
                                                                                                                                  পৃষ্ঠা নং 1/9                                           হালনাগাদকৃত:  ৩য়  ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্ চ ২০২৩) 

 

 

  

বাংলাদেশ পিমাণু শরি রনয়ন্ত্রণ কর্তচপক্ষ (বাপশরনক) 

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

www.baera.gov.bd 

 

সেবা প্রোন প্ররিশ্রুরি (রেটিদজন ে র্ার্ চাি) 

১. সিশন ও সমশন 
  

রূপকল্প (Vision) : 

একটি রনর্চিদ াগ্য রনয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্ররিষ্ঠাি মাধ্যদম পিমাণু শরিি রনিাপে ও শারিপূণ চ ব্যবহাদিি সক্ষদে েীর্ চদময়ারে রনয়ন্ত্রণ, সুিক্ষা ও রস্থরিশীলিা রনরিিকিণ। 

 

অরর্লক্ষয (Mission) : 

জনোধািণ এবং রবরকিণ কমীদেি জীবন ও স্বাস্থয সুিক্ষা এবং পরিদবদশ রবরূপ প্ররিরিয়া রনয়ন্ত্রদণি রনরমত্ত রনিাপত্তা, রেকউরিটি, রবরকিণ সুিক্ষা ও সেফগাড চে েংরিষ্ট 

রনউক্লীয় রনয়ন্ত্রণমূলক কম চসূর্ীি  থা থ প্ররিপালন। 
 

২. প্রসতশ্রুত সিবািমূহ 
 

২.১) নাগরিক সেবা 

ি. 

নং 

সেবাি নাম সেবা প্রোন পদ্ধরি প্রদয়াজনীয় কাগজপে 

এবং প্রারিস্হান/স াগাদ াগ 

সেবাি মূল্য এবং পরিদশাধ 

পদ্ধরি 

সেবা প্রোদনি েময়েীমা োরয়ত্বপ্রাি কম চকিচা 

(নাম, পেরব, সফান নম্বি ও ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. রবরকিণ রনয়ন্ত্রণ কম চকিচা 

[Radiation Control 

Officer (RCO)] সদর 

সবসকরণ সুরক্ষা সবষয়ক 

প্ররশক্ষণ প্রদান । 

প্রসশক্ষণণর জন্য সনসদ িষ্ট 

িংখ্যক আণবদন জমা 

িাণেণক্ষ বােশসনক এর  

সনজস্ব ও স্ব স্ব সক্ষদে অরর্জ্ঞ 

সরণিাি ি োি িন দ্বারা 

বােশসনক র্বদনি সনর্ িাসরত 

সেসণ কণক্ষ প্রসশক্ষণ প্রোন 

করা হয়।  

১. পূিণকৃি আণবদন ফরম;  

২. পােদপার্ চ োইদজি ০১ করপ 

ছরব; 

৩. প্রথমবার প্রসশক্ষণণ 

অংশগ্রহণণর সক্ষণৈ এি. এি. সি 

িনণদর ফণ াকসে অথবা এক্স-সর 

সবসকরণ স্থােনায় িংসিষ্ট কাণজ 

কমেণক্ষ সতন বছণরর অসিজ্ঞতার 

িনণদর ফণ াকসে;  

৪. RCO েনে নবায়ন েম্পরকচি 

প্ররশক্ষদণি সক্ষদে সবদ্যমান 

RCO েনদেি ফদর্াকরপ;  

 

স াগাদ াগ : বাপশরনক, অথরিটি 

র্বন, ই-১২/এ, আগািগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭।  

বােশসনক কর্তিক সনর্ িাসরত হাণর  

সনম্নসলসিত প্রসশক্ষণ সফ: 

১) ডায়গনসিক এক্সণর-

$4,000/- (Pvi nvRvi UvKv) 

gvÎ। 

২) ইন্ডাসিয়াল প্রাসিি-

$10,000/- (`k nvRvi UvKv) 

gvÎ। 

৩) RCO িনদ নবায়ণনর 

সক্ষণৈও িমহাণর প্রসশক্ষণ সফ 

প্রণ াজয।  

উক্ত প্রসশক্ষণ সফ সপ-অড চাি 

(ঢাকা শহদিি সক্ষদে) অথবা 

রডরড (অন্যান্য শহদিি সক্ষদে) 

এি মাধ্যদম েসরণশার্ণ াগ্য। । 

ওদয়বোইর্-এ রবজ্ঞরি 

প্রকাদশি পি ৩০ কম চ 

রেবদেি মদধ্য। 

ড. জাহানারা সবগম 

প্রধান ত্রবজ্ঞাসনক কম িকতিা, 

সনউসিয়ার সিফটি, সিসকউসরটি এন্ড 

সিফগাড ি সবিাগ এবং  

পরির্ালক  

প্ররশক্ষণ ও রনবন্ধীকিণ রবর্াগ 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১২৭৪ 

সমাবাইল: ০১৭১৫৪০০০৬৬ 

ই-সমইল:  

jahanara@baera.gov.bd 
 
 

 

 

 

 

https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/6a520c74_3fed_4833_b29f_76892edd3db5/2021-06-16-16-11-e210080d3a5735efc95031ea7c2cdd50.pdf
mailto:jahanara@baera.gov.bd
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ি. 

নং 

সেবাি নাম সেবা প্রোন পদ্ধরি প্রদয়াজনীয় কাগজপে 

এবং প্রারিস্হান/স াগাদ াগ 

সেবাি মূল্য এবং পরিদশাধ 

পদ্ধরি 

সেবা প্রোদনি েময়েীমা োরয়ত্বপ্রাি কম চকিচা 

(নাম, পেরব, সফান নম্বি ও ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২. Radiation Control 

Officer (RCO) এর 

মূল েনে প্রোন। 

Diagnostic X-ray 

Practices-এি RCO 

মূল েনে প্রোদনি জন্য 

পিীক্ষা গ্রহণ এবং পিীক্ষায় 

উত্তীণ চ োদপদক্ষ RCO মূল 

েনে প্রোন কিা হয়।  

(সব.দ্র.- প্ররিমাদে োধািণ 

ছুটিি রেন ব্যিীি ১ম ও ৩য় 

িরববাি বােশসনণক পিীক্ষা 

অনুরষ্ঠি হয়) 

১.  পূিণকৃি আণবদন ফরম; 

২. RCO প্ররশক্ষদণি িামসয়ক 

েনদেি ফদর্াকরপ; 

৩. পােদপার্ চ োইদজি ২ করপ 

ছরব। 

 

প্রারিস্হান: বাপশরনক, অথরিটি 

র্বন, ই-১২/এ, আগািগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

RCO প্ররশক্ষণ গ্রহদণি পি 

প্রথমবাি রবনামূদল্য পিীক্ষায় 

অংশগ্রহণ কিা  াদব। প্রথম 

বাি পিীক্ষায় অকৃিকা চ হসল 

পিবিীদি প্ররিবাি পিীক্ষায় 

অংশগ্রহদণি জন্য সফ: ৫০০/- 

(োঁচশত  াকা) মাৈ িরািসর 

বােশসনক এ রসশদ বই এর 

মাধ্যণম প্রোন করণত হয়।  

RCO পিীক্ষায় 

উত্তীদণ চি ৪৫ কম চ 

রেবদেি মদধ্য RCO 

মূল েনে প্রোন কিা 

হয়। 

ড. জাহানারা সবগম 

প্রধান ত্রবজ্ঞাসনক কম িকতিা, 

সনউসিয়ার সিফটি, সিসকউসরটি এন্ড 

সিফগাড ি সবিাগ এবং  

পরির্ালক  

প্ররশক্ষণ ও রনবন্ধীকিণ রবর্াগ 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১২৭৪ 

সমাবাইল: ০১৭১৫৪০০০৬৬ 

ই-সমইল:  

jahanara@baera.gov.bd 
৩. িথ্য প্রোন। আদবেন প্রারি োদপদক্ষ িথ্য 

অবমুিকিণ রনদে চরশকা 

অনু ায়ী সিগুদলর্িী িথ্যারে 

প্রোন কিা হয়।  

িথ্য অবমুিকিণ রনদে চরশকায় 

েংযুি রনধ চারিি ফিম (পরিরশষ্ট 

১-৩) । 

 

প্রারিস্হান: বােশসনক এর 

ওদয়বোইর্।  

সেবাদর্দে িথ্য অবমুিকিণ 

রনদে চরশকা অনু ায়ী রনধ চারিি 

হাদি (পরিরশষ্ট ৪ দ্রষ্টব্য) । 

সেবাদর্দে িথ্য 

অবমুিকিণ রনদে চরশকা 

অনু ায়ী: 

১) অনুদিাধ প্রারিি পি 

২০ কা চ রেবে। 

২) অপািগিাি কািণ 

১০ কা চ রেবে। 

সমাোঃ আফছাি উসিন 

মুখ্য প্রশােরনক কম চকিচা, বাপশরনক 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০৪০ 

সমাবাইলোঃ ০১৬৮৩৮৫৭১৫২;  

০১৯২১৬৯৬৪৭৩ 

e-mail:auddin@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
mailto:jahanara@baera.gov.bd
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/be7770bb_d991_41ad_b295_1d41e30c1a84/2021-12-14-11-02-2a0fedbb76a55aeaefd64dcccb2c356c.pdf
http://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/forms/be7770bb_d991_41ad_b295_1d41e30c1a84/2021-12-14-11-02-2a0fedbb76a55aeaefd64dcccb2c356c.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/page/a1a3a631_5ba6_4480_a6c9_e7db28213acb/৪.pdf


                                                                                                                                  পৃষ্ঠা নং 3/9                                           হালনাগাদকৃত:  ৩য়  ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্ চ ২০২৩) 

 

 

  

 ২.২)  প্রারিষ্ঠারনক সেবা 
 

ি. নং সেবাি নাম সেবা প্রোন পদ্ধরি প্রদয়াজনীয় কাগজপে 

এবং প্রারিস্হান/স াগাদ াগ 

সেবাি মূল্য এবং 

পরিদশাধ পদ্ধরি 

সেবা প্রোদনি েময়েীমা োরয়ত্বপ্রাি কম চকিচা 

(নাম, পেরব, সফান নম্বি ও 

ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. রনউক্লীয় স্থাপনাি 

লাইদেন্স প্রোন। 

 

 

আদবেন প্রারি 

োদপদক্ষ বাপশরন 

আইন-২০১২ এবং 

পারনরবরন 

রবরধমালা-১৯৯৭  

অনু ায়ী লাইদেন্স 

প্রোন কিা হয়। 

 

  

১. সর্য়ািম্যান, বাপশরনক-এি বিাবদি 

আদবেনপে; 

২. আদবেনকািী কর্তচক পূিণকৃি রনধ চারিি 

আদবেন ফিম;  

৩. েংরিষ্ট লাইদেদন্সি জন্য রনধ চারিি ফী; 

৪. েংরিষ্ট লাইদেদন্সি জন্য আইন ও রবরধমালা 

অনু ায়ী প্রদয়াজনীয় ডকুদমন্ট; এবং  

৫. অন্যান্য িথ্য (প্রদ াজয সক্ষদে)। 

 

প্রারিস্হান: বাপশরনক, অথরিটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগািগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

পারনরবরন রবরধমালা-

১৯৯৭এি িফরেল-৬ 

অনু ায়ী রনধ চারিি 

লাইদেন্স ফী।  

সপ-অড চাি (ঢাকা শহদিি 

সক্ষদে)/ রডরড (অন্যান্য 

শহদিি সক্ষদে) এি 

মাধ্যদম।  

লাইদেন্স েংিাি  প্রদয়াজনীয় 

িথ্যারে প্রারি ও মূল্যায়ন 

োদপদক্ষ রনদে বরণ চি লাইদেন্স 

প্রোদনি েময়েীমা প্রদ াজয 

হদব: 

ক. Siting Licence: ১০ 

মাে (ন্যযনিম); এবং 

খ. Start up (Design 

+ Construction) 

Licence: ১২ মাে 

(ন্যযনিম)। 
ড. েিযরজৎ সর্াষ 

প্রকল্প েসরচালক, রূেপুর 

োরমাণসবক সবদ্যযৎ সকণের 

োরমাণসবক সনরােত্তা 

তদারসককরণণর লণক্ষয                   

বাংলাণদশ েরমাণু শসক্ত সনয়ন্ত্রণ 

কর্তিেণক্ষর সনউসিয়ার সরগুণল রী 

ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন প্রকল্প 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০১৬ 

সমাবাইল: ০১৭১৮৫০১২৩৫ 

ই-সমইল:  

ghose@baera.gov.bd 
ghosesatyajit@yahoo.com 

২. বােশসন আইন, 

২০১২ অনু ায়ী 

সনউিীয়/ 

পািমাণরবক পোথ চ 

অথবা এদেি বজচয 

িংক্রান্ত িকল 

র্রণণর লাইদেন্স/ 

োরসম  প্রোন। 

আদবেন প্রারি 

োদপদক্ষ বাপশরন 

আইন-২০১২ এবং 

পারনরবরন 

রবরধমালা-১৯৯৭  

অনু ায়ী 

লাইদেন্স/োরসম  

প্রোন কিা হয়। 

 

১. সর্য়ািম্যান, বাপশরনক-এি বিাবদি 

আদবেনপে; 

২. আদবেনকািী কর্তচক পূিণকৃি রনধ চারিি 

আদবেন ফিম; 

৩. েংরিষ্ট লাইদেন্স/োরসম  জন্য রনধ চারিি 

ফী; 

৪. েংরিষ্ট লাইদেন্স/োরসমণ র জন্য আইন ও 

রবরধমালা অনু ায়ী প্রদয়াজনীয় ডকুদমন্ট; এবং 

৫. অন্যান্য িথ্য (প্রদ াজয সক্ষদে)। 

প্রারিস্হান: বাপশরনক, অথরিটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগািগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

পারনরবরন রবরধমালা-

১৯৯৭এি িফরেল-৬ ও 

৭ অনু ায়ী রনধ চারিি 

লাইদেন্স ফী/োরসম  

ফী।  

সপ-অড চাি (ঢাকা শহদিি 

সক্ষদে)/ রডরড (অন্যান্য 

শহদিি সক্ষদে) এি 

মাধ্যদম।  

  লাইদেন্স/োরসম  েংিাি  

প্রদয়াজনীয় িথ্যারে প্রারি ও 

মূল্যায়ন োদপদক্ষ 

লাইদেন্স/োরসম  প্রোদনি 

েময়েীমা ৯০ কম চ রেবদেি 

মদধ্য (প্রদ াজয সক্ষদে 

েদিাষজনক পরিেশ চন োদপদক্ষ) 

প্রদ াজয হদব। 

৩. পািমাণরবক পোথ চ 

অথবা  এদেি  

বজচয রডেদপাজাল 

অথবা বজচয 

প্ররিয়াকিণ  

স্থাপনা গুর্াইয়া 

সফলাি জন্য 

লাইদেন্স প্রোন। 

 

আদবেন প্রারি 

োদপদক্ষ বাপশরন 

আইন-২০১২ 

এবংপারনরবরন 

রবরধমালা-১৯৯৭  

অনু ায়ী লাইদেন্স 

প্রোন কিা হয়। 

১. সর্য়ািম্যান, বাপশরনক-এি বিাবদি 

আদবেনপে; 

২. আদবেনকািী কর্তচক পূিণকৃি রনধ চারিি 

আদবেন ফিম; 

৩. েংরিষ্ট লাইদেদন্সি জন্য রনধ চারিি ফী; 

৪. েংরিষ্ট লাইদেদন্সি জন্য আইন ও রবরধমালা 

অনু ায়ী প্রদয়াজনীয় ডকুদমন্ট; এবং 

৫. অন্যান্য িথ্য (প্রদ াজয সক্ষদে)। 

প্রারিস্হান: বাপশরনক, অথরিটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগািগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

 

পারনরবরন রবরধমালা-

১৯৯৭এি িফরেল-৬ 

অনু ায়ী রনধ চারিি 

লাইদেন্স ফী।  

সপ-অড চাি (ঢাকা 

শহদিি সক্ষদে)/ রডরড 

(অন্যান্য শহদিি 

সক্ষদে) এি মাধ্যদম। 

ক. নতুন লাইদেন্স:  

আদবেদনি ের (প্রদ াজয 

সক্ষদে েদিাষজনক পরিেশ চন 

োদপদক্ষ ১৮০ কম চ রেবদেি 

মদধ্য ; এবং 

খ. নবায়নকৃি লাইদেন্স:   

আদবেদনি ের ৪৫ কম চ রেবদেি 

মদধ্য (পূণ চাঙ্গ িথ্যারে প্রারি 

ো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:ghose@baera.gov.bd
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 4/9                                           হালনাগাদকৃত:  ৩য়  ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্ চ ২০২৩) 

 

 

  

ি. নং সেবাি নাম সেবা প্রোন পদ্ধরি প্রদয়াজনীয় কাগজপে 

এবং প্রারিস্হান/স াগাদ াগ 

সেবাি মূল্য এবং 

পরিদশাধ পদ্ধরি 

সেবা প্রোদনি েময়েীমা োরয়ত্বপ্রাি কম চকিচা 

(নাম, পেবী, সফান নম্বি ও 

ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪. রনউক্লীয় স্থাপনা 

পরির্ালনা কিাি 

লদক্ষয 

RO/SRO 

লাইদেন্স প্রোন। 

আদবেন প্রারি 

োদপদক্ষ বাপশরন 

আইন-২০১২ এবং 

পারনরবরন 

রবরধমালা-১৯৯৭  

অনু ায়ী লাইদেন্স 

প্রোন কিা হয়। 

 ১. সর্য়ািম্যান, বাপশরনক-এি বিাবদি 

আদবেনপে; 

২. আদবেনকািী কর্তচক পূিণকৃি রনধ চারিি 

আদবেন ফিম; 

৩. সমরডদকল োটি চরফদকর্; 

৪. েংস্থাি প্রধান কর্তচক প্রেত্ত প্রিযয়ন পে 

(নবায়দনি সক্ষদে); 

৫. RO/SRO প্ররশক্ষদণি েনে; 

৬. RO/SRO পিীক্ষায় উত্তীদণ চি প্রমাণপে; 

এবং 

৭. নবায়দনি সক্ষদে পূদব চ ইসুযকৃি RO/SRO 

লাইদেদন্সি করপ। 

প্রারিস্হান: বাপশরনক, অথরিটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগািগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

রবনামূদল্য ক. নতুন লাইদেন্স:  আদবেদনি 

৬০ কম চ রেবদেি মদধ্য; এবং 

 

খ. নবায়নকৃি লাইদেন্স:  

আদবেদনি ১৫ কম চ রেবদেি 

মদধ্য। 

 

 

ড. েিযরজৎ সর্াষ 

প্রকল্প েসরচালক, রূেপুর 

োরমাণসবক সবদ্যযৎ সকণের 

োরমাণসবক সনরােত্তা 

তদারসককরণণর লণক্ষয                   

বাংলাণদশ েরমাণু শসক্ত সনয়ন্ত্রণ 

কর্তিেণক্ষর সনউসিয়ার সরগুণল রী 

ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন প্রকল্প 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০১৬ 

সমাবাইল: ০১৭১৮৫০১২৩৫  

ই-সমইল:  

ghose@baera.gov.bd 
ghosesatyajit@yahoo.com 

৫. রনউক্লীয় স্থাপনা/ 

রনউক্লীয় পোথ চ 

েম্পরকচি জরুিী 

অবস্থা 

(র্র্না/দুর্ চর্না) 

সমাকাদবলায় 

েহায়িা প্রোন। 

ব্যরি/উপযুি 

কর্তচপদক্ষি মাধ্যদম 

জরুিী অবস্থা 

অবরহি হওয়াি পি 

মাো (INES 

অনু ায়ী) /গুরুত্ব 

রবদবর্নায় দ্রুিিম 

েমদয় প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ কিা 

হয়। 

সর্য়ািম্যান, বাপশরনক-এি বিাবদি আদবেনপে 

(প্রদ াজয সক্ষদে)। 

 

স াগাদ াগ : বাপশরনক, অথরিটি র্বন, ই-

১২/এ, আগািগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

জরুিী অবস্থাি  

মাো/গুরুত্ব রবদবর্নায় 

বােশসনক কর্তচক 

রনধ চারিি হাদি। 

১-৭ কম চ রেবদেি মদধ্য। 

৬. োরমাণসবক  পোথ চ 

অথবা এদেি বজচয 

পরিবহদনি জন্য 

লাইদেন্স প্রোন। 

আদবেন প্রারি 

োদপদক্ষ বাপশরন 

আইন-২০১২ এবং 

পারনরবরন 

রবরধমালা-১৯৯৭  

অনু ায়ী লাইদেন্স 

প্রোন কিা হয়। 

১. সর্য়ািম্যান, বাপশরনক-এি বিাবদি 

আদবেনপে; 

২. আদবেনকািী কর্তচক পূিণকৃি রনধ চারিি 

আদবেন ফিম; 

৩. েংরিষ্ট লাইদেদন্সি জন্য রনধ চারিি ফী; 

৪.আইন ও রবরধমালা অনু ায়ী প্রদয়াজনীয় 

ডকুদমন্ট; এবং 

৫. অন্যান্য িথ্য (প্রদ াজয সক্ষদে)। 

প্রারিস্হান: বাপশরনক, অথরিটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগািগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

পারনরবরন রবরধমালা-

১৯৯৭এি িফরেল-৬ 

অনু ায়ী রনধ চারিি 

লাইদেন্স ফী।  

সপ-অড চাি (ঢাকা শহদিি 

সক্ষদে)/ রডরড (অন্যান্য 

শহদিি সক্ষদে) এি 

মাধ্যদম। 

ক. নতুন লাইদেন্স:  আদবেদনি 

আনুমারনক  ৯০ কম চ রেবদেি 

মদধ্য (প্রদ াজয সক্ষদে 

েদিাষজনক পরিেশ চন 

োদপদক্ষ); এবং 

খ. নবায়নকৃি লাইদেন্স:  

আদবেদনি আনুমারনক ৪৫ কম চ 

রেবদেি মদধ্য (পূণ চাঙ্গ 

সিগুদলর্িী িথ্য প্রারি ো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:ghose@baera.gov.bd
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


                                                                                                                                  পৃষ্ঠা নং 5/9                                           হালনাগাদকৃত:  ৩য়  ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্ চ ২০২৩) 

 

 

  

ি. নং সেবাি নাম সেবা প্রোন পদ্ধরি প্রদয়াজনীয় কাগজপে 

এবং প্রারিস্হান/স াগাদ াগ 

সেবাি মূল্য এবং 

পরিদশাধ পদ্ধরি 

সেবা প্রোদনি েময়েীমা োরয়ত্বপ্রাি কম চকিচা 

(নাম, পেবী, সফান নম্বি ও 

ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭. সবসকরণ উৎণির 

আমদাসন-রপ্তাসনর 

অনুদমােন 

(পািরমর্) প্রোন। 

আদবেন প্রারি 

োদপদক্ষ বাপশরন 

আইন-২০১২ এবং 

পারনরবরন 

রবরধমালা-১৯৯৭ 

অনু ায়ী  পািরমর্ 

প্রোন কিা হয়। 

১. সর্য়ািম্যান, বাপশরনক-এি বিাবদি 

আদবেনপে; 

২. আমোনী/িিানী লাইদেদন্সি করপ; 

৩. আদবেনকািী কর্তচক পূিণকৃি রনধ চারিি 

পািরমর্ ফিম; 

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

Specification,  Source Certificate, 

Type Approval Certificate, 

Currency Conversion rate etc.; এবং 

৫. অন্যান্য িথ্য (প্রদ াজয সক্ষদে)। 

 

প্রারিস্হান: বাপশরনক, অথরিটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগািগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

 

পারনরবরন রবরধমালা-

১৯৯৭ এি িফরেল-৭ 

অনু ায়ী রনধ চারিি 

পািরমর্ ফী।  

সপ-অড চাি (ঢাকা শহদিি 

সক্ষদে)/ রডরড (অন্যান্য 

শহদিি সক্ষদে) এি 

মাধ্যদম। 

আদবেদনি ৩০ কম চ রেবদেি 

মদধ্য। 

 

ড. সমদহরুন নাহাি 

পরির্ালক 

রবরকিণ, েসরবহন ও বজিয সনরােত্তা 

রবর্াগ 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০০৩ 

সমাবাইল: ০১৭১৭০০০৩৭৭ 

ই-সমইল: 

meherun@baera.gov.bd 

 

 

৮. সবসকরণ েংরিষ্ট 

কম চকাদেি 

(ব্যবহার, েসরবহন, 

বজিয ব্যবস্থােনা, 

আমদাসন-রপ্তাসন ও 

অন্যান্য) অনুদমােন 

[িকল প্রকার 

লাইদেন্স (নতুন ও 

নবায়ন)] প্রোন। 

আদবেন প্রারি 

োদপদক্ষ বাপশরন 

আইন-২০১২ এবং 

পারনরবরন 

রবরধমালা-১৯৯৭  

অনু ায়ী লাইদেন্স 

প্রোন কিা হয়। 

১. সর্য়ািম্যান, বাপশরনক-এি বিাবদি 

আদবেনপে; 

২. সুসনসদ িষ্ট কম িকাণন্ডর জন্য সবসর্ সমাতাণবক 

রনধ চারিি আদবেন ফিম ( আদবেনকািী কর্তচক 

পূিণকৃি); 

৩. েংরিষ্ট লাইদেদন্সি জন্য রনধ চারিি ফী; 

৪.আইন ও রবরধমালা অনু ায়ী প্রদয়াজনীয় 

ডকুদমন্ট; এবং  

৫. অন্যান্য িথ্য (প্রদ াজয সক্ষদে)। 

 

প্রারিস্হান: বাপশরনক, অথরিটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগািগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

 

পারনরবরন রবরধমালা-

১৯৯৭এি িফরেল-৬ 

অনু ায়ী রনধ চারিি 

লাইদেন্স ফী।  

 

সপ-অড চাি (ঢাকা শহদিি 

সক্ষদে)/ রডরড (অন্যান্য 

শহদিি সক্ষদে) এি 

মাধ্যদম। 

ক. নতুন লাইদেন্স:  আদবেদনি 

আনুমারনক ৯০ কম চ রেবদেি 

মদধ্য (প্রদ াজয সক্ষদে 

েদিাষজনক পরিেশ চন 

োদপদক্ষ); এবং 

খ. নবায়নকৃি লাইদেন্স:  

আদবেদনি আনুমারনক ৬০ কম চ 

রেবদেি মদধ্য (পূণ চাঙ্গ 

সিগুদলর্িী িথ্য প্রারি োদপদক্ষ)। 

৯. রবরকিণ 

স্থাপনা/সিজরিয় 

পোথ চ/রবরকিণ 

উৎপােনকািী 

 ন্ত্রপারি েম্পরকচি 

জরুিী অবস্থা 

(র্র্না/দুর্ চর্না) 

সমাকাদবলায় 

েহায়িা প্রোন। 

ব্যরি/উপযুি 

কর্তচপদক্ষি মাধ্যদম 

জরুিী অবস্থা 

অবরহি হওয়াি পি 

মাো/গুরুত্ব 

রবদবর্নায় দ্রুিিম 

েমদয় প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ কিা 

হয়। 

সর্য়ািম্যান, বাপশরনক-এি বিাবদি আদবেনপে 

(প্রদ াজয সক্ষদে)। 

 

স াগাদ াগ : বাপশরনক, অথরিটি র্বন, ই-

১২/এ, আগািগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

জরুিী অবস্থাি  

মাো/গুরুত্ব রবদবর্নায় 

কর্তচপক্ষ কর্তচক রনধ চারিি 

হাদি।  

১-৭ কম চ রেবদেি 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
http://baera.portal.gov.bd/site/forms/27442c4d-8309-416c-ac15-3483b402a9b5/-
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 6/9                                           হালনাগাদকৃত:  ৩য়  ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্ চ ২০২৩) 

 

 

  

  

ি. নং সেবাি নাম সেবা প্রোন পদ্ধরি প্রদয়াজনীয় কাগজপে 

এবং প্রারিস্হান/স াগাদ াগ 

সেবাি মূল্য এবং 

পরিদশাধ পদ্ধরি 

সেবা প্রোদনি েময়েীমা োরয়ত্বপ্রাি কম চকিচা 

(নাম, পেবী, সফান নম্বি ও 

ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৩. সিগুদলর্িী রবষদয় 

পিামশ চ প্রোন। 

 

 

ক. ব্যরি/উপযুি 

কর্তচপদক্ষি 

অনুদিাধিদম 

রবরকিণ সুিক্ষা ও 

রনউক্লীয় রনিাপত্তা 

েম্পরকচি আইন, 

রবরধ,  প্ররবধান, 

গাইড এবং অন্যান্য 

রবষদয় প্রদয়াজনীয় 

পিামশ চ প্রোন কিা 

হয়; এবং 

 

খ. েিােরি 

োক্ষাদিি মাধ্যদম 

অথবা সর্রলদফান 

এি মাধ্যদম। 

সর্য়ািম্যান, বাপশরনক-এি বিাবদি 

আদবেনপে/ স াগাদ াদগি মাধ্যদম। 

 

প্রারিস্হান: বাপশরনক, অথরিটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগািগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

রবনামূদল্য কর্তচপক্ষ কর্তচক রনধ চারিি েমদয়। িারশে আহম্মে আরমিী 

পরির্ালক 

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন রবর্াগ 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০১২ 

সমাবাইল: ০১৮১৯৪৮৪৭৫২ 

ই-সমইল:  rdamiree@baera.gov.bd 
 

ড. জাহানারা সবগম 

পরির্ালক (অসতসরক্ত দাসয়ত্ব) 

প্ররশক্ষণ ও রনবন্ধীকিণ রবর্াগ 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১২৭৪ 

সমাবাইল: সমাবাইল: 

০১৭১৫৪০০০৬৬ 

ই-সমইল:  

jahanara@baera.gov.bd 
প্রণকৌ. সমা. সমাস্তারফজুি িহমান 

প্রধান প্রদকৌশলী 

রবরকিণ, েসরবহন ও বজিয সনরােত্তা 

রবর্াগ  

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১৩১৯ 

সমাবাইল: ০১৭১৮৭৯৪৬৮২ 

ই-সমইল:  
m.rahman@baera.gov.bd 

১৪. িথ্য প্রোন। 

 

ব্যরি/উপযুি 

কর্তচপদক্ষি মাধ্যদম 

আদবেন পাওয়াি 

পি  িথ্য 

অবমুিকিণ 

রনদে চরশকা অনু ায়ী 

 থা থ কর্তচপদক্ষি 

অনুদমােনিদম 

সিগুদলর্িী িথ্যারে 

প্রোন কিা হয়।  

িথ্য অবমুিকিণ রনদে চরশকায় েংযুি রনধ চারিি 

ফিম (পরিরশষ্ট ১-৩)। 

 

প্রারিস্হান: ওদয়বোইর্। 

সেবাদর্দে  িথ্য 

অবমুিকিণ রনদে চরশকা 

অনু ায়ী কর্তচপক্ষ কর্তচক 

রনধ চারিি হাদি (পরিরশষ্ট 

৪ দ্রষ্টব্য) । 

সেবাদর্দে  িথ্য অবমুিকিণ 

রনদে চরশকা অনু ায়ী। 

১) অনুদিাধ প্রারিি পি ২০ কা চ 

রেবে। 

২) অপািগিাি কািণ ১০ কা চ 

রেবে। 

সমাোঃ আফছাি উসিন 

মুখ্য প্রশােরনক কম চকিচা, বাপশরনক 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০৪০ 

সমাবাইলোঃ ০১৬৮৩৮৫৭১৫২;  

০১৯২১৬৯৬৪৭৩ 

e-mail:auddin@baera.gov.bd  

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
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) অর্যিিীণ সেবা 

ি. 

নং 

সেবাি নাম সেবা প্রোন পদ্ধরি প্রদয়াজনীয় কাগজপে 

এবং প্রারিস্হান /স াগাদ াগ 

সেবাি মূল্য এবং 

পরিদশাধ পদ্ধরি 

সেবা প্রোদনি 

েময়েীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম চকিচা 

(নাম, পেরব, সফান নম্বি ও ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬)   (৭) 

১. লাইদেিী সুরবধা প্রোন। 

 

কর্তচপদক্ষি কম চকিচাদেি র্ারহো 

অনু ায়ী লাইদেিীদি রবদ্যমান বই 

হদি প্রদয়াজনীয় বই েিবিাহ কিা 

হয়। 

প্রারিস্হান: বাপশরনক, 

অথরিটি র্বন, ই-১২/এ, 

আগািগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

রবনামূদল্য কর্তচপক্ষ কর্তচক 

রনধ চারিি েমদয়। 

ড. জাহানারা সবগম 

প্রধান ত্রবজ্ঞাসনক কম িকতিা, সনউসিয়ার 

সিফটি, সিসকউসরটি এন্ড সিফগাড ি সবিাগ 

এবং পরির্ালক (অসতসরক্ত দাসয়ত্ব) 

প্ররশক্ষণ ও রনবন্ধীকিণ রবর্াগ 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১২৭৪ 

সমাবাইল: ০১৭১৫৪০০০৬৬ 

ই-সমইল:  

jahanara@baera.gov.bd 

২. বাপশরনক এি রবজ্ঞানী-

প্রদকৌশলীদেি রবদেদশ রবরর্ন্ন 

প্ররশক্ষণ, সেরমনাি, িিা, 

ওয়াকচশদপ অংশগ্রহদণি মদনানয়ন 

প্রোন  ও অনুদমােদনি রনরমত্ত 

প্রশােরনক মন্ত্রনালদয় সপ্রিণ। 

রবদ্যমান রবরধ-রবধান অনুেিদণ 

 থা থ কর্তচপদক্ষি মাধ্যদম  

আদবেনপে প্রারি োদপদক্ষ 

মদনানয়ন প্রোন  ও অনুদমােদনি 

রনরমত্ত প্রশােরনক মন্ত্রনালদয় 

সপ্রিণ। 

আদবেনপে, প্ররশক্ষণ, 

সেরমনাি, িিা, ওয়াকচশদপ 

অংশগ্রহদণি আমন্ত্রণপে, 

আরথ চক েংস্থান, প্রাথীি 

স াগ্যিা  ার্াই 

প্রারিস্থান: প্রশােন শাখা।   

রবনামূদল্য ৩ কা চরেবে।  

 

 

 

 

 

সমাোঃ আফছাি উরিন 

মুখ্য প্রশােরনক কম চকিচা 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০৪০ 

সমাবাইল :+৮৮-০১৯২১৬৯৯৪৭৩ 

auddin@baera.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. বরহোঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুি েংিাি 

আদবেন অনুদমােদনি রনরমত্ত 

প্রশােরনক মন্ত্রনালদয় সপ্রিণ। 

 

 থা থ কর্তচপদক্ষি মাধ্যদম  

আদবেনপে প্রারি োদপদক্ষ 

রনধ চারিি ছুটি রবরধমালা  অনু ায়ী 

ছুটি মঞ্জুরিি জন্য প্রশােরনক 

মন্ত্রণালদয় পে সপ্রিণ। 

আদবেনপে ও ছুটি প্রাপ্যিাি 

প্ররিদবেন 

 

প্রারিস্থান: প্রশােন শাখা।   

রবনামূদল্য ৩ কা চরেবে। 

৪. 
বাপশসনক এি রবরর্ন্ন অরফে-েিজ্ঞাম, 

আেবাবপে ইিযারে েিবিাহ। 

আদবেন প্রারিি পি  থা থ 

কর্তচপদক্ষি অনুদমােনিদম মজুে 

থাকা োদপদক্ষ েিবিাহ। 

েংযুরিেহ রনধ চারিি ফিম/ছদক 

আদবেন  

প্রারিস্থান: অরধশাখা/শাখা-৪ 

রবনামূদল্য ৩ কা চরেবে। 

৫. রবরর্ন্ন োিরিক কাদজি প্রদয়াজদন 

 ািায়াদিি জন্য  কর্তচপদক্ষি গারিি 

বিািকিণ। 

আদবেন/রিকুইরজশন পাওয়াি পি 

উপযুি কর্তচপদক্ষি অনুণমাদন 

িাণেণক্ষ। 

১)  থা থ কর্তচপদক্ষি 

সুপারিশ 

২) রনধ চারিি ফিদম আদবেন 

৩) ব্যবহািকািী কম চকিচাি 

অনুদমােন। 

প্রারিস্হান: প্রশােন ও 

িংস্থােন সবিাগ। 

রবনামূদল্য তাৎক্ষসনকিাণব। 

mailto:jahanara@baera.gov.bd
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ি. 

নং 

সেবাি নাম সেবা প্রোন পদ্ধরি প্রদয়াজনীয় কাগজপে 

এবং প্রারিস্হান /স াগাদ াগ 

সেবাি মূল্য এবং 

পরিদশাধ পদ্ধরি 

সেবা প্রোদনি 

েময়েীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম চকিচা 

(নাম, পেরব, সফান নম্বি ও ইদমইল) 

(১)  (২)  (৩) (৪) (৫) (৬)   (৭) 

৬. কম চকিচা/কম চর্ািীদেি ছুটি প্রোন। আদবেন প্রারি োদপদক্ষ রবদ্যমান 

রবরধ/রবধান অনুেিদণ  থা থ 

কর্তচপদক্ষি অনুদমােনিদম ছুটি 

প্রোন হয়। 

েংযুরিেহ রনধ চারিি 

ফিম/ছদক আদবেন। 

প্রারিস্হান: প্রশােন শাখা। 

রবনামূদল্য ১-২ কা চরেবে  

 

 

 

সমাোঃ আফছাি উরিন 

মুখ্য প্রশােরনক কম চকিচা 

সফান: +৮৮-০২-৮১৮১০৪০ 

সমাবাইল :+৮৮-০১৯২১৬৯৯৪৭৩ 

auddin@baera.gov.bd 

৭. কম চকিচাদেি আবারেক ও োিরিক 

সর্রলদফান েংদ াগ মঞ্জুি। 

আদবেন প্রারিি পি রবদ্যমান 

রবরধরবধান অনুেিণপূব চক প্রাপ্যিা 

োদপদক্ষ কর্তচপদক্ষি অনুদমােন 

গ্রহণ কদি অরফে আদেশ জারি। 

র্ারহোি আদবেন ও প্রাপ্যিাি 

স্বপদক্ষ প্রমানপে।  

 

প্রারি স্থান: প্রশােন শাখা। 

রবনামূদল্য ২০ কা চরেবে। 

৮. কম চকিচাদেি আবারেক ও োিরিক 

সর্রলদফান রবল পরিদশাধ। 

রবল প্রারিি পি রবদ্যমান 

রবরধ/রবধান অনুেিদণ  থা থ 

কর্তচপদক্ষি অনুদমােনিদম রবল 

পরিদশাধ কিা হয়। 

আবারেক ও োিরিক 

সর্রলদফান রবল। 

প্রারিস্হান : প্রশােন শাখা। 

রবনামূদল্য রবল প্রারিি পি ৭ 

কা চরেবে। 

 

N.B. বাপশরন আইন-২০১২ : বাংলাদেশ পিমাণু শরি রনয়ন্ত্রণ আইন-২০১২; পারনরবরন রবরধমালা-১৯৯৭: পািমাণরবক রনিাপত্তা ও রবরকিণ রনয়ন্ত্রণ রবরধমালা-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. 

 

 

িরমক নং প্ররিশ্রুি/ কারিি  সেবা প্রারিি লদক্ষয কিণীয় 

১. রনধ চারিি ফিম েঠিকর্াদব পূিণকিিোঃ আনুষরঙ্গক ডকুদমন্টেহ আদবেন জমাকিণ 

২. কর্তচপদক্ষি র্ারহো অনু ায়ী প্রদয়াজনীয় অরিরিি িথ্যারে দ্রুি প্রোন 

৩. েঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় ফী পরিদশাধ কিা 

৪. সেবাি ধিণ অনু ায়ী োরয়ত্বপ্রাি কম চকিচাি োদথ স াগাদ াগ কিা 

৫. অনাকারিি রবরকিণ ঝুঁরক সথদক জনোধািণ, রবরকিণ কমী ও পরিদবদশি রনিাপত্তা ও সুিক্ষায় আমাদেি 

েব চাত্মক েহদ ারগিা কিা 
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৪. অরর্দ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধরি (Grievances Redress System):  

সেবা প্রারিদি অেন্তুষ্ট হদল রনদোি পদ্ধরিদি স াগাদ াগ কদি আপনাি েমস্যা েমাধান করুন 

িরমক নং কখন স াগাদ াগ কিদবন কাি েদঙ্গ স াগাদ াগ কিদবন স াগাদ াদগি ঠিকানা রনস্পরত্তি েময়েীমা 

১. োরয়ত্বপ্রাি কম চকিচা েমাধান 

রেদি না পািদল 

 

 

অসিণ াগ সনষ্পসত্ত কম িকতিা 

নাম ও পেবী : ড. সমদহরুন নাহাি  

েসরচালক, রবরকিণ, েসরবহন ও বজিয সনরােত্তা 

রবর্াগ 

বাংলাদেশ পিমাণু শরি রনয়ন্ত্রণ কর্তিেক্ষ  

বাপশরনক, অথরিটি র্বন, ই-১২/এ, আগািগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭ 

সফান : +৮৮-০২-৮১৮১০০৩ (অরফে) 

সমাবাইল: ০১৭১৭০০০৩৭৭ 

ই-সমইল : 

meherun@baera.gov.bd 

৩০ কা চরেবে 

 

২. অরর্দ াগ রনষ্পরত্ত কম চকিচা 

রনরে চষ্ট েমদয় েমাধান রেদি না 

পািদল 

 

আসেল কম িকতিা  

নাম ও পেবী: জনাব সমাোঃ মঈনুল ইেলাম রিিাে, 

যুগ্মেরর্ব, 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি মন্ত্রণালয় 

র্বন নং ৬, ১০ম িলা, বাংলাদেশ েরর্বালয়, 

ঢাকা 

সফান: +৮৮-০২-৫৫১০০৩৪৮ 

সমাবা: ০১৭২৬৯২১৩৩৭  ই-সমইল: 

section20@most.gov.bd 

ওদয়ব: www.most.gov.bd 

 ২০ কা চরেবে  

 

৩. 

আরপল কম চকিচা রনরে চষ্ট েমদয় 

েমাধান রেদি না পািদল 

মরন্ত্রপরিষে রবর্াদগি অরর্দ াগ ব্যবস্থাপনা সেল অরর্দ াগ গ্রহণ সকন্দ্র  

৫নং সগইর্, বাংলাদেশ েরর্বালয়, ঢাকা    

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ কা চরেবে 

 


