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সূত্র নং-39.07.0000.00১.0৬.১২০.১৫-                তারিখ: 

  ২৪ প ৌষ ১৪২৫ 

   ০৭ জানুয়ারি, ২০১৯ 

 
 

বিষয়: িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ (িাপশবনক) এর ২৮তম সভার কার্পৃত্র। 

 

সভাপবত : প্রদেসর ডঃ নঈম চ ৌধুরী, চ য়ারম্যান, িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, ঢাকা। 

তাবরখ ও সময় : ০৭/০১/২০১৯, সকাল ১১.৩০ টা 

স্থান : িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃদক্ষর সভা কক্ষ (কক্ষ নং-২০৪) 

 

১। িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃদক্ষর ২৬ তম সভার গুরুত্বপূর্ণ বসদ্ধান্ত িাস্তিায়দনর অগ্রগবত। 

 

ক্রবমক 

নং 

বিগত সভার বসদ্ধান্ত ও িাস্তিায়নকারী িাস্তিায়দনর অগ্রগবত 

১। কর্তপৃদক্ষর িাবষকৃ কমসৃম্পােনা চুবির ২০১৮-১৯ এ উদেবখত সকল 

সূ কসমূদের লক্ষযমাত্রা বনর্াৃবরত সমদয়র মদে ১০০% অর্জন কদর 

মন্ত্রণালদয় চপ্ররদণর বিষদয় এখন চেদকই চজারাদলাভাদি কার্র্ক্রম শুরু 

করদত েদি এিং এর র্ারািাবেকতা ভবিষ্যদত অব্যেত রাখদত েচি । 

মন্ত্রণালদয় অনুবিতব্য এবপএ িাস্তিায়ন সংক্রান্ত সভায় এখন চেদক চসামা 

শীল, উর্ধ্ৃতন বিজ্ঞাবনক কমকৃতাৃ, িাপশবনক অংশ গ্রেণ করদিন। িাবষকৃ 

কমসৃম্পােনা চুবির িাস্তিায়দনর লদক্ষয পুন:গঠিত কবমটি চেদক চমা: 

আমজাে চোদসন, উর্ধ্ৃতন বিজ্ঞাবনক কমকৃতাৃ, িাপশবনক, ঢাকা চক 

অব্যেবত বেদত েদি।   

 

  িাস্তিায়দন: 

          সব ি, িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, ঢাকা। 

                  

 

 

িাবষকৃ কমসৃম্পােনা চুবির িাস্তিায়দনর 

লদক্ষয গঠিত কবমটি চেদক চমা: আমজাে 

চোদসন, উর্ধ্ৃতন বিজ্ঞাবনক কমকৃতাৃ, 

িাপশবনক, ঢাকা চক অব্যেবত বেদয় উি 

কবমটি পুন:গঠন করা চয়দে।  

 

২। সকল নবে, ব ঠিপত্র ই-োইবলং এর মােদম চ য়ারম্যান মদোেদয়র বনকট 

চপ্ররণ করদত েদি। ই-োইবলং ব্যবতত চকান োড ৃোইল চপ্ররণ করা র্াদি 

না। প্রবশক্ষণ ও বনিন্ধীকরণ বিভাগ, পারমাণবিক বনরাপত্তা ও সুরক্ষা 

বিভাগ, পবরকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ, বিবকরণ বনয়ন্ত্রণ বিভাগ এিং বেসাি ও 

অে ৃ বিভাগ চেদক ই-োইবলং বসদেমস এর মােদম ব ঠিপত্র ও নবেপত্র 

চ য়রম্যান মদোেয়চয়র বনকট চপ্ররণ করদত সদ ষ্ট েদত েদি।  

 

        িাস্তিায়দন: 

             ১।  সব ি, িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, ঢাকা। 

             ২। পবর ালক (সকল), িাপশবনক, ঢাকা। 

             ৩। মুখ্য বেসািরক্ষণ কমকৃতাৃ, িাপশবনক। 

 

 

ির্তমাদন কর্তপৃদক্ষর প্রশাসন চেদক নবে, 

ব ঠিপত্র ই-োইবলং এর মােদম চ য়ারম্যান 

মদোেদয়র বনকট চপ্ররণ করা েদে।  

অনবতবিলদে অন্যান্য শাখা ও বিভাগ চেদক 

নবে, ব ঠিপত্র ই-োইবলং এর মােদম চপ্ররণ 

করা েদি। 

  

  

      

evsjv‡`k cigvYy kw³ wbqš¿Y KZ©„c¶ 

B-12/G, AvMviMuvI, WvK ev· bs-240, XvKv-1207| 

 
‡dvb        :  88-02-9124846  

d¨v·       :  88-02-8181015 

B-‡gBj    : info@baera.gov.bd 

I‡qemvBU : www.baera.gov.bd 
 



2 

 

৩। কর্তপৃদক্ষর ২০১৮-১৯ অে ৃিেদরর িাবষকৃ কমসৃম্পােনা চুবিদত উচেবখত 

অন লাইন চসিা বভবত্তক ০২ (দুই) টি ক্ষুদ্র প্রকল্প আগামী ৮ এবপ্রল ২০১৯ 

এর মদে  ালু করার বিষদয় প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রেণ করদত েদি।  

 

                   িাস্তিায়দন: 

  ড. চেিাবশস েত্ত, প্রর্ান প্রদকৌশলী ও ইদনাদভশন 

অবেসার, িাপশবনক, ঢাকা। 
 

(i)On Line Inspection & (ii) 

Digital Library System 

Management বশদরানাদম ০২ (দুই) 

টি অন লাইন চসিা বভবত্তক ক্ষুদ্র প্রকল্প 

বনর্াৃরণ কচর িাস্তিায়দনর কার্র্ক্রম  লদে। 

৪। ৪। কর্তপৃক্ষ ভিদনর মূল প্রদিশ দ্বাদর বনমাৃণার্ীন নামেলকটির কাজ দ্রুত 

সম্পন্ন করদত েদি। 

 

                              িাস্তিায়দন: 

  ১। সব ি, িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, 

ঢাকা। 

  ২। মুখ্য বেসািরক্ষণ কমকৃতাৃ, িাংলাদেশ পরমাণু 

শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, ঢাকা। 

  ৩। ঊর্ধ্তনৃ প্রদকৌশলী, ইএমইউ, িাংলাদেশ পরমাণু 

শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, ঢাকা। 

 
 

কর্তপৃক্ষ ভিদনর মূল প্রদিশ দ্বাদর   

নামেলক বনমাৃদণর কাজ চশষ পর্াৃদয়। 

৫। িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ আইন-২০১২ র্োর্ে ও সুি ু ভাদি 

িাস্তিায়দনর লদক্ষয একটি খসড়া বিবর্মালা অবতি জরুরী বভবত্তদত প্রণয়ন 

কদর কর্তপৃদক্ষর চ য়ারম্যান িরািদর চপশ করচত েদি। উি কবমটিদত ড. 

আব্দুর ির চশখ, উর্ধ্ৃতন বিজ্ঞাবনক কর্মকতাৃ ও ড. চমা: মাঈদুল ইসলাম, 

উর্ধ্ৃতন বিজ্ঞাবনক কর্মকতাৃদক অন্তর্ভিৃ করদত েদি। 

      

        িাস্তিায়দন: 

  ১। সব ি, িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, 

ঢাকা।  

২। ড. চমদেরুন নাোর, আহ্বায়ক, খসড়া বিবর্মালা 

প্রণয়ন সংবিষ্ট কবমটি ও পবর ালক, বিবন বিভাগ, 

িাপশবনক, ঢাকা। 

 
 

ড. আব্দুর ির চশখ, উর্ধ্ৃতন বিজ্ঞাবনক 

কর্মকতাৃ ও ড. চমা: মাঈদুল ইসলাম, 

উর্ধ্ৃতন বিজ্ঞাবনক কর্মকতাৃদক অন্তর্ভিৃ 

কদর কবমটি পুন:গঠন করা েচয়দে। 

৬। কর্তপৃদক্ষর বিদ্যমান ও প্রাবর্কার প্রাপ্ত কর্মকতাৃদের জন্য প্রস্তাবিত 

মালামাল সমূে টিওএন্ডই চত অন্তর্ভিৃকরদণর লদক্ষয জরুরী বভবত্তদত 

প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রেণ করচত েচি। 

 

িাস্তিায়দন :  

         ১।সব ি, িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, ঢাকা।  

        ২। উর্ধ্ৃতন প্রশাসবনক কমকৃতাৃ, িাপশবনক, ঢাকা। 

 

টিওএন্ডই চত অন্তর্ভিৃকরদণর লদক্ষয 

প্রস্তুতকৃত তদের র্া াই-িাোই কার্র্ক্রম 

 লদে। 

৭। অবেস এযাবসসেযান্ট কাম-কবম্পউটার অপাদরটর পদে সার্ারণ চকাটায় ০১ 

(এক) জন ও সংরবক্ষত মুবিদর্াদ্ধা চকাটায় ০২ (দুই) জনসে সিদৃমাট ০৩ 

(বতন) জন জনিল বনদয়াদগর কাজ আগামী জানুয়ারী ২০১৯ এর মচে 

সম্পন্ন করদত েদি। 

 

          িাস্তিায়দন: 

               ১। আহ্বায়ক, বিভাগীয় বনিাৃ ন কবমটি-৪ (বনদয়াগ কবমটি), 

                   িাপশবনক, ঢাকা। 

              ২। সব ি, িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, ঢাকা। 

অবেস এযাবসসেযান্ট কাম-কবম্পউটার 

অপাদরটর পচে সার্ারণ চকাটায় ০১ (এক) 

জন ও সংরবক্ষত মুবিদর্াদ্ধা চকাটায় ০২ 

(দুই) জনসে সিদৃমাট ০৩ (বতন) জন 

জনিল বনদয়াদগর লদক্ষয ৮৩ টি 

আদিেনপত্র পাওয়া বগদয়দে। জনিল 

বনদয়াদগর জন্য প্রােবমকভাদি আদলা না 

কদর সভা, বলবখতপরীক্ষা, কবম্পউটার চটে 

সংক্রান্ত ব্যিোবরক পরীক্ষা, চমৌবখক পরীক্ষা 
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               গ্রেদণর বিষদয় প্রােবমক তাবরখ বনর্াৃরণ 

করা েদয়দে। আগামী ১৫ চেব্রুয়াবর, ২০১৯ 

তাবরদখর মদে বনদয়াগ প্রোন করা সব্ভি 

েদি। 

 

৮। কর্তপৃদক্ষর সকল প্রবতদিেদনর কবপ ই-চমইচলর মােদম মন্ত্রণালয়, সেস্য, 

পবর ালক ও প্রর্ান বিজ্ঞাবনক কর্মকতাৃ ও প্রর্ান প্রদকৌশলীগণচক প্রোন 

করদত েদি। কর্তপৃদক্ষর ওচয়ি-সাইদট প্রকাদশর জন্য সকল প্রবতদিেদনর 

কবপ আইবসটি চোকাল পদয়ন্ট কমকৃতাৃ জনাি চমা: আমজাে চোদসন, 

এসএসও চক প্রোন করদত েচি। 

 

                িাস্তিায়দন: 

                           উর্ধ্ৃতন প্রশাসবনক কমকৃতাৃ, িাপশবনক, ঢাকা। 

 

সকল প্রবতদিেদনর কবপ ই-চমইচলর 

মােদম মন্ত্রণালয়, সেস্য, পবর ালক ও 

প্রর্ান বিজ্ঞাবনক কর্মকতাৃ ও প্রর্ান 

প্রদকৌশলীগণদক চপ্ররণ করা েদে। 

৯। আউট চসাবসংৃ পদ্ধবতদত বনদয়াবজত গাবড়  ালকদের চময়াে আদরা ০২ (দুই) 

িের (০১/০১/২০১৯ চেদক ৩১/১২/২০২১) বৃবদ্ধ করদত েদি 

 

                িাস্তিায়দন: 

                ১। সব ি, িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, ঢাকা। 

                ২। চমা: শবেকুল ইসলাম, মুখ্য বেসাি রক্ষণ কমকৃতাৃ, 

                    িাপশবনক, ঢাকা।  

 

আউট চসাবসংৃ পদ্ধবতদত বনদয়াবজত গাবড় 

 ালকদের চময়াে আদরা ০২ (দুই) িের 

(০১/০১/২০১৯ চেদক ৩১/১২/২০২১) বৃবদ্ধ 

করা েদয়দে। 

১০। বিবকরণ বনয়ন্তর্ণ বিভাদগ বেবনক মজুরী বভবত্তদত বনদয়াবজত ০৩ (বতন) 

জন বিজ্ঞানী র্োক্রদম ১। আরবেন আিার অযাবম ২। কাজী আসা আেদমে 

শামীমা ও ৩। চমা: আল আবমন চখয়াল খুবশমদতা এিং কখদনা সপ্তাদে মাত্র 

একবেন কদর অবেদস আদস। এদত কদর অবেদসর কাদজ ক্ষবত েয় বির্ায় 

উি ০৩ (বতন) জন বেবনক মজুরী বভবত্তক বিজ্ঞানীদের িাে বেদত েদি। 

            িাস্তিায়দন: 

                           পবর ালক, বিবকরণ বনয়ন্ত্রণ বিভাগ। 

 

বেবনক মজুরী বভবত্তদত বনদয়াবজত ০৩ 

(বতন) জন বিজ্ঞানী ১। আরবেন আিার 

অযাবম ২। কাজী আসা আেদমে শামীমা ও 

৩। চমা: আল আবমন চক িাে চেয়া েদয়দে। 

  

১১। শুদ্ধা ার বিষদয় আদলা নাসে প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রেদণর জন্য শুদ্ধা ার 

িাস্তিায়ন সংক্রান্ত বিষদয় একটি সভা করদত েদি। 

িাস্তিায়দন: 

           ১। জনাি রাবশে আম্মে আবমরী, চোকাল পদয়ন্ট কমকৃতাৃ, 

               শুদ্ধা ার িাস্তিায়ন 

               সংক্রান্ত কবমটি, ও পবর ালক, পবরকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ 

               িাপশবনক, ঢাকা। 

           ২। সব ি, িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, ঢাকা।  

 

শুদ্ধা ার িাস্তিায়ন সংক্রান্ত বিষদয় গত 

১৭/১২/২০১৮ তাবরদখ একটি সভা করা 

েদয়দে। 

১২। কর্তপৃচক্ষ কর্মরত কবমশদনর চর্ সকল কর্মকতাৃ ও কর্ম ারী 

শ্রাবন্তবিদনােন ভাতা ও ছুটির জন্য আদিেন কদরদেন তাদের আদিেন 

কবমশদন চপ্ররণ করদত েদি।   

      িাস্তিায়দন: 

                সব ি, িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, ঢাকা।  

 

চর্ সকল কর্মকতাৃ ও কর্ম ারী 

শ্রাবন্তবিদনােন ভাতা ও ছুটির জন্য আদিেন 

কদরদেন তাদের আদিেন কবমশদন চপ্ররণ 

করা েচয়দে। 

১৩। বিলড ম্যানপাওয়ার বতরী করদণর বিষদয় মালদয়বশয়ায় অনুবিতব্য বিবভন্ন 

চেবনং এর বসদলিাস অনুসরণ পূর্িক চেবনং মবডউল, প্রসদপকটাস, 

চলক ার সীট বতরী করণ সংক্রান্ত করণীয় দ্রুত সম্পন্ন করদত েদি। 

বিল ম্যানপাওয়ার বতরী করণ সংক্রান্ত 

কবমটিদত চসামা শীল, উর্ধ্ৃতন বিজ্ঞাবনক 

কর্মকতাৃদক অন্তর্ভিৃ করা েদয়দে। চেবনং 
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কবমটিদত চসামা শীল, উর্ধ্ৃতন বিজ্ঞাবনক কর্মকতাৃদক অন্তর্ভকৃ্ত করদত 

েদি। 

িাস্তিায়দন: 

১। প্রদেসর ডা. সাোনা আেদরাজ, সেস্র্, িাপশবনক ও আহ্বায়ক, চেবনং 

মবডউল, প্রসদপকটাস, চলক ার সীট বতরীকরণ সংক্রান্ত কবমটি, িাপশবনক, 

ঢাকা। 

২। সব ি, িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, ঢাকা। 

৩। চিগম রাবজয়া পারভীন, পবর ালক, প্রবশক্ষণ ও বনিন্ধীকরণ বিভাগ ও 

স স্য-সব ি, চেবনং মবডউল, প্রসদপকটাস, চলক ার সীট বতরীকরণ 

সংক্রান্ত কবমটি, িাপশবনক, ঢাকা। 

 

মবডউল, প্রসদপকটাস, চলক ার সীট বতরী 

করার বিষদয় প্রােবমক ভাদি সভা করা 

েদয়দে । তে উপাত্ত সংগ্রে করা েদে।  

১৪। পারমাণবিক বরাপত্তা ও সুরক্ষা বিভাগ, িাপশবনক এর Self As-

sessment কার্র্ক্রম সম্পােদনর জন্য বপবপআর-২০০৮ এর বির্-

৭৬(ট) অনুর্ায়ী অতীি জরুরী বভবত্তদত ০৪ ( ার)টি চডক্সটপ কবম্পউটার, 

০১ (এক) টি বপ্রন্টার ও ০১ (এক) টি িযানার ক্রয় করদত েদি। 

 

                      িাস্তিায়দন: 

     ১। সব ি, িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, ঢাকা। 

     ২। মুখ্য বেসািরক্ষণ কর্মকতাৃ, িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ 

         কর্তপৃক্ষ, ঢাকা। 

 

কর্তপৃদক্ষর বসদ্ধান্ত চমাতাদিক গত 

২০/১২/২০১৮ তাবরদখ কবমটি গঠন করা 

েদয়দে। উি কবমটি প্রবতবিত ব্যিসায়ীদের 

বনকট চেদক তে সংগ্রে কদর প্রবতদিেন 

প্রোদনর লদক্ষয প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রেণ 

কদরদে। 

১৫। কর্তপৃচক্ষ কমরৃত প্রাবর্কারপ্রাপ্ত কমকৃতাৃদের অবেদস র্াতায়াদতর লদক্ষয 

২০১৯ সাদলর জন্য ২০১০ এর উপদরর মদডদলর চনায়া মাইদক্রািাস 

ভাড়াকরদণর কাজ জরুরী বভবত্তদত চশষ করদত েদি।  

 

            িাস্তিায়দন: 

                       ১। মুবেক, িাপশবনক, ঢাকা। 

                       ২। উর্ধ্ৃতন প্রশাসবনক কমকৃতাৃ, িাপশবনক। 

২০১০ এর উপদরর মদডদলর চনায়া 

মাইদক্রািাস ভাড়াকরণ সংক্রান্ত প্রাপ্ত 

েরপত্রসমূে মূল্যায়দনর জন্য ১ম সভা গত 

২৩/১২/১৮ তাবরদখ অনুবিত েয় এিং চূড়ান্ত 

মূল্যায়ন সভা আগামী ০৮/০১/২০১৯ 

তাবরদখ অনুবিত েদি। 

১৬। PT-CT, Blood Irradiator, Gamma Knife & 

Medical Cyclotron/চরবডও আইদসাটপ উৎপােন সংক্রান্ত 

স্থাপনার নতুন লাইদসন্স ও লাইদসন্স নিায়ন বে সম্পবকতৃ আদেশটি 

পবত্রকায় প্রকাদশর পূদি ৃ পবর ালক, বিবকরণ বনয়ন্ত্রণ বিভাগচক চেবখদয় 

বনদত েদি। 

িাস্তিায়দন: 

    ১। সব ি, িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, ঢাকা।  

 

পবত্রকায় বিজ্ঞবপ্ত প্রকাদশর জন্য গত 

০৬/০১/২০১৯ তাবরদখ ব ঠি চেয়া েদয়দে। 

১৭। কর্তপৃদক্ষর সকল কর্মকতাৃ/কর্ম ারীদের অবেদস উপবস্থবত মবনটবরং 

করার জন্য জরুরী বভবত্তদত বডবজটাল োবজরা বসদেম স্থাপন করদত েদি। 

                 িাস্তিায়দন: 

১। সব ি, িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, ঢাকা।                                   

২। চমা: চমাস্তাবেজুর রেমান, প্রর্ান প্রদকৌশলী, িাপশবনক।  

 

 

প্রাক্কলনসে অনুদমােদনর জন্য নবে চপশ 

করা েদয়দে। 

১৮। ÒRbmvaviY I cwi‡e‡ki cvigvYweK wbivcËv I wewKiY myi¶vi 
j‡¶¨ evsjv‡`k cigvYy kw³ wbqš¿Y KZ©„c‡¶i AeKvVv‡gv 
kw³kvjxKiYÓ kxl©K cÖKíwU cwiKíbv gš¿Yvjq KZ©„K Aby‡gvw`Z 
n‡q‡Q| wWwcwc Abyhvqx wnmvei¶K (†MÖW-14), Awdm mnKvix Kvg 

evsjv‡`k cigvYy kw³ wbqš¿Y KZ©„c‡¶i 
AeKvVv‡gv kw³kvjxKiYÓ kxl©K প্রকল্পে 
জনবল ননল্প োল্পের জনয পত্র ইস্যয করো হল্প ল্পে। 
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Kw¤úDUvi gy ª̀v¶wiK  (‡MÖW-16), wnmve mnKvix (†MÖW-16) I 
Kw¤úDUvi Acv‡iUi (†MÖW-16) c`mg~‡n mivmwi wb‡qv‡Mi mycvwik 
i‡q‡Q| Dbœqb cÖK‡íi Rbej wba©viY msµvšÍ AvšÍgš¿Yvjq 
KwgwUi  mfvi Kvh©weeiYx Abyhvqx mswkøó `ßi/ms¯’vi we`¨gvb 
PvKzixwewa Abymi‡Y Dchy³ ‡¶‡Î h_vh_ KZ©„c¶ KZ©„K b~b¨Zg 
†hvM¨Zv  wba©viYc~e©K wb‡qv‡Mi e¨e¯’v Ki‡Z n‡e| ewY©Z c`mg~‡ni 
g‡a¨ ïay gvÎ Awdm mnKvix Kvg Kw¤úDUvi gy ª̀v¶wiK (†MÖW-16) 
c‡`i wb‡qv‡Mi †¶‡Î evckwbK-Gi PvKzixwewa‡Z D‡jøL Av‡Q| 
Aewkó wnmvei¶K (†MÖW-14), wnmve mnKvix (†MÖW-16) I 
Kw¤úDUvi Acv‡iUi (†MÖW-16) c`mg~‡ni Rbej wb‡qv‡Mi Rb¨ 
wb¤œewY©Z †hvM¨Zv AbymiY Ki‡Z n‡e| 
 

১৯। গত জুন ২০১৮ তাবরদখ িাংলাদেশ Regulatiry Cooperation 

Forum (RCF) এ Recipint Country বেদসদি সেস্র্ 

েদয়দে। এই আদলাদক RCF এর চ য়ারম্যান এর চনর্তদত্ব ০৪ ( ার) 

সেদস্যর উচ্  পর্াৃদর্র প্রবতবনবর্ েল আগামী ৩-৪ এবপ্রল ২০১৯ িাপশবনক 

ও RCF এর মদে চর্ৌে সভায় অংশ গ্রেণ করার জন্য ঢাকায় আসদিন 

এিং রূপপুর বনউবিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প সাইট পবরের্শন করচিন।  এ 

বিষদয় প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রেণ করদত েচি। 

িাস্তিায়দন : 

পবর ালক, পাবনসু বিভাগ, িাপশবনক, ঢাকা। 

আগামী ৩-৪ এবপ্রল ২০১৯ িাপশবনক ও 

RCF এর মদে চর্ৌে সভা আদয়াজদনর 

জন্য প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা চনয়া েদয়দে। 

২০। IAEA এর TC প্রদজক্ট এর আওতায় আগামী ২৫-২৮ চেব্রুয়ারী ২০১৯ এ 

IAEA -BAERA এর চর্ৌে উদদ্যদগ একটি ওয়ার্কশপ আদয়াজদনর 

বিষদয় প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রেণ করদত েচি। 

িাস্তিায়দন : 

পবর ালক, পাবনসু বিভাগ, িাপশবনি, ঢাকা। 

IAEA এর TC প্রদজক্ট এর আওতায় 

আগামী ২৫-২৮ চেব্রুয়ারী ২০১৯ এ 

IAEA -BAERA এর চর্ৌে 

ওয়ার্কশপ আদয়াজদনর বিষদয় প্রদয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রেণ করা েদয়দে। 

২১। আগামী নদভের ২০১৯ মাদস IRRS এর মূল বমশন আসার পূর্ি প্রস্তবত 

বেদসদি Preparatory Meeting এ অংশগ্রেণ করার জন্য 

IAEA এিং IRRS এর উচ্চ পর্াৃদয়র একটি প্রবতবনবর্েল আগামী 

মার্  ২০১৯ মাদস িাপশবনক এর সাদে চর্ৌে সভায় অংশ গ্রেদণর জন্র্ 

ঢাকায় আসদিন। এ বিষদয় প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রেণ করদত েচি। 

িাস্তিায়দন : 

পবর ালক, পাবনসু বিভাগ, িাপশবনক, ঢাকা। 

IRRS এর মূল বমশন আসার পূর্ি প্রস্তবত 

বেদসদি Preparatory Meet-

ing করার জন্য IAEA এিং IRRS 

এর উচ্চ পর্াৃদয়র  প্রবতবনবর্েল আগামী 

মার্  ২০১৯ এ চর্ৌে সভা আদয়জদনর 

বিষদয় প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা চনয়া েদয়দে। 

২২। কর্তপৃদক্ষ বেবনক মজুরী বভবত্তদত বনদয়াবজতদের মজুরী অর্ে মন্ত্রণালদয়র 

প্রজ্ঞাপন অনুর্ায়ী িবর্তৃ করদণর বিষদয় প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রেণ করদত 

েদি। 

িাস্তিায়দন: 

১। সব ি, িাংলাদেশ পরমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ, ঢাকা।  

 

নবে চপশ করা েদয়দে। র্া ির্তমাদন 

প্রবক্রয়ার্ীন রদয়দে।  

 

 

 

 


