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ববষয়:  বাাংলাদেশ ও রাশান প্রেডাদরশদনর মদে স্বাক্ষবরত আন্ত:রাষ্ট্রীয় সহদ াবগতা চুবির আওতায় রূপপুর পারমাণববক 

ববদ্যুৎদকদের Nuclear Fuel Supply-এর বনবমত্ত একক উৎস বহদসদব রাশান প্রেডাদরশদনর বনর্ ধাবরত ঠিকাোর 

TVEL Joint Stock Company-এর বনকট প্রেদক সরাসবর ক্রয় চুবির মােদম Nuclear Fuel Supply 

Contract স্বাক্ষর সাংক্রান্ত প্রপ্রস বরবলজ  

 

 

রূপপুর পারমাণববক ববদ্যুৎদকদের Nuclear Fuel Supply-এর জন্য রাশান পারমাণববক জ্বালাবন প্রস্তুত ও 

সরবরাহকারী প্রবতষ্ঠান TVEL Joint Stock Company এবাং বাাংলাদেশ পরমাণু শবি কবমশদনর মদে Price 

Calculation Methodology-সহ একটি চুবি স্বাক্ষবরত হদয়দে আজ ৬ আগস্ট ২০১৯। উদেখ্য, বাাংলাদেশ সরকার ও রাশান 

প্রেডাদরশন সরকাদরর মদে ২ নদেম্বর ২০১১ তাবরখ রূপপুর পারমাণববক ববদ্যুৎদকে বনম ধাণ ববষদয় স্বাক্ষবরত Inter 

Governmental Agreement (IGA) এ ববদ্যুৎদকদের বনউবিয়ার প্রযুবি সরবরাহকারী প্রেশ রাশান প্রেডাদরশন কর্তধক 

ববদ্যুৎদকে পবরিালনার পুদরা Life time-এ Nuclear Fuel সরবরাহ করার ববষয়টি বনবিত করা হয়।   
 
২। এ চুবিটি ২০১৬ সাল প্রেদক বাাংলাদেশ ও রাশান পদক্ষর মদে ববস্তর প্রনদগাবসদয়শদনর মােদম চূড়ান্ত করা হয়। 

 

৩। ববণ ধত চুবিটি একটি প্রেমওয়াকধ চুবি। এ চুবিদত বনউবিয়ার ফুদয়দলর মূল্য বনর্ ধারদণর Methodology বির করা 

হদয়দে। প্রদয়াজন অনু ায়ী সরবরাদহর সময় ববশ্ব বাজাদর ববদ্যমান ের অনু ায়ী এবাং একটি বনবে ধষ্ট সময় পর পর সরবরাহকৃত 

Nuclear Fuel-এর মূল্য বনর্ ধাবরত হদব। চুবির Methodology of Contract Price Calculation অনু ায়ী এবাং 

সময়ান্তদর চুবির মূল্য পুন:বনর্ ধারণ পদ্ধবত উেয়পক্ষ কর্তধক হালনাগাে (update) করা হদব। বনউবিয়ার ফুদয়ল ক্রদয়র প্রক্ষদে 

আন্তজধাবতকোদব স্বীকৃত পদ্ধবত অনুসরদণ আদলািু প্রেমওয়াকধ চুবির Nuclear Fuel -এর ক্রয় মূল্য বনর্ ধারদণ Uranium 

Price, Conversion Service, Enrichment Service ও Fuel Fabrication-এ িারটি র্াপ ববদবিনায় প্রনয়া হদয়দে।                                                         
 

এ িারটি র্াদপর কা ধক্রম পৃেকোদব বনর্ ধাবরত হদব এবাং িারটি র্াদপর সমবষ্ট ফুদয়দলর মূল্য বহসাদব প্রদ াজু হদব। 

উবেবখত িারটি মূল্য একবেত কদর ফুদয়দলর মূল্য বনর্ ধাবরত হদব এবাং  া প্রবত েশ বৎসর অন্তর পুন:মূল্যায়ন ও পুন:বনর্ ধারণ করা 

 াদব।  

 

৪। চুবিটি গত ২৪/০৪/২০১৯ তাবরদখর অে ধননবতক ববষয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রসো কবমটি কর্তধক এবাং গত ১৯/০৫/২০১৯ তাবরখ 

সরকাবর ক্রয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রসো কবমটি কর্তধক অনুদমাবেত হদয়দে। অতঃপর চুবিটি গত ১৪/০৭/২০১৯ তাবরখ প্রলবজসদলটিে ও 

সাংসে ববষয়ক ববোগ কর্তধক প্রেটিাং করা হদয়দে।  উদেখ্য, চুবিটি ইদতামদে রাশান প্রেডাদরশন সরকার কর্তধক স্বাক্ষদরর জন্য 

অনুদমাবেত হদয়দে। 

     


