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মন্ত্রণালয়/ববভাদগর নাম: বিদ্যুৎ বিভাগ 

প্রবিষ্ঠানের োমঃ আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশে স্ট াম্পােী ব ঃ 

ববষয়ঃ ইতঃপূদব ে বাস্তবাবয়ত উদ্ভাবনী ধারণা, সহবজকৃত ও বিবজটাইজকৃত সসবার িাটাদবজ। 

 

১। উদ্ভািেী ধারণার ডাটানিজঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রবমক 

নাং 

ইতঃপূদব ে 

বাস্তবাবয়ত 

উদ্ভাবনী ধারণার 

নাম 

উদ্ভািেী ধারণার সাংবিপ্ত বববরণ ধারণাটি কার্ েকর আদে 

বক-না / না থাকদল কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযাবশত 

ফলাফল পাদে 

বক-না 

সসবার 

বলাংক 

মন্তব্য 

০১. 

পাওয়ার প্ল্ুানের 

ট্র্ুাি  বরনপাটি টিং 

বিনেম 

িহজী রণ। 

বিদ্যুৎ স্ট ন্দ্র পবরচা োর িময় বিবভন্ন বিদ্যুবি , যাবি , পুর,  ারখাো 

ইিুাবি িম্পব টি িমস্যা স্টিখা স্টিয়। স্টিিি িমস্যা িিংবিষ্ট িিংরক্ষণ 

িপ্তরন  জাোনোর জন্য  াগনজর ফরম ব্যিহার  রা হি।  ট্র্াি  

বরনপানট টর পাশাপাবশ Work Request, Clearance Report for 

Work, Clearance After Work, Closing Report িমূহও 

ধানপ ধানপ  াগনজর ফরনমর মাধ্যনম ম্যানুয়াব  পাঠানো হি। ম্যানুয়াব  

ফরম পাঠানো ও িিংরক্ষণ িপ্তরন  জাোনি িীর্ ট িময়  াগায় িিংরক্ষণ 

 াজ শুরু  রনিও িীর্ ট িময়  াগি যার ফন  প্ল্ুানের এনভইন বিব টি 

ফুাক্টর হ্রাি স্টপি। উদ্ভািেী ধারণার অিংশ বহিানি  াগনজর ফরম 

ম্যানুয়াব  পাঠানোর পবরিনিট ই-নমইন  পাঠানোর উনযাগ স্টেওয়া হয়। 

ফন  স্বল্প িমনয়র মনধ্যই িিংরক্ষণ িপ্তর িথ্য পাওয়ার ত্রুটি দূরী রনণর 

জন্য যথাযি  াজ শুরু  রনি পানর।  

স্টিিাটি  ায ট র আনে। স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি 

ফ াফ  পানেে। 

http://1

03.15.2

47.74:4

041/trcr

/ 

উদ্ভািেী ধারণাটি 

২০১৭-১৮ িান  

িাস্তিায়ে  রা হয়। 

পরিিীনি মােেীয় 

প্রবিমিী মনহািনয়র 

বেনি টশ স্টমািানি  

উদ্ভািেী ধারণাটির 

স্টে -আনপর অিংশ 

বহিানি TRCR 

Management 

System 

িফটওয়ুারটি বেজস্ব 

জেি  দ্বারা প্রস্তুি 

 রা হয়। 

http://103.0.0.15/
http://103.0.0.15/


০২. 

চাবহিামাত্র 

 াবিি িথ্য 

বেবিি রণ। 

এবপএিবিএ -এর এমপ্ল্য়ীনির এইচআরএম বিভাগ স্টথন  স্ট াে িথ্য 

প্রনয়াজে হন  িা স্বল্প িমনয় িা প্রিানের  নক্ষু এ টি ওয়াে েপ িাবভ টি 

স্টিোর চালু  রা হয়।  

স্টিিাটি  ায ট র আনে। স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি 

ফ াফ  পানেে। 

- উদ্ভািেী ধারণাটি 

২০১৭-১৮ িান  

িাস্তিায়ে  রা হয়। 

০৩. 

প্ল্ুাে পবরচা োর 

িমস্যা ও 

িমাধানের িথ্য 

প্রাবপ্ত িহজী রণ। 

প্ল্ুাে পবরচা োর িময় স্ট াে ট্র্াি  হন  িা বিবভন্ন  ারনণ িিংবিষ্ট 

িিংরক্ষণ িপ্তনর জাোনো িম্ভি হয় ো। স্টিনক্ষনত্র িীর্ ট িময় প্ল্ুাে শাট 

ডাউনে থান । পাশাপাবশ প্ল্ুাে পবরচা োর এ টি িমস্যা িারিার হনি 

পানর। ব ন্তু িমস্যাটি পূনি ট ব ভানি িমাধাে  রা হনয়বে , িা যথাযথভানি 

জাো থা ন  স্বল্প িমনয়ই িমস্যার িমাধাে  রা যায়। িাোড়া েি-

বেনয়াগপ্রাপ্ত প্রন ৌশ ীগণ স্টডটানিজ স্টথন  পবরচা ো ও িিংরক্ষণ বিষয়  

বিবভন্ন িথ্য িহনজই পাওয়ায়, িানির  াবরগবর জ্ঞােও িমৃদ্ধ হয়।    

স্টিিাটি িরািবর  ায ট র 

স্টেই। বভন্ন উদ্ভািেী 

উনযানগর অিংশ বহিানি 

পবরচা োর িমস্যা 

TRCR 

Management 

System এর মাধ্যনম 

জাোনো হয় এিিং 

িমাধানের িথ্য প্রাবপ্তর 

জন্য APSCL O&M 

Knowledge Base 

System ব্যিহার  রা 

হয়।  

- - উদ্ভািেী ধারণাটি 

২০১৮-১৯ িান  

িাস্তিায়ে  রা হয়। 

০৪. 

িিংরক্ষণ  ানজর 

জন্য বিযমাে 

টু ি ব ে 

পবরমাজটে। 

বিদ্যুৎ স্ট নন্দ্রর বিবভন্ন িিংরক্ষণ  ানজর জন্য  ানজর ধরে অনুযায়ী বিবভন্ন 

টু নির প্রনয়াজে হয়। ম্যানুফুা চারার  র্তট  প্রিত্ত ম্যানুয়া  অনুিানর 

অনুিানর িিংরক্ষণ  াজ িম্পন্ন া ীে প্রায়শ িাড়বি টু ি এিিং িরঞ্জামাবি 

িিংগ্রনহর প্রনয়াজে হয়। ফন  টু ি ব ে হা োগাি  রা ো থা ায় 

িারিার প্রনয়াজে অনুিানর টু ি বেনয় আিার ফন  মূল্যিাে িমনয়র 

অপচয় হয়। ফন  িিংরক্ষণ  াজ িম্পন্ন  রনি িীর্ ট িমনয়র প্রনয়াজে হয়। 

এমিািস্থায় উদ্ভািেী উনযানগর অিংশ বহিানি ম্যানুয়ান  প্রিত্ত টু ি ব ে 

ও মাঠ পয টানয়  াজ  রনি স্টগন  িামবগ্র  ব্যিহৃি টু ি ও অন্যান্য 

িরঞ্জামাবির এ টি তু োমূ   িাব  া প্রস্তুি  নর স্টিই িাব  া অনুিানর 

এ টি হা োগািকৃি টু ি ব ে প্রস্তুি  রা হয়। ফন  পরিিীনি িিংরক্ষণ 

 ানজর প্রাক্কান  টু ি ও িরঞ্জামাবি িিংগ্রহ  রনি িাড়বি িময় ও খরনচর 

প্রনয়াজে হয় ো।  

স্টিিাটি  ায ট র আনে। স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি 

ফ াফ  পানেে। 

- উদ্ভািেী ধারণাটি 

২০১৮-১৯ িান  

িাস্তিায়ে  রা হয়। 



০৫. 

এিএমএি-এর 

মাধ্যনম 

ঠি ািানরর বে ট 

িথ্য প্রিাে।  

অনে  িময় বিবভন্ন ঠি ািার বিনশষ  নর স্ট া া  ঠি ািারনির ই-নমই  

এনেি থান  ো। আিার স্টক্ষনত্র বিনশনষ ত্রুটিপূণ ট ঠি াো থা ায় বিবভন্ন 

Notification of Award (NOA), িাপ্তবর  বচঠি স্টপ্ররণ, বিবভন্ন 

প্রনয়াজনে স্টযাগানযাগ  রা দ্যরূহ হনয় যায়। ফন  িানির স্টমািাই  এনেনি 

এিএমএি স্টপ্ররনণর মাধ্যনম স্টয স্ট াে প্রনয়াজনে স্টযাগানযাগ  রা ও 

অন্যান্য বিষনয়র িথ্য িহনজই িানির বে ট স্টপৌৌঁোনো িম্ভি হয়।   

স্টিিাটি  ায ট র আনে। স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি 

ফ াফ  পানেে। 

- উদ্ভািেী ধারণাটি 

২০১৯-২০ িান  

িাস্তিায়ে  রা হয়। 

০৬. 

How to Ease 

Vehicle 

Maintenance 

and Service 

System 

 ারখাো বিভানগর গাবড়িমুনহর Fuel Statement, Consumable 

Parts, Schedule Maintenance, BRTA এর বিবভন্ন 

Documents িমূনহর খরচ এিিং আপনডট িথ্য িমূহ ম্যানুয়াব  িিংগ্রহ 

 রা হনিা। ফন  বিবভন্ন ডকুনমে হা োগাি রাখা অনে িময় িম্ভিপর 

হি ো। পাশাপাবশ স্ট াে িথ্য খ ৌঁনজ স্টপনি িমস্যা হি। ফন  উদ্ভািেী 

ধারণার অিংশ বহিানি Vehicle Maintenance and Service 

System (VMS) িফটওয়ুারটি ব্যিহার  রা হয়। িিটমানে খি 

িহনজই বিবভন্ন িথ্য হা োগাি, প্রনিু  গাবড়র Fuel Statement, 

BRTA  াগজপত্র, িেিপত্র ইিুাবি পাওয়া িম্ভি হনে।  

স্টিিাটি  ায ট র আনে। স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি 

ফ াফ  পানেে। 

https://s

oft29.b

dtask.c

om/AP

SCL/da

shboard

/home 

উদ্ভািেী ধারণাটি 

২০২০-২১ িান  

িাস্তিায়ে  রা হয়। 

০৭. 

Knowledge 

Base বিরীর 

মাধ্যনম প্ল্ানের 

িিংরক্ষণ  াজ 

ত্বরাবিি  রা। 

প্ল্ুাে পবরচা ো া ীে বিবভন্ন বিদ্যুবি , যাবি  িমস্যা িারিার হনি 

পানর। ব ন্তু িমস্যাটি পূনি ট ব ভানি িমাধাে  রা হনয়বে , িা যথাযথভানি 

জাো থা ন  স্বল্প িমনয়ই িমস্যার িমাধাে  রা যায়। িাোড়া েি-

বেনয়াগপ্রাপ্ত প্রন ৌশ ীগণ স্টডটানিজ স্টথন  পবরচা ো ও িিংরক্ষণ বিষয়  

বিবভন্ন িথ্য িহনজই পাওয়ায়, িানির  াবরগবর জ্ঞােও িমৃদ্ধ হয়। এি   

উনেনে এ টি েন জ স্টিজ বিরী  রার অিংশ বহিানি APSCL O&M 

Knowledge Base System িফটওয়ুারটি বিরী ও ব্যিহার  রা 

হয়। 

  https://s

oftlh.co

m/k20-

beta/we

b/dashb

oard/da

shboard

.php 

উদ্ভািেী ধারণাটি 

২০২০-২১ িান  

িাস্তিায়ে  রা হয়। 

০৮. 

Digital 

Feedback 

System in 

APSCL. 

এবপএিবিএ -এ স্টিিা প্রিাে ারী বিভাগ িমূহ  র্তট  প্রিােকৃি স্টিিার 

ব্যাপানর feedback প্রিানের স্ট াে ব্যিস্থা চালু ো থা ায় স্টিিা 

প্রিাে ারী বিভাগ িমূহ িানির প্রিােকৃি স্টিিার মাে িম্পন ট জােনি 

পানরে ো। ফদল ভাল সসবার Appreciation এর সুদর্াগ সনই, র্াদত 

অন্যরা তা সথদক অনুপ্রাবণত হয়। অন্যবেদক মন্দ সসবা প্রোনকারী ববভাগ 

সমূহ তাদের সসবার মান সম্পদকে জানদত না পারার কারদণ সসবার মান 

স্টিিাটি  ায ট র আনে। স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি 

ফ াফ  পানেে। 

https://s

oft28.b

dtask.c

om/aps

cl/ 

উদ্ভািেী ধারণাটি 

২০২১-২২ িান  

িাস্তিায়ে  রা হয়। 



উন্নয়দন সদেষ্ট হদেন না বা ব্যবস্থাপনা কর্তেপি সথদক সসবার মান উন্নয়দন 

সকান উদযাগ গ্রহণ করা সম্ভব হদে না। এিনির িমস্যা িমাধানের 

উনেনে Digital Feedback System প্রিিটে  রা হয়।  

০৯. 

Eco-friendly 

Solar 

Powered 

Water 

Spraying 

Car. 

আশুগনঞ্জর বিবভন্ন স্থানে োো প্র ার প্র ল্প এিিং বিবডিং  ন্সট্র্া শনের 

 াজ চ মাে। এ ি    ন্সট্র্া শে  ানজর  ারনণ এিিং অবিবরক্ত 

যােিাহে চ াচন র ফন  সৃষ্ট মাত্রাবিবরক্ত ধু া-িাব  বিদ্যুৎ স্ট ন্দ্রগুন ার 

এয়ার ইনে  বফল্টারিমূহন  দ্রুি ডুানমজ  নর বিনে। পাশাপাবশ 

জেস্বানস্থুর জন্য ক্ষবি র োোবিধ শ্বাি ষ্ট জবেি স্টরাগ-িা াই এর  ারণ 

হনয় িাড়ানে। এিি িমস্যা স্টথন  উনত্তারনণর  নক্ষু এবপএিবিএ  এর 

প্রন ৌশ ীবৃনের বেজস্ব বডজাইে ও িত্ত্বািধানে এ টি ইন া-নেন্ডব  

পাবেিাহী স্টিা ার  ার বিবর  রা হনয়নে স্টযটা বরবেউইনয়ি  এোবজট 

বহনিনি স্টিা ার চাব ি এ টি গাবড়। সূয টান ান র উপবস্থবিনি গাবড়টি 

চাবজটি হয়। গাবড়টির অপর প্রানে রনয়নে ওয়াটার ট্ািং । ট্ািং  এর 

দ্যপানশ রনয়নে দ্যইটি পাবে বেগ টমে  াইে যা দ্যটি ভা ভ দ্বারা বেয়িণ  রা 

যায়। পাবে বেগ টমে  াইনের িানথ িিংযুক্ত রনয়নে এ াবধ  বিঙ্ক ার যা 

পাবের গবি বেয়িণ এিিং রাস্তা জুনড় পাবে েবড়নয় বিনি িহায়িা  নর। 

স্টিিাটি  ায ট র আনে। স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি 

ফ াফ  পানেে। 

- উদ্ভািেী ধারণাটি 

২০২১-২২ িান  

িাস্তিায়ে  রা হয়। 

১০. 

Face 

Detection 

Based Smart 

Attendance 

with 

Temperature 

Monitoring. 

এবপএিবিএ -এর এমপ্ল্য়ীনির বিবে  হাবজরা বেবিি রনণর জন্য 

িানয়ানমবট্র্  এনটনন্ডন্স বিনেনমর মাধ্যনম বফঙ্গারবপ্রে পাঞ্চ স্টমবশনে পাঞ্চ 

 রার প্রনয়াজে হি। যার ফন  এমপ্ল্য়ীনির  নরাো িিংক্রমনণর উচ্চ ঝৌঁব  

বে । পাশাপাবশ অনে  িময় এমপ্ল্য়ীনির  নরাো স্টথন  সুরক্ষা প্রিানের 

স্বানথ ট পাঞ্চ িন্ধ স্টরনখ ম্যানুয়া  স্টরবজোর খািা ব্যিহানরর প্রনয়াজে হয়। 

ফন  উক্ত িমনয় উর্ধ্টিে  র্তটপনক্ষর বে ট এমপ্ল্য়ীনির বিবে  হাবজরা 

যথাযথভানি স্টপ্ররণ  রা স্টিশ দ্যরূহ বে । উদ্ভািেী ধারণার অিংশ বহিানি 

বফঙ্গারবপ্রে স্টিজড িানয়ানমবট্র্  এনটনন্ডনন্সর পবরিনিট স্টফি বর গবেশে 

স্টিজড স্মাট ট এনটনন্ডন্স বিনেম চালু  রা হয়। ফন  এমপ্ল্য়ীনির স্টফি বডনটক্ট 

 নরই বিবে  হাবজরা বেবিি  রা িম্ভি হনয়নে। পাশাপাবশ স্টমবশনের িানথ 

মানুনষর বিবহ  স্ট াে অঙ্গ-প্রিুনঙ্গর স্পশট ো হওয়ায়  নরাো িিংক্রমনণর 

ঝৌঁব  হ্রাি স্টপনয়নে এিিং অবধ ির িিংক্রমণ  ান ও বডবজটা  এনটনন্ডন্স 

বিনেম িজায় রাখা িম্ভি হনয়নে। এোড়াও, বডভাইিটিনি শরীনরর 

িাপমাত্রা পবরমাপ  রার ব্যিস্থা থা ায় এমপ্ল্য়ীরা বেনজর শরীনরর 

িাপমাত্রা পবরমাপ  রনি পারনেে। ফন   নরাো আক্রাে হিার িনেহ 

থা ন  যথািমনয় িি টিামূ   ব্যিস্থা গ্রহণ  রনি পারনেে। 

স্টিিাটি  ায ট র আনে। স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি 

ফ াফ  পানেে। 

Hosted 

in 

LAN. 

http://1

92.168.

0.166:8

080/att

endanc

e/ 

উদ্ভািেী ধারণাটি 

২০২১-২২ িান  

িাস্তিায়ে  রা হয়। 

 



২। িহবজকৃি স্টিিার ডাটানিজঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রবমক 

নাং 

ইতঃপূদব ে বাস্তবাবয়ত 

সহবজকৃত স্টিিার নাম 

সসবার সাংবিপ্ত বববরণ সসবাটি কার্ েকর 

আদে বক-না/ না 

থাকদল কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযাবশত ফলাফল 

পাদে বক-না 

সসবার বলাংক মন্তব্য 

০১. 

এবপএিবিএ  আিাবি  

এ া ায় িিিাি ারীনির 

বিদ্যুবি  িমস্যা িম্পব টি 

অবভনযাগ বেষ্পবত্ত রণ 

িহবজ রণ। 

পূনি ট বিদ্যুবি  িিংরক্ষণ বিষয়  অবভনযাগ পািার পর চাবহিাপত্র বিবর, 

স্টোর স্টথন  মা ামা  িিংগ্রহ, মা ামা  পবরিহনণর জন্য গাবড়র ব্যিস্থা 

 রা, স্টগট পাশ অনুনমািে ইিুাবি  ানজ প্রায় ৩/৪ র্ো িময় প্রনয়াজে 

হি। িিটমানে উক্ত  াজিমূহ উপ-িহ ারী প্রন ৌশ ী (উপন ন্দ্র) আনগ 

স্টথন ই িম্পন্ন  নর রানখে। ফন  অবভনযাগ পত্র িাবখন র ১ র্োর মনধ্যই 

বিদ্যুবি  িিংরক্ষণ  াজ শুরু  রা িম্ভি হয়।  

স্টিিাটি  ায ট র 

আনে। 

স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি ফ াফ  

পানেে। 

- স্টিিাটি 

২০১৯-২০ 

িা  স্টথন  

চালু 

রনয়নে। 

০২. 

এবপএিবিএ -এর 

 ম ট িটা/ ম টচারীনির 

অিিনরাত্তর চূড়াে োড়পত্র 

ম্যানুয়া  পদ্ধবির পবরিনিট 

স্টিিা িহবজ রনণর 

আওিায় ওয়াে েপ 

িাবভ টি বিনেম চালু রণ। 

স্টিিাটি চালু হিার পূনি ট োড়পনত্রর জন্য এইচআরএম বিভানগ আনিিে 

 রার পর এমপ্ল্য়ীন  পুর,  ারখাো, উপন ন্দ্র, বহিাি, স্টোর ইিুাবি 

বিভাগ হনি মিামি বেনয় োড়পনত্রর  বপ এইচআরএম বিভানগ প্রিাে 

 রনি হি। ব ন্তু িিটমানে এমপ্ল্য়ী শুধু এইচআরএম বিভানগ োড়পনত্রর 

জন্য আনিিে  নরে। অিঃপর এইচআরএম বিভাগ স্টথন  ই-েবথর 

মাধ্যনম িিংবিষ্ট ি   িপ্তনরর মিামি বেনয় এমপ্ল্য়ীন  োড়পত্র প্রিাে 

 নর।  

স্টিিাটি  ায ট র 

আনে। 

স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি ফ াফ  

পানেে। 

- স্টিিাটি 

২০২০-২১ 

িা  স্টথন  

চালু 

রনয়নে। 

০৩. 

Request Requisition 

প্রবক্রয়া িহজী রণ। 

স্টোনর স্ট াে এ টি বেবি টষ্ট বিভানগর আওিায় রবক্ষি স্ট াে মা ামা  উক্ত 

বিভাগ ব্যিীি অন্য স্ট াে বিভাগ ব্যিহার  রনি চাইন  পূনি ট User 

Division, Concerned Division িরাির মান র চাবহিা উপস্থাপে 

 নর চাবহিাপত্র অনুনমািে  নর বেনি হি। অিঃপর চাবহিাপনত্রর 

হাড ট বপ স্বাক্ষর  নর িা স্টোনর পাঠিনয় স্টপইট পানশর মাধ্যনম মা  িিংগ্রহ 

 রা হি। ব ন্তু িিটমানে মান র প্রাপ্যিা যাইচ িানপনক্ষ অে াইনেই 

Request Requisition এর মাধ্যনম মান র চাবহিাপত্র উপস্থাপে ও িা 

অনুনমািে  নর স্টেওয়া হয়। অিঃপর User Division িা স্বাক্ষর  নর 

স্টোনর পাঠিনয় বিনয় মা ামা  িিংগ্রহ  নর। এ স্টক্ষনত্র Concerned 

Division-এর স্ট াে স্বাক্ষনরর প্রনয়াজে স্টেই।  

স্টিিাটি  ায ট র 

আনে। 

স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি ফ াফ  

পানেে। 

Hosted in 

LAN. 

http://192.

168.0.204:

8080/apex

/f?p=101 

স্টিিাটি 

২০২১-২২ 

িা  স্টথন  

চালু 

রনয়নে। 

 



৩। বডবজটাইজকৃি স্টিিার ডাটানিজঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ক্রবমক 

নাং 

ইতঃপূদব ে বাস্তবাবয়ত 

বিবজটাইজকৃত সসবার নাম 

সসবার সাংবিপ্ত বববরণ সসবাটি কার্ েকর 

আদে বক-না / না 

থাকদল কারণ 

সসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযাবশত 

ফলাফল পাদে 

বক-না 

সসবার বলাংক মন্তব্য 

০১. 

এবপএিবিএ  এর স্টট্র্বেিং 

স্টিোনরর জন্য অে াইে 

এবপ্ল্ন শে ফরম। 

বিবভন্ন বশক্ষা প্রবিষ্ঠানের বশক্ষাথীনির জন্য 

ইন্ডাবিয়া  এটাচনমে, স্টট্র্বেিং, স্ট া-ওয়া ট, টুুর 

ইিুাবির জন্য পূনি টর ন্যায় ম্যানুয়াব  আনিিে  রার 

পবরিনিট অে াইনেই আনিিে  রা যায়।  

স্টিিাটি  ায ট র 

আনে। 

স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি 

ফ াফ  পানেে। 

http://www.apscl.c

om/erequestpptc 

স্টিিাটি ২০১৭-১৮ িা  

স্টথন  চালু রনয়নে। 

০২. 

এবপএিবিএ  এমপ্ল্য়ীনির 

জন্য ইবজ ইউটিব টি িাবভ টি 

(বিবভ )। 

এবপএিবিএ -এর অবফি ও আিাবি  এবরয়ানি 

বিবভন্ন পুর (বিবভ ) বিষয়  িমস্যার িথ্য 

বডবজটাইজকৃি স্টিিাটির মাধ্যনম পুর িিংরক্ষণ 

বিভাগন  জাোনো হয়।  

স্টিিাটি  ায ট র 

আনে। 

স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি 

ফ াফ  পানেে। 

http://103.15.247.7

4:4040/eservices/ 

স্টিিাটি ২০১৭-১৮ িা  

স্টথন  চালু রনয়নে। 

০৩. 

এবপএিবিএ  এমপ্ল্য়ীনির 

জন্য ইবজ ইউটিব টি িাবভ টি 

(বিদ্যুবি )। 

এবপএিবিএ -এর আিাবি  এবরয়ানি বিবভন্ন 

বিদ্যুবি  িমস্যার িথ্য উপন ন্দ্র বিভাগন  জাোনোর 

উনেনে বডবজটাইজকৃি স্টিিাটি চালু  রা হয়। 

স্টিিাটি  ায ট র 

আনে। 

স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি 

ফ াফ  পানেে। 

http://103.15.247.7

4:4040/eservices/ 

স্টিিাটি ২০১৮-১৯ িা  

স্টথন  চালু রনয়নে। 

০৪. 

এবপএিবিএ  এমপ্ল্য়ীনির 

জন্য ইবজ ইউটিব টি িাবভ টি 

(নটব নফাে)। 

এবপএিবিএ -এর অবফি ও আিাবি  এবরয়ানি 

স্টটব নফানের বিবভন্ন িমস্যার িথ্য বডবজটাইজকৃি 

স্টিিাটির মাধ্যনম আইএন্ডবি (ব্ল -বি) বিভাগন  

জাোনো হয়।  

স্টিিাটি  ায ট র 

আনে। 

স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি 

ফ াফ  পানেে। 

http://www.apscl.c

om/esheba_tel/elo

gin 

স্টিিাটি ২০১৯-২০ িা  

স্টথন  চালু রনয়নে। 

০৫. 

এবপএিবিএ -এর 

 ম ট িটানির জন্য পবরিহণ 

িিংক্রাে ই-নিিা। 

এবপএিবিএ -এর  ম ট িটাবৃনের িাপ্তবর   ানজ 

বিবভন্ন স্থানে যািায়ানির জন্য পুন র (Pool) গাবড় 

ব্যিহানরর অবধযাচেপত্র (Requisition) প্রিানের 

উনেনশ  বডবজটাইজকৃি স্টিিাটি চালু  রা হয়। 

স্টিিাটি  ায ট র 

আনে। 

স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি 

ফ াফ  পানেে। 

http://103.15.247.7

4:4040/eservices/ 

স্টিিাটি ২০২০-২১ িা  

স্টথন  চালু রনয়নে। 

০৬. 

 ারখাো বিভাগ প্রিত্ত 

যাবি  িিংরক্ষণ িিংক্রাে 

 ানজর ই-নিিা। 

এবপএিবিএ -এর প্ল্ুাে, অবফি ও আিাবি  

এবরয়ানি  ারখাো বিভাগ প্রিত্ত বিবভন্ন যাবি  

িিংরক্ষণ বিষয়  িমস্যার িথ্য বডবজটাইজকৃি 

স্টিিাটির মাধ্যনম  ারখাো বিভাগন  জাোনো হয়। 

স্টিিাটি  ায ট র 

আনে। 

স্টিিা গ্রহীিাগণ 

প্রিুাবশি 

ফ াফ  পানেে। 

http://103.15.247.7

4:4040/eservices/ 

স্টিিাটি ২০২১-২২ িা  

স্টথন  চালু রনয়নে। 

 

 


