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ারক ন র: ৩৯.০১.০০০০.২১৮.০২.০০১.১৯.৪৩৯ তািরখ: 
১৬ সে র ২০২০

১ আি ন ১৪২৭

িবষয:় ি েযা াি েযা া   ওও  ি েযা ারি েযা ার   পিরবারবেগরপিরবারবেগর   সদ েদরসদ েদর   জজ   ব াংলােদশবাংলােদশ   পরমাপরমা   শিশি   কিমশেনরকিমশেনর   িননমাসিননমাস   ওও
ইনমাসস েহরইনমাসস েহর   িব িভিবিভ   সবারসবার   পরী ারপরী ার   িফিফ   মও ফমও ফ   করণকরণ   সেসে

উপ  িবষেয় সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, ব ব  শখ িজব মিডেকল িব িব ালয় এর ায় বাংলােদশ
পরমা  শি  কিমশেনর িননমাস ও ইনমাসস েহ ি েযা া ও ি েযা ার পিরবারবেগর সদ েদরেক সবা দােনর ে
৫০০/- টাকা পয  সকল পরী াস হ িবনা ে , ৮,০০০/- পয  পরী াস হ ৪০% ে  এবং এর উ  ে র পরী াস হ
৫০% াস ত ে  স  করা হেব মেম কিমশেনর ০১ লাই ২০২০ ি ঃ তািরেখর ১০৯/২০২০ নং অিফস আেদশ জাির
করা হয় (সং ি -১)। উ  অিফস আেদশ মাতােবক ি েযা া ও ি েযা ার পিরবারবেগর সদ েদরেক সবা দােনর
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১৬-৯-২০২০

িবতরণ কাযােথ:
১) কিমশেনর সকল িবভাগীয় পিরচালক/ ধান/শাখা 

ধানগণ............................ ধান কাযালয়, ঢাকা।
২) মহা-পিরচালক/পিরচালক/ভার া  
পিরচালকগণ.............................বাপশক-এর সকল 
ক / িত ান।

৩) পিরচালক, আইিসএস, পশগ , সাভার, ঢাকা। (কিমশেনর ওেয়ব 
সাইেট কােশর অ েরাধসহ)

মাঃ হা র রিশদ খান
ধান, সং াপন িবভাগ

ারক ন র: ৩৯.০১.০০০০.২১৮.০২.০০১.১৯.৪৩৯/১(৬) তািরখ: ১ আি ন ১৪২৭
১৬ সে র ২০২০

সদয ় াতােথঃ 
১) চয়ার ান, বাপশক, ঢাকা।
২) সদ  ( েকৗশল), বাপশক, ঢাকা।
৩) সদ  ( ভৗতিব ান), বাপশক, ঢাকা।
৪) সদ  (পিরক না), বাপশক, ঢাকা।
৫) সিচব, বাপশক, ঢাকা।
৬) অথ উপেদ া, বাপশক, ঢাকা।

১৬-৯-২০২০
মাঃ হা র রিশদ খান 
ধান, সং াপন িবভাগ
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“ শখ হািসনার দশন, সব মা েষর উ য়ন” 
বাংলােদশ পরমাণ ুশি  কিমশন 

পরমাণ ুভবন, ই-১২/এ আগারগাঁও, শেরবাংলা
নগর, ঢাকা-১২০৭ 

www.baec.gov.bd
ন র ৩৯.০১.০০০০.২১৮.০২.০০১.১৯.২৮৯ তািরখ: 

০১ জলুাই ২০২০

১৭ আষাঢ় ১৪২৭

অিফস আেদশ সংখ াঃ ১০৯/২০২০

িবষয়: মিু েযা ামিু েযা া  ওও  মিু েযা ারমিু েযা ার  পিরবারবেগরপিরবারবেগর  সদ েদরসদ েদর  জজ   বাংলােদশবাংলােদশ  পরমাণুপরমাণু  শিশি   কিমশেনরকিমশেনর
িননমাসিননমাস  ওও  ইনমাসসমেূহরইনমাসসমেূহর  িবিভিবিভ   সবারসবার  পরী ারপরী ার  িফিফ  মও ফমও ফ  করণকরণ  সেসে

বাংলােদশ পরমাণু শি  কিমশেনর ০৯-৩-২০২০ ি . তািরেখ অ ি ত সভার িস া েম ব ব  ু শখ মিুজব
মিডেকল িব িবদ ালয় এর ায় মিু েযা া ও মিু েযা ার পিরবারবেগর সদ েদরেক সবা দােনর ে

বাংলােদশ পরমাণু শি  কিমশেনর িননমাস ও ইনমাসসমেূহর ৫০০/- টাকা পয  সকল পরী াসমহূ িবনামেূল ,
৮,০০০/- পয  পরী াসমহূ ৪০% মেূল  এবং এর উ  মেূল র পরী াসমহূ ৫০% াসকতৃ মেূল  স  করা
হেব।

১-৭-২০২০
( মাঃ হা র রিশদ খান)

ধান, সং াপন িবভাগ

িবতরণ কাযােথঃ 
১) কিমশেনর সকল িবভাগীয় পিরচালক/ ধান/শাখা ধানগণ............................ ধান কাযালয়,
ঢাকা।
২) মহা-পিরচালক/পিরচালক/ভার া  পিরচালকগণ.............................বাপশক-এর সকল
ক / িত ান।

৩) পিরচালক, আইিসএস, পশগ , সাভার, ঢাকা। (কিমশেনর ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৪) সদয় াতােথঃ (০১) চয়ারম ান, বাপশক, ঢাকা। (০২) সদ  ( েকৗশল), বাপশক, ঢাকা। (০৩)
সদ  ( ভৗত িব ান), বাপশক, ঢাকা। (০৪) সদ  (পিরক না), বাপশক, ঢাকা। (০৫) সিচব,
বাপশক, ঢাকা। (০৬) অথ উপেদ া, বাপশক, ঢাকা।

১


	Letter.pdf
	সংযুক্তি-১.pdf

