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িব ি / না শ

িবষয:় উপউপ--সহকারীসহকারী  েকৗশলীেকৗশলী ( ( ব িতকব িতক//যা ি কযাি ক) ) পেদপেদ   িলিখতিলিখত   পরী ারপরী ার   ফল কাশফল কাশ   ওও  মৗিখকমৗিখক  পরী ারপরী ার
সময় চীসময় চী।।

আ গ  পাওয়ার শন কা ানী িলঃ (এিপএসিসএল)-এ উপ-সহকারী েকৗশলী ( ব িতক/যাি ক) পেদ িনেয়ােগর জ
অ ি ত মৗিখক পরী ার জ  িনবািচত াথ েদর ফলাফল এবং মৗিখক পরী ার সময় চী িনে  কাশ করা হেলা। 

ঃঃ  নংনং পেদরপেদর   নামনাম
মৗিখকমৗিখক  পরী ারপরী ার   জজ   িনব ািচতিনবািচত   

াথ েদরাথ েদর   র ালরাল
াা   পর ী ারপরী ার   

ত ািরখত ািরখ   ওও  সময়সময়
মৗিখকমৗিখক  পরী ারপরী ার   
ত ািরখত ািরখ   ওও  সময়সময়

পরী ারপরী ার   ানান

০১

উপ-
সহকারী 

েকৗশলী 
( ব িতক)

20010045, 20010055, 
20010086, 20010088, 
20010323, 20010350, 
20010378, 20010621, 
20010674, 20010676, 
20010716, 20010871, 
20010905, 20010954, 
20010988, 20011061, 
20011155, 20011342, 
20011374 = 19 Persons

২১/০৫/২০২২ইং,
(শিনবার)

সকাল: ০৯:৩০ টা।

২১/০৫/২০২২ইং,
(শিনবার)

সকাল: ১০:০০ টা।

এিপএসিসএল 
কেপােরট 
অিফস।

নাভানা রিহম 
আরেড

( লেভল-৮),
১৮৫, শহীদ 
সয়দ নজ ল 

ইসলাম সরণী, 
িবজয় নগর, 

ঢাকা।

20011460, 20011478, 
20011557, 20011598, 
20011711, 20011745, 
20011959, 20011996, 
20012407, 20012502, 
20012596, 20012716, 
20012757, 20012935, 
20012972, 20013013, 
 20013021,  20013295  
= 18 Persons

২১/০৫/২০২২ইং,
(শিনবার)

িবকাল: ০২:৩০ টা।

২১/০৫/২০২২ইং,
(শিনবার)

  িবকাল: ৩:০০ টা।

উপ-
সহকারী 

20020031, 20020059, 
20020104, 20020292, 
20020350, 20020364, 
20020413, 20020440, 
20020512, 20020691, 
20020696, 20020703, 
20020718, 20021013, 
20021111, 20021113, 
20021244, 20021312, 
20021449 = 19 Persons

২২/০৫/২০২২ইং,
(রিববার)

সকাল: ০৯:৩০ টা।

২২/০৫/২০২২ইং,
(রিববার)

সকাল: ১০:০০ টা।

. ১



০২ েকৗশলী 
(যাি ক)

20021451, 20021457, 
20021512, 20021564, 
20021650, 20021749, 
20021832, 20021935, 
20021984, 20022042, 
20022052, 20022131, 
20022249, 20022282, 
20022308, 20022373, 
20022491, 20022495, 
20022522= 19 Persons

২৩/০৫/২০২২ইং,
( সামবার)

সকাল: ০৯:৩০ টা।

২৩/০৫/২০২২ইং,
( সামবার)

 সকাল: ১০:০০ টা।

িনেদশনািনেদশনা : : মৗিখক পরী ার জ  িনবািচত াথ েদরেক ১) অনলাইনঅনলাইন   এি েকএি েক   কিপকিপ  আ◌াগামী ১৬/০৫/২০২২ ইং
তািরেখর মে  dmhrm@apscl.org.bd ই- মইল বরাবর রণ করার জ  অ েরাধ করা যাে ।  

িবঃ ঃিবঃ ঃ ১) েবশপ  ২) অনলাইন এি েক  কিপ, ৩) সকল িশ াসনেদর কিপ, ৪) এনআইিড কাড এবং ৫) ায়ী
কানায় নাগিরক সনেদর কিপ ও অ া  কাগজপে র ( েযাজ  ে ) লকিপ এবং ১ সট ফেটাকিপ পরী ার িদন

সে  আনার জ  অ েরাধ করা যাে ।

৯-৫-২০ ২২

মাহা দ এনা ল হক
ব াপক (এইচআরএম)

ফান: +৮৮০২৩৩৪৪৩১৬৬৬
ফ া : +880-02-48310918

ইেমইল: mgrhrm@apscl.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) এিপএসিসএল ব াপনা ক প
২) িনবাচনী কিম র সকল সদ  (িনিদ  সময় ও ােন উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা))।
৩) িসিনয়র মিডক াল অিফসার, আ গ  পাওয়ার শন কা ানী িলঃ

. ২


