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িবষয:় IAEA TC Project BGD1013-IAEA TC Project BGD1013-এরএর   আওতায়আওতায়  আগামীআগামী  ২৯২৯--৩০৩০  জ া য়া িরজ া য়া ির   ২০২০২০২০   তািরখতািরখ
ঢ াকাঢ াকা ,  ,  ব াংলােদেশবাংলােদেশ   অ ে য়অ ে য় Expert Mission on Design Concepts of Expert Mission on Design Concepts of
Thermal Hydraulics and Reactor Safety Testing Laboratory-Thermal Hydraulics and Reactor Safety Testing Laboratory-
এএ  অংশ হেণরঅংশ হেণর   িনিমিনিম   আইএইএআইএইএ’’রর   িবেশষে রিবেশষে র   ব াংলােদশবাংলােদশ   সফরসফর   অ েমাদনঅ েমাদন   সেসে ।।

: ৩৯.০১.০০০০.২১২.২৫.০২৪.১৯.৪৩  ১৪ জা য়াির ২০২০

          উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে েত আগামী ২৯-৩০ জা য়াির ২০২০ তািরখ ঢাকা, বাংলােদেশ অ ে য়
Expert Mission on Design Concepts of Thermal Hydraulics and Reactor
Safety Testing Laboratory-এ অংশ হেণর িনিম  আইএইএ-এর িনে া  িবেশষ েক বাংলােদশ সফেরর

শাসিনক অ মিত িনেদশ েম দান করা হেলা:

িবেশষে র নাম ও কানা নাগিরক
য়ভার বহণকারী ক প বাংলােদশ সফেরর ময়াদকাল
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 and Nuclear Science
Kyoto University, Japan
Passport no: TR5402777
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার িভি েত নয়): 
১) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা
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২) সিচব, র া সবা িবভাগ
৩) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
৪) মহাপিরচালক, এনএসআই, স নবািগচা, ঢাকা
৫) অিতির  মহা- িলশ পিরদশক, িবেশষ শাখা, মািলবাগ, ঢাকা
৬) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, মাননীয় ম ীর দ র, িব ান ও ি  ম ণালয়
৭) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও ি
ম ণালয়
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