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ারক ন র: ৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০২৯.১৬.৩৯১ তািরখ: 
১২ সে র ২০১৯

২৮ ভা  ১৪২৬

িবষয়: ইই ( (০২০২) ) বছরবছর  িলেয়নিলেয়ন  ছুিটছুিট  ম িুরম িুর  সেসে ।।
সূ : বাপশক এর ারক নং ৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.০৪৯.১৯.৫৭৮, তািরখঃ ০৫ সে র ২০১৯

           উপযু  িবষয় ও সেূ র পিরে ি েত বাংলােদশ পরমাণু শি  কিমশেনর ধান কাযালেয়র পারমাণিবক
শি  ও ালানী িবভাগ-এর ঊ তন েকৗশলী ড. রাজীব গা ামী-এর অ েল United Kingdom-এর
University of Bristol-এ Research Associate in Power Electronics-পেদ যাগদােনর জ
০১.১০.২০১৯ তািরখ অথবা দািয়  হ া েরর তািরখ হেত ০২ ( ই) বছেরর িলেয়ন িনে া  শেত ম রু করা
হেলা:
শত:
      ১।  কিমশেনর চাকির থেক অব াহিত াি র তািরখ হেত পুনরায় কিমশেন যাগদােনর পূবিদন পয  সময়
িলেয়নকাল িহেসেব গণ  হেব;
      ২।  িলেয়নকাল ধ ুচা িরর জ তা, বতন বিৃ  ও অবসর হেণর জ  গণনােযাগ  হেব, অ  কান
উে ে  এ সময়কাল গণনােযাগ  হেব না;
      ৩।  িলেয়ন সং া  বাংলােদশ পরমাণু শি  কিমশেনর চাকির িবধানমালা ১৯৮৫-এর ৩৩ িবিধেত বিণত
িবিধ-িবধান তার ে  েযাজ  হেব।

০২।   উ  িলেয়ন ম িুরেত যথাযথ কতপৃে র অ েমাদন রেয়েছ।

১২-৯-২০১৯

ড. রাজীব গা ামী, ঊ তন েকৗশলী, পারমাণিবক 
শি  ও ালানী িবভাগ, বাংলােদশ পরমাণু শি  
কিমশন, ঢাকা

শামীমা ফরেদৗস
উপসিচব

ফান: ৯৫৪০৮৩৩
ফ া : +৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৮

ইেমইল: section6@most.gov.bd

ারক ন র: ৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০২৯.১৬.৩৯১/১(৮) তািরখ: ২৮ ভা  ১৪২৬
১২ সে র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তা অ সাের নয়): 
১) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়
২) সিচব, র া সবা িবভাগ
৩) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
৪) চয়ারম ান, বাংলােদশ পরমাণ ুশি  কিমশন

১



৫) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, মাননীয় ম ীর দ র, িব ান ও যিু  ম ণালয়
৬) সিচেবর একা  সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও যিু  ম ণালয়
৭) া ামার, অিধশাখা/শাখা-২৪ (আইিসিট শাখা), িব ান ও যিু  ম ণালয়
৮) ব ি গত কমকতা, অিতির  সিচব ( শাসন) অ িবভাগ, িব ান ও যিু  ম ণালয়

১২-৯-২০১৯

শামীমা ফরেদৗস 
উপসিচব

বাংলােদশ পরমাণ ুশি  কিমশন 
পরমাণ ুভবন 

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

www.baec.gov.bd

“ শখ হািসনার দশন,
সব মা েষর উ য়ন”

ারক ন র: ৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.০৪৯.১৯.৬১৩ তািরখ: 
১৫ সে র ২০১৯

৩১ ভা  ১৪২৬

সদয় অবগিত ও পরবতী কায েমর জ  িনেদশ েম পৃ াংকন করা হেলা।

১৬-৯-২০১৯

১) সিচব, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা।  
২) মহাপিরচালক, পাসেপাট এ ড ইিমে শন অিধদ র, 
আগারগঁাও, ঢাকা।
৩) পিরচালক, পারমাণিবক শি  ও ালানী িবভাগ, বাপশক, 
ঢাকা।
৪) পিরচালক, আইিসএস, পশগ , সাভার, ঢাকা। (কিমশেনর 
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৫) পিরচালক, অথ ও বােজট িবভাগ, বাপশক, ঢাকা।
৬) মখু  িহসাবর ণ কমকতা, প- রাল এ ড ক াশ শাখা, 
বাপশক, ঢাকা।
৭) ড. রাজীব গা ামী, ঊ তন েকৗশলী, পারমাণিবক শি  
ও ালানী িবভাগ, বাপশক, ঢাকা।
৮) িহসাবর ণ কমকতা, িজিপএফ শাখা, বাপশক, ঢাকা।
৯) িনয় ক, বেদিশক মু া, বাংলােদশ ব াংক, ঢাকা।
১০) ইিমে শন কমকতা, হযরত শাহজালাল আ জািতক 
িবমানব র, ঢাকা।

( মা: হািববরু রহমান)
ঊধতন শাসিনক কমকতা, সং াপন -১ শাখা

ারক ন র:
৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.০৪৯.১৯.৬১৩/১(৫)

তািরখ: ৩১ ভা  ১৪২৬
১৫ সে র ২০১৯
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সদয় াতােথঃ 
১) চয়ারম ান, বাপশক, ঢাকা।
২) সদ  (জীবিব ান), বাপশক, ঢাকা।
৩) সদ  ( েকৗশল), বাপশক, ঢাকা।
৪) সদ  ( ভৗতিব ান), বাপশক, ঢাকা।
৫) অথ উপেদ া, বাপশক, ঢাকা।

১৬-৯-২০১৯

( মা: হািববরু রহমান) 
ঊধতন শাসিনক কমকতা, সং াপন -১

শাখা
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