
ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

সিটিজেন চািটার 

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন স্ট াম্পানী ল িঃ 

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবালিয়া। 

১.  ভির্ে ও ভির্ে 

 

ভির্ে : 

** দদয়র্র সব শবৃহৎ ও আদর্ শ ভবদ্যুৎ উৎপাদে সংস্থারুয়প আত্মপ্রকায়র্র িাধ্যয়ি সরকায়রর ঘয়র ঘয়র ভবদ্যুৎ দপ ৌঁয়ে দদোর অঙ্গীকার বাস্তবােয়ে অগ্রেী ভুভিকা পালে। 

 

ভির্ে : 

** অবকাঠায়িা ও সম্পদ-এর সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ ব্যবহায়রর িাধ্যয়ি ধারাবাভহক ভবদ্যুৎ উৎপাদে ক্ষিতা বৃভি এবং গুণগতিাে ও দক্ষতাে ক্রিাগত উৎকর্ শতা অজশয়ের িাধ্যয়ি ক্রিবধ শিাে ভবদ্যুৎ চাভহদা পূরণ কয়র 

দদয়র্র সমৃভিয়ত অসািান্য অবদাে রাখা।   
 

 

২. প্রভতশ্রুত দসবাসমূহঃ 

 

২.১) োগভরক দসবাঃ 

 

ক্রলি  

নs 
স্টেবার নাি স্টেবা প্রদান পদ্ধলি 

প্রয়য়াজনীয়  াগজপত্র 

এবং প্রালিস্থান 

স্টেবামূল্য এবং 

পলরয়শাধ পদ্ধলি 

(যলদ থায় ) 

স্টেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভেত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা (পদভব, দফাে েম্বর ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১) ভর্ল্প প্রভর্ক্ষণ/ইন্ডাভিোল অুাোচয়িন্ট  হায়ত-কলয়ি 

ভর্ক্ষা প্রভতষ্ঠাে প্রধাে 

কর্তশক এভপএসভসএল এর 

ব্যবস্থাপো পভরচালক 

বরাবর আয়বদে 

ভবোমূয়ে 
১০ (দশ) 

কি শভদবস 

ব্যবস্থাপক (এইচআরলি) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৫৫ স্টিাবািঃ ০১৭১৩২৮৬৩৪৩ 

ইয়িই িঃ xenhrd@apscl.com 

২) এভপএসভসএল এর দজটি দক্রে ব্যবহার  সরাসভর 

এভপএসভসএল এর 

ব্যবস্থাপো পভরচালক 

বরাবর আয়বদে 

দদভেক অথবা প্রভত 

ঘন্টা ভহয়সয়ব; 

ব্যাংক/দপ-অর্ শার 

১০ (দশ) 

কি শভদবস 

িত্ত্বাবধায়  প্রয় ৌশ ী (যালি  েংরক্ষন) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৩৩ স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭৩৯ 

ইয়িই িঃ se_mech@apscl.com 
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২.২) প্রাভতষ্ঠাভেক দসবাঃ 

ক্রলি  

নs 
স্টেবার নাি 

স্টেবা প্রদান 

পদ্ধলি 

প্রয়য়াজনীয়  াগজপত্র 

এবং প্রালিস্থান 

স্টেবামূল্য এবং 

পলরয়শাধ পদ্ধলি 

(যলদ থায় ) 

স্টেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 
দাভেত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা (পদভব, দফাে েম্বর ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১)  
 ন্ট্রাক্টয়রর োর্ট ি াইি লব  পলরয়শাধ  রা 

(রাজস্ব ও অন্যান্য  ায়জর জন্য)  

স্টচ /স্টপ-অি িার 

এর িাধ্যয়ি 
লিোব লবভাগ/লপএন্ডলি ভবোমূয়ে চুলি অনুোয়র 

উপ-িিাব্যবস্থাপ  (অথ ি ও লিোব) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৬০ স্টিাবািঃ ০১৭১১১৬১৭২৩ 

ইয়িই িঃ dgmfin@apscl.com  
এবং সংভিষ্ট প্রয়জক্ট এর প্রকল্প পভরচালক  

২)  

লবভাগীয়  লির্ট/ ি ি িিা কর্তশক ক্রয়কৃি পয়ের 

এবং ঠি াদার/েরবরাি ারী কর্তশক  ায িায়দয়শর 

লবপরীয়ি েরবরািকৃি পয়ের লরলেভ এন্ড 

ইন্সয়প শন (আর এন্ড আই)   

 

ভলভখত 

ক) কিাভস শোল ইেিয়েস। 

খ) সংভিষ্ট ভবিাগ কর্তশক 

গুেগত িায়ের সেদ।  

গ) িালািাল সরবরায়হর 

চালাে। 

ঘ) পভরদর্ শে ভরয়পাে শ 

ভবোমূয়ে 

১) দলাকাল  

০৫ (পাচঁ) 

কি শভদবস 

 

২) দবয়দভর্ক     

১০ (দর্) 

কি শভদবস 

ব্যবস্থাপ  (স্টোর), (য়জান-এ এবং লে) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৪৯ স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭২৫ 

ই-স্টিই িঃ mgrstores@apscl.com 

ব্যবস্থাপ  (স্টোর), (স্টজান-লব)  

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪১৩৪ স্টিাবািঃ ০১৯১৬৩৪৯৩৯০ 

ই-স্টিই িঃ xenws450north@apscl.com 

৩)  
দরপত্র লবজ্ঞলির আয় ায়  দরপত্র/ক্রয়ায়দশ/ 

দল  / ায িায়দশ ইস্যু 

দরপত্র দল   

/ ায িায়দশ ইস্যু  
ক) প্রভকউরয়িন্ট ভবিাগ  

দরপয়ত্র উয়েলিি 

মূল্য স্টপ-অি িার/ 

ব্যাং  গ্যারালি 

দরপয়ত্র বলণ িি 

শিি স্টিািায়ব  

ব্যবস্থাপ  (প্রভকউরয়িন্ট) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪০৩৩ স্টিাবািঃ ০১৭১৩০৬২৬৮৬ 

ইয়িই িঃ procurement@apscl.com 

৪) অভুন্তরীণ পলরষ্কার পলরচ্ছন্নিা/িাউেল লপং সরাসভর  
েংলিষ্ট পলরচা ন ও 

লেলভ  লবভাগ 
ভবোমূয়ে 

অভফস সিে/ 

তাৎক্ষভেক 

ক) লনব িািী প্রয় ৌশ ী (পলরচা ন) 

ইউলনে-৩,৪ ও ৫ 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৮৩, স্টিাবািঃ ০১৭১১০৭১৭৪৮ 

ইয়িই িঃxenopn345nc@apscl.com 

ি) লনব িািী প্রয় ৌশ ী (পলরচা ন) 

৪৫০ স্টিিঃ ওিঃ লেলেলপলপ (োউথ) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪০৭৩, স্টিাবািঃ ০১৭১১৯৭৮৭৯৯ 

ইয়িই িঃxenopnsouth@apscl.com 

গ) লনব িািী প্রয় ৌশ ী (পলরচা ন) 

৪৫০ স্টিিঃ ওিঃ লেলেলপলপ (নথ ি) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪১১৭, স্টিাবািঃ ০১৭১৩২৮৬৩৩৫ 

ইয়িই িঃxenopnnorth@apscl.com 

ঘ) লনব িািী প্রয় ৌশ ী (পলরচা ন) 

২২৫ স্টিিঃ ওিঃ লেলেলপলপ  

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪০৬২, স্টিাবািঃ ০১৭২২৮১৩৩০৫ 

mailto:dgmfin@apscl.com
mailto:xenws450north@apscl.com
mailto:procurement@apscl.com


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ক্রলি  

নs 
স্টেবার নাি 

স্টেবা প্রদান 

পদ্ধলি 

প্রয়য়াজনীয়  াগজপত্র 

এবং প্রালিস্থান 

স্টেবামূল্য এবং 

পলরয়শাধ পদ্ধলি 

(যলদ থায় ) 

স্টেবা প্রদায়নর 

েিয়েীিা 
দাভেত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা (পদভব, দফাে েম্বর ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ইয়িই িঃxen225opn@apscl.com 

ঙ) লনব িািী প্রয় ৌশ ী (লেলভ ) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪০৭১, ০৮৫২৮-৭৪৬৬২ 

স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭৪২ 

ইয়িই িঃ xencivil@apscl.com; 

civil@apscl.com; 

xenc450north@apscl.com  

৫)  
িথ্য অলধ ার আইন স্টিািায়ব  অভুন্তরীণ ও 

বলিিঃ আয়বদন ারীর চালিি িথ্য প্রদান  

পত্রয় ায়গ/ই-

দিইল/সরাসভর 

স্ট াম্পানী অুায় য়াে ি/ 

এইচআরএি/ লপএন্ডলি/ 

এিআইএস এন্ড 

আইলের্ট/প্র ল্প দির 

লবনামূয়ল্য 
০৩ (ভতে) 

কি শভদবস 

স্ট াম্পানী েলচব 

স্টেল য় ানিঃ ০২-৯৩৩০৯১৮ স্টিাবািঃ ০১৭১১৫৪৭৫৭৩ 

ইয়িই িঃ companysecretary@apscl.com        ৬)  
স্ট াম্পানীর পলরচা া পর্ িদয়  লবলধবদ্ধ পুস্ত ালদ 

পলরদশ িয়নর স্যয়যাগ প্রদান  রা 
চাভহদা অনু ােী স্ট াম্পানী এুায় য়াে ি লবনামূয়ল্য 

 র্তিপয়ক্ষর 

লনয়দ িশ অনুোয়র 

৭)  
 ায িলববরনী, চুলি, দল   ইিুালদ চালিদা 

স্টিািায়ব  েরবরাি  রা 

ভলভখত চাভহদা 

দিাতায়বক 
স্ট াম্পানী এুায় য়াে ি লবনামূয়ল্য 

০৩ (লিন)   

কি শভদবস 

৮)  অলভয়যাগ গ্রিণ ও লনস্পলি  

অেলাইয়ে/পত্র

দ ায়গ/ই-

দিইল/সরাসভর 

অন াইয়ন অথবা 

লনধ িালরি  রি ( স্টিইন 

স্টগইে ও উপ-ব্যবস্থাপক 

,ভেরাপত্তা ও শৃঙ্খলা 

ভবিাগ দথয়ক ) সংগ্রহ 

পূব শক দাভখল । 

লবনামূয়ল্য 
১০ (দর্) 

কি শভদবস 

প্রধান প্রয় ৌশ ী (োউথ-নথ ি) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪০৮৮, স্টিাবািঃ ০১৭১১৫৪৪৭৩১ 

ইয়িই িঃ ce_ns@apscl.com 
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২.৩) অভুন্তরীন স্টেবা: 

ক্রলি  

নs 
স্টেবার নাি 

স্টেবা প্রদান 

পদ্ধলি 

প্রয়য়াজনীয়  াগজপত্র এবং 

প্রালিস্থান 

স্টেবামূল্য এবং 

পলরয়শাধ পদ্ধলি 

স্টেবা 

প্রদায়নর 

েিয়েীিা 

দাভেত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা (পদভব, দফাে েম্বর ও ইয়িইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১)  
কি শকতশা/কি শচারীয়দর ছুটি েগদােয়ের 

আয়বদে  
ভলভখত আয়বদে পত্র ভবোমূয়ে 

১৫ (পয়ের) 

কি শভদবস 

সহকারী ব্যবস্থাপক (এইচআরএি)-২ 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৬৬ স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭৯৮ 

ইয়িই িঃ am2hrm@apscl.com 

 ২)  চাকুরী ভেভিতকরণ ভলভখত 

ক) পারফরয়িন্স ভরয়পাে শ 

খ) পুভলর্ দিভরভফয়কর্ে ভরয়পাে শ 

(প্রয় াজু দক্ষয়ত্র)  

গ) মুভিয় ািা িন্ব্রণালে কর্তশক 

সেদ  াচাই (প্রয় াজু দক্ষয়ত্র)। 

ঘ) সাভিশস রুয়লর অন্যান্য র্তশ 

পূরণ সায়পয়ক্ষ  

ভবোমূয়ে 
১০ (দর্) 

কি শভদবস 

৩) 
চুভি েবােে ও অবসর সংক্রান্ত অব্যাহভত 

প্রদাে  
ভলভখত 

ক) আয়বদে 

খ) দোটির্ ভপভরের্/দোটির্-দপ 

গ) সংভিষ্ট সকল ভবিাগ হয়ত 

োড়পত্র 

ভবোমূয়ে 
০৭ (সাত) 

কি শভদবস 

সহকারী ব্যবস্থাপক (এইচআরএি)-২ 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৬৬ স্টিাবািঃ  ০১৭৩০০২৬৭৯৮ 

ইয়িই িঃ am2hrm@apscl.com 

 

 

 

 

সহকারী ব্যবস্থাপক (এইচআরএি)-৩ 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৬৬ স্টিাবািঃ০১৭২০৩৫৯৪৩৭ 

ইয়িই িঃ am3hrm@apscl.com 

 

৪) 

দো-অবয়জকর্ে সাটি শভফয়কে (NOC) ইসুু 

ও প্রভর্ক্ষয়ণ পাঠায়োর জন্য অভফস আয়দর্/ 

অব্যাহভত  

ওয়েবসাইয়ে/ 

ইয়িইয়ল/ভলভখত   

ব্যবস্থাপো পভরচালক বরাবর 

সংভিষ্ট ভবিাগীে প্রধাে কর্তশক 

প্রতুেেকৃত আয়বদে পত্র  

ভবোমূয়ে ০৭ (সাত) 

কি শভদবস 

৫) সাভিশস সাটি শভফয়কে ভলভখত 

এইচআরএি এর ভবিাগীে প্রধাে 

বরাবর সংভিষ্ট ভবিাগীর প্রধাে 

কর্তশক প্রতুেেকৃত আয়বদে পত্র 

ভবোমূয়ে 
০৩ (ভতে) 

কি শভদবস 

৬)  
চাকুরী হয়ত অব্যাহভত/ অবসর জভেত 

আনুয়তাভর্ক পভরয়র্ায়ধর িঞ্জুরায়দর্ 
ভলভখত 

ক) আয়বদে পত্র 

খ) েভব (এক কভপ) 

গ) সংভিষ্ট ভবিাগ হয়ত োড়পত্র 

ঘ) বাসা হস্তান্তর পত্র (প্রয় াজু 

দক্ষয়ত্র) 

ভবোমূয়ে 
১৫ (পয়ের) 

কি শভদবস 
সহকারী ব্যবস্থাপক (এইচআরএি)-২ 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৬৬ স্টিাবািঃ  ০১৭৩০০২৬৭৯৮ 

ইয়িই িঃ am2hrm@apscl.com 

 

৭)  অভজশত ছুটি িঞ্জুর (১ি - ২০ তি দগ্রর্ প শন্ত) 
ভলভখত 

দপ্তরায়দর্ 
ক) ভেধ শাভরত ফরয়ি আয়বদে ভবোমূয়ে 

১০ (দর্) 

কি শভদবস  

 

৮)  বভহঃ বাংলায়দর্ ছুটি িঞ্জুর ( ১ি - ৬ষ্ঠ দগ্রর্ ) 

ভবদ্যুৎ ভবিায়গর 

GO প্রাভপ্ত 

সায়পয়ক্ষ 

ক) ভেধ শাভরত ফরয়ি আয়বদে 

খ) ভ্রিে বায়জে (প্রয় াজু দক্ষয়ত্র) 

গ) ভ্রিেসূচী (প্রয় াজু দক্ষয়ত্র) 

ঘ) আিন্ত্রেপত্র (প্রয় াজু দক্ষয়ত্র) 

ভবোমূয়ে 
২১ (একুর্) 

কি শভদবস 

সহকারী ব্যবস্থাপক (এইচআরএি)-১ 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৬৬ স্টিাবািঃ ০১৭১৭১৯৭৭৩৭ 

ইয়িই িঃ am1hrm@apscl.com 

mailto:am2hrm@apscl.com
mailto:am2hrm@apscl.com
mailto:am3hrm@apscl.com
mailto:am2hrm@apscl.com
mailto:am1hrm@apscl.com


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

ঙ) ভচভকৎসাপত্র (প্রয় াজু দক্ষয়ত্র)  

৯)  

চাকুরীরত অবস্থাে মৃত্যু বরণকারী 

কি শকতশা/কি শচারীয়দর দগাষ্ঠীবীিা দাবী 

(Claim) ভেস্পভত্ত 

বীিা চুভি 

দিাতায়বক 

ক) মৃত্যুসেদ 

খ) চাকুরীসেদ 

গ) বেস প্রিায়ের সেদ 

ঘ) FIR (প্রয় াজু দক্ষয়ত্র)। 

ঙ) Post mortem report 

(প্রয় াজু দক্ষয়ত্র)। 

চ) ওোভরর্ সাটি শভফয়কে 

ে) ওোভরর্য়দর ক্ষিতা পত্র 

ভবোমূয়ে 
৩০ (লত্রশ) 

কি শভদবস 

জুভেের সহকারী ব্যবস্থাপক (এইচআরএি)-১ 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৬৬  

স্টিাবািঃ ০১৭১৩২৮৬৩৬৩  

 

১০) কি শকতশায়দর দিভর্য়কল ভবল প্রতুেে 

দাভখলকৃত ভবল 

এর উপর 

প্রতুেে 

দাভখলকৃত ভবল/দপ্রসভক্রপর্ে ও 

িাউচার 
ভবোমূয়ে 

০৩ (ভতে) 

কি শভদবস 

লেলনয়র স্টিলিয়   অল োর 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৬৬,  

স্ট া া িঃ ৩১৪০  

স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭৩৫ 

১১) 
 ি ি িিা/ ি িচারীয়দর অল লেয়া  ই-স্টিই  

প্রদান 
সরাসভর অনুয়িালদি স্টনাে প্রয়যাজু নয় 

০৩ (ভতে)  

কি শভদবস 

ব্যবস্থাপ  (এিআইএে এন্ড আইলের্ট) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪০৬৩ স্টিাবািঃ ০১৭১৫০৬৩৪০৩ 

ই-স্টিই িঃ mgrmisict@apscl.com  

১২) 
 ি ি িিা/ ি িচারীয়দর  লম্পউোর, লপ্রিার, 

স্ক্ুানার ইিুালদ প্রদান 

প্রয়োজে 

অনু ােী 
অনুয়িালদি স্টনাে প্রয়যাজু নয় 

৩০ (লত্রশ) 

কি শভদবস 

উপ-ব্যবস্থাপ  (এিআইএে এন্ড আইলের্ট) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪০৬৩ স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭৬৯ 

ই-স্টিই িঃ dmmisict@apscl.com 

১৩) 
কভম্পউোর, ভপ্রন্টার, স্ক্ুানার দিরািয়তর 

ব্যবস্থা দেো  
চাভহদা অুে ােী প্রয়যাজু নয় প্রয়যাজু নয় 

অল ে 

েিয়য় 

িাৎক্ষলণ / 

৩ (লিন)  

কি শভদবস 

উপ-ব্যবস্থাপ  (এিআইএে এন্ড আইলের্ট) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪০৬৩ স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭৬৯ 

ই-স্টিই িঃ dmmisict@apscl.com 

১৪) 
কি শকতশা/কি শচারীয়দর োে/ইন্টারয়েে 

সংয় াগ প্রদাে 
চাভহদা অুে ােী অনুয়িালদি স্টনাে প্রয়যাজু নয় 

০৩ (ভতে) 

কি শভদবস 

উপ-ব্যবস্থাপ  (এিআইএে এন্ড আইলের্ট) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪০৬৩ স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭৬৯ 

ই-স্টিই িঃ dmmisict@apscl.com 

১৫)  

োে/ইন্টারয়েে লাইে সংরক্ষণ, দিরািত ও 

এ সংক্রান্ত দেকভেকুাল ও অপায়রর্োল 

সায়পাে শ প্রদাে 

চাভহদা অুে ােী প্রয়যাজু নয় লবনামুয়ল্য  

অল ে 

েিয়য় 

িাৎক্ষলণ / 

৩ (লিন)  

কি শভদবস 

উপ-ব্যবস্থাপ  (এিআইএে এন্ড আইলের্ট) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪০৬৩ স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭৬৯ 

ই-স্টিই িঃ dmmisict@apscl.com 

১৬) 

এভপএসভসএল-এর ভবভিন্ন দাপ্তভরক 

কা শক্রিয়ক অয়োয়ির্য়ের জন্য সফেওেুার 

দর্য়িলপয়িন্ট/ক্রে/আপয়গ্রয়র্র্ে 

চাভহদা অুে ােী অনুয়িালদি স্টনাে প্রয়যাজু নয় 
৯০ (েব্বই) 

কি শভদবস 

েি ারী ব্যবস্থাপ  (এিআইএে এন্ড আইলের্ট) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪০৬৩ স্টিাবািঃ ০১৭১৩২৮৬৩২৯ 

ই-স্টিই িঃ ammisict@apscl.com 

১৭)  
সফেওেুার সংক্রান্ত দেকভেকুাল ও 

অপায়রর্োল সায়পাে শ 
চাভহদা অুে ােী প্রয়যাজু নয় প্রয়যাজু নয় 

অল ে 

েিয়য় 

িাৎক্ষলণ / 

েি ারী ব্যবস্থাপ  (এিআইএে এন্ড আইলের্ট) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪০৬৩ স্টিাবািঃ  ০১৭১৩২৮৬৩২৯ 

ই-স্টিই িঃ ammisict@apscl.com. 

mailto:mgrmisict@apscl.com
mailto:dmmisict@apscl.com
mailto:dmmisict@apscl.com
mailto:dmmisict@apscl.com
mailto:dmmisict@apscl.com
mailto:ammisict@apscl.com
mailto:ammisict@apscl.com


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

৩ (লিন)  

কি শভদবস 

 

১৮) ভান্ডার িজুদ লববরণী প্রদান 
প্রচভলত দোয়ের 

িাধ্যয়ি 

সংভিষ্ট ভবিাগ কর্তশক িান্ডার 

ভবিায়গ দপ্রভরত দোের্ীে 
লবনামূয়ল্য 

িাৎক্ষলণ / 

৩ (লিন)  

কি শভদবস 

ব্যবস্থাপ  (স্টোর), (য়জান-এ এবং লে) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৪৯ স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭২৫ 

ই-স্টিই িঃ mgrstores@apscl.com 

ব্যবস্থাপ  (স্টোর), (স্টজান-লব)  

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪১৩৪ স্টিাবািঃ ০১৯১৬৩৪৯৩৯০ 

ই-স্টিই িঃ xenws450north@apscl.com 

১৯) 

 ি ি িিা/ ি িচারী ও লভলজেরয়দর লনরাপিা 

প্রদান 

 

 

চাভহদা 

দিাতায়বক 
লনরাপিা ও শংঙ্খ া লবভাগ লবনামূয়ল্য 

েব©দা ও 

প্রয়য়াজন 

অনুযায়ী 

উপ-ব্যবস্থাপ  (লনরাপিা ও শংঙ্খ া) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৪৬৩ স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭৪৬ 

ই-স্টিই িঃ dmsecurity@apscl.com 

২০) 
লবদ্যুৎ স্ট য়ের  ি ি িিা/  ি িচারীয়দর স্টবিন-

ভািা যথােিয়য় পলরয়শাধ 
ব্যাংক ভহসাব 

প্রয়যাজু নয় 

 
ভবোমূয়ে 

প্রলি িায়ের 

স্টশর্  ি ি 

লদবয়ে  

 

 

 

 

ব্যবস্থাপ  (অথ ি) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪২৩৭ স্টিাবািঃ ০১৯২৩২১৫৯৪৯ 

ইয়িই িঃ mgrfin@apscl.com 

 

ও 

 

সহকারী ব্যবস্থাপক (এইচআরএি)-২ 

ইয়িই িঃ am2hrm@apscl.com 

স্টেল য় ানিঃ০৮৫২৮-৭৪৬৬৬ স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭৯৮ 

 

 

 

 

 

২১)  ি ি িিা/ ি িচারীয়দর লেলপএ  স্ট ান প্রদান 
ব্যাংক দচক/ 

ব্যাংক ভহসাব 

স্টরলভলনউ েুাম্পেি লনধ িালরি  রয়ি  

লেলপএ  স্ট ান প্রদায়নর আয়বদন 

পত্র ; অথ ি ও লিোব লবভাগ এবং  

ওয়য়বোইেিঃ  

www.apscl.gov.bd 

ভবোমূয়ে 
১৫ (পয়নর) 

কি শভদবস 

২২) 
 ি ি িিা/ ি িচারীয়দর ছুর্ট নগদায়ন/ 

র্টএলিএ/লচল ৎো লব  পলরয়শাধ  
ব্যাংক ভহসাব 

দািলর  আয়দশ ও লবভাগীয় 

ছািপত্র ; 

এইচআরএি লবভাগ, অথ ি ও লিোব 

লবভাগ এবং ওয়য়বোইেিঃ  

www.apscl.gov.bd   

ভবোমূয়ে 
১৫ (পয়নর) 

কি শভদবস 

২৩) 

অবেরপ্রাি/অব্যিলি প্রাি 

 ি ি িিা/ ি িচারীয়দর গ্রাচুুলয়র্ট বাবদ প্রাপ্য 

অথ ি পলরয়শাধ 

A/C Payee 

দচক  

দািলর  আয়দশ ও লবভাগীয় 

ছািপত্র ; 

এইচআরএি লবভাগ, অথ ি ও লিোব 

লবভাগ এবং ওয়য়বোইেিঃ  

www.apscl.gov.bd 

ভবোমূয়ে 

অবসরপ্রাভপ্তর 

দর্র্ 

কা শভদবস  

২৪) 

অবেরপ্রাি/অব্যিলি প্রাি 

 ি ি িিা/ ি িচারীয়দর ছুর্ট নগদায়ন ও 

লেলপএ  বাবদ প্রাপ্য অথ ি পলরয়শাধ 

A/C Payee 

দচক  

দািলর  আয়দশ ও লবভাগীয় 

ছািপত্র ; 

এইচআরএি লবভাগ, অথ ি ও লিোব 

লবভাগ এবং ওয়য়বোইেিঃ  

www.apscl.gov.bd   

ভবোমূয়ে 
৩০ (লত্রশ) 

কি শভদবস 

২৫) ভর্সপাস ও ভরভসভিং েম্বর প্রদাে  দফায়ে/সরাসভর  প্রয়যাজু নয় ভবোমূয়ে 

িাৎক্ষলণ  

/অল ে 

েিয়য়  

েংলিষ্ট অল ে ভর্সপাস 

mailto:xenws450north@apscl.com
mailto:dmsecurity@apscl.com
mailto:mgrfin@apscl.com
mailto:am2hrm@apscl.com
http://www.apscl.gov.bd/
http://www.apscl.gov.bd/
http://www.apscl.gov.bd/
http://www.apscl.gov.bd/


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

২৬) লচল ৎো স্টেবা প্রালি  

লচল ৎেয় র 

ব্যবস্থাপত্র ও 

নালে িং স্টেবা  

প্রয়যাজু নয় ভবোমূয়ে িাৎক্ষলন  

১) লেলনয়র স্টিলিয়   অল োর 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৬৬, স্ট া া িঃ ৩১৪০  

স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭৩৫ 

২) স্টিলিয়   অল োর (পুরুর্) 

স্টেল য় ান/য় া া িঃ ৩১৪২, স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭৭৩ 

৩) স্টিলিয়   অল োর (িলি া) 

স্টেল য় ান/য় া া িঃ ৩১৪৪, স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭৭৪ 

৪) িােপািা /য়িলিয়   স্টেিার 

স্ট া া িঃ ৩০৩০ 

ইয়িই িঃ medical@apscl.com 

২৭) স্টেল য় ান, লপএলবএক্স, VPN ত্রুর্ট েিাধান  দফায়ে/সরাসভর প্রয়যাজু নয় ভবোমূয়ে 
০৩ (লিন) 

কি শভদবস 

লনব িািী প্রয় ৌশ ী (I&C) ব্ল -এ/লব 

স্টেল য় ানিঃ 

ব্ল -এ- ০৮৫২৮-৭৪৬৭৪,  

ব্ল -লব- ০৮৫২৮-৭৪৬৭৬ 

স্টিাবািঃ ০১৭১০৪৪১৬২৩ 

ইয়িই িঃ 

xeninstcontrolb@apscl.com; 

xeninstcontrol@apscl.com 

২৮) 
ক) দবদ্যুভতক সংয় াগ/ত্রুটি সিাধাে ও 

ইউটিভলটি দসবা প্রদাে 
সরাসভর প্রয়যাজু নয়  ভবোমূয়ে 

তাৎক্ষভেক/ 

০৩ (লিন) 

কি শভদবস 

 ) লনব িািী প্রয় ৌশ ী (উপয় ে) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৫০, স্টিাবািঃ ০১৯১৩৬৬৯১৯২ 

ইয়িই িঃ xensubstation@apscl.com 

ি) লনব িািী প্রয় ৌশ ী (য়জনায়রের)  

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৮৫, স্টিাবািঃ ০১৭১২৭৫৭৫৭৬ 

ইয়িই িঃ xengen@apscl.com   

গ) লনব িািী প্রয় ৌশ ী (Electtrical, 450 South)  

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪১৪৭, স্টিাবািঃ ০১৮২০১৩৮৩৭৬ 

ইয়িই িঃ xenelectsouth@apscl.com 

ঘ) লনব িািী প্রয় ৌশ ী (Electtrical, 450 North)  

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪২৭৭, স্টিাবািঃ ০১৭৬৮৮৮৩৩৫ 

ইয়িই িঃ xenelect450north@apscl.com 

ঙ) লনব িািী প্রয় ৌশ ী (E & lC, 225 CCPP)  

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৫৩৭, স্টিাবািঃ ০১৭৪০৫৯৩১৩৩ 

ইয়িই িঃ xenelect225mw@apscl.com 

চ) লনব িািী প্রয় ৌশ ী (লেলভ )  

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪০৭১, ০৮৫২৮-৭৪৬৬২ 

স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭৪২ 

ইয়িই িঃxencivil@apscl.com; 

civil@apscl.com; 

xenc450north@apscl.com  

mailto:medical@apscl.com
mailto:xeninstcontrolb@apscl.com
mailto:xeninstcontrol@apscl.com
mailto:xensubstation@apscl.com
mailto:xengen@apscl.com
mailto:xenelectsouth@apscl.com
mailto:xenelect450north@apscl.com
mailto:xenelect225mw@apscl.com
mailto:ইমেইলঃxencivil@apscl.com
mailto:civil@apscl.com
mailto:xenc450north@apscl.com


ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

 

(৩) আওতাধীে দপ্তর/সংস্থা/অন্যান্য প্রভতষ্ঠােসমূয়হর ভসটিয়জন্স চাে শার ভলঙ্ক আকায়র যুি করয়ত হয়ব: প্রয় াজু েে। 

(৪) আপোর কায়ে আিায়দর প্রতুার্া : 

ক্রভিক েং প্রভতশ্রুত/কাভিত দসবা প্রাভপ্তর লয়ক্ষু করণীেঃ 

১ স্বেংসম্পূণ শ আয়বদে জিা প্রদাে। 

২  থা থ প্রভক্রোে প্রয়োজেীে ভফস পভরয়র্াধ করা। 

৩ সাক্ষায়তর জন্য ভেধ শাভরত সিয়ের পূয়ব শই উপভস্থত থাকা। 

৪ প্রভতটি দসবা সম্পয়কশ  থা থ ধারণা লায়ির জন্য সয়চষ্ট থাকা। 

৫ দসবা প্রাভপ্তর পর আপোর মূেবাে িতািত প্রদাে করা। 
 

(৫) অভিয় াগ প্রভতকার ব্যবস্থা (GRS): 

দসবা প্রাভপ্তয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দাভেত্বপ্রাপ্ত কি শকতশার সয়ঙ্গ দ াগায় াগ করুে। ভতভে সিাধাে ভদয়ত ব্যথ শ হয়ল ভেয়নাি পিভতয়ত দ াগায় াগ কয়র আপোর সিস্যা অবভহত করুে। 

ক্রভিক 

েং  
কখে দ াগায় াগ করয়বে কার সয়ঙ্গ দ াগায় াগ করয়বে দ াগায় ায়গর ঠিকাো ভেষ্পভত্তর সিেসীিা 

১. দাভেত্বপ্রাপ্ত কি শকতশা সিাধাে ভদয়ত ব্যথ শ হয়ল 
অভিয় াগ ভেস্পভত্ত কি শকতশা 

জোব দিাঃ র্াহ আলি খাে, ভপইঞ্জ 

প্রধাে প্রয়ক র্লী (দিইেয়েয়েন্স ইউভেে) 

দফাে +৮৮০৮৫২৮৭৪০৮৮,  

স্টিাবািঃ +৮৮০১৭১১৫৪৪৭৩১  

ই-দিইলঃ ce_ns@apscl.com 

ওয়েবসাইে: www.apscl.gov.bd 

৩০ (ভত্রর্) কা শভদবস 

২. অভিয় াগ ভেষ্পভত্ত কি শকতশা ভেভদ শষ্ট সিয়ে সিাধাে ভদয়ত ো পারয়ল 
আভপল কি শকতশা 

জোব আবু হাোত দিাঃ বভদউজ্জািাে  

ভেব শাহী পভরচালক (পভরচালে ও সংরক্ষণ) 

দফােঃ +৮৮০৮৫২৮৭৪০১০   

স্টিাবািঃ ৮৮০১৭১১৪২৫৪৫৯  

ই-দিইলঃ edirector.onm@apscl.com 

ওয়েবসাইে: www.powerdivision.gov.bd 

২০ (ভবর্) কা শভদবস  

৩. আভপল কি শকতশা ভেভদ শষ্ট সিয়ে সিাধাে ভদয়ত ো পারয়ল িভন্ত্রপভরর্দ ভবিায়গর অভিয় াগ 

ব্যবস্থাপো দসল 

দফােঃ ৯৫১৩৬০১ 

ই-দিইলঃ grs_sec@cabinet.gov.bd 

ওয়েবসাইে: www.grs.gov.bd 

৬০ (র্াে) কা শভদবস 

 

২৯) ব্যলিগি  ায়জ যানবািন প্রালি 

দফায়ে/সরাসভর/

ভেধ শাভরত ফরয়ি 

আয়বদে 

 

 

চালিদা পত্র 

গাড়ী প্রাপ্যতা 

সায়পয়ক্ষ 

দকাম্পাভের 

ভবভধ অনু ােী   

তাৎক্ষভেক/ 

০১ (এক)  

কি শভদবস  

লনব িািী প্রয় ৌশ ী ( ারিানা) 

স্টেল য় ানিঃ ০৮৫২৮-৭৪৬৭৩, স্টিাবািঃ ০১৭৩০০২৬৭০৮  

ইয়িই িঃ xenws@apscl.com  

mailto:xenws@apscl.com

