওদয়বোইর্।  

সেবাদর্দে িথ্য অবমুিকরণ 

ক্তনদেকৃ্তশকা (হাল নাগােকৃি-

২০২০)-অনু ায়ী কর্তপৃক্ষ 

কর্তকৃ ক্তনধাৃক্তরি হাদর (পক্তরক্তশষ্ট 

৪ দ্রষ্টব্য) । 

সেবাদর্দে িথ্য 

অবমুিকরণ ক্তনদেকৃ্তশকা 

(হাল নাগােকৃি-২০২০)-

অনু ায়ী: 

 

১) অনুদরাধ প্রাক্তির পর 

২০ কা  ৃক্তেবে। 

২) অপারগিার কারণ 

১০ কা  ৃক্তেবে। 

সমাোঃ আফছার উসিন 

মুখ্য প্রশােক্তনক কমকৃিাৃ, বাপশক্তনক 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০৪০ 

e-mail:auddin@baera.gov.bd  

সমাোঃ আইয়ুব আলী সেক 

এযািসমসনসেটিি অসফিার ও সবকল্প 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা, বাপশসনক 

সমাবাইলোঃ ০১৯১১৭০৭০৩২,  

সফানোঃ ৮৮০-২-৮১৮১০৪৩, 

ফযাক্স: ৮৮০-২-৮১৮১০১৫ 

e-mail 

pstochair@baera.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/a2a647c3_7774_4af6_992d_df6349cde632/Application%20Form%20Diagnostic%20X-ray%20RCO%20Exam.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/a2a647c3_7774_4af6_992d_df6349cde632/Application%20Form%20Diagnostic%20X-ray%20RCO%20Exam.pdf
mailto:jahanara@baera.gov.bd
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/page/10031b9b_cb6d_4734_b7eb_596a9c7f9b8f/(পরিশিষ্ট%20১-৩).pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/page/10031b9b_cb6d_4734_b7eb_596a9c7f9b8f/(পরিশিষ্ট%20১-৩).pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/page/a1a3a631_5ba6_4480_a6c9_e7db28213acb/৪.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/page/a1a3a631_5ba6_4480_a6c9_e7db28213acb/৪.pdf
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২.২)  প্রাক্তিষ্ঠাক্তনক সেবা 
 

ি. নং সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধক্তি প্রদয়ােনীয় কাগেপে 

এবং প্রাক্তিস্হান/স াগাদ াগ 

সেবার মূল্য এবং 

পক্তরদশাধ পদ্ধক্তি 

সেবা প্রোদনর েময়েীমা োক্তয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ 

(নাম, পেক্তব, সফান নম্বর ও 

ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ক্তনউক্লীয় স্থাপনার 

লাইদেন্স প্রোন। 

 

 

আদবেন প্রাক্তি 

োদপদক্ষ বাপশক্তন 

আইন-২০১২ এবং 

পাক্তনক্তবক্তন 

ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭  

অনু ায়ী লাইদেন্স 

প্রোন করা হয়। 

 

  

১. সচয়ারম্যান, বাপশক্তনক-এর বরাবদর 

আদবেনপে; 

২. আদবেনকারী কর্তকৃ পূরণকৃি ক্তনধাৃক্তরি 

আদবেন ফরম; 

৩. েংক্তিষ্ট লাইদেদন্সর েন্য ক্তনধাৃক্তরি ফী; 

৪. েংক্তিষ্ট লাইদেদন্সর েন্য আইন ও ক্তবক্তধমালা 

অনু ায়ী প্রদয়ােনীয় ডকুদমন্ট; এবং 

৫. অন্যান্য িথ্য (প্রদ ােয সক্ষদে)। 

প্রাক্তিস্হান: বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

পাক্তনক্তবক্তন ক্তবক্তধমালা-

১৯৯৭এর িফক্তেল-৬ 

অনু ায়ী ক্তনধাৃক্তরি 

লাইদেন্স ফী।  

সপ-অডাৃর (ঢাকা শহদরর 

সক্ষদে)/ ক্তডক্তড (অন্যান্য 

শহদরর সক্ষদে) এর 

মাধ্যদম।  

লাইদেন্স েংিাি  প্রদয়ােনীয় 

িথ্যাক্তে প্রাক্তি ও মূল্যায়ন 

োদপদক্ষ ক্তনদে বক্তণিৃ লাইদেন্স 

প্রোদনর েময়েীমা প্রদ ােয 

হদব: 

ক. Siting Licence: ১০ 

মাে (ন্যযনিম); এবং 

খ. Start up (Design 

+ Construction) 

Licence: ১২ মাে 

(ন্যযনিম)। 

ড. েিযক্তেৎ সর্াষ 

প্রকল্প পসরচালক, রূপপুর 

পারমােসবক সবদ্যযৎ সকসের 

পারমােসবক সনরাপত্তা 

তদারসককরসের লসক্ষয                   

বাংলাসদশ পরমাণু শসক্ত সনয়ন্ত্রে 

কর্তমপসক্ষর সনউসিয়ার সরগুসলটরী 

ইনফ্রাোকচার উন্নয়ন প্রকল্প 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০১৬ 

ই-সমইল: 

ghosesatyajit@yahoo.com 

২. বাপশসন আইন, 

২০১২ অনুযায়ী 

সনউিীয়/ 

পারমাণক্তবক পোথ ৃ

অথবা এদের বেযৃ 

িংক্রান্ত িকল 

ধরসের লাইদেন্স/ 

পারসমট প্রোন। 

আদবেন প্রাক্তি 

োদপদক্ষ বাপশক্তন 

আইন-২০১২ এবং 

পাক্তনক্তবক্তন 

ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭  

অনু ায়ী 

লাইদেন্স/পারসমট 

প্রোন করা হয়। 

 

১. সচয়ারম্যান, বাপশক্তনক-এর বরাবদর 

আদবেনপে; 

২. আদবেনকারী কর্তকৃ পূরণকৃি ক্তনধাৃক্তরি 

আদবেন ফরম; 

৩. েংক্তিষ্ট লাইদেন্স/পারসমট েন্য ক্তনধাৃক্তরি 

ফী; 

৪. েংক্তিষ্ট লাইদেন্স/পারসমসটর েন্য আইন ও 

ক্তবক্তধমালা অনু ায়ী প্রদয়ােনীয় ডকুদমন্ট; এবং 

৫. অন্যান্য িথ্য (প্রদ ােয সক্ষদে)। 

প্রাক্তিস্হান: বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

পাক্তনক্তবক্তন ক্তবক্তধমালা-

১৯৯৭এর িফক্তেল-৬ ও 

৭ অনু ায়ী ক্তনধাৃক্তরি 

লাইদেন্স ফী/পারসমট 

ফী।  

সপ-অডাৃর (ঢাকা শহদরর 

সক্ষদে)/ ক্তডক্তড (অন্যান্য 

শহদরর সক্ষদে) এর 

মাধ্যদম।  

 লাইদেন্স/পারসমট েংিাি  

প্রদয়ােনীয় িথ্যাক্তে প্রাক্তি ও 

মূল্যায়ন োদপদক্ষ 

লাইদেন্স/পারসমট প্রোদনর 

েময়েীমা ২০-৯০ কম ৃ ক্তেবদের 

মদধ্য (প্রদ ােয সক্ষদে 

েদিাষেনক পক্তরেশনৃ োদপদক্ষ) 

প্রদ ােয হদব। 

৩. পারমাণক্তবক পোথ ৃ

অথবা  এদের  

বেযৃ ক্তডেদপাোল 

অথবা বেযৃ 

প্রক্তিয়াকরণ  

স্থাপনা গুর্াইয়া 

সফলার েন্য 

লাইদেন্স প্রোন। 

 

আদবেন প্রাক্তি 

োদপদক্ষ বাপশক্তন 

আইন-২০১২ 

এবংপাক্তনক্তবক্তন 

ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭  

অনু ায়ী লাইদেন্স 

প্রোন করা হয়। 

১. সচয়ারম্যান, বাপশক্তনক-এর বরাবদর 

আদবেনপে; 

২. আদবেনকারী কর্তকৃ পূরণকৃি ক্তনধাৃক্তরি 

আদবেন ফরম; 

৩. েংক্তিষ্ট লাইদেদন্সর েন্য ক্তনধাৃক্তরি ফী; 

৪. েংক্তিষ্ট লাইদেদন্সর েন্য আইন ও ক্তবক্তধমালা 

অনু ায়ী প্রদয়ােনীয় ডকুদমন্ট; এবং 

৫. অন্যান্য িথ্য (প্রদ ােয সক্ষদে)। 

প্রাক্তিস্হান: বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

 

পাক্তনক্তবক্তন ক্তবক্তধমালা-

১৯৯৭এর িফক্তেল-৬ 

অনু ায়ী ক্তনধাৃক্তরি 

লাইদেন্স ফী।  

সপ-অডাৃর (ঢাকা 

শহদরর সক্ষদে)/ ক্তডক্তড 

(অন্যান্য শহদরর 

সক্ষদে) এর মাধ্যদম। 

ক. নতুন লাইদেন্স:  

আদবেদনর আনুমাক্তনক  ১২০-

১৮০ কম ৃ ক্তেবদের মদধ্য 

(প্রদ ােয সক্ষদে েদিাষেনক 

পক্তরেশনৃ োদপদক্ষ); এবং 

খ. নবায়নকৃি লাইদেন্স:   

আদবেদনর আনুমাক্তনক ৩০-৪৫ 

কম ৃ ক্তেবদের মদধ্য (পূণাৃঙ্গ 

িথ্যাক্তে প্রাক্তি োদপদক্ষ)। 

http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/A_Class_Form.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/A_Class_Form.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/notices/7fb27a0c_e04b_4095_8e29_6189d3aceef1/Licence%20%20&%20Renewal%20Fees%20extention%2027-11-2016-2.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/notices/7fb27a0c_e04b_4095_8e29_6189d3aceef1/Licence%20%20&%20Renewal%20Fees%20extention%2027-11-2016-2.pdf
mailto:ghosesatyajit@yahoo.com
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/A_Class_Form.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/A_Class_Form.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/notices/7fb27a0c_e04b_4095_8e29_6189d3aceef1/Licence%20%20&%20Renewal%20Fees%20extention%2027-11-2016-2.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/notices/7fb27a0c_e04b_4095_8e29_6189d3aceef1/Licence%20%20&%20Renewal%20Fees%20extention%2027-11-2016-2.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/G%20Class%20Form%20-%20Bangla.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/G%20Class%20Form%20-%20Bangla.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/notices/7fb27a0c_e04b_4095_8e29_6189d3aceef1/Licence%20%20&%20Renewal%20Fees%20extention%2027-11-2016-2.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/notices/7fb27a0c_e04b_4095_8e29_6189d3aceef1/Licence%20%20&%20Renewal%20Fees%20extention%2027-11-2016-2.pdf


                                                                                                                                       পৃষ্ঠা নং 4/10                                                       হালনাগাদকৃত: ২য় ত্রৈমাসিক (সিসিম্বর ২০২১) 

 

 

  

ি. নং সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধক্তি প্রদয়ােনীয় কাগেপে 

এবং প্রাক্তিস্হান/স াগাদ াগ 

সেবার মূল্য এবং 

পক্তরদশাধ পদ্ধক্তি 

সেবা প্রোদনর েময়েীমা োক্তয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ 

(নাম, পেবী, সফান নম্বর ও 

ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪. ক্তনউক্লীয় স্থাপনা 

পক্তরচালনা করার 

লদক্ষয 

RO/SRO 

লাইদেন্স প্রোন। 

আদবেন প্রাক্তি 

োদপদক্ষ বাপশক্তন 

আইন-২০১২ এবং 

পাক্তনক্তবক্তন 

ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭  

অনু ায়ী লাইদেন্স 

প্রোন করা হয়। 

 ১. সচয়ারম্যান, বাপশক্তনক-এর বরাবদর 

আদবেনপে; 

২. আদবেনকারী কর্তকৃ পূরণকৃি ক্তনধাৃক্তরি 

আদবেন ফরম; 

৩. সমক্তডদকল োটিকৃ্তফদকর্; 

৪. েংস্থার প্রধান কর্তকৃ প্রেে প্রিযয়ন পে 

(নবায়দনর সক্ষদে); 

৫. RO/SRO প্রক্তশক্ষদণর েনে; 

৬. RO/SRO পরীক্ষায় উেীদণরৃ প্রমাণপে; 

এবং 

৭. নবায়দনর সক্ষদে পূদব ৃইসুযকৃি RO/SRO 

লাইদেদন্সর কক্তপ। 

প্রাক্তিস্হান: বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

ক্তবনামূদল্য ক. নতুন লাইদেন্স:  আদবেদনর 

৩০-৬০ কম ৃ ক্তেবদের মদধ্য; 

এবং 

 

খ. নবায়নকৃি লাইদেন্স:  

আদবেদনর ০৫-১৫ কম ৃক্তেবদের 

মদধ্য। 

 

 

ড. েিযক্তেৎ সর্াষ 

প্রকল্প পসরচালক, রূপপুর 

পারমােসবক সবদ্যযৎ সকসের 

পারমােসবক সনরাপত্তা 

তদারসককরসের লসক্ষয                   

বাংলাসদশ পরমাণু শসক্ত সনয়ন্ত্রে 

কর্তমপসক্ষর সনউসিয়ার সরগুসলটরী 

ইনফ্রাোকচার উন্নয়ন প্রকল্প 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০১৬ 

ই-সমইল: 

ghosesatyajit@yahoo.com 

৫. ক্তনউক্লীয় স্থাপনা/ 

ক্তনউক্লীয় পোথ ৃ

েম্পক্তকিৃ েরুরী 

অবস্থা 

(র্র্না/দুর্রৃ্না) 

সমাকাদবলায় 

েহায়িা প্রোন। 

ব্যক্তি/উপযুি 

কর্তপৃদক্ষর মাধ্যদম 

েরুরী অবস্থা 

অবক্তহি হওয়ার পর 

মাো (INES 

অনু ায়ী) /গুরুত্ব 

ক্তবদবচনায় দ্রুিিম 

েমদয় প্রদয়ােনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

হয়। 

সচয়ারম্যান, বাপশক্তনক-এর বরাবদর আদবেনপে 

(প্রদ ােয সক্ষদে)। 

 

স াগাদ াগ : বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, ই-

১২/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

েরুরী অবস্থার  

মাো/গুরুত্ব ক্তবদবচনায় 

কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ ক্তনধাৃক্তরি 

হাদর। 

১-৭ কম ৃক্তেবদের মদধ্য। 

৬. পারমানসবক  পোথ ৃ

অথবা এদের বেযৃ 

পক্তরবহদনর েন্য 

লাইদেন্স প্রোন। 

আদবেন প্রাক্তি 

োদপদক্ষ বাপশক্তন 

আইন-২০১২ এবং 

পাক্তনক্তবক্তন 

ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭  

অনু ায়ী লাইদেন্স 

প্রোন করা হয়। 

১. সচয়ারম্যান, বাপশক্তনক-এর বরাবদর 

আদবেনপে; 

২. আদবেনকারী কর্তকৃ পূরণকৃি ক্তনধাৃক্তরি 

আদবেন ফরম; 

৩. েংক্তিষ্ট লাইদেদন্সর েন্য ক্তনধাৃক্তরি ফী; 

৪.আইন ও ক্তবক্তধমালা অনু ায়ী প্রদয়ােনীয় 

ডকুদমন্ট; এবং 

৫. অন্যান্য িথ্য (প্রদ ােয সক্ষদে)। 

প্রাক্তিস্হান: বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

পাক্তনক্তবক্তন ক্তবক্তধমালা-

১৯৯৭এর িফক্তেল-৬ 

অনু ায়ী ক্তনধাৃক্তরি 

লাইদেন্স ফী।  

সপ-অডাৃর (ঢাকা শহদরর 

সক্ষদে)/ ক্তডক্তড (অন্যান্য 

শহদরর সক্ষদে) এর 

মাধ্যদম। 

ক. নতুন লাইদেন্স:  আদবেদনর 

আনুমাক্তনক  ৩০-৯০ কম ৃ

ক্তেবদের মদধ্য (প্রদ ােয সক্ষদে 

েদিাষেনক পক্তরেশনৃ 

োদপদক্ষ); এবং 

খ. নবায়নকৃি লাইদেন্স:  

আদবেদনর আনুমাক্তনক ৩০-৪৫ 

কম ৃ ক্তেবদের মদধ্য (পূণাৃঙ্গ 

সরগুদলর্রী িথ্য প্রাক্তি োদপদক্ষ)।  

http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/স্থাপনা%20পরিচালনা%20করার%20RO-SRO%20Form.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/স্থাপনা%20পরিচালনা%20করার%20RO-SRO%20Form.pdf
mailto:ghosesatyajit@yahoo.com
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/D%20Class%20Form-%20Bangla.Pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/D%20Class%20Form-%20Bangla.Pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/notices/7fb27a0c_e04b_4095_8e29_6189d3aceef1/Licence%20%20&%20Renewal%20Fees%20extention%2027-11-2016-2.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/notices/7fb27a0c_e04b_4095_8e29_6189d3aceef1/Licence%20%20&%20Renewal%20Fees%20extention%2027-11-2016-2.pdf
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ি. নং সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধক্তি প্রদয়ােনীয় কাগেপে 

এবং প্রাক্তিস্হান/স াগাদ াগ 

সেবার মূল্য এবং 

পক্তরদশাধ পদ্ধক্তি 

সেবা প্রোদনর েময়েীমা োক্তয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ 

(নাম, পেবী, সফান নম্বর ও 

ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭. ক্তবক্তকরণ স্থাপনা/ 

সিেক্তিয় পোথ/ৃ 

সিেক্তিয় বেযৃ 

ব্যবস্থাপনা/ ক্তবক্তকরণ 

উৎপােনকারী 

 ন্ত্রপাক্তি েংক্তিষ্ট 

কমকৃাদন্ডর 

অনুদমােন 

(লাইদেন্স) প্রোন। 

আদবেন প্রাক্তি 

োদপদক্ষ বাপশক্তন 

আইন-২০১২ এবং 

পাক্তনক্তবক্তন 

ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭  

অনু ায়ী লাইদেন্স 

প্রোন করা হয়। 

১. সচয়ারম্যান, বাপশক্তনক-এর বরাবদর 

আদবেনপে; 

২. আদবেনকারী কর্তকৃ পূরণকৃি ক্তনধাৃক্তরি 

আদবেন ফরম; 

৩. েংক্তিষ্ট লাইদেদন্সর েন্য ক্তনধাৃক্তরি ফী; 

৪. আইন ও ক্তবক্তধমালা অনু ায়ী প্রদয়ােনীয় 

ডকুদমন্ট; এবং 

৫. অন্যান্য িথ্য (প্রদ ােয সক্ষদে)। 

প্রাক্তিস্হান: বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

 

পাক্তনক্তবক্তন ক্তবক্তধমালা-

১৯৯৭ এর িফক্তেল-৬ 

অনু ায়ী ক্তনধাৃক্তরি 

লাইদেন্স ফী।  

 

সপ-অডাৃর (ঢাকা শহদরর 

সক্ষদে)/ ক্তডক্তড (অন্যান্য 

শহদরর সক্ষদে) এর 

মাধ্যদম। 

ক. নতুন লাইদেন্স:  আদবেদনর 

আনুমাক্তনক  ৩০-৯০ কম ৃ

ক্তেবদের মদধ্য (প্রদ ােয সক্ষদে 

েদিাষেনক পক্তরেশনৃ 

োদপদক্ষ); এবং 

খ. নবায়নকৃি লাইদেন্স:  

আদবেদনর আনুমাক্তনক ৩০-৪৫ 

কম ৃ ক্তেবদের মদধ্য (পূণাৃঙ্গ 

সরগুদলর্রী িথ্যাক্তে প্রাক্তি 

োদপদক্ষ)। 

ড. সমদহরুন নাহার 

পক্তরচালক 

ক্তবক্তকরণ, পসরবহন ও বজময সনরাপত্তা 

ক্তবর্াগ 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০০৩ 

ই-সমইল: 

meherun@baera.gov.bd 

 

 

৮. সিেক্তিয় পোথ ৃ

/ক্তবক্তকরণ 

উৎপােনকারী 

 ন্ত্রপাক্তির 

আমোনী/রিানীর 

অনুসমাদন 

(আমোনী/রিানী 

লাইদেন্স) প্রোন। 

আদবেন প্রাক্তি 

োদপদক্ষ বাপশক্তন 

আইন-২০১২ এবং 

পাক্তনক্তবক্তন 

ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭  

অনু ায়ী লাইদেন্স 

প্রোন করা হয়। 

১. সচয়ারম্যান, বাপশক্তনক-এর বরাবদর 

আদবেনপে; 

২. আদবেনকারী কর্তকৃ পূরণকৃি ক্তনধাৃক্তরি 

আদবেন ফরম; 

৩. েংক্তিষ্ট লাইদেদন্সর েন্য ক্তনধাৃক্তরি ফী; 

৪.আইন ও ক্তবক্তধমালা অনু ায়ী প্রদয়ােনীয় 

ডকুদমন্ট; এবং ৫. অন্যান্য িথ্য (প্রদ ােয 

সক্ষদে)। 

প্রাক্তিস্হান: বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

 

পাক্তনক্তবক্তন ক্তবক্তধমালা-

১৯৯৭এর িফক্তেল-৬ 

অনু ায়ী ক্তনধাৃক্তরি 

লাইদেন্স ফী।  

 

সপ-অডাৃর (ঢাকা শহদরর 

সক্ষদে)/ ক্তডক্তড (অন্যান্য 

শহদরর সক্ষদে) এর 

মাধ্যদম। 

ক. নতুন লাইদেন্স:  আদবেদনর 

আনুমাক্তনক ২০-২৫ কম ৃক্তেবদের 

মদধ্য; এবং 

খ. নবায়নকৃি লাইদেন্স:  

আদবেদনর আনুমাক্তনক ২০-২৫ 

কম ৃক্তেবদের মদধ্য। 

৯. সিেক্তিয় পোথ,ৃ 

অথবা এদের বেযৃ 

পক্তরবহদনর েন্য  

অনুদমােন 

(লাইদেন্স)  প্রোন। 

আদবেন প্রাক্তি 

োদপদক্ষ বাপশক্তন 

আইন-২০১২ এবং 

পাক্তনক্তবক্তন 

ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭  

অনু ায়ী লাইদেন্স 

প্রোন করা হয়। 

১. সচয়ারম্যান, বাপশক্তনক-এর বরাবদর 

আদবেনপে; 

২. আদবেনকারী কর্তকৃ পূরণকৃি ক্তনধাৃক্তরি 

আদবেন ফরম; 

৩. েংক্তিষ্ট লাইদেদন্সর েন্য ক্তনধাৃক্তরি ফী; 

৪.আইন ও ক্তবক্তধমালা অনু ায়ী প্রদয়ােনীয় 

ডকুদমন্ট; এবং 

৫. অন্যান্য িথ্য (প্রদ ােয সক্ষদে)। 

প্রাক্তিস্হান: বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

পাক্তনক্তবক্তন ক্তবক্তধমালা-

১৯৯৭এর িফক্তেল-৬ 

অনু ায়ী ক্তনধাৃক্তরি 

লাইদেন্স ফী।  

সপ-অডাৃর (ঢাকা শহদরর 

সক্ষদে)/ ক্তডক্তড (অন্যান্য 

শহদরর সক্ষদে) এর 

মাধ্যদম। 

ক. নতুন লাইদেন্স:  আদবেদনর 

আনুমাক্তনক  ৩০-৯০ কম ৃ

ক্তেবদের মদধ্য (প্রদ ােয সক্ষদে 

েদিাষেনক পক্তরেশনৃ 

োদপদক্ষ); এবং 

খ. নবায়নকৃি লাইদেন্স:  

আদবেদনর আনুমাক্তনক ৩০-৪৫ 

কম ৃ ক্তেবদের মদধ্য (পূণাৃঙ্গ 

সরগুদলর্রী িথ্য প্রাক্তি োদপদক্ষ)।  

http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules97%20with%20Schedules_Bangla.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules97%20with%20Schedules_Bangla.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/C_Class_Form-_Bangla%20(1).pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/C_Class_Form-_Bangla%20(1).pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/notices/7fb27a0c_e04b_4095_8e29_6189d3aceef1/Licence%20%20&%20Renewal%20Fees%20extention%2027-11-2016-2.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/notices/7fb27a0c_e04b_4095_8e29_6189d3aceef1/Licence%20%20&%20Renewal%20Fees%20extention%2027-11-2016-2.pdf
mailto:meherun@baera.gov.bd
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/E_Class_Form-_Bangla%20(1).pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/E_Class_Form-_Bangla%20(1).pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/notices/7fb27a0c_e04b_4095_8e29_6189d3aceef1/Licence%20%20&%20Renewal%20Fees%20extention%2027-11-2016-2.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/notices/7fb27a0c_e04b_4095_8e29_6189d3aceef1/Licence%20%20&%20Renewal%20Fees%20extention%2027-11-2016-2.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/D%20Class%20Form-%20Bangla.Pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/D%20Class%20Form-%20Bangla.Pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/notices/7fb27a0c_e04b_4095_8e29_6189d3aceef1/Licence%20%20&%20Renewal%20Fees%20extention%2027-11-2016-2.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/notices/7fb27a0c_e04b_4095_8e29_6189d3aceef1/Licence%20%20&%20Renewal%20Fees%20extention%2027-11-2016-2.pdf
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ি. নং সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধক্তি প্রদয়ােনীয় কাগেপে 

এবং প্রাক্তিস্হান/স াগাদ াগ 

সেবার মূল্য এবং 

পক্তরদশাধ পদ্ধক্তি 

সেবা প্রোদনর েময়েীমা োক্তয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ 

(নাম, পেবী, সফান নম্বর ও 

ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১০. সিেক্তিয় পোথ ৃ

/ক্তবক্তকরণ 

উৎপােনকারী 

 ন্ত্রপাক্তির 

আমোনী/রিানীর 

অনুদমােন 

(পারক্তমর্) প্রোন। 

আদবেন প্রাক্তি 

োদপদক্ষ বাপশক্তন 

আইন-২০১২ এবং 

পাক্তনক্তবক্তন 

ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭ 

অনু ায়ী  পারক্তমর্ 

প্রোন করা হয়। 

১. সচয়ারম্যান, বাপশক্তনক-এর বরাবদর 

আদবেনপে; 

২. আমোনী/রিানী লাইদেদন্সর কক্তপ; 

৩. আদবেনকারী কর্তকৃ পূরণকৃি ক্তনধাৃক্তরি 

পারক্তমর্ ফরম; 

৪. পারক্তমর্ ফী, L/C, Proforma Invoice, 

Specification,  Source Certificate, 

Type Approval Certificate, 

Currency Conversion rate etc.; এবং 

৫. অন্যান্য িথ্য (প্রদ ােয সক্ষদে)। 

প্রাক্তিস্হান: বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

 

পাক্তনক্তবক্তন ক্তবক্তধমালা-

১৯৯৭ এর িফক্তেল-৭ 

অনু ায়ী ক্তনধাৃক্তরি 

পারক্তমর্ ফী।  

সপ-অডাৃর (ঢাকা শহদরর 

সক্ষদে)/ ক্তডক্তড (অন্যান্য 

শহদরর সক্ষদে) এর 

মাধ্যদম। 

আদবেদনর ২৫-৩০ কম ৃক্তেবদের 

মদধ্য। 

ড. সমদহরুন নাহার 

পক্তরচালক 

ক্তবক্তকরণ, পসরবহন ও বজময সনরাপত্তা 

ক্তবর্াগ 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০০৩ 

ই-সমইল: 

meherun@baera.gov.bd 

১১. আয়নায়নকারী 

ক্তবক্তকরণ উৎপন্ন 

কদরনা এমন 

 ন্ত্রপাক্তি /পোথ-ৃএর 

আমোনী/রিানীর 

লদক্ষয NOC 

প্রোন। 

আদবেন প্রাক্তি 

োদপদক্ষ বাপশক্তন 

আইন-২০১২ এবং 

পাক্তনক্তবক্তন 

ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭ 

অনু ায়ী NOC 

প্রোন করা হয়। 

১. সচয়ারম্যান, বাপশক্তনক-এর বরাবদর 

আদবেনপে; 

২. ন্ত্রপাক্তি/পোথ-ৃএর Specification; 

৩. Proforma Invoice 

৪.NOC ফী ; এবং 

৫.  প্রদ ােয সক্ষদে সবসধ সমাতাসবক কর্তপৃক্ষ 

কর্তকৃ ক্তনধাৃক্তরি হাদর পক্তরেশনৃ ফী।  

 

স াগাদ াগ : বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, ই-

১২/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

ক. কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ 

ক্তনধাৃক্তরি হাদর / প্রক্তি 

NOC বাবে;  

খ. প্রদ ােয সক্ষদে সবসধ 

সমাতাসবক কর্তপৃক্ষ 

কর্তকৃ ক্তনধাৃক্তরি হাদর 

পক্তরেশনৃ ফী। 

সপ-অডাৃর (ঢাকা শহদরর 

সক্ষদে)/ ক্তডক্তড (অন্যান্য 

শহদরর সক্ষদে) এর 

মাধ্যদম। 

ক) পূণাৃঙ্গ সরগুদলর্রী িথ্য 

প্রোদনর আনুমাক্তনক ২০-২৫ কম ৃ

ক্তেবদের মদধ্য (পক্তরেশনৃ 

ব্যিীি); এবং 

খ) পক্তরেশদৃনর সক্ষদে 

আনুমাক্তনক ৩০-৪৫ কম ৃক্তেবদের 

মদধ্য (পক্তরেশনৃ োদপদক্ষ)। 

১২. ক্তবক্তকরণ 

স্থাপনা/সিেক্তিয় 

পোথ/ৃক্তবক্তকরণ 

উৎপােনকারী 

 ন্ত্রপাক্তি েম্পক্তকিৃ 

েরুরীঅবস্থা 

(র্র্না/দুর্রৃ্না) 

সমাকাদবলায় 

েহায়িা প্রোন। 

ব্যক্তি/উপযুি 

কর্তপৃদক্ষর মাধ্যদম 

েরুরী অবস্থা 

অবক্তহি হওয়ার পর 

মাো/গুরুত্ব 

ক্তবদবচনায় দ্রুিিম 

েমদয় প্রদয়ােনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

হয়। 

 

 

সচয়ারম্যান, বাপশক্তনক-এর বরাবদর আদবেনপে 

(প্রদ ােয সক্ষদে)। 

 

স াগাদ াগ : বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, ই-

১২/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

েরুরী অবস্থার  

মাো/গুরুত্ব ক্তবদবচনায় 

কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ ক্তনধাৃক্তরি 

হাদর।  

১-৭ কম ৃক্তেবদের মদধ্য।  

http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/Import%20Export%20Permit%20Form.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/e475e92c_a0dd_44e5_aaaf_d504a1afba35/Import%20Export%20Permit%20Form.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules97%20with%20Schedules_Bangla.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules97%20with%20Schedules_Bangla.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/page/5a448063_ccfa_4407_b58a_aef4a245e46d/ফী.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/page/5a448063_ccfa_4407_b58a_aef4a245e46d/ফী.pdf
mailto:meherun@baera.gov.bd
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/e10349dd_660f_49ce_b2f6_5e2e83ede645/BAER%20Act%202012.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/95b6745e_a194_4b9b_bd42_b9ccff37ba5b/NSRC%20Rules%2097%20(Bangla).pdf
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ি. নং সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধক্তি প্রদয়ােনীয় কাগেপে 

এবং প্রাক্তিস্হান/স াগাদ াগ 

সেবার মূল্য এবং 

পক্তরদশাধ পদ্ধক্তি 

সেবা প্রোদনর েময়েীমা োক্তয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ 

(নাম, পেবী, সফান নম্বর ও 

ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৩. সরগুদলর্রী ক্তবষদয় 

পরামশ ৃপ্রোন। 

 

 

ক. ব্যক্তি/উপযুি 

কর্তপৃদক্ষর 

অনুদরাধিদম 

ক্তবক্তকরণ সুরক্ষা ও 

ক্তনউক্লীয় ক্তনরাপো 

েম্পক্তকিৃ আইন, 

ক্তবক্তধ,  প্রক্তবধান, 

গাইড এবং অন্যান্য 

ক্তবষদয় প্রদয়ােনীয় 

পরামশ ৃ প্রোন করা 

হয়; এবং 

 

খ. েরােক্তর 

োক্ষাদির মাধ্যদম 

অথবা সর্ক্তলদফান 

এর মাধ্যদম। 

সচয়ারম্যান, বাপশক্তনক-এর বরাবদর 

আদবেনপে/ স াগাদ াদগর মাধ্যদম। 

 

প্রাক্তিস্হান: বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

ক্তবনামূদল্য কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ ক্তনধাৃক্তরি েমদয়। রাক্তশে আহম্মে আক্তমরী 

পক্তরচালক 

পক্তরকল্পনা ও উন্নয়ন ক্তবর্াগ 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০১২ 

ই-সমইল:  rdamiree@baera.gov.bd 
 

ি. জাহানারা সবগম 

পক্তরচালক (অসতসরক্ত দাসয়ত্ব) 

প্রক্তশক্ষণ ও ক্তনবন্ধীকরণ ক্তবর্াগ 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১২৭৪ 

ই-সমইল:  

jahanara@baera.gov.bd 
 

প্রসকৌ. সমা. সমাস্তাক্তফজুর রহমান 

প্রধান প্রদকৌশলী 

ক্তবক্তকরণ, পসরবহন ও বজময সনরাপত্তা 

ক্তবর্াগ  

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১৩১৯ 

ই-সমইল:  
m.rahman@baera.gov.bd 

১৪. িথ্য অবমুিকরণ 

ক্তনদেকৃ্তশকা (হাল 

নাগােকৃি-২০২০)-

এর আওিায় িথ্য 

প্রোন। 

 

ব্যক্তি/উপযুি 

কর্তপৃদক্ষর মাধ্যদম 

আদবেন পাওয়ার 

পর  িথ্য 

অবমুিকরণ 

ক্তনদেকৃ্তশকা (হাল 

নাগােকৃি-২০২০)-

অনু ায়ী  থা থ 

কর্তপৃদক্ষর 

অনুদমােনিদম 

সরগুদলর্রী িথ্যাক্তে 

প্রোন করা হয়।  

িথ্য অবমুিকরণ ক্তনদেকৃ্তশকায় েংযুি ক্তনধাৃক্তরি 

ফরম (পক্তরক্তশষ্ট ১-৩)। 

 

প্রাক্তিস্হান: ওদয়বোইর্। 

সেবাদর্দে  িথ্য 

অবমুিকরণ ক্তনদেকৃ্তশকা 

(হাল নাগােকৃি-

২০২০)-অনু ায়ী 

কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ ক্তনধাৃক্তরি 

হাদর (পক্তরক্তশষ্ট ৪ দ্রষ্টব্য) । 

সেবাদর্দে  িথ্য অবমুিকরণ 

ক্তনদেকৃ্তশকা (হাল নাগােকৃি-

২০২০)-অনু ায়ী। 

১) অনুদরাধ প্রাক্তির পর ২০ কা  ৃ

ক্তেবে। 

২) অপারগিার কারণ ১০ কা  ৃ

ক্তেবে। 

সমাোঃ আফছার উসিন 

মুখ্য প্রশােক্তনক কমকৃিাৃ, বাপশক্তনক 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০৪০ 

e-mail:auddin@baera.gov.bd  

সমাোঃ আইয়ুব আলী সেক 

এযািসমসনসেটিি অসফিার,  ও  

সবকল্প দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কম মকতমা, 

বাপশসনক 

সমাবাইলোঃ ০১৯১১৭০৭০৩২,  

সফানোঃ ৮৮০-২-৮১৮১০৪৩, 

ফযাক্স: ৮৮০-২-৮১৮১০১৫ 

e-mail 

pstochair@baera.gov.bd 

 

mailto:jahanara@baera.gov.bd
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/page/10031b9b_cb6d_4734_b7eb_596a9c7f9b8f/(পরিশিষ্ট%20১-৩).pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/page/10031b9b_cb6d_4734_b7eb_596a9c7f9b8f/(পরিশিষ্ট%20১-৩).pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/page/a1a3a631_5ba6_4480_a6c9_e7db28213acb/৪.pdf
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২.৩) অর্যিরীণ সেবা 

ি. 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধক্তি প্রদয়ােনীয় কাগেপে 

এবং প্রাক্তিস্হান /স াগাদ াগ 

সেবার মূল্য এবং পক্তরদশাধ 

পদ্ধক্তি 

সেবা প্রোদনর েময়েীমা োক্তয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ 

(নাম, পেক্তব, সফান নম্বর ও 

ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. লাইদেরী সুক্তবধা 

প্রোন। 

 

কর্তপৃদক্ষর কমকৃিাৃদের 

চাক্তহো অনু ায়ী লাইদেরীদি 

ক্তবদ্যমান বই হদি 

প্রদয়ােনীয় বই েরবরাহ 

করা হয়। 

প্রাক্তিস্হান: বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, 

ই-১২/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

ক্তবনামূদল্য কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ ক্তনধাৃক্তরি 

েমদয়। 

ি. জাহানারা সবগম 

প্রধান ত্রবজ্ঞাসনক কম মকতমা, 

সনউসিয়ার সিফটি, সিসকউসরটি 

এন্ড সিফগাি ম সবিাগ এবং 

পক্তরচালক (অসতসরক্ত দাসয়ত্ব) 

প্রক্তশক্ষণ ও ক্তনবন্ধীকরণ ক্তবর্াগ 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১২৭৪ 

ই-সমইল:  

jahanara@baera.gov.bd 

২. সরগুদলর্রী সেবা 

েংিাি 

ইদনাদর্শন। 

কর্তপৃদক্ষর ইদনাদর্শন র্ীম 

এর পাশাপাক্তশ a2I 

Programme েহ 

অন্যান্য IT প্রক্তিষ্ঠাদনর 

েহদ াক্তগিায় সরগুদলর্রী 

সেবার মাদনান্নয়ন করা হয়। 

প্রাক্তিস্হান: বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, 

ই-১২/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

ক্তবনামূদল্য ১ জুলাই সথদক ৩০ জুন। 

 

ড. সেবাক্তশে েে 

প্রধান প্রদকৌশলী 

পারমােসবক সনরাপত্তা, সুরক্ষা 

ও সিফগাি ম ক্তবর্াগ  

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১৩২৫ 

ই-সমইল: 

datta05@gmail.com 

৩. কর্তপৃদক্ষর আক্তথকৃ 

ব্যবস্থাপনা বাদের্ 

প্রণয়ন, বাদের্ 

ক্তনয়ন্ত্রণ েংিাি 

সেবা। 

েরকারী আক্তথকৃ ক্তবক্তধ- 

ক্তবধান অনুেরণ পূবকৃ 

বাদের্ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন 

এবং ব্যয় ক্তনয়ন্ত্রণ করা হয়। 

প্রাক্তিস্হান: বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, 

ই-১২/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

ক্তবনামূদল্য ১ জুলাই সথদক ৩০ জুন। 

 

আিাদ্যজ্জামান 

উর্ধ্ৃিন ক্তহোবরক্ষণ কমকৃিাৃ, 

বাপশক্তনক 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১৪০২ 

ই-সমইল: 

zamanasad74@yahoo.com 
৪. কর্তপৃদক্ষর 

মালামাল(সষ্টশনারী, 

কক্তম্পউর্ার োমগ্রী, 

গাক্তিেহ অন্যান্য 

দ্রব্যাক্তে) িয়, 

 ন্ত্রপাক্তি 

সমরামিেহ োক্তবকৃ 

রক্ষণাদবক্ষণ 

েংিাি সেবা। 

ওদয়বোইর্ ও পক্তেকার 

মাধ্যদম ক্তবজ্ঞক্তি প্রকাশ; 

ব্যক্তি/উপযুি কর্তপৃদক্ষর 

মাধ্যদম প্রাি আদবেন 

কক্তমটি কর্তকৃ  াচাই-বাছাই; 

এবং সনাটিে অব অযাওয়াড।ৃ 

ক্তবজ্ঞক্তি অনু ায়ী ক্তনধাৃক্তরি ফরদম 

আদবেন ও েংক্তিষ্ট ডকুদমন্ট। 

ক্তনধাৃক্তরি মূদল্য। 

সপ-অডাৃর /সচক প্রোদনর 

মাধ্যদম। 

১৫ কা কৃ্তেবে। আহোনুল হক   

মুখ্য প্রদকৌশলী  

কাসরগসর সবিাগ 

সফান: ০১৭১৬২৭৩১৮৬ 

ই-সমইল: 

ahsanbaec03@yahoo.com 

mailto:jahanara@baera.gov.bd
mailto:datta05@gmail.com
mailto:zamanasad74@yahoo.com
mailto:ahsanbaec03@yahoo.com
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ি. 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রোন পদ্ধক্তি প্রদয়ােনীয় কাগেপে 

এবং প্রাক্তিস্হান /স াগাদ াগ 

সেবার মূল্য এবং পক্তরদশাধ 

পদ্ধক্তি 

সেবা প্রোদনর েময়েীমা োক্তয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ 

(নাম, পেক্তব, সফান নম্বর ও 

ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫. কমকৃিাৃ/কমচৃারী

সের েন্য প্রক্তশক্ষণ 

আদয়ােন।  

 

ক্তবষয়ক্তর্ক্তেক পাঠ্যসূচী 

অনুয়ায়ী সেণীকদক্ষ পাঠোন  

এবং এতদিংিাি 

এক্সোরোইে ও ক্তিদলর 

মাধ্যদম প্রক্তশক্ষণ প্রোন করা 

হয়। 

প্রাক্তিস্হান: বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, 

ই-১২/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

ক্তবনামূদল্য কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ ক্তনধাৃক্তরি 

েমদয়। 

 

সমাোঃ আফছার উক্তিন 

মুখ্য প্রশােক্তনক কমকৃিাৃ 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০৪০ 

সমাবাইল :+৮৮-

০১৯২১৬৯৯৪৭৩ 

auddin@baera.gov.bd  

৬. কর্তপৃদক্ষর গাক্তির 

ক্তেএনক্তে/ 

সপদরাল/ক্তডদেল/ 

অকদর্ন িয়। 

ব্যক্তি/উপযুি কর্তপৃদক্ষর 

মাধ্যদম 

আদবেন/ক্তরকুইক্তেশন 

পাওয়ার পর। 

১)  থা থ কর্তপৃদক্ষর সুপাক্তরশ 

২) ক্তনধাৃক্তরি ফরদম আদবেন 

৩) ব্যবহারকারী কমকৃিাৃর অনুদমােন। 

প্রাক্তিস্হান: প্রশােন ও িংস্থাপন 

সবিাগ। 

ক্তবনামূদল্য ১-২ কা কৃ্তেবে। সমাোঃ আফছার উক্তিন 

মুখ্য প্রশােক্তনক কমকৃিাৃ 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০৪০ 

সমাবাইল :+৮৮-

০১৯২১৬৯৯৪৭৩ 

auddin@baera.gov.bd ৭. কমকৃিাৃ/কমচৃারী

সের ছুটি প্রোন। 

আদবেন প্রাক্তি োদপদক্ষ 

ক্তবদ্যমান ক্তবক্তধ/ক্তবধান 

অনুেরদণ  থা থ কর্তপৃদক্ষর 

অনুদমােনিদম ছুটি প্রোন 

হয়। 

েংযুক্তিেহ ক্তনধাৃক্তরি ফরম/ছদক 

আদবেন। 

প্রাক্তিস্হান: প্রশােন শাখা। 

ক্তবনামূদল্য ১-২ কা কৃ্তেবে 

৮. কমকৃিাৃদের 

আবাক্তেক ও 

োিক্তরক সর্ক্তলদফান 

েংদ াগ ও ক্তবল 

পক্তরদশাধ। 

ক্তবল প্রাক্তির পর ক্তবদ্যমান 

ক্তবক্তধ/ক্তবধান অনুেরদণ 

 থা থ কর্তপৃদক্ষর 

অনুদমােনিদম ক্তবল 

পক্তরদশাধ করা হয়। 

আবাক্তেক ও োিক্তরক সর্ক্তলদফান ক্তবল। 

প্রাক্তিস্হান : প্রশােন শাখা। 

ক্তবনামূদল্য ক্তবল প্রাক্তির পর ৭ 

কা কৃ্তেবে। 

 

N.B. বাপশক্তন আইন-২০১২ : বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি ক্তনয়ন্ত্রণ আইন-২০১২; পাক্তনক্তবক্তন ক্তবক্তধমালা-১৯৯৭: পারমাণক্তবক ক্তনরাপো 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. 
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িক্তমক নং প্রক্তিশ্রুি/ কাক্তিি  সেবা প্রাক্তির লদক্ষয করণীয় 

১. ক্তনধাৃক্তরি ফরম েঠিকর্াদব পূরণকরিোঃ আনুষক্তঙ্গক ডকুদমন্টেহ আদবেন েমাকরণ 

২. কর্তপৃদক্ষর চাক্তহো অনু ায়ী প্রদয়ােনীয় অক্তিক্তরি িথ্যাক্তে দ্রুি প্রোন 

৩. েঠিক মাধ্যদম প্রদয়ােনীয় ফী পক্তরদশাধ করা 

৪. সেবার ধরণ অনু ায়ী োক্তয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃর োদথ স াগাদ াগ করা 

৫. অনাকাক্তিি ক্তবক্তকরণ ঝুঁক্তক সথদক েনোধারণ, ক্তবক্তকরণ কমী ও পক্তরদবদশর ক্তনরাপো ও সুরক্ষায় আমাদের 

েবাৃত্মক েহদ াক্তগিা করা 

 

৪. অক্তর্দ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধক্তি (Grievances Redress System):  

সেবা প্রাক্তিদি অেন্তুষ্ট হদল ক্তনদোি পদ্ধক্তিদি স াগাদ াগ কদর আপনার েমস্যা েমাধান করুন 

িক্তমক নং কখন স াগাদ াগ করদবন কার েদঙ্গ স াগাদ াগ করদবন স াগাদ াদগর ঠিকানা ক্তনস্পক্তের েময়েীমা 

১. োক্তয়ত্বপ্রাি কমকৃিাৃ েমাধান ক্তেদি 

না পারদল 

 

 

অসিসযাগ সনষ্পসত্ত কম মকতমা 

নাম ও পেবী : ড. সমদহরুন নাহার  

পসরচালক, ক্তবক্তকরণ, পসরবহন ও বজময সনরাপত্তা ক্তবর্াগ 

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি ক্তনয়ন্ত্রণ কর্তমপক্ষ  

বাপশক্তনক, অথক্তরটি র্বন, ই-১২/এ, আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭ 

সফান : +৮৮-০২-৮১৮১০০৩ (অক্তফে) 

ই-সমইল : meherun@baera.gov.bd 

৩০ কা কৃ্তেবে 

 

২. অক্তর্দ াগ ক্তনষ্পক্তে কমকৃিাৃ ক্তনক্তেষৃ্ট 

েমদয় েমাধান ক্তেদি না পারদল 

 

আসপল কম মকতমা  

নাম ও পেবী: েনাব সমা: আব্দুল সমাক্তমন 

যুগ্মিসচব 

ক্তবজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় 

র্বন নং ৬, ১০ম িলা, বাংলাদেশ েক্তচবালয়, ঢাকা  

সফান: +৮৮-০২-৯৫৪৯৫২৩  

              সমাবা: ০১৭১২৯৩৯৩৬৩ 

 ই-সমইল: dta@most.gov.bd 

ওদয়ব: www.most.gov.bd 

 ২০ কা কৃ্তেবে  

 

৩. 

আক্তপল কমকৃিাৃ ক্তনক্তেষৃ্ট েমদয় 

েমাধান ক্তেদি না পারদল 

মক্তন্ত্রপক্তরষে ক্তবর্াদগর অক্তর্দ াগ ব্যবস্থাপনা সেল অক্তর্দ াগ গ্রহণ সকন্দ্র  

৫নং সগইর্, বাংলাদেশ েক্তচবালয়, ঢাকা    

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ কা কৃ্তেবে 

 

mailto:dta@most.gov.bd
http://www.most.gov.bd/

