
NIIC Activities 

পরমাণ ুশি  তথ  ক , ঢাকা। 
 

তথ  কে র ল , িবরাজমান সুিবধািদ ও কায ম: 

 পরমাণ ুশি  তথ  ক , ঢাকা একিট পরমাণ ুশি  সং া  তথ  িবিনময় ক , যার ধান উে শ  হেলা পরমাণু 

শি র শাি পণূ ব বহার ও েয়াগ স ে  জনগণেক অবিহত করা। তথ  ক িট রািশয়ান ফডােরশেনর ROSATOM 

কতকৃ িতি ত হেয়েছ।  
উে শ : 

 তথ  ক িট িবনামেূল  সকল ণী- পশার জনগণেক পরমাণ ুশি  িবষয়ক তথ  দান করেব। 
তথ  কে র মূল ল সমূহ: 

১. জনগণেক পরমাণ ুশি  ও এর ব বহার স ে  সাধারণ ধারণা দান; 

২. পরমাণ ু যিু  ও পরমাণ ুশি  িশ  স ে  ইিতবাচক মেনাভাব গেড় তালা; 

৩. ত ণ জে র মেধ  িবেশষ িশ া দানপূবক পরমাণ ুশি  স ে  জনি য়তা সিৃ  করা। 
ত ািশত দশনাথী: 

ক. দেশর জনগণ তথা িশ াথী; 

খ. িশ ক/ গেবষক; 

গ. গণমাধ ম কমীবৃ । 
তথ েকে  িবরাজমান সুিবধািদ: 

 এ তথ  কে  ২িট হল আেছ। য েলা হল-১ এবং হল-২ নােম পিরিচত। 
হল-১ এ আেছ:- 

 একিট LED টাচ ি ন- যার সােথ Internet সংেযাগ দয়া আেছ- এর মাধ েম িবেশষ িশ ামলূক তথ সমহূ দখা 

যােব। 
 একিট Plasma TV  এবং সােথ DVD player আেছ যার মাধ েম িবেশষ িশ ামলূক DVD দখােনা হেব। 
 ২িট দশনী মেডল আেছ- যার একিট হেলা NPP Safety models এবং অন িট হেলা Dosimeter.  

এ ২িটর মাধ েম পরমাণ ুিব ৎ াে র িনরাপ া ব ব া এবং মানবেদেহ তজি য়তার মা া িনণয় করা হেব।  
 একিট িমিডয়া ি িফং এলাকা আেছ যখােন গণমাধ ম কমীসহ সকল ধরেনর ক হা ারেদর সােথ মতিবিনময় করা 

হেব। 
হল-২ এ িন িলিখত সিুবধািদ িবরাজমান। সটােক আমরা িভিডও হল বেল অিভিহত করিছ।  
 ছয়িট টিবল যার েত কিটেত একিট কের কি উটার ও টাচ প াড সংযু  আেছ। এখােন একসােথ ৩৬ জন দশনাথী 

বসেত পারেব এবং পরমাণ ুশি  সং া  িভিডও ডকুেম ারী দেখ নানািবধ তথ  জানেত পারেব। ল  ান কােজ 

লািগেয় অংশ হণকারীরা কুইজ এবং গমেস অংশ িনেত পারেব। এিট একিট আ পার িরক যাগােযাগ ব ব া।  
 এখােন আধিুনক যিু  সমৃ  েজকশন ীন আেছ। িতনিট পথৃক েজ েরর মাধ েম িভিডও ডকুেম ারী দখা যােব। 

এ িসে েমর সােথ কি উটার ািফ , এ ািনেমশন, িরও সাউ  িসে ম ও ৬িট আ পার িরক যাগােযাগ মিনটর 

সংযু  আেছ।  
তথ  কে র কায ম:- 

ক. আগত দশনাথীেদর পরমাণ ুশি  সং া  তথ  দান; 

খ. িব ান ও যিু  িবষেয় িশ ামলূক কায ম পিরচালনা করা; 

গ. িবিভ  সমেয় িব ান িবষয়ক গালেটিবল বঠক/ সিমনার ও কনফাের  ইত ািদ আেয়াজন।  
 


