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ারক ন র: ৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০০৩.১৮.৬৭ তািরখ: 
০৬ ফ যা়ির ২০২০

২৩ মাঘ ১৪২৬

িবষয:় MD “Radiology and Imaging” MD “Radiology and Imaging” মাচমাচ//২০২০২০২০   কােসরকােসর  Phase A- Phase A- তত   অংশ হেণরঅংশ হেণর
জজ   ০২০২  ( ( ইই ) ) বছেররবছেরর   িশ ণিশ ণ   ম রম র   সেসে ।।

: ৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.৪৬০.১৯.১০৬  ২৮ জা য়াির ২০২০

       উপ  িবষেয়  ারেকর পিরে ি েত বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর াশনাল ইনি উট অব িনউি য়ার
মিডিসন এ  এ ালােয়ড সােয়ে স (িননমাস), ঢাকা-এর িচিকৎসা কমকতা ডাঃ জা ভ াচা -এর অ েল ঢাকা মিডেকল

কেলজ, ঢাকা- ত MD “Radiology and Imaging” মাচ/২০২০ কােসর Phase A- ত অংশ হেণর লে  ০২
( ই) বছেরর িশ ণ িনে া  শেত িনেদশ েম ম র করা হেলা:
শত: 
১।       কিমশন বা সরকােরর কান আিথক সংে ষ থাকেব না;
২।       িতিন িশ ণ শেষ কম েল যাগদােনর িবষয়  ম ণালয়েক অবিহত করেবন;
৩।      বতন-ভাতা া তার ে  বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর চাকির িবধানমালা ১৯৮৫-এর সংি  িবধান েযাজ
হেব।

৬ -২-২০ ২০

চয়ার ান (চলিত দািয় )
বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন

মাঃ তৗিহদ হাসানাত খান
সিচব

ফান: ৯৫৪০৮৩৩
ফ া : +৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৮

ইেমইল: section6@most.gov.bd

ারক ন র: ৩৯.০০.০০০০.০০৬.০৮.০০৩.১৮.৬৭/১(৩) তািরখ: ২৩ মাঘ ১৪২৬
০৬ ফ যা়ির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও ি  ম ণালয়
২) ডাঃ জা ভ াচা , িচিকৎসা কমকতা, াশনাল ইনি উট অব িনউি য়ার মিডিসন এ  এ ালােয়ড
সােয়ে স (িননমাস), বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশ, ঢাকা
৩) ি গত কমকতা, অিতির  সিচব ( শাসন) অ িবভাগ, িব ান ও ি  ম ণালয়

৬ -২-২০ ২০

মাঃ তৗিহদ হাসানাত খান 

১



সিচব

“ শখ হািসনার দশন, সব মা েষর উ য়ন” 
বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন 

পরমা  ভবন, ই-১২/এ আগার াও, শেরবাংলা নগর,
ঢাকা-১২০৭ 

www.baec.gov.bd

ারক ন র: ৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.৪৬০.১৯.১৩৮ তািরখ: 
০৬ ফ যা়ির ২০২০

২৩ মাঘ ১৪২৬

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

৬ -২-২০ ২০

১) পিরচালক, াশনাল ইনি উট অব িনউি য়ার মিডিসন এ  
এ ালােয়ড সােয়ে স (িননমাস), ঢাকা।
২) পিরচালক, আইিসএস, পশগ , সাভার, ঢাকা। (কিমশেনর 
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৩)  িহসাব র ণ কমকতা, াশনাল ইনি উট অব িনউি য়ার 
মিডিসন এ  এ ালােয়ড সােয়ে স (িননমাস), ঢাকা।

৪) ঊ তন িহসাব র ণ কমকতা, িজিপএফ শাখা, বাপশক, ঢাকা।
৫) ডাঃ জা ভ াচা , িচিকৎসা কমকতা, াশনাল ইনি উট অব 
িনউি য়ার মিডিসন এ  এ ালােয়ড সােয়ে স (িননমাস), ঢাকা।

( মাঃ হা র রিশদ খান)
ঊধতন শাসিনক কমকতা, সং াপন শাখা-১

ারক ন র: ৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.৪৬০.১৯.১৩৮/১(৪) তািরখ: ২৩ মাঘ ১৪২৬
০৬ ফ যা়ির 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।
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( মাঃ হা র রিশদ খান) 
ঊধতন শাসিনক কমকতা, সং াপন শাখা-১

২


