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ন র ৩৯.০১.০০০০.২১২.২৪.০০২.১৯.৮৮ তািরখ 
০৬ ফ যা়ির ২০২০

২৩ মাঘ ১৪২৬

িব ি / না শ

িবষয:় IAEA TC Project Cycle 2022-2023 IAEA TC Project Cycle 2022-2023 এরএর   জজ   কক   াবাব   আহবানআহবান   সেসে ।।

উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, আইএইএ’র TC Project Cycle 2022-2023 এর আওতায় Technical
Cooperation Programme (TCP)-এ অংশ হেণর লে  আইএইএ’র সদ  রা  িহেসেব বাংলােদশ হেত জাতীয়
অ ািধকার িভি েত Nuclear Science & Technology সং া  িবিভ  Field-এ ক  াব আইএইএ- ত

রণ করা েয়াজন। এ লে  আপনার িত ােনর আ হী কমকতাগণেক আগামী ০৫ মাচ ২০২০ তািরেখর মে  ািবত কে র
Title, Overall objective এবং Expected outcome যথাযথ ক পে র মা েম ডাক / িজ.ই.িপ / িরয়ার
অথবা ই- মইলেযােগ (nlo.baec@gmail.com) আ জািতক িবষয়ক িবভাগ (আিবিব), বাপশক, ঢাকা বরাবর রেণর
জ  অ েরাধ করা হেলা।

৬ -২-২০ ২০

ড. এ. ক. এম. ফজেল িকবিরয়া
পিরচালক (আ জািতক িবষয়ক িবভাগ)

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) চয়ার ান (চলিত দািয় ), বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন
২) সদ  ( েকৗশল), বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন
৩) সদ  ( ভৗতিব ান), বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন
৪) সদ  (পিরক না), বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন
৫) ড. মা. সিল াহ, মহাপিরচালক, াশনাল ইনি উট অব বােয়ােটকেনালিজ
৬) অ াপক ড. মা. মায়াররফ হােসন, পিরচালক, জাতীয় ক া ার গেবষণা ইনি উট ও হাসপাতাল
৭) ড. মা. আব ল ইদ, মহাপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র
৮) ডা. আব ল জ ার িশকদার, মহাপিরচালক, ািণস দ অিধদ র
৯) জনাব মা. এনা ামান, রিজ ার, ঢাকা িব িব ালয়
১০) জনাব রিহমা কািনজ, রিজ ার, জাহা ীরনগর িব িব ালয়
১১) অ াপক ড. এস. এম. মাহ র রহমান, রিজ ার, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়
১২) জনাব ক. এম. র আহেমদ, রিজ ার, চ াম িব িব ালয়
১৩) জনাব মা. সাই ল ইসলাম, রিজ ার, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়

১



১৪) ড. মাঃ শািকল আহেমদ, পিরচালক, আইিসএস, পশগ , সাভার ( ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ )।
১৫) ড. বীেরশ মার গা ামী, মহাপিরচালক, বাংলােদশ পরমা  িষ গেবষণা ইনি উট
১৬) েকৗ. মা. ওিহ ামান, রিজ ার, জগ াথ িব িব ালয়
১৭) ধান কাযালেয়র পিরচালক/ভার া  পিরচালক
১৮) ধান কাযালয় তীত কিমশেনর সকল িত ান/ ক /ইনি উেটর মহাপিরচালক/পিরচালক ।
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