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িব ি / না শ

িবষয:় সহকারীসহকারী  েকৗশলীেকৗশলী  পেদপেদ   িলিখতিলিখত   পরী ারপরী ার   ফলাফলফলাফল  ওও  মৗিখকমৗিখক  পরী ারপরী ার   সময় চীসময় চী

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

ঃঃ  নংনং পেদরপেদর   
নামনাম

িলিখতিলিখত   পর ী ায়পরী ায়   ি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
সহকারী 

েকৗশলী 
(যাি ক)

1100016, 1100018, 1100025, 1100044, 
1100057, 1100066, 1100096, 1100114, 
1100125, 1100130, 1100165, 1100172, 
1100176, 1100181, 1100226, 1100243, 
1100254, 1100267, 1100309, 1100359, 
1100413, 1100426, 1100480, 1100496, 
1100504, 1100526, 1100622, 1100635 = 
28 Persons

১৮/১০/২০১৯ইং,
( বার)

সকাল: ০৯:০০ 
টা।

১৮/১০/২০১৯ইং,
( বার)

সকাল: ১০:০০ 
টা।

এিপএসিসএল 
কেপােরট 
অিফস।

নাভানা রিহম 
আরেড

( লেভল-৮),
১৮৫, শহীদ 
সয়দ নজ ল 

ইসলাম 
সরণী,

প ন, ঢাকা।

1100642, 1100644, 1100649, 1100650, 
1100682, 1100702, 1100707, 1100729, 
1100757, 1100790, 1100795, 1100805, 
1100825, 1100827, 1100859, 1100905, 
1100939, 1100941, 1100945, 1100997, 
1100999, 1101056, 1101072, 1101106, 
1101115, 1101123, 1101148, 1101155 = 
28 Persons

১৯/১০/২০১৯ইং,
(শিনবার)

সকাল: ০৯:০০ 
টা।

১৯/১০/২০১৯ইং,
(শিনবার)

সকাল: ১০:০০ 
টা।

০২
সহকারী 

েকৗশলী 
( ব িতক)

1200003, 1200076, 1200107, 1200114, 
1200130, 1200149, 1200175, 1200256, 
1200320, 1200367, 1200379, 1200390, 
1200497, 1200519, 1200559, 1200561, 
1200578, 1200652, 1200721, 1200750, 
1200782, 1200803, 1200840, 1200861, 
1200863, 1200867, 1200933, 
1200942, 1201019, 1201024 = 30 
Persons

২৫/১০/২০১৯ইং,
( বার)

সকাল: ০৯:০০ 
টা।

২৫/১০/২০১৯ইং,
( বার)

সকাল: ১০:০০ 
টা।

1201075, 1201093, 1201134, 1201174, 
1201216, 1201225, 1201239, 1201243, 
1201282, 1201332, 1201407, 1201419, 
1201437, 1201442, 1201491, 1201568, 
1201632, 1201646, 1201743, 1201809, 
1201838, 1201854, 1201872, 1201873, 
1201941, 1202018, 1202067, 1202093, 
1202107 = 29 Persons

২৬/১০/২০১৯ইং,
(শিনবার)

সকাল: ০৯:০০ 
টা।

২৬/১০/২০১৯ইং,
(শিনবার)

সকাল: ১০:০০ 
টা।

১



িনেদশনািনেদশনা ::  াথ েদরেক উে িখত েয়াজনীয় কাগজপ  ১) সকল িশ াসনেদর ফেটাকিপ, ২) এনআইিড ও নাগিরক সনেদর ফেটাকিপ
এবং ৩) েবশপ  ও এি েক  কিপ আ◌াগামী ১৪/১০/২০১৯ ইং তািরেখর মে  dmhrm@apscl.com ই- মইল বরাবর রণ
করার জ  অ েরাধ করা যাে ।

৭-১০ -২০ ১৯

মাহা দ এনা ল হক
ব াপক (এইচআরএম)

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) এিপএসিসএল ব াপনা ক প
২) উপসিচব, নবায়নেযা  ালািন শাখা , িব ৎ িবভাগ
৩) পিরচালক , পিরচালক, িব ৎ পিরক না এর দ র, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড

২


