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িবষয:় িব ানিব ান   ওও  িি   ম ণ ালেয়রম ণ ালেয়র   ২০২০২০২০--২০২১২০২১   অথবছেররঅথবছেরর   ব া িষকবািষক  িতেবদনিতেবদন  ( ( বইবই) ) আকােরআকাের   কােশরকােশর
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শি  িনয় ণ ক পে র ত  পরবত  কায ব ার জ  এতদসংেগ রণ করা হেলা।

সংেযাজন:- বণনামেত।

৯-৮-২০২১

সিচব, িব ান ও ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা-১০০০ (উপসিচব, অিধশাখা/শাখা-২, িব ান ও 

ি  ম ণালয়)

েকৗশলী মাঃ মাজাে ল হক
চয়ার ান

ারক ন র: ৩৯.০৭.০০০০.০০১.১৬.০০৫.১৯.৬/১(১১) তািরখ: ২৫ াবণ ১৪২৮
০৯ আগ  ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সদ  ( ন দািয় ), রেকৗশল ও ভৗত অবকাঠােমা িনরাপ া দ র, বাংলােদশ পরমা  শি  িনয় ণ
ক প
২) পিরচালক, িশ ণ ও িনব ীকরণ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  শি  িনয় ণ ক প
৩) পিরচালক ( ন দািয় ), িনউি য়ার সফ , িসকউির  এ  সফগাড িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  শি
িনয় ণ ক প
৪) পিরচালক, পিরক না ও উ য়ন িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  শি  িনয় ণ ক প
৫) পিরচালক, িবিকরণ িনয় ণ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  শি  িনয় ণ ক প
৬)  েকৗশলী, িবিকরণ িনয় ণ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  শি  িনয় ণ ক প
৭)  েকৗশলী, িনউি য়ার সফ , িসকউির  এ  সফগাড িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  শি  িনয় ণ
ক প
৮) ধান ব ািনক কমকতা, িনউি য়ার সফ , িসকউির  এ  সফগাড িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  শি
িনয় ণ ক প

১



৯)  শাসিনক কমকতা, শাসন ও সং াপন িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  শি  িনয় ণ ক প
১০) িসিনয়র িহসাবর ণ কমকতা, অথ িবভাগ, বাংলােদশ পরমা  শি  িনয় ণ ক প
১১) একা  সিচব ( ন দািয় ), চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ পরমা  শি  িনয় ণ ক প

৯-৮-২০২১
সামা শীল 

 ব ািনক কমকতা, বাপশিনক

২



  

বার্ষ িক প্রর্িববদন  

অর্ িবছর ২০২০-২১ 

 

 

বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ 

ই-১২/এ, আগারগাঁও, পপাষ্ট বক্স নাং- ২৪০, ঢাকা- ১২০৭ 

ইবমইলঃ info@baera.gov.bd 

ওবয়বসাইটঃ www.baera.gov.bd 
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পৃষ্ঠা: 1/২৮                                  মূদ্রণ িার্রখ:  পসামবার, ৯ আগস্ট ২০২১ 

 (পসামা শীল) 

মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা 

পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন র্বভাগ, বাপশর্নক 

 

পটভূর্ম: 

 

স্বাধীনিার পর পর্বকই বাাংলাবদবশ র্ির্কৎসা,  র্শল্প, গববষণা এবাং কৃর্ষখাবি র্নউক্লীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ব্যাপকভাবব 

ব্যবহৃি হবয় আসবছ। জার্ির জনক বঙ্গবন্ধু পশখ মুর্জবুর রহমান এর বর্লষ্ঠ পনর্তবে ১৯৭১ সাবল স্বাধীনিা অজিবনর 

পর পদবশ র্নউক্লীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ির শার্িপূণ ি ব্যবহার েরার্িি করার জন্য ১৯৭৩ সাবল মহামান্য রাষ্ট্রপর্ির 

আবদশক্রবম (১৯৭৩ সাবলর ১৫নাং আইন) বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি কর্মশন প্রর্ির্ষ্ঠি হবয়র্ছল। বাাংলাবদশ পরমাণু 

শর্ি কর্মশবনর দার্য়বে র্বর্করবণর ক্ষর্িকর প্রভাব পর্বক জনসাধারণ ও পর্রবববশর সুরক্ষার জন্য সরকার কর্তিক 

১৯৯৩ সাবল পারমাণর্বক র্নরাপত্তা ও র্বর্করণ র্নয়ন্ত্রণ (পার্নর্বর্ন)  আইন, ১৯৯৩ জারী করা হয় এবাং পরবিীবি 

এিদ্সাংক্রাি পার্নর্বর্ন র্বর্ধমালা-১৯৯৭ প্রজ্ঞার্পি হয়।  “২০২১ সাবলর মবে সবার জন্য র্বদ্যুৎ”  র্বষয়টি 

র্বববিনায় র্নবয় বিিমান সরকার রূপপুবর পদবশর প্রর্ম পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ পকন্দ্র র্নম িাবণর র্সদ্ধাি গ্রহণ কবরবছ 

এবাং সরকাবরর অগ্রার্ধকার প্রাপ্ত ছয়টি (০৬)  প্রকবল্পর মবে এটিবক র্ির্িি করা হবয়বছ। রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ 

পকন্দ্র এবাং পদবশর অন্যান্য র্নউক্লীয় ও র্বর্করণ স্থাপনাসমূবহর  যর্াবযাগ্য র্নরাপত্তা ও র্নয়ন্ত্রণ সুর্নর্িি করার 

লবক্ষু গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সরকার পার্নর্বর্ন আইন, ১৯৯৩ বার্িল ও সাংহিকরণপূব িক বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি 

র্নয়ন্ত্রণ আইন,  ২০১২ প্রণয়ন কবরন। উি আইন পমািাববক গি ১২ পেব্রুয়ারী ২০১৩র্ি. িার্রবখ বাাংলবদশ পরমাণু 

শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। 

 

রূপকল্প (Vision) : 

 

একটি র্নভ িরবযাগ্য র্নয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রর্িষ্ঠার মােবম পরমাণু শর্ির র্নরাপদ ও শার্িপূণ ি ব্যবহাবরর পক্ষবে 

দীর্ িবময়ার্দ র্নয়ন্ত্রণ, সুরক্ষা ও র্স্থর্র্শীলিা র্নর্িিকরণ। 

 

অর্ভলক্ষু (Mission) : 

 

জনসাধারণ এবাং র্বর্করণ কমীবদর জীবন ও স্বাস্থু সুরক্ষা এবাং পর্রবববশ র্বরুপ প্রর্ির্ক্রয়া র্নয়ন্ত্রবনর র্নর্মত্ত 

র্নরাপত্তা, র্সর্কর্রউটি, র্বর্করণ সুরক্ষা ও পসেগার্ িস সাংর্িষ্ট র্নউর্ক্লয় র্নয়ন্ত্রণমূলক কম িসূিীর যর্াযর্ প্রর্িপালন। 

 

 

 

 

 

 

 



পৃষ্ঠা: 2/২৮                                  মূদ্রণ িার্রখ:  পসামবার, ৯ আগস্ট ২০২১ 

 (পসামা শীল) 

মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা 

পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন র্বভাগ, বাপশর্নক 

 

কর্তিপবক্ষর সাাংগঠর্নক কাঠাবমার র্ববরণ 

বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ-এর প্রস্তার্বি সাাংগঠর্নক কাঠাবমাবি অির্ভ িি ৩৬০ টি পবদর মবে 

একজন পিয়ারম্যান ও িারজন সদস্যসহ পমাট ১৩২ টি পদ সৃর্জি হবয়বছ। িার মবে ৯২ টি পবদ কম িকিিা/কম িিারী 

কম িরি রবয়বছন।  
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 (পসামা শীল) 

মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা 

পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন র্বভাগ, বাপশর্নক 

 

 

কর্তিপবক্ষর প্রধান কায িাবর্লঃ 

১. পদবশ র্নউক্লীয় র্নরাপত্তা ও র্বর্করণ সুরক্ষার জন্য বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এবাং িদাধীন 

প্রণীি র্বর্ধমালা ও প্রর্বধানমালার পর্রপূণ ি বাস্তবায়ন; 

২. বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এর ধারা-১৮ অনুযায়ী সকল ধরবনর র্নউক্লীয় ও র্বর্করণ স্থাপনা 

এবাং র্নউক্লীয় ও পিজস্ক্রীয় পদার্ ি এবাং এবদর বজিু ও র্বর্করণ উৎপন্নকারী যন্ত্রপার্ির অনুবমাদন প্রদান, অব্যাহর্ি 

প্রদান, স্থর্গি এবাং বার্িলকরণ; 

৩. আয়নায়নকারী র্বর্করণ এর সম্ভাব্য ঝুঁর্কর র্বষবয় সবিিনিা সৃর্ষ্টর লবক্ষু সকল অাংশীজনবদর সাবর্ সভা, 

পসর্মনার ও কম িশালার আবয়াজন এবাং ইবলক্ট্রর্নক, র্প্রন্টর্মর্র্য়া ও ইন্টারবনবটর মােবম িথ্য প্রদান ও পরামশ ি; 

৪. র্নউক্লীয় ও র্বর্করণ স্থাপনাসহ সকল র্নউক্লীয় ও পিজস্ক্রীয় পদাবর্ ির পভৌি সুরক্ষা, পসেগার্ িস এবাং অববধ 

পািারসহ র্নউক্লীয় ও র্বর্করণ র্নরাপত্তা ও পরর্র্ওলর্জকুাল জরূরী ব্যবস্থা সম্পর্কিি আিজিার্িক চুর্ি, এর্গ্রবমন্ট, 

প্রবটাকল ও কনবভনশন বাস্তবায়ন সম্পর্কিি কায িক্রম পর্রিালনা; 

৫. র্নউক্লীয় ও র্বর্করণ র্নরাপত্তা র্বষবয় র্ববদশী র্নউক্লীয় র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ এবাং আিজিার্িক সাংস্থা ও এবজন্সীর 

সাবর্ পারস্পর্রক পযাগাবযাগ ও সহবযার্গিা এবাং 

৬. কম িকিিা/কম িিারীবদর জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রর্শক্ষণ কম িসূিী গ্রহণ ও পর্রিালনা। 

 

কম িকিিা-কম িিারীগবণর দার্য়ে এবাং র্সদ্ধাি গ্রহণ প্রর্ক্রয়ার র্ববরণঃ 

বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২-এর ধারা ১১ ও পার্নর্বর্ন র্বর্ধমালা-১৯৯৭ অনুযায়ী কর্তিপবক্ষর 

কম িকিিা/কম িিারীগণ িাঁবদর উপর ন্যস্ত দার্য়ে পালন কবরন।  

 

কর্তিপবক্ষর সকল র্নয়ম-কানুন, আইন, অোবদশ, র্বর্ধমালা, প্রর্বধানমালা,  

প্রজ্ঞাপন, র্নবদ িশনা,ম্যানুয়াল, ইিুার্দর িার্লকাসহ উহার র্নকট রর্ক্ষি িথ্যসমূবহর পেণী-র্বন্যাসঃ 

আইন:  বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ (২০১২ সবনর ১৯ নাং আইন); 

বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এর ইাংবরর্জ সাংস্করণ “The Bangladesh 

Atomic Energy Regulatory Act, 2012 (Act No 19 of 2012)” (১৭ 

পসবেম্বর ২০১৭ িার্রবখ প্রকার্শি); 

র্বর্ধমালা:  পারমাণর্বক র্নরাপত্তা ও র্বর্করণ র্নয়ন্ত্রণ র্বর্ধমালা ১৯৯৭ (এস আর ও নম্বর ২০৫- আইন/৯৭ 

ইাং); 



পৃষ্ঠা: 4/২৮                                  মূদ্রণ িার্রখ:  পসামবার, ৯ আগস্ট ২০২১ 

 (পসামা শীল) 

মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা 

পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন র্বভাগ, বাপশর্নক 

 

প্রর্বধানমালা: বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর কম িিারী িাকুরী প্রর্বধানমালা, ২০১৯ (গি ৩১ পম 

২০১৯ ইাং িার্রবখ বাাংলাবদশ পগবজবট প্রজ্ঞার্পি); 

 

নীর্িমালা: বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর বনর্িক নীর্িমালা (পেব্রুয়ার্র ২০১৮ িার্রবখ 

প্রকার্শি); 

র্নবদ ির্শকা:  বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর িথ্য প্রকাশ র্নবদ ির্শকা ২০১৮ (হালনাগাদকৃি 

২০২০) । 

কর্তিপবক্ষর র্নকট হবি পকান ব্যর্ি পয সকল শবিি লাইবসন্স, পারর্মট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মর্ি, 

অনুবমাদন বা অন্য পকান প্রকার সুর্বধা গ্রহণ করবি পারববন িার র্ববরণ এবাং উিরূপ শবিির 

কারবণ িার সাবর্ পকান প্রকার পলনবদন বা চুর্ি সম্পাদবনর প্রবয়াজন হবল পসই সকল শবিির 

র্ববরণ: 

লাইবসবন্সর গ্রহবণর শিি:  

 পিয়ারম্যান, বাপশর্নক-এর বরাববর বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এবাং পারমাণর্বক 

র্নরাপত্তা ও র্বর্করণ র্নয়ন্ত্রণ (পার্নর্বর্ন) র্বর্ধমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী লাইবসন্স গ্রহবণর আববদন; 

 (পার্নর্বর্ন) র্বর্ধমালা, ১৯৯৭ এর র্বর্ধ ১০ অনুযায়ী আয়নায়নকারী র্বর্করণ সাংর্িষ্ট কম িকাবের 

পযৌর্িকিা; 

 পারমাণর্বক র্নরাপত্তা ও র্বর্করণ র্বর্ধমালা, ১৯৯৭ এর িের্সল ৪.১ হবি ৪.৮ এ প্রদত্ত পেণীবভবদ বর্ণ িি 

েরবম আববদন;  

 সাংর্িষ্ট লাইবসবন্সর জন্য িের্সল ৬ এ বর্ণ িি র্নধ িার্রি েী; 

 (পার্নর্বর্ন) র্বর্ধমালা, ১৯৯৭ এর র্বর্ধ ১০.১ (র্) অনুযায়ী র্নরাপত্তা ও র্নয়ন্ত্রণ এর শিিাবলী; 

 র্বর্ধ ১০.১ এর (ঙ) অনুযায়ী আর্র্ িক সঙ্গর্ি, (ি) অনুযায়ী দক্ষ ও পযাগ্য মানবসম্পদ; এবাং 

 সাংর্িষ্ট লাইবসবন্সর জন্য আইন ও র্বর্ধমালা অনুযায়ী অন্যান্য প্রবয়াজনীয় র্কুবমন্ট ও কর্তিপক্ষ কর্তিক 

আবরার্পি র্নউক্লীয় ও র্বর্করণ সাংর্িষ্ট অন্যান্য সকল শিি পমবন িলা। 
 

পারর্মট গ্রহবণর শিি:  

 পিয়ারম্যান, বাপশর্নক-এর বরাববর বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এবাং পারমাণর্বক 

র্নরাপত্তা ও র্বর্করণ র্নয়ন্ত্রণ (পার্নর্বর্ন) র্বর্ধমালা , ১৯৯৭ অনুযায়ী পারর্মট গ্রহবণর আববদন; 

 (পার্নর্বর্ন) র্বর্ধমালা, ১৯৯৭ এর র্বর্ধ ১১.২ অনুযায়ী আয়নায়নকারী র্বর্করণ সাংর্িষ্ট উৎবসর আমদানী 

ও রপ্তানী পারর্মবটর প্রবযাজু িার্হদা পূরণ; 

 পারমাণর্বক র্নরাপত্তা ও র্বর্করণ র্বর্ধমালা, ১৯৯৭ এর িের্সল ১৮ এ প্রদত্ত েরবম আববদন;  

 সাংর্িষ্ট পারর্মবটর জন্য িের্সল ৭ এ বর্ণ িি র্নধ িার্রি েী; 

 

এন ও র্স গ্রহবণর শিি: 

র্নবনাি শবিি কাস্টমস পর্বক খালাবসর জন্য এন ও র্স গ্রহণ করবি হয়; 
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 (পসামা শীল) 

মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা 

পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন র্বভাগ, বাপশর্নক 

 

 র্বর্করণ উৎপন্ন কবর না র্কন্তু র্বর্করণ যবন্ত্রর সাবর্ সাংর্িষ্ট পমর্শনসমূহ; 

 Spent Radioactive Sources;  

 Empty Trasport Container; 

 Film Auto Processor Radiographic Equipment ইিুার্দ যা র্বর্করণ সাংর্িষ্ট 

নয়। 

 

নাগর্রকবদর িথ্য অর্ধকার র্নর্িি করার জন্য প্রদত্ত সুর্বধার্দর র্ববরণ এবাং দার্য়েপ্রাপ্ত কম িকিিার 

নাম,পদবী, ঠিকানা এবাং প্রবযাজু পক্ষবে েুাক্স নম্বর ও ই পমইল ঠিকানাঃ 

নাগর্রকবদর িথ্য অর্ধকার র্নর্িি করার জন্য প্রদত্ত সুর্বধার্দর র্ববরণ এবাং দার্য়েপ্রাপ্ত কম িকিিার নাম,পদবী, 

ঠিকানা এবাং প্রবযাজু পক্ষবে েুাক্স নম্বর ও ই পমইল ঠিকানাঃ 

ক্রর্মক 

নাং 

সাংস্থার নাম দার্য়েপ্রাপ্ত 

কম িকিিার নাম ও 

পদবী 

পোন, পমাবাইল, েুাক্স, ই-পমইল নম্বর পযাগাবযাবগর 

ঠিকানা 

আপীল কম িকিিা 

১। বাাংলাবদশ 

পরমাণু শর্ি 

র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ 

(বাপশর্নক) 

প্রবকৌঃ পমাঃ 

পমাজাবম্মল হক,  

পিয়ারম্যান 

পটর্লবোন :  ৮৮-০২- ৮১৮১৯২২ 

                ৮৮-০২- ৮১৮১৩৮৬ 

পমাবাইল   : ০১৮১৯-২৪৭৫৭৭ 

েুাক্স       : ৮৮-০২-৮১৮১০১৫ 

ই-পমইল: 

chairman@baera.gov.bd 

mmhaque00@yahoo.com 

বাাংলাবদশ 

পরমাণু শর্ি 

র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ, 

অর্র্রটি ভবন, ই-

১২/এ, আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

দার্য়েপ্রাপ্ত কম িকিিা 

২। বাাংলাবদশ 

পরমাণু শর্ি 

র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ 

(বাপশর্নক) 

পমাঃ আেছার 

উর্দ্দন, 

মুখ্য প্রশাসর্নক 

কম িকিিা 

 

পটর্লবোন: ৮৮-০২-৮১৮১০৪০ 

পমাবাইল: ০১৬৮৩-৮৫৭১৫২ 

েুাক্স: ৮৮-০২-৮১৮১০১৫ 

ই-পমইল: 

auddin@baera.gov.bd.com 

 

বাাংলাবদশ 

পরমাণু শর্ি 

র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ, 

অর্র্রটি ভবন, ই-

১২/এ, আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

র্বকল্প দার্য়েপ্রাপ্ত কম িকিিা 

 বাাংলাবদশ 

পরমাণু শর্ি 

র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ 

(বাপশর্নক) 

পমাঃ আইয়ুব আলী 

পসক, 

এুার্র্মর্নবেটিভ 

অর্েসার 

 

পটর্লবোন:৮৮-০২-৮১৮১৯২২ 

পমাবাইল: ০১৯১১-৭০৭০৩২ 

েুাক্স: ৮৮-০২-৮১৮১০১৫ 

ই-পমইল: 

aiubsheak@gmail.com 

বাাংলাবদশ 

পরমাণু শর্ি 

র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ, 

অর্র্রটি ভবন, ই-

১২/এ, আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 
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 (পসামা শীল) 

মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা 

পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন র্বভাগ, বাপশর্নক 

 

 

 

২০২০-২০২১ অর্ িবছবরর উবেখবযাগ্য কায িাবলী: 

প্রর্শক্ষণ ও র্নবন্ধীকরণ র্বভাগ এর কায িাবলী: 

বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এবাং পারমাণর্বক র্নরাপত্তা ও র্বর্করণ র্নয়ন্ত্রণ র্বর্ধমালা ১৯৯৭ 

অনুযায়ী বর্ণ িি র্বভাগ জনসাধারণ, র্বর্করণ কমী ও পর্রবববশর উপর আয়নায়নকারী র্বর্করবণর ঝুঁর্ক হ্রাবসর লবক্ষু 

সুষ্ঠুভাবব র্বর্করণ উৎস ব্যবহাবরর র্নর্মত্ত র্বর্করণ কমী ও র্বর্করণ র্নয়ন্ত্রণ কম িকিিাবদর প্রর্শক্ষণ প্রদান কবর 

আসবছ। উবের্খি প্রর্শক্ষণ সমার্প্তর পর বর্ণ িি র্বভাগ পরীক্ষা গ্রহণ কবর এবাং সবিাষজনক েলােবলর র্ভর্ত্তবি 

র্বর্করণ র্নয়ন্ত্রণ কম িকিিাবদর (RCO) সনদ প্রদান কবর র্াবক। 

 

বর্ণ িি র্বভাগ কর্তিক ২০২০-২১ অর্ িবছবর েুার্সর্লটি অপাবরটরবদর জন্য আবয়ার্জি র্বর্করণ সাংক্রাি প্রর্শক্ষণ 

পকাস ি/কম িশালা: 

 

 প্রর্শক্ষণ পকাবস ির সাংখ্যা:  ৫ টি 

 প্রর্শক্ষবণ অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যা: ১৩৬ জন 

 

পারমাণর্বক র্নরাপত্তা, সুরক্ষা ও পসেগার্ ি র্বভাগ এর কায িাবলী: 

 রূপপুর NPP-এর Updated Preliminary Safety Analysis Report 

(PSAR)-এর Review and  Assessment কায িক্রম িলমান। 

 

 বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ কর্তিক র্নবয়ার্জি ৪ (িার) জন জুর্নয়র কনসালবটন্ট দ্বারা রূপপুর 

পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ পকন্দ্র র্নম িাণ প্রকবল্পর ইউর্নট-০১ এবাং ইউর্নট-০২ -এর র্রঅুাক্টর ভবনসহ অন্যান্য 

সহায়ক পভৌি ও অবকাঠাবমাগি উন্নয়বন র্নয়ন্ত্রণমূলক িদারর্ক ও কাবজর মান যািাই কায িক্রম িলমান।   

 

 সাভাবর অবর্স্থি পসন্টার ের র্রসাি ি র্রএুাক্টর (CRR) –এর ১ (এক) জন Radiation Control 

Officer (RCO)–এর সনদ নবায়ন করা হবয়বছ। 

 

 সাভাবর অবর্স্থি পসন্টার ের র্রসাি ি র্রঅুাক্টর (CRR)-এর দ্যই (০২) জন Reactor Operator 

(RO) লাইবসন্স নবায়ন করা হবয়বছ। 

 

 রার্শয়ান পের্াবরশবনর Rostechnadzor-এর র্কছু Regulatory documents 

(Regulations) বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ কর্তিক Adopt করার উবদ্দবে র্নউর্ক্লয়ার 

পসেটি র্সর্কউর্রটি এবাং পসেগার্ ি র্বভাবগর র্বজ্ঞানী/ প্রবকৌশলীগণ কর্তিক Preliminary Review 

এর কাজ িলমান রবয়বছ। 
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 গি ১৯-২০ আগস্ট ২০২০ র্ি. িার্রবখ ঢাকা কুান্টনম্যাবন্ট Vetting and approval of the 

following documents of Rooppur NPP Physical Protection 

System: 1. Statement of Work. 2. PPS Effectiveness Evaluation-

এর জন্য একটি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। উি সভাটি Nuclear Safety and Physical 

Protection System Cell, Bangladesh Army কর্তিক আবয়াজন করা হয়। উি সভায় 

বাপশর্নক-এর র্নউর্ক্লয়ার পসেটি, র্সর্কউর্রটি এবাং পসেগার্ ি র্বভাবগর একজন প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা 

অাংশগ্রহণ কবরন।   

 

 State Declarations Portal (SDP)-এর মােবম “2nd Quarterly Update 

Report, 2020 Under Protocol Additional to the Safeguards 

Agreement” র্রবপাট িটি IAEA-পি পাঠাবনা হবয়বছ।  

 

 গি ২৪ আগষ্ট ২০২০ র্ি. িার্রবখ A Webinar on “Effective Vulnerability 

Assessment: The Key to Organizational Resilience” অনুর্ষ্ঠি হয়। উি 

Webinar-টি World Institute for Nuclear Security (WINS), Vienna, 

Austria কর্তিক আবয়াজন করা হয়। উি Webinar-এ বাপশর্নক এর র্নউর্ক্লয়ার পসেটি, 

র্সর্কউর্রটি এবাং পসেগার্ ি র্বভাবগর একজন প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা অাংশগ্রহণ কবরন।   

 

 গি ১২ আগস্ট ২০২০ র্ি. িার্রবখ রার্শয়ান পের্াবরশবনর ROSTECHNADZOR এবাং SEC 

NRS এবাং বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর র্নউর্ক্লয়ার পসেটি, র্সর্কউর্রটি এবাং পসেগার্ ি 

(এনএসএসএস) র্বভাবগর মবে একটি Virtual Meeting অনুর্ষ্ঠি হয়। উি সভায় SEC NRS 

Rooppur NPP-এর incoming documents review এবাং Assessment-এর 

র্বষবয় িাবদর মিামি আবলািনা কবর। উি সভায় বাপশর্নক-এর পিয়ারম্যান মবহাদয়, সদস্য মবহাদয়গণ 

এবাং এনএসএসএস র্বভাবগর সকল পয িাবয়র র্বজ্ঞানী এবাং প্রবকৌশলীগণ উপর্স্থি র্ছবলন। 

 

 গি ১৯ আগস্ট ২০২০ র্ি. িার্রবখ “বাাংলাবদবশ উচ্চ ক্ষমিাসম্পন্ন পারমাণর্বক গববষণা চুেী স্থাপবনর 

কার্রগরী সমীক্ষা” শীষ িক প্রকবল্পর পরগুবলটরী র্বর্ভন্ন র্বষবয় আবলািনার জন্য একটি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। উি 

সভায় বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি কর্মশবনর সদস্য (ইর্ির্নয়ার্রাং) মবহাদয় এবাং উি প্রকবল্পর প্রকল্প 

পর্রিালকসহ প্রকবল্পর সাবর্ সাংর্িষ্ট কম িকিিাবৃন্দ এবাং বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর 

র্নউর্ক্লয়ার পসেটি, র্সর্কউর্রটি এবাং পসেগার্ ি (এনএসএসএস) র্বভাবগর পর্রিালকসহ সকল পয িাবয়র 

র্বজ্ঞানীগণ উপর্স্থি র্ছবলন। 

 

 “APNS Training Survey”-এর উপর একটি র্রবপাট ি Asia Pacific Safeguards 

Network (APSN)-এ পপ্ররণ করা হয়।  

  

 গি ২৪-২৬ আগস্ট ২০২০ র্ি. িার্রবখ পর্রকল্পনা কর্মশবনর কায িক্রম র্বভাবগর আওিায় “কায িক্রম র্বভাবগ 

একটি নতুন র্র্র্জটাল র্াটাববক স্থাপবনর মােবম বার্ষ িক উন্নয়ন বাবজট ব্যবস্থানা শর্িশালীকরণ” শীষ িক 

প্রকবল্পর আওিায় বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্ি এবাং সাংবশার্ধি বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্ি-পি বরাদ্দ প্রদানসহ অন্যান্য 
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সকল কায িক্রবম র্সবস্টবম র্াটা এর্ি ও অন্যান্য র্বষবয় ধারণা প্রদাবনর জন্য একটি প্রর্শক্ষণ পকাস ি অনুর্ষ্ঠি 

হয়। উি প্রর্শক্ষণ পকাবস ি বাপশর্নক-এর র্নউর্ক্লয়ার পসেটি, র্সর্কউর্রটি এবাং পসেগার্ ি র্বভাবগর একজন 

মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা এবাং একজন ঊধ্বিিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা অাংশগ্রহণ কবরন।   

 

 সাভাবর অবর্স্থি পসন্টার ের র্রসাি ি র্রঅুাক্টর (CRR)-এর প্রর্ির্নর্ধর সাবর্ কর্তিপবক্ষর এনএসএসএস 

র্বভাবগর সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। 

 

 র্বগি ০১/০৯/২০২০ র্ি. িার্রবখ বাপশর্নক এবাং JSC “VO “Safety”-এর পরগুবলটরী সহবযার্গিা 

র্বষয়ক একটি র্দ্বপার্ক্ষক সভা অনুর্ষ্ঠি হয়।  

 

 র্বগি ১৪/০৯/২০২০ র্ি. িার্রবখ রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ পকবন্দ্রর পরগুবলটরী কায িক্রম সাংক্রাি র্বর্ভন্ন 

ইসুু র্নবয় কর্তিপক্ষ এবাং এনএসএসএস র্বভাবগর মবে একটি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। 

 

 র্বগি ১০/০৯/২০২০ র্ি. িার্রবখ বাপশর্নক ও JSC “VO “Safety”-এর Contract No.2 

এর Appendix No.1 সাংবশাধন সাংর্িষ্ট একটি Protocol স্বাক্ষর্রি হয় ।   

 

 র্বগি ২৩/০৯/২০২০ র্ি. িার্রবখ IAEA এর Nuclear Infrastructure Department 

(NID) এর সাবর্ বাপশর্নক এর একটি সভা অনুর্ষ্ঠি হয় এবাং িাবি র্নউর্ক্লয়ার পরগুবলটরী ইনফ্রাোকিার 

উন্নয়ন প্রকবল্পর প্রকল্প পর্রিালক র্. সিুর্জৎ পর্াষ অাংশগ্রহণ কবরন। 

 

 বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ কর্তিক র্নবয়ার্জি ০৪ (িার) জন জুর্নয়র কনসালবটন্ট রূপপুর 

পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ পকবন্দ্রর ইউর্নট-০১ এবাং ইউর্নট-০২ এর inner containment wall- এর 

metal liner প্রস্তুর্ি ও সাংবযাজনসহ কাংর্ক্রট ঢালাইবয়র পূবব ি এবাং পবর গুনগি মান র্নর্িিকরবণর 

লবক্ষু সাব িক্ষর্নকভাবব কাজ করবছ। িাছাড়া ইউর্নট-০১ এবাং ইউর্নট-০২ এর cooling toner-

সমূবহর োউবেশবনর র্নম িাণ কাজ এবাং LTME -সহ অন্যান্য যন্ত্রপার্ির welding  কায িবলীর গুনগি 

মান র্নয়র্মি যািাই করবছন।  

 

 গি ২৭-২৮ অবক্টাবর ২০২০  র্ি. িার্রখ পয িি পরমাণু শর্ি পকন্দ্র, ঢাকায় রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ পকবন্দ্রর 

Design Infraction Questionnaire (DIQ) form update করবণর লবক্ষু একটি 

সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। উি সভায় বাপশর্নক-এর র্নউর্ক্লয়ার পসেটি, র্সর্কউর্রটি এবাং পসেগার্ ি র্বভাবগর একজন 

ঊধ্বিিন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা অাংশগ্রহণ কবরন।  

 

 রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ পকবন্দ্রর ইউর্নট-০১ এবাং ইউর্নট-০২ এর inner containment 

wall- এর কাংর্ক্রট ঢালাই কাবজর আবগ ও পবর এর গুনগি মান যািাই করবি ল্যাববরটরী এবাং মাঠ 

পয িাবয় উভয় পটস্ট করার সময় বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ কর্তিক র্নবয়ার্জি ০৪ (িার) জন 

জুর্নয়র কনসালবটন্ট উপর্স্থি পর্বক র্নর্িি কবরন। ঢালাইবয়র আবগ কাংর্ক্রবটর িাপমাো, Slump 

test, viscosity test ইিুার্দর মােবম গুণগি মান যািাই করা হয়। ঢালাইবয়র পর cube করার 

মােবম কাংর্ক্রবটর সক্ষমিা র্নণয় করা হয়। NDT test এবাং র্বর্ভন্ন strength test এবাং ধািব 
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কাবজর মান যািাই করবি র্াই পপর্নবেশন পটস্ট, vacuum building test, ultrasonic 

test, radiographic test  করার সময় জুর্নয়র কনসালবটন্ট উপর্স্থি পর্বক িা র্নর্িি কবরন। 

 

 

 গি ১৬ নবভম্বর ২০২০ র্ি. িার্রবখ BAERA, NPCBL, VO Safety, ASE এবাং Design 

Institute-এর মবে একটি Virtual Meeting অনুর্ষ্ঠি হয়। উি সভায় LTME-এর 

Conformity assessment এবাং Preliminary Safety Analysis Report 

(PSAR)-এর Chapter-5: First circuit and related Systems-এর 

Amendment-এর র্বষবয় আবলািনা হয়। 

 

 গি ০৯-২০ নবভম্বর ২০২০  র্ি. িার্রবখ “Online Regional Training Course on 

State Systems of Accounting for and Control of Nuclear 

Material” র্বষবয় একটি Online Training Course অনুর্ষ্ঠি হয়। উি পকাবস ি NSSS 

র্বভাবগর একজন প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা অাংশগ্রহণ কবরন। 

 

 গি ১২ নবভম্বর ২০২০ র্ি. িার্রবখ  IAEA Mission কর্তিক পর্রিার্লি State Systems of 

Accounting for and control of Nuclear Material (ISSAS) এর র্বষবয় 

বাাংলাবদবশর প্রস্তুর্ি গ্রহবণর র্নর্মত্ত IAEA-এর গাইর্লাইন অনুযায়ী পারমাণর্বক পদার্ ি র্বষয়ক 

Safeguards Policy প্রণয়বনর র্নর্মবত্ত প্রবয়াজনীয় গাইর্লাইন প্রণয়বনর জন্য সাংস্থা পয িাবয় 

পারস্পর্রক িথ্য আদান প্রদান ও পরামশ ি প্রদাবনর র্নর্মবত্ত গঠিি Agency Coordination 

Committee এর আহ্বায়ক বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর পিয়ারম্যান মবহাদবয়র 

সভাপর্িবে একটি কম িশালা অনুর্ষ্ঠি হয়। উি কম িশালায় Agency Coordination 

Committee এর সকল সদস্য, কর্তিপবক্ষর সকল সদস্য, এবাং কর্তিপবক্ষর র্নউর্ক্লয়ার পসেটি র্সর্কউর্রটি 

এে পসেগার্ ি র্বভাগসহ সাংর্িষ্ট সকল কম িকিিাগণ উপর্স্থি র্ছবলন। 

 

 গি ১৭ নবভম্বর ২০২০ র্ি. িার্রবখ পারমাণর্বক ও পিজর্স্ক্রয় পদার্ ি এবাং স্থাপনার্দর পভৌি সুরক্ষা সম্পর্কিি 

আইনী অবকাঠাবমা এবাং এ র্বষবয় রাষ্ট্রীয় পয িাবয় ও দার্য়েপ্রাপ্ত সাংস্থাসমূবহর পভৌি সুরক্ষা ও পারমাণর্বক 

র্নরাপত্তা সাংর্িষ্ট অবকাঠাবমা পয িাবলািনা ও মূল্যায়বনর জন্য IAEA কর্তিক পর্রিার্লি The 

International Physical, Protection Advisory Service (IPPAS) র্মশন 

পর্রিালনাকাবল সহবযার্গিা এবাং সাংর্িষ্ট কায িক্রম বাস্তবায়বনর জন্য বাাংলাবদবশর প্রস্তুর্ি গ্রহবণর র্নর্মত্ত 

গঠিি ওয়ার্কিাং গ্রুবপর সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। 

 

 গি ২৫ নবভম্বর ২০২০ র্ি. িার্রবখ বাাংলাবদবশ সম্ভাব্য র্নউর্ক্লয় বা পিজর্স্ক্রয়িা সাংক্রাি দ্যর্ িটনা বা র্টনার 

প্রভাব বা ক্ষর্ি কায িকরভাবব পমাকাববলার জন্য জরুর্র প্রস্তুর্িমূলক ব্যবস্থা, প্রর্িবরাধ ও প্রর্িকারমূলক ব্যবস্থা 

গ্রহবণ গৃর্হি কায িার্দ এবাং এ সকল কাবজ দার্য়েপ্রাপ্ত প্রর্িষ্ঠান/মন্ত্রণালবয়র জািীয় অবকাঠাবমা মূল্যায়বনর 

জন্য International Atomic Energy Agency (IAEA)-এর Emergency 

Preparedness Review (EPREV) র্মশন ২০২২ এবাং পরবিী পয িাবয় Follow-Up 

Mission পর্রিালনা করবি গঠিি ওয়ার্কিাং গ্রুবপর প্রস্তুর্িমূলক সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। 
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 গি ২৫ নবভম্বর ২০২০ র্ি. িার্রবখ International Atomic Energy Agency 

(IAEA) এর গাইর্লাইন অনুযায়ী পারমাণর্বক পদার্ ি র্বষয়ক পসেগার্ িস পর্লর্স: National 

Policy for Nuclear Safeguards and Management of Nuclear 

Material-এর উপর National Coordination Committee for 

Safeguards Infrastructure-এর ১ম সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। 

 

 গি ১৭-১৮ নবভম্বর ২০২০ র্ি. িার্রবখ Virtual Meeting of the Steering 

Committee of the Regulatory Cooperation Forum and Support 

Meeting with the European Commission (EVT1905538)-এ র্বষবয় 

একটি Virtual Meeting অনুর্ষ্ঠি  হয়। উি পকাবস ি NSSS র্বভাবগর একজন প্রধান ববজ্ঞার্নক 

কম িকিিা অাংশগ্রহণ কবরন। 

 

 বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ কর্তিক র্নবয়ার্জি ০৪ (িার) জন জুর্নয়র কনসালবটন্ট রূপপুর 

পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ পকন্দ্র র্নম িাণ প্রকবল্পর ইউর্নট-০১ এবাং ইউর্নট-০২ এর inner containment 

wall-এর কাংর্ক্রট ঢালাই কাবজর আবগ ও পবর এর গুনগি মান যািাই করবি ল্যাববরটরী এবাং মাঠ পয িাবয় 

উভয় পটষ্ট করার সময় জুর্নয়র কনসাল্টবটন্টগণ উপর্স্থি পর্বক র্নর্িি কবরন। এই inner 

containment wall-এর +১৪.৫ র্মটার পর্বক +৩২.৭ র্মটার উচ্চিা পয িি কাংর্ক্রবটর সক্ষমিা 

যািাইবয়র জন্য non-destructive testing িলমান আবছ। কর্তিপবক্ষর ০২ (দ্যই) জন উধ্বিিন 

ববজ্ঞার্নক কম িকিিাসহ ০৪ (িার) জন জুর্নয়র কনসালবটন্ট উি testing কাজ পয িবক্ষণ করবছন। 

র্রঅুাক্টর ভবন ছাড়াও রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ পকবন্দ্রর সামর্গ্রক র্নম িাণ কাবজর মান র্নর্িি করবি 

কর্তিপবক্ষর জুর্নয়র কনসালবটন্টগণ দার্য়ে পালন কবরবছন।  

 

 গি ৬-১১ ই র্র্বসম্বর ২০২০ র্ি. িার্রবখ “Design Information Verification (DIV) 

and Inspection at BDB-and BDA-in December 2020” র্শবরানাবম দ্যই (০২) 

সদবস্যর IAEA এর একটি Safeguard Inspection Team বাাংলাবদবশ পর্রদশ িন কায িক্রম 

সম্পাদন কবরন। উি Safeguard Inspection Teamপক বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ 

কর্তিপবক্ষর র্. সিুর্জৎ পর্াষ, প্রকল্প পর্রিালকসহ পমাট ০৪ (িার) জন ববজ্ঞার্নক কম িকিিা উি প্রর্ির্নর্ধ 

দলবক সহায়িা কবরন। উি পর্রদশ িন টিম ৭-৮ র্র্বসম্বর Rooppur Nuclear Power Plant 

-এর design Information Veryfication কবরন। ৯ র্র্বসম্বর সাভাবর অবর্স্থি র্রসাি ি 

র্রঅুাক্টবরর Physical Inventory Verification এবাং Design Information 

Verification (DIV) কবরন। ১০ র্র্বসম্বর Safeguard Inspection team এর সাবর্ 

র্বজ্ঞান মন্ত্রণালবয়র প্রর্ির্নর্ধ, Ministry of Foreign Affairs এর প্রর্ির্নর্ধ,  বাাংলাবদশ 

পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ, বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি কর্মশবনর প্রর্ির্নর্ধ, NPCBL-এর প্রর্ির্নর্ধ 

এবাং representativs from design Institute & Atomostroyexport-এর 

সাবর্ একটি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। উি সভায় মাননীয় মন্ত্রী Chief Guest র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন। 

 

 গি ১২ জানুয়ারী ২০২১ র্ি. িার্রবখ মন্ত্রণালবয়র র্সর্নয়র সর্িব মবহাদবয়র সভাপর্িবে IAEA কর্তিক 

পর্রিার্লি The International Physical Protection Advisory Service 

(IPPAS) সাংর্িষ্ট National Coordination Committee-এর সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। উি 

সভায় National Nuclear Security Policy 2020-এর উপর মিামি পদওয়া হয়। উি 
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সভায় বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর পিয়ারম্যান, প্রকল্প পর্রিালক, রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ 

পকবন্দ্রর  পারমাণর্বক র্নরাপত্তা  িদারর্ককরবণর লবক্ষু বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর 

পরগুবলটরী ইনফ্রাষ্ট্রাকিার উন্নয়ন প্রকল্প এবাং কর্তিপবক্ষর একজন প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা অাংশগ্রহণ কবরন।  

 

 গি ২০ জানুয়ার্র ২০২১ র্ি. িার্রবখ IAEA-এর EPREV Mission-এর উপর মন্ত্রণালবয় ২য় সভা 

অনুর্ষ্ঠি হয়। উি সভায় BAERA-এর এক জন প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা ও পর্রিালক মবহাদয় উপর্স্থি 

র্ছবলন। 

 

 গি ২০ জানুয়ার্র ২০২১ র্ি. িার্রবখ IAEA-এর IRRS Mission-এর জন্য মন্ত্রণালয় কর্তিক গঠিি 

Working group-এর ১ম সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। উি সভায় BAERA-এর এক জন প্রধান ববজ্ঞার্নক 

কম িকিিা ও পর্রিালক মবহাদয় উপর্স্থি র্ছবলন। 

 

 গি ৩১ জানুয়ার্র ২০২১ র্ি. িার্রবখ বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষ IAEA-এর গাইর্লাইন 

অনুযায়ী পারমাণর্বক পদার্ ি র্বষয়ক Safeguards Policy প্রণয়বনর জন্য প্রবয়াজনীয় গাইর্লাইন 

প্রণয়বনর র্নর্মত্ত সাংস্থা পয িাবয় পারস্পর্রক িথ্য আদান-প্রদান ও মিামি প্রদাবনর লবক্ষু গঠিি Agency 

Coordination Committee-এর আহ্বায়ক বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর 

পিয়ারম্যান মবহাদবয়র সভাপর্িবে একটি কম িশালা অনুর্ষ্ঠি হয়। কম িশালায় প্রণীি খসড়া পসেগার্ িস পর্লর্সর 

র্বষবয় সাংর্িষ্ট পস্টকবহাল্ডারবদর মিামি এবাং পরামশ ি র্বষয়ক আবলািনা হয়। উি কম িশালায় Agency 

Coordination Committee-এর সকল সদস্য, কর্তিপবক্ষর সকল সদস্য এবাং কর্তিপবক্ষর 

র্নউর্ক্লয়ার পসেটি, র্সর্কউর্রটি এবাং পসেগার্ িস র্বভাগসহ সাংর্িষ্ট সকল কম িকিিাগণ উপর্স্থি র্ছবলন।  

 

 গি ২৪ জানুয়ার্র ২০২১ র্ি. িার্রবখ Center For Research Reactor (CRR)-এর 

পর্রিালক মবহাদবয়র Senior Reactor Operator (SRO) লাইবসন্সটি আগামী ২ (দ্যই) 

বছবরর জন্য নবায়ন করা হবয়বছ।   

 

 Nuclear Safeguard Agreement-এর উপর র্ভর্ত্ত কবর Safeguards Report 

of BDA-Facility IAEA-পি পাঠাবনা হয়। এ ছাড়াও Safeguard Agreement 

অনুযায়ী র্নবনাি সমূহ পাঠাবনা হয়। 

 

(i) AP Declaration (Quarterly Update) to IAEA based on 

Protocol Additional to the Safeguards Agreement. 

 

(ii) ICR, MBR, PIL & Concise Note of BDZ-to IAEA based on 

Nuclear Safeguards Agreement.  

 

 গি ১৭ পেব্রুয়ার্র ২০২১ র্ি. িার্রবখ BAERA এবাং ROSTECHNADZOR–এর মবে একটি 

Bilateral Meeting অনুর্ষ্ঠি হয়। উি Meeting-এ ROSTECHNADZOR -এর 
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Deputy Chairman Dr. Ferapontov উপর্স্থি র্ছবলন। উি Bilateral 

Meeting-এর অাংশ র্হবসবব Dr. Ferapontov রূপপুর সাইট visit কবরন। 

 

 রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ পকন্দ্র র্নম িাণ প্রকবল্পর ইউর্নট-০১ এর র্রঅুাক্টর ভববন ৩৬০ টন ক্ষমিা সম্পন্ন 

অিুাবেকীয় পপালার পক্রন স্থাপন করা হবে। কর্তিপবক্ষর জুর্নয়র কনসালবটন্টগণ িা পয িববক্ষণ করবছন। 

এই ভববনর inner containment wall–এর উপবর গমু্বজ আকাবরর পফ্রম বানাবনার প্রস্তুর্ি 

িলমান আবছ। পফ্রম র্নম িাণ কাজ কর্তিপবক্ষর জুর্নয়র কনসালবটন্টগণ িদারর্ক করবছন। ইউর্নট-০২ এর 

র্রঅুাক্টর ভববনর inner containment wall –এর কাংর্ক্রট ঢালাই + ১৯.১০ র্মটিার উচ্চিা 

পর্বক +৩২.০০ র্মটার উচ্চিা পয িি সম্পন্ন হবয়বছ। এর গুনগি মান র্নর্িি করবি কর্তিপক্ষ কর্তিক 

র্নবয়ার্জি দ্যইজন পুরবকৌশলী কাংর্ক্রট ঢালাইবয়র সময় এর slump value, র্নে, িাপমাো, প্রবাহ 

ক্ষমিা ইিুার্দ র্নর্দ িষ্ট মান অনুযায়ী হবে র্কনা িা পয িববক্ষণ করবছন। এই inner containment 

অাংবশর ভর্বষ্যৎ non-destructive testing-এর অাংশ র্হবসবব B60 মাবনর কাংর্ক্রবটর 

calibration curve প্রস্তুর্ির র্নর্মত্ত cube sample testing সম্পন্ন হবয়বছ এবাং 

কর্তিপবক্ষর জুর্নয়র কনসালবটন্টগণ উপর্স্থি পর্বক িা র্নর্িি কবরবছন। 11URA cooling 

tower িেবর পরকার কলাম বসাবনা শুরু হবয়বছ। জুর্নয়র কনসালবটন্টগণ সাব িক্ষর্নক এর গুণগি মান 

র্নর্িি করবি র্বর্ভন্ন র্েল্ড এবাং ল্যাববরটরী পটষ্ট পয িববক্ষণ কবরন। র্রঅুাক্টর ভবন ছাড়াও রূপপুর 

পারমার্ণর্বক র্বদ্যুৎ পকবন্দ্রর সামর্গ্রক র্নম িাণ কাবজর মান র্নর্িি করবি কর্তিপবক্ষর জুর্নয়র 

কনসালবটন্টগণ দার্য়ে পালন করবছন। 

 

 গি ১৭ পেব্রুয়ার্র ২০২১ র্ি. িার্রবখ IAEA–কর্তিক পর্রিার্লি The International 

Physical Protecttion Advisory Service (IPPAS) সাংর্েষ্ট National 

Coordination Committee–এর একটি সভা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রণালবয়র র্সর্নয়র সর্িব 

মবহাদবয়র সভাপর্িবে এ মন্ত্রণালবয় অনুর্ষ্ঠি হয়। উি সভায় রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ পকবন্দ্রর 

পারমাণর্বক র্নরাপত্তা িদারর্ককরবণর লবক্ষু বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর পরগুবলটরী 

ইনফ্রাোকিার উন্নয়ন প্রকবল্পর প্রকল্প পর্রিালক এবাং র্নউর্ক্লয়ার পসেটি, র্সর্কউর্রটি এে পসেগার্ ি 

র্বভাবগর একজন প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা অাংশগ্রহণ কবরন। 

 

 জানুয়ার্র ২০১৮ – র্র্বসম্বর ২০২০ পয িি Center for Research Reactor (CRR) 

সাভার-এর Radiation Control Officer (RCO) Report কর্তিপক্ষ কর্তিক মূল্যায়ন 

করা হবয়বছ এবাং উি র্িন বছবরর RCO Report  কর্তিপক্ষ কর্তিক গৃহীি হবয়বছ। 

 

 Center for Research Reactor (CRR)-এর দ্যইজন Radiation Control 

Officer (RCO)–এর RCO সনদ নবায়ন করা হবয়বছ। 

 

 গি ২৮ পেব্রুয়ার্র ২০২১ র্ি. িার্রবখ Internationl Atomic Energy Agency 

(IAEA)–র্মশন কর্তিক পর্রিার্লি State System of Accounting for and 

Control of Nuclear Material (ISSAS) র্মশন পর্রিালনকাবল সহবযার্গিা এবাং 

সাংর্িষ্ট কায িক্রম বাস্তবায়বন অাংশীজনবক sensitize করবণর লবক্ষু িেগ্রাম বন্দর কর্তিপবক্ষর প্রর্শক্ষণ 



পৃষ্ঠা: 13/২৮                                  মূদ্রণ িার্রখ:  পসামবার, ৯ আগস্ট ২০২১ 

 (পসামা শীল) 

মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা 

পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন র্বভাগ, বাপশর্নক 

 

ইনর্স্টটিউবট একটি র্ির্োং অনুষ্ঠান/কম িশালা অনুর্ষ্ঠি হয়। উি কম িশালায় বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ 

কর্তিপবক্ষর ২ জন পর্রিালকসহ পমাট ৪ জন প্রধান র্বজ্ঞানী/প্রবকৌশলী অাংশগ্রহণ কবরন। 

 

 গি ২রা মাি ি ২০২১ র্ি. িার্রবখ BAERA, VO Safety এবাং SEC NRS-এর মবে একটি 

Virtual meeting অনুর্ষ্ঠি হয়। উি র্মটিাং-এ updated PSAR এর review and 

assessment ongoing regulatory activities at RNPP Site, 

Rooppur Site Inspection ইিুার্দ র্বষবয় র্বশদ আবলািনা হয়। 

 

 “A Bilateral meeting/negotiation between BAERA and JSC 

“VO”Safety” of Russian Federation regarding the ongoing 

regulatory cooperation activities” র্শবরানাবম একটি Bilateral meeting 

বাপশর্নক-এর পিয়ারম্যান মবহাদবয়র সভাপর্িবে মাি ি ২৮- এর্প্রল ৬ িার্রখ পয িি িবল। উি র্মটিাং-এ 

র্ননর্লর্খি র্বষয়গুবলা র্নবয় আবলািনা হয়- present status of ongoing contract 

between BAERA and JSC “VO”Safety”, Regulatory approval 

regarding further construction activities of RNNP units, 

Rooppur NPP safety Review Reports. Rooppur NPP on site 

regulatory inspections etc.   

 

 রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ পকন্দ্র র্নম িাণ প্রকবল্পর ইউর্নট-০১ এর র্রঅুাক্টর ভববন ৩৬০ টন ক্ষমিা সম্পন্ন 

অিুাবেকীয় পপালার পক্রন স্থাপন করা হবে। কর্তিপক্ষ কর্তিক র্নবয়ার্জি জুর্নয়র কনসালবটন্টগণ িা 

পয িববক্ষণ করবছন। ইউর্নট-০২ এর র্রঅুাক্টর ভববনর +৫.৫০ র্মটার পর্বক +১৯.১০ র্মটার উচ্চিা পয িি 

non-destructive পটষ্ট সম্পন্ন হবয়বছ এবাং কর্তিপবক্ষর জুর্নয়র কনসালবটন্টগণ িা কাজ পয িববক্ষণ 

করবছন। 11URA  Cooling Tower িেবর পরকার কলাম বসাবনা শুরু হবয়বছ। িার জন্য 

Cooling Tower এ সময় র্রাং োউবেশবনর কাজ িলমান আবছ। কর্তিপবক্ষর জুর্নয়র 

কনসালবটন্টগণ সাব িক্ষর্ণক ইহার গুণগিমান র্নর্িি করবি র্বর্ভন্ন র্েল্ড এবাং ল্যাববরটর্র পটষ্ট পয িববক্ষণ 

করবছন।  

 

 গি ২২/০৩/২০২১ র্ি. িার্রবখ সাভাবর অবর্স্থি র্বএইর্স র্েগা র্রসাি ি র্রঅুাক্টর (BTRR)-এর িালনার 

জন্য র্িন মাবসর জন্য সামর্য়কভাবব অনুর্মি প্রদান করা হবলা।  

 

 গি ১১/০৩/২০২১ র্ি. িার্রবখ IAEA-এর গাউর্লাইন অনুযায়ী পারমাণর্বক পদার্ ি র্বষয়ক পসেগার্ িস 

পর্লর্স প্রণয়বনর র্নর্মত্ত প্রবয়াজনীয় গাউর্লাইন প্রণয়বনর জন্য সাংস্থা পয িাবয় পারস্পার্রক িথ্য আদান 

প্রদান ও ক্ষমিা প্রদাবনর র্নর্মত্ত গঠিি Agency coordination Committee এর 

আহবায়ক বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ এর পিয়ারম্যান মবহাদবয়র সভাপর্িবে একটি 

কম িশালা অনুর্ষ্ঠি হয়। কর্মশবনর প্রণীি খসড়া পসেগার্ িস পর্লর্সর র্বষবয় সাংর্িষ্ট পস্টকবহাল্ডাবদর 

মিামি এবাং পরামশ ি র্বষয়ক আবলািনা হয়।  

 

 গি ১০/০৩/২০২১ র্ি. িার্রবখ “A joint meeting between BAERA, BAEC, 

RNPP Project office, JSC ASE and Ezzy Inspection private Ltd” 
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অনুর্ষ্ঠি হয়। উি র্মটিাং-এ Expiration of Nuclear Material Licence (Clam 

B,D and E) issues in favour of JSC ASE and Ezzy Inspection 

Private Ltd. for specific purpose of RNPP site এবাং ongoing 

Regulatory activities at the RNPP Protocol site ইিুার্দ র্বষবয় আবলািনা 

হয়।  

 

 “Draft Nuclear Material Licence (B class) Form”- র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

মন্ত্রণালবয় পপ্ররণ করা হয়।   

 

  “Import-Export and Transfer License (E Class) Form”-for 

Nuclear Material র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রণালবয় পপ্ররণ করা হয়।    

 

 Radiation Monitoring Equipment list (Draft) for Airports, 

Seaports and Landports for the Prevention illicit trafficking of 

Nuclear and other Radioactive Materials-র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রণালবয় পপ্ররণ 

করা হয়।    

 

 মাি ি ২৮- এর্প্রল ৬ জুন ২০২১ র্ি. িার্রখ পয িি বাপশর্নক-এর পিয়ারম্যান মবহাদবয়র সভাপর্িবে “A 

Bilateral meeting/negotiation between BAERA and JSC 

“VO”Safety” of Russian Federation regarding the ongoing 

regulatory cooperation activities” র্শবরানাবম একটি Bilateral meeting 

অনুর্ষ্ঠি হয়। উি র্মটিাং-এ র্ননর্লর্খি র্বষয়গুবলা র্নবয় আবলািনা হয়: Present status of 

ongoing contract between BAERA and JSC “VO”Safety”, 

Regulatory approval regarding further construction activities 

of RNNP units, Rooppur NPP safety Review Reports. Rooppur 

NPP on site regulatory inspections etc.   

 

 গি ২৫ এর্প্রল ২০২১ র্ি. িার্রবখ র্নম িানাধীন রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ পকবন্দ্রর বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি 

কর্মশবনর (লাইবসর্ন্স)  বরাববর µ Conditional Approval of Construction of 

the Activities at the Rooppur NPP Unit-1প্রদান করা হয়। 

 

 The following Reports under Nuclear Safeguards Agreement 

and Additional have been sent to IAEA: 

 

 Revised Material Balance Report (MBR) from 19/05/2015 

to 31/12/2020 

 Yearly (2020) Update Declaration (Facility BDA-) 

 Yearly (2020) Update Declaration (Facility BDZ-) and 
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 Article 2a(ix) 1st Quarterly Update declaration 

 

 The following Reports under Nuclear Safeguards Agreement 

and Additional have been sent to IAEA: 

 

 Approval of revised Facility attachment of BDA-was sent to 

IAEA. 

 

 বাাংলাবদশ পরমাণ শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষ র্নবয়ার্জি জুর্নয়র কনসালবটন্টগণ কর্তিক রূপপুর রূপপুর 

পারমাণর্বক র্বদ্যুৎবকন্দ্র র্নম িাণ প্রকবল্পর ইউর্নট-১ ও ইউর্নট-২ এর র্রঅুাক্টর ভবনসহ অন্যান্য সহায়ক 

পভৌি অবকাঠাবমাগি উন্নয়বন র্নয়ন্ত্রণমূলক িদারর্ক ও কাবজর মান যািাই কায িক্রম িলমান। 

 

 রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎবকন্দ্র র্নম িাণ প্রকবল্পর ইউর্নট-১ এর র্রঅুাক্টর ভববনর 10UJA-এর িার 

(০৪)টি Reactor Coolant Pump (RCP)-এর installation এর কাজ িলবছ এবাং 

একটি pressurizer স্থাপন করা হবয়বছ। র্রঅুাক্টর এর ১২টি Hydro accumulator এর 

installation এর কাজ িলমান আবছ। Inner containment wall এর NDT এর 

কাজ +38m to +43m পয িি সম্পন্ন হবয়বছ এবাং inner containment wall এর 

Dome এর নীবির অাংবশর reinforcement frame work এর কাজ িলমান আবছ। 

ইউর্নট-১ এর cooling tower IIURA এবাং 12URA এর পরকার কলাম স্থাপবনর কাজ 

সম্পন্ন হবয়বছ। কর্তিপক্ষ কর্তিক র্নবয়ার্জি জুর্নয়র কনসালবটন্টগণ সাব িক্ষর্ণকভাবব উি কম িকাণ্ড 

পয িববক্ষণ এবাং Regulatory inspection কায িক্রম সম্পাদন কবরন। 

 

 রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎবকবন্দ্রর manufacturing equipment সমূহ oversight 

করার জন্য “Conformity Assessment of Safety Related Structures, 

Systems and Components (SSC) of the Rooppur NPP unit 1, 2 in 

the form of acceptance by the authorized organization of 

regulatory body” র্শবরানাবম Rostechnadzor কর্তিক প্রস্তুিকৃি safety guide 

এর উপর কর্তিপবক্ষর এনএসএসএস র্বভাবগর কম িকিিাবৃন্দ মিামি প্রদান কবরবছন। উি revised 

safety guide JSC ``VO ``Safety`` এর র্নকট মিামবির জন্য পপ্ররণ করা হবয়বছ। 

 

 রার্শয়ান পের্াবরশবনর Rostechnadzor এর Deputy Chairman মবহাদয় র্বগি ০২ 

জুন ২০২১ র্ি. িার্রবখ রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎবকন্দ্র প্রকল্প সাইবট Regulatory 

Inspection কায িক্রবম অাংশগ্রহণ কবরন। উি Inspection কায িক্রবম বাপশর্নক এর একজন 

প্রর্ির্নর্ধ অাংশগ্রহণ কবরন। 

 

 ১৪-১৭ জুন ২০২১ র্ি. িার্রবখ IAEA এর Integrated Work Plan (IWP) অনুসাবর 

বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর িলমান IAEA এর TC Project 

“Strengthening of the Nuclear Safety Infrastructure for NPP” 

প্রকবল্পর আওিায় Safety Culture র্বষয়ক একটি কম িশালা বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ 
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কর্তিপবক্ষ অনুর্ষ্ঠি হয়। উি কম িশালায় বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি কর্মশন, রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎবকন্দ্র 

র্নম িাণ প্রকল্প এবাং বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর র্বর্ভন্ন পয িাবয়র র্বজ্ঞানী এবাং প্রবকৌশলীবৃন্দ 

অাংশগ্রহণ কবরন। উি কম িশালায় IAEA এর র্িন (০৩) জন expert resource person 

র্হবসবব virtually অাংশগ্রহণ কবরন। 

 

 ১৭ জুন ২০২১ র্ি. িার্রবখ র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রণালবয় International Atomic Energy 

Agency (IAEA) র্মশন কর্তিক পর্রিার্লি State System of Accounting for 

and ontrol of Nuclear Material (ISSAS) সাংর্িষ্ট National 

Coordination Committee for Safeguards Infrastructure এর ৪র্ ি 

সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। উি সভায় বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর প্রর্ির্নর্ধ উপর্স্থর্ি র্ছবলন। 

 

 ১৭ জুন, ২০২১ র্ি. িার্রবখ র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রণালবয় IAEA কর্তিক পর্রিার্লি The 

International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) 

সাংর্িষ্ট National Coordination Committee এর ৩য় সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। উি সভায় 

বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর পরগুবলটরী ইনফ্রাোকিার উন্নয়ন প্রকবল্পর প্রকল্প পর্রিালক 

এবাং একজন প্রধান ববজ্ঞার্নক কম িকিিা অাংশগ্রহণ কবরন। 

 

  ১৭ জুন, ২০২১ র্ি. িার্রবখ র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রণালবয় IAEA এর Emergency 

Preparedness Review (EPREV) সাংর্িষ্ট গঠিি ওয়ার্কিাং গ্রুবপর সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। উি 

সভায় বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর সাংর্িষ্ট প্রর্ির্নর্ধগণ উপর্স্থি র্ছবলন। 

 

 ১৭ জুন, ২০২১ র্ি. িার্রবখ র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রণালবয় IAEA কর্তিক পর্রিার্লি Integrated 

Regulatory Review Service (IRRS) সাংর্িষ্ট গঠিি ওয়ার্কিাং গ্রুবপর সভা অনুর্ষ্ঠি 

হয়। উি সভায় বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর পরগুবলটরী ইনফ্রাোকিার উন্নয়ন প্রকবল্পর 

প্রকল্প পর্রিালক এবাং একজন প্রধান প্রবকৌশলী অাংশগ্রহণ কবরন। 

 

পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন র্বভাগ এর কায িাবলী: 

বাাংলবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষ বাস্তবায়নাধীন “জনসাধারণ ও পর্রবববশর পারমাণর্বক র্নরাপত্তা 

ও র্বর্করণ সুরক্ষার লবক্ষু বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর অবকাঠাবমা শর্িশালীকরণ” 

শীষ িক প্রকবল্পর বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১৮ পর্বক জুন, ২০২২ পয িি (১বছর বৃর্দ্ধ)। প্রকবল্পর প্রধান প্রধান 

কায িাবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি র্ননরূপ: 

 

 জনবল র্নবয়াগ : (ক) আউট পসার্স িাং (০৬ জন) : সম্পন্ন হবয়বছ (১০০% 

টাবগ িট অর্জিি)।  

(খ) সরাসর্র র্নবয়াগ (০৪ জন) : সম্পন্ন হবয়বছ (১০০% 

টাবগ িট অর্জিি)।  
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 মটরযান ক্রয় : প্রগর্ি ইন্ড্রার্ষ্ট্রজ র্লর্মবটর্ হবি ০৪ টি মটরযান ক্রয় করা 

হবয়বছ (১০০% টাবগ িট অর্জিি)।   

 র্বদ্যমান বাপশর্নক-এর ৮ম  

পর্বক ১০ম িলার র্নম িাণ 

কাজ 

: সার্ব িকভাবব ৯৫% কাজ সম্পন্ন হবয়বছ।  

 প্রর্শক্ষণ : পমাট ২৪ টি প্রর্শক্ষবণর মবে ১৩টি প্রর্শক্ষবণর মােবম 

৩৪৩ জন পক প্রর্শক্ষণ পদয়া হবয়বছ (৫৪% টাবগ িট 

অর্জিি)।  

 ববজ্ঞার্নক যন্ত্রপার্ি ক্রয় : প্রর্ম দোয় ১৩৩ টি বববদর্শক যন্ত্রপার্ি ক্রবয়র কাজ 

সম্পন্ন করা হবয়বছ (১০০% টাবগ িট অর্জিি)। ।  

 র্বর্করণ প্রর্িষ্ঠান পর্রদশ িন : ১০ টি পজলার ৪৩৪ টি প্রর্িষ্ঠান পর্রদশ িন করা হবয়বছ। 

পমাট টাবগ িট ২২ টি পজলা। এবক্ষবে ৪৬% টাবগ িট অর্জিি 

হবয়বছ। 

 প্রকবল্পর আর্র্ িক অগ্রগর্ি:  : জুন ২০২১ পয িি প্রকবল্পর ক্রমপুর্িি আর্র্ িক অগ্রগর্ি 

৪২.৮১% 

 

র্বর্করণ, পর্রবহণ ও বজিু র্নরাপত্তা র্বভাগ এর কায িাবলী: 

 RNPP এর Constuction Site এ NDT কাবজর জন্য Radioactive পসাস ি ও এক্স-পর 

পমর্শন আমদার্ন করার উবদ্দবে Public Joint Stock Company (PJSC 

“Energospetsmontazh”) পক Bangladesh Atomic Energy 

Regulatory Authority (BAERA) এর র্বর্করণ, পর্রবহণ ও বজিু র্নরাপত্তা র্বভাগ হবি 

আমদার্ন রপ্তার্ন লাইবসন্স (’ঙ’ পের্ণ) প্রদান করা হয়। 

 

 Bangladesh Insustrial X-ray (BIX), Mirpur, Dhaka-এর ইোসর্েয়াল 

পরর্র্ওগ্রার্ের কাবজ ব্যবহৃি Ir-192 পসাস ি এর পেরিবযাগ্য োন্সবপাট ি প্রবজক্টরটি (Decay 

source সহ) বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর র্বর্করণ, পর্রবহন ও বজিু র্নরাপত্তা র্বভাগ 

এর কম িকিিাগণ কর্তিক জনসাধারন ও র্বর্করণকমীর র্নরাপত্তা র্নর্িবির লবক্ষু গি ০৭-০৭-২০২০ র্ি. 

িার্রবখ প্রর্িষ্ঠানটির পর্রদশ িন কায িক্রম সম্পন্ন কবরন। িাছাড়া, আববদবনর উপর র্ভর্ত্ত কবর প্রর্িববদনাধীন 

অর্ ি-বছবর আরও পেরিবযাগ্য খার্ল কবন্টইনার, ক্ষয়প্রাপ্ত পসাস িসহ কবন্টইনার এবাং ক্ষয়প্রাপ্ত পসাস িসহ 

প্রবজক্টর পর্রদশ িন কায িক্রম সম্পন্ন করা হয়। 

 

 Mongla Custom House, Khalishpur, Khulna-এর র্নরাপত্তা র্স্ক্রর্নাং 

(Security Screening) এর কাবজ ব্যবহৃি Vehicle Scanner টির র্বর্করণ 

র্নরাপত্তার র্বর্ভন্ন র্দক যািাই এর মােবম র্বর্করণকমী, জনসাধারণ ও পর্রবববশর র্বর্করন সুরক্ষা র্নর্িি 
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করার লবক্ষু গি ১৫-০৩-২০২১ র্ি. িার্রবখ বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর  র্বর্করণ, 

পর্রবহন ও বজিু র্নরাপত্তা র্বভাগ এর কম িকিিাগণ কর্তিক পর্রদশ িন কায িক্রম সম্পন্ন করা হয়। িাছাড়া, 

আববদবনর উপর র্ভর্ত্ত কবর প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবর এ ধরবণর আরও Vehicle Scanner এর 

পর্রদশ িন কায িক্রম সম্পন্ন করা হয়। 

 

 Square Hospital Ltd. Dhaka Angiogram/Luggage 

Scanner/Bauggage Scanner র্বর্করণ র্নরাপত্তার র্বর্ভন্ন র্দক যািাই এর মােবম 

র্বর্করণকমী, জনসাধারণ ও পর্রবববশর র্বর্করন সুরক্ষা র্নর্িি করার লবক্ষু গি ১৪-০৩-২০২১ র্ি. 

িার্রবখ বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর  র্বর্করণ, পর্রবহন ও বজিু র্নরাপত্তা র্বভাগ এর 

কম িকিিা কর্তিক পর্রদশ িন কায িক্রম সম্পন্ন করা হয়। িাছাড়া, আববদবনর উপর র্ভর্ত্ত কবর প্রর্িববদনাধীন 

অর্ ি-বছবর এ ধরবণর আরও  Angiogram পমর্শন পর্রদশ িন কায িক্রম সম্পন্ন করা হয়। 

 

 প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবর আববদবনর উপর র্ভর্ত্ত কবর  র্বর্ভন্ন ধরবণর র্বর্করণ সাংর্িষ্ট পমর্শন, স্কুানার 

এবাং র্বর্করণ পসাস ি এর র্বর্করণ র্নরাপত্তার র্বর্ভন্ন র্দক যািাই এর পর্রদশ িন কায িক্রম বাাংলাবদশ পরমাণু 

শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর  র্বর্করণ, পর্রবহন ও বজিু র্নরাপত্তা র্বভাগ এর কম িকিিাগণ দ্বারা র্নয়র্মিভাবব 

পর্রিার্লি হয়। 

 

 র্বর্ভন্ন সরকার্র/পবসরকার্র প্রর্িষ্ঠানসহ স্থল ও সমুদ্র বন্দবর র্ববফারক ও পিারািালান/অববধ দ্রবব্যর 

সনািকরণ কাবজ ব্যবহৃি Vehicle Scanner/ Luggage Scanner পর্বক র্নগ িি র্বর্করণ 

রর্ির ক্ষর্িকর প্রভাব পর্বক জনসাধারন, র্বর্করণ কমী ও পর্রবববশর সুরক্ষা র্নর্িি করার জন্য বাাংলাবদশ 

পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর  র্বর্করণ, পর্রবহন ও বজিু র্নরাপত্তা র্বভাগ দ্বারা প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবর 

র্নয়র্মিভাবব পরগুবলটর্র কায িক্রম সম্পাদন করা হবয়বছ। 

 

 র্বর্ভন্ন গববষণা ও মান র্নয়ন্ত্রণ প্রর্িষ্ঠাবনর পমৌল সনািকরণ ও পবের মান র্নণ িয় কাবজ X-RF, X-RD  

ও ECD পমর্শবনর র্বর্করণ সুরক্ষা র্নর্িি করার জন্য বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর 

র্বর্করণ, পর্রবহন ও বজিু  র্নরাপত্তা র্বভাগ দ্বারা প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবর র্নয়র্মিভাবব পরগুবলটর্র 

কায িক্রম সম্পাদন করা হবয়বছ। 

 

 পরর্র্ওোম িার্সউটিকুাল ব্যবহার কবর মানববদবহর র্বর্ভন্ন organ এর cell এর কায িকার্রিা র্নরূপণ 

করার জন্য Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences (INMAS), 

Dhakaসহ পদশব্যাপী র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠাবন ব্যবহৃি PET/CT পমর্শন  এর র্বর্করণ র্নরাপত্তার র্বর্ভন্ন 

র্দক যািাই এর লবক্ষু বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর  র্বর্করণ, পর্রবহন ও বজিু র্নরাপত্তা 

র্বভাগ দ্বারা প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বছবর র্নয়র্মিভাবব পরগুবলটর্র পর্রদশ িন কায িক্রম সম্পাদন করা হবয়বছ। 

 

 RNPP এর Construction Site এ NDT কাবজর জন্য পসাস ি ও এক্স-পর পমর্শন আমদার্ন 

করার উবদ্দবে Joint Stock Company “Atomstroyexport” এর অনুকূবল 

Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA) এর 

র্বর্করণ, পর্রবহণ ও বজিু  র্নরাপত্তা র্বভাগ হবি আমদার্ন রপ্তার্ন লাইবসন্স (’ঙ পের্ণ) প্রদান করা হয়। 

 



পৃষ্ঠা: 19/২৮                                  মূদ্রণ িার্রখ:  পসামবার, ৯ আগস্ট ২০২১ 

 (পসামা শীল) 
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 র্বর্ভন্ন সরকার্র-পরসরকার্র প্রর্িষ্ঠান কর্তিক আমদার্নকৃি পসাস ি ব্যবহাবরর পর ক্ষয়প্রাপ্ত পসাস ি এবাং খার্ল 

কবন্টইনার রপ্তার্নর সময় র্বমান, স্থল ও সমুদ্র বন্দবর উি ক্ষয়প্রাপ্ত পসাস ি ও খার্ল কবন্টইনাবরর র্বর্করণ 

সুরক্ষা ও র্নরাপত্তা র্নর্িি করবণর লবক্ষু Bangladesh Atomic Energy Regulatory 

Authority (BAERA) এর র্বর্করণ, পর্রবহণ ও বজিু র্নরাপত্তা র্বভাগ কর্তিক পরগুবলটরী পর্রদশ িন 

কায িক্রম সম্পন্ন করা হবয়বছ এবাং এই পর্রদশ িন কায িক্রম র্নয়র্মি সারাবছরব্যাপী িলমান র্াবক। 
 

 ০১ জুলাই ২০২০ পর্বক ৩০ জুন ২০২১ পয িি লাইবসন্স, পর্রদশ িন এবাং সাংর্িষ্ট কায িক্রম 

এক্স-বর স্থাপনা ও পিজর্স্ক্রয় পদার্ িসহ অন্যান্য কম িকাবের নতুন লাইবসন্স: ২১৯ টি 

আরর্সও (RCO) নতুন সনদ: ১৬০ টি  

এক্স-বর স্থাপনা ও পিজর্স্ক্রয় পদার্ িসহ অন্যান্য কম িকাবের পর্রদশ িন: ১৭৫ টি 

 

২০২০-২১ অর্ িবছবর সম্পার্দি অন্যান্য উবেখবযাগ্য কায িাবলী 

 গি ২-৩ নবভম্বর ২০২০ এবাং ৪-৫ নবভম্বর ২০২০ র্ি. িার্রবখ বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ 

কর্তিক আবয়ার্জি “নাগর্রক পসবায় উদ্ভাবন” ও “পসবা সহজীকর”  র্বষয়ক  দ্যইটি প্রর্শক্ষণ পকাস ি অনুর্ষ্ঠি 

হয়। বাপশর্নক-এর পিয়ারম্যান মবহাদয় উি প্রর্শক্ষণ পকাস ি উবদ্বাধন কবরন। প্রর্শক্ষবণ প্রর্শক্ষক র্হবসবব 

এটুআই-এর ২ (দ্যই) জন কম িকিিা উপর্স্থি র্ছবলন। উি প্রর্শক্ষবণ বাপশর্নক-এর র্বর্ভন্ন পয িাবয়র  পবনর 

(১৫) জন কম িকিিা উপর্স্থি র্ছবলন। 

 

 গি ০৯ নবভম্বর ২০২০ র্ি. িার্রবখ বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ কর্তিক আবয়ার্জি “মহামারী 

ও আপদকাল পমাকাববলায় করণীয়” র্বষয়ক একটি পসর্মনার অনুর্ষ্ঠি হয়। পসর্মনাবর বিা র্হবসবব 

পমর্র্কুাল কনসালবটন্ট, র্বর্সএসআইআর, ঢাকা উপর্স্থি র্ছবলন। উি পসর্মনাবর বাপশর্নক-এর একজন 

সদস্য এবাং র্বর্ভন্ন পয িাবয়র কম িকিিা ও কম িিারীগণ উপর্স্থি র্ছবলন। 

 

 গি ২৩ নবভম্বর ২০২০ র্ি. িার্রবখ বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ কর্তিক আবয়ার্জি “অর্ি 

দ্যর্ িটনা র্নবরাধ ব্যবস্থা ও সবিিনিা বৃর্দ্ধ” র্বষয়ক একটি প্রর্শক্ষণ অনুর্ষ্ঠি হয়। প্রর্শক্ষবণ প্রর্শক্ষক র্হবসবব 

পমাঃ জালাল আহবমদ, সহকারী পস্টশন অর্েসার, বাাংলাবদশ োয়ার সার্ভ িস উপর্স্থি র্ছবলন। উি প্রর্শক্ষবণ 

বাপশর্নক-এর র্বর্ভন্ন পয িাবয়র কম িকিিা ও কম িিারীগণ উপর্স্থি র্ছবলন। 

 

 গি ১৩ র্র্বসম্বর ২০২০ র্ি. িার্রবখ বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ কর্তিক আবয়ার্জি “জািীয় 

শুদ্ধািার ও দ্যনীর্ি প্রর্িবরাধ সহায়ক” র্বষবয় র্দনব্যাপী একটি কম িশালা অনুর্ষ্ঠি হয়। উি কম িশালায় 

প্রর্শক্ষক র্হবসবব বাপশর্নক-এর পিয়ারম্যান মবহাদয় উপর্স্থি র্ছবলন। কম িশালায় বাপশর্নক-এর র্বর্ভন্ন 

পয িাবয়র কম িকিিা ও কম িিার্রগণ উপর্স্থি র্ছবলন। 

 

 গি ২০ র্র্বসম্বর ২০২০ র্ি. িার্রবখ বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ কর্তিক আবয়ার্জি “কর্তিপবক্ষর 

কম িকিিা/কম িিার্রবদর অাংশগ্রহবণ সুশাসন সাংক্রাি প্রর্শক্ষবণর আওিায় “বার্ষ িক কম ি-সম্পাদন চুর্ি 

(এর্পএ)” র্বষবয় র্দনব্যাপী একটি প্রর্শক্ষণ পকাস ি অনুর্ষ্ঠি হয়। উি প্রর্শক্ষণ পকাবস ি প্রর্শক্ষক র্হবসবব 
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বাপশর্নক-এর ২ (দ্যই) জন কম িকিিা উপর্স্থি র্ছবলন। প্রর্শক্ষণ পকাবস ি বাপশর্নক-এর র্বর্ভন্ন পয িাবয়র 

কম িকিিা ও কম িিার্রগণ উপর্স্থি র্ছবলন। 

 

 গি ২৩ র্র্বসম্বর ২০২০ র্ি. বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ-এর ২০২০-২১ অর্ ি বছবরর জািীয় 

শুদ্ধািার কম িপর্রকল্পনা বাস্তবায়বনর লবক্ষু বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর অর্েস প্রাঙ্গণ ও 

ভববনর পর্রষ্কার পর্রেন্নিা িদারর্ককরবণর র্নর্মবত্ত একটি পর্রদশ িন কায িক্রম সম্পাদন করা হয়। উি 

পর্রদশ িন কায িক্রমটি বাপশর্নক এর ০২ (দ্যই) জন কম িকিিা কর্তিক সম্পাদন কবরন। 

 

 গি ৩০ র্র্বসম্বর ২০২০ র্ি. িার্রবখ বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ কর্তিক আবয়ার্জি “র্নব িািনী 

ইশবিহার ২০১৮ এর বাস্তবায়ন সাংক্রাি কর্তিপবক্ষর গৃহীি কায িক্রম” র্বষবয় র্দনব্যাপী একটি প্রর্শক্ষণ পকাস ি 

অনুর্ষ্ঠি হয়। উি প্রর্শক্ষণ পকাবস ি প্রর্শক্ষক র্হবসবব বাপশর্নক-এর ২ (দ্যই) জন কম িকিিা উপর্স্থি র্ছবলন। 

প্রর্শক্ষণ পকাবস ি বাপশর্নক-এর র্বর্ভন্ন পয িাবয়র কম িকিিাগণ উপর্স্থি র্ছবলন। 

 

 BAERA এর Website িথ্য সমৃদ্ধকরণ এবাং র্নয়র্মি হালনাগাদকরণ। 

 প্রর্িববদনাধীন সমবয় বাপশর্নক এ র্নউক্লীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি র্বষয়ক র্ননর্লর্খি পসর্মনার ও কম িশালার 

আবয়াজন করা হবয়বছঃ 

ক্র নাং পসর্মনার/কম িশালার র্বষয়বস্তু 
পসর্মনার/কম িশালা অনুর্ষ্ঠি  

হওয়ার িার্রখ  

১. “Role of BAERA to Regulate the Radiation 

Activities throughout the Country & APA 

Impact: A Case Study”. 

২৮ পসবেম্বর ২০২০ 

পসাম বার 

 

২. “Construction of  Personalized phantom in 

PHITS Monte Carlo simulation ”. 

১২ অবক্টাবর ২০২০ 

পসাম বার 

 

৩. “বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর পসবা কায িক্রবমর উপর 

উদ্ভাবন ও পসবা সহজীকরণ” র্বষয়ক পসর্মনার। 

১২ নবভম্বর ২০২০ 

পসাম বার 

 

৪. “Non-Medical Human Imaging & 

Consumer Products”. 

২৪ র্র্বসম্বর ২০২০ 

বৃহস্পর্ি বার 

 

 

আয় সাংক্রাি িথ্য  

প্রর্িববদনকাবল আনুমার্নক ৭,১৪,৩৩,৬০৪/- (সাি পকাটি পিৌদ্দ লক্ষ পির্েশ হাজার ছয়শি িার টাকা ) মাে 

পসবাদান খাি হবি অর্জিি হয়।   
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 (পসামা শীল) 

মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা 
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বাবজট সাংক্রাি িথ্য 

বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর রাজস্ব বাবজট সমূহ  

অর্ িবছর ২০১৩-

১৪ 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

বাবজট (হাজার 

টাকায়) 

২,৪১,৫০ ৩,০০,০০ ২,১৫,০০ ২,২৫,০০ ২,৪০,০০ ২,৫২,০০ ৩,০০,০০ ৩,০০,০০ 

* বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ ২০১৩ সাবল প্রর্ির্ষ্ঠি হবয়বছ। 

জনসবিিনিা বৃর্দ্ধ 

র্বর্করবণর ক্ষর্িকর প্রভাব পর্বক সুরক্ষার উপায় সম্পবকি জনসবিিনিা বৃর্দ্ধর লবক্ষু র্ননর্লর্খি কায িক্রম গ্রহণ 

করা হয়ঃ 

 র্বর্করণ উৎস ব্যবহারকারীর মবে সবিিনিা বৃর্দ্ধ করার লবক্ষু র্বর্ভন্ন িথ্য এবাং পরামশ ি প্রদান; 

 র্বর্করণ সুরক্ষা র্বষবয় পপাস্টার, র্লেবলট ও ির্শউর র্বিরণ; 

 র্বর্করণ র্নরাপত্তা র্বষবয় ইবলক্ট্রর্নক, র্প্রন্ট র্মর্র্য়া ও ইন্টারবনবটর মােবম প্রবয়াজনীয় িথ্যার্দ প্রকাশ; 

 বাপশর্নক এর পসবা সাংক্রাি র্বষবয় গণশুনার্ন আবয়াজন। 

 

িলমান উন্নয়ন প্রকল্পঃ 

(১) ‘‘জনসাধারণ ও পর্রবববশর পারমাণর্বক র্নরাপত্তা ও র্বর্করণ সুরক্ষার লবক্ষু বাাংলাবদশ পরমাণু 

শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর অবকাঠাবমা শর্িশালীকরণ’’ প্রকল্প। প্রকল্পটির পময়াদকাল জুলাই 

২০১৭-জুন ২০২২ এবাং 

 

(২) “রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ পকবন্দ্রর পারমাণর্বক র্নরাপত্তা িদারর্ককরবণর লবক্ষু বাাংলাবদশ 

পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর র্নউর্ক্লয়ার পরগুবলটরী ইনফ্রাোকিার উন্নয়ন” শীষ িক প্রকল্প। 

প্রকল্পটির পময়াদকাল জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৫। 

 

সমস্যা এবাং িুাবলিসমূহ: 

 র্নউক্লীয় পরগুবলটরী অবকাঠাবমা শর্িশালীকরণ- 

(ক) জনবল র্নবয়াগ; 

(খ) পরমাণু শর্ি কর্মশন হবি কর্তিপবক্ষ কম িরি র্বর্ভন্ন পয িাবয়র র্বজ্ঞানী/প্রবকৌশলীবদর কর্তিপবক্ষ 

আত্মীকরণ; 

(গ) কম িকিিা কম িিারীবদর যািায়াি ও বাসস্থাবনর সুব্যবস্থা; 
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(র্) Radiation Safety, Transport & waste Safety, র্নউর্ক্লয়ার পসেটি, 

র্নউর্ক্লয়ার র্সর্কউর্রটি ও র্নউর্ক্লয়ার পসেগার্ িস্সহ বাপশর্ন আইবনর ধারা-৬৯ অনুযায়ী অন্যান্য 

প্রর্বধানমালা প্রণয়ন; 

 সময়াবদ্ধ কম িপর্রকল্পনা অনুযায়ী র্নউক্লীয় র্নরাপত্তা র্নর্িি কবর রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ পকবন্দ্রর 

র্বর্ভন্ন পয িাবয়র (Installation, Commissioning, Operation ইিুার্দ) 

লাইবসন্স/approval/permission প্রদান এবাং 

 সকল প্রকার র্বর্করণ ঝুঁর্ক পমাকাববলায় জনগণবক সমৃ্পি করণ। 

 

ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পনা 

 কর্তিপবক্ষর জন্য উপযুি জনবল র্নবয়াগ। 

 রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎ পকবন্দ্রর Design and Construction Licence সাংক্রাি 

কম িকাবের Regulatory Supervision সহ JSC “VO “Safety” এবাং 

Rostechnadzor এর সহবযার্গিায় Updated PSAR, and Final Safety 

Analysis Report (FSAR) মূল্যায়নসহ এই র্বদ্যুৎ পকবন্দ্রর Installation, 

Commissioning এবাং Operation Licence/Approval/Permission 

প্রদান এবাং র্নয়ন্ত্রণমূলক পর্রদশ িন সম্পাদন। 

 পদশব্যাপী স্থার্পি র্বর্করণ স্থাপনার লাইবসন্স প্রদানসহ সম্ভাব্য র্বর্করণ ঝুঁর্ক পমাকাববলায় 

র্বর্করণকমীবদর সম্পৃিকরণ। 

 কম িকিিা/কম িিারীবদর জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রর্শক্ষণ কম িসূিী গ্রহণ ও পর্রিালনা। 

 

উপসাংহার 

পরমাণু শর্ির শার্িপূণ ি ব্যবহার র্নর্িিকরবণর মােবম বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এর 

যর্াবযাগ্য প্রর্িপালন এবাং প্রার্িষ্ঠার্নক দক্ষিা বৃর্দ্ধ, স্বেিা ও জবাবর্দর্হ পজারদারকরণ, সুশাসন সাংহিকরণ ও 

সম্পবদর যর্াযর্ ব্যবহার র্নর্িিকরবণর মােবম রূপকল্প ২০৪১ এর যর্াযর্ বাস্তবায়বন বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি 

র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ। 
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 (পসামা শীল) 
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বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ (বাপশর্নক) এর ২০২০-২১ অর্ িবছবর গুরুেপূণ ি কায িাবলীর ছর্বঃ 

 

র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রণালবয়র সাবর্ বাপশর্নক এর ২০২০-২১ অর্ িবছবরর বার্ষ িক কম ি-সম্পাদন চুর্ি (এর্পএ) স্বাক্ষর 

অনুষ্ঠান 

  

জািীয় শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান নীর্িমালার আওিায় বাপশর্নক এর ২০২০-২০২১ অর্ িবছবরর জন্য র্নব িার্িি পসরা 

কম িকিিা ও কম িিারীর মাবে পুরস্কার র্বিরণী অনুষ্ঠান। 
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পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন র্বভাগ, বাপশর্নক 

 

 

            

বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর ২০২০-২০২১ 

অর্ িবছবরর নাগর্রক পসবায় উদ্ভাবন (ইবনাবভশন) পুরস্কার 

র্বিরণী অনুষ্ঠান।   

 

বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর ২০২০-২০২১ 

অর্ িবছবরর বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ি (এর্পএ) পুরস্কার 

র্বিরণী অনুষ্ঠান  । 

  

বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষ নবর্নযুি সাবয়র্ন্টর্েক অর্েসার, ইর্ির্নয়ার, অুাকাউন্টস অর্েসার ও সাব-

এর্সসবটন্ট ইর্ির্নয়ার পবদ পযাগদানকৃি কম িকিিাবদর সাবর্ পর্রর্ির্ি সভা কবরন কর্তিপবক্ষর পিয়ারম্যান প্রবকৌ. পমা: 

পমাজাবম্মল হক। 
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 রূপপুর পারমাণর্বক র্বদ্যুৎবকন্দ্র র্নম িাণ সাংক্রাি কম িকাবণ্ডর র্নয়ন্ত্রণমূলক পর্রদশ িন/র্ভর্জবটর র্স্থরর্িে: 
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১৪-১৭ জুন ২০২১ র্ি. িার্রবখ বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষর িলমান IAEA এর TC Project 

“Strengthening of the Nuclear Safety Infrastructure for NPP” প্রকবল্পর আওিায় বাাংলাবদশ 

পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপবক্ষ অনুর্ষ্ঠি Safety Culture র্বষয়ক কম িশালা। 

 

 

৩০ র্র্বসম্বর ২০২০ র্ি. িার্রবখ বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ কর্তিক আবয়ার্জি “র্নব িািনী ইশবিহার ২০১৮ এর 

বাস্তবায়ন সাংক্রাি কর্তিপবক্ষর গৃহীি কায িক্রম” র্বষবয় র্দনব্যাপী প্রর্শক্ষণ পকাস ি। 



পৃষ্ঠা: 27/২৮                                  মূদ্রণ িার্রখ:  পসামবার, ৯ আগস্ট ২০২১ 
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র্বর্করণ স্থাপনার র্বর্করণ সুরক্ষা িদারর্ককরণ র্বষয়ক পর্রদশ িন: 

 

 

Dose Measurement of Entrance Door of PET-CT 

Room of Institute of Nuclear Medicine & Allied 

Sciences (INMAS), Dhaka.         

Calibration Check During Regulatory Inspection 

of Radiotherapy Facility of Lab Aid Cancer 

Hospital. 

 

 

  

র্নউক্লীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি র্বষয়ক পসর্মনার ও কম িশালা। 

 



পৃষ্ঠা: 28/২৮                                  মূদ্রণ িার্রখ:  পসামবার, ৯ আগস্ট ২০২১ 

 (পসামা শীল) 

মুখ্য ববজ্ঞার্নক কম িকিিা 

পর্রকল্পনা ও উন্নয়ন র্বভাগ, বাপশর্নক 

 

  

 

বাপশর্নক এ আবয়ার্জি গণশুনার্ন কায িক্রম। 

 

 
 

২-৫ নবভম্বর ২০২০ র্ি. িার্রবখ বাাংলাবদশ পরমাণু শর্ি র্নয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ কর্তিক আবয়ার্জি “নাগর্রক পসবায় উদ্ভাবন” ও  

“পসবা সহজীকরণ” র্বষয়ক অনুর্ষ্ঠি দ্যইটি প্রর্শক্ষণ পকাস ি । 

 


