
সিটিজেন চার্ট ার 
আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন স্ট াম্পানী স িঃ 

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাসিয়া। 
১.  ভিশন ও ভিশন 
 

ভিশন : 
** দেশশর সর্ বর্হৃৎ ও আেশ ব ভর্েযুৎ উৎপােন সংস্থারুশপ আত্মপ্রকাশশর িাধ্ুশি সরকাশরর ঘশর ঘশর ভর্েযুৎ দপ ৌঁশে দেয়ার অঙ্গীকার 

র্াস্তর্ায়শন অগ্রনী িুভিকা পালন। 
 

ভিশন : 
** অর্কাঠাশিা ও সম্পে-এর সযষ্ঠু ও ফলপ্রসূ র্ুর্হাশরর িাধ্ুশি ধ্ারার্াভহক ভর্েযুৎ উৎপােন ক্ষিতা র্দৃ্ধি এর্ং গুণগতিান ও েক্ষতায় 

ক্রিাগত উৎকষ বতা অর্বশনর িাধ্ুশি ক্রির্ধ্ বিান ভর্েযুৎ চাভহো পূরণ কশর দেশশর সিৃদ্ধিশত অসািানু অর্োন রাখা।   
 

 

২. প্রভতশ্রুত দসর্াসিহূঃ 
 
২.১) নাগভরক দসর্াঃ 
 

ক্রসি
  নs স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান 

পদ্ধসি 
প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র 

এবং প্রাসিস্থান 

স্টিবািূ য এবং 
পসরজশাধ পদ্ধসি 
(যসদ থাজ ) 

স্টিবা 
প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

োভয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা (পেভর্, 
দফান নম্বর ও ইশিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৬) (৩) (৭) 

১) দদসন  সবদযযৎ উৎপাদন িংক্রান্ত 
িথয  

ভনর্স্ব 
ওশয়র্সাইট 

www.apscl.gov
.bd 

প্রজযােয নয় ভর্নািূশলু তাৎক্ষভণক সনবটাহী প্রজ ৌশ ী (দক্ষিা) 
স্টিাবাই িঃ ০১৫৫৮৫৪০০২৭ 
ইজিই িঃ xenefficiency@apscl.com 
 

২) আশুগঞ্জ পাওয়ার প্লান্ট দেভনং 
দসন্টাশর প্রভশক্ষণ  হাশত-কলশি 

প্রভতষ্ঠান প্রধ্ান 
কতৃবক 
এভপএসভসএল এর 
র্ুর্স্থাপনা 

ভর্নািূশলু ১০ 
কার্ বভের্স 

সনবটাহী প্রজ ৌশ ী (এইচআরসি) 
স্টিাবাই িঃ ০১৭১১১৭০৬৪৮ 
ইজিই িঃ xenhrd@apscl.com 

mailto:xenefficiency@apscl.com
mailto:xenhrd@apscl.com


ক্রসি
  নs স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান 

পদ্ধসি 
প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র 

এবং প্রাসিস্থান 

স্টিবািূ য এবং 
পসরজশাধ পদ্ধসি 
(যসদ থাজ ) 

স্টিবা 
প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

োভয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা (পেভর্, 
দফান নম্বর ও ইশিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৬) (৩) (৭) 

পভরচালক র্রার্র 
আশর্েন 

৩) 

 
এভপএসভসএল এর অভফসাস ব 
ক্লার্ র্ুর্হার 
 

িরািসর 

ক্লার্ সিাপভত 
র্রার্র আশর্েন 

২৫,০০০/- 
(প্রভত 

অনযষ্ঠাশনর 
র্নু) 

নগে/দপ-
অর্বার 

১০ (দশ) 
 াযটসদবি 

সনবটাহী প্রজ ৌশ ী (সিসি ) 
স্টিাবাই িঃ ০১৭১১০৩১৫২২ 
ইজিই িঃ xencivil@apscl.com 

৪) এভপএসভসএল দর্টট দক্রন 
র্ুর্হার সরাসভর 

এভপএসভসএল এর 
র্ুর্স্থাপনা 
পভরচালক র্রার্র 
আশর্েন 

৫০,০০০ (০২ 
ঘন্টার কি) 

২৪,০০০ (০২ 
ঘন্টার দর্ভশ ও 

ঘন্টা প্রভত)  
নগে/দপ-

অর্বার 

১০ (দশ) 
 াযটসদবি 

িত্ত্বাবধায়  প্রজ ৌশ ী (ইজ  সি যা  
স্টিইনজর্জনন্স) 
স্টিাবাই িঃ ০১৭১২৮৮৭৩৪৯ 
ইজিই িঃ se_em@apscl.com 

 
 
 
 
 
২.২) প্রাভতষ্ঠাভনক দসর্াঃ 
 

mailto:xencivil@apscl.com


ক্রসি
  নs স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান 

পদ্ধসি 
প্রজয়ােনীয় 

 াগেপত্র এবং 
প্রাসিস্থান 

স্টিবািূ য এবং 
পসরজশাধ পদ্ধসি 
(যসদ থাজ ) 

স্টিবা প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

োভয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা (পেভর্, 
দফান নম্বর ও ইশিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৬) (৩) (৭) 

১) 

এনএ সিসি এর চাসহদা অনযযায়ী 
সবদযযৎ উৎপাদন 

র্াতীয় 
গ্রীশর্র 
িাধ্ুশি 

EPC  িতট   
িরবরাহ ত ি 
িযানযজয়  

PPA অনযযায়ী 
িংসিষ্ট বযাং  
সহিাজবর 
িাধযজি 

PPA অনযযায়ী তত্ত্বার্ধ্ায়ক প্রশক শলী (পভরচালন) 
দিার্াইলঃ ০১৭১২১৯১৮০৩ 
ইশিইল se_opn@apscl.com 

২) 

বসহিঃ িংস্থার সব  পসরজশাধ দপ 
অর্বার/র্ুাংক 

দচক 

বসহিঃ িংস্থা 
 িতট   স্টপ্রসরি 

সব  এবং িংসিষ্ট 
দির/সবিাগীয় 
প্রধান  িতট   
প্রিযয়ন 

িংসিষ্ট বযাং  
সহিাজবর 
িাধযজি 

চুদ্ধি অনযর্ায়ী  উপ-িহাবযবস্থাপ  (অথট ও সহিাব) 
অথট ও সহিাব সবিাগ  
স্টিাবাই িঃ ০১৭১১১৬১৭২৩ 
ইজিই িঃ dgmfin@apscl.com 

৩) 
িন্ত্রনা য়, সবসপসিসব, পাওয়ার স্টি  
এবং অনযানয িংস্থায় এিওসি ও 
যাসচি িথযাসদ স্টপ্ররণ 

ই-স্টিই / 
পত্র স্টযাগাজযাগ 

িংসিষ্ট িংস্থা 
 িতট   

িরবরাহ ত ি 
ফরিযার্ 

ভর্নািূশলু প্রসি িাজির ২৫ 
িাসরজের িজধয 

সনবটাহী প্রজ ৌশ ী (দক্ষিা) 
স্টিাবাই িঃ ০১৫৫৮৫৪০০২৭ 
ইজিই িঃ xenefficiency@apscl.com 

৪) 

এভপএসভসএল-এর ওশয়র্সাইশট 
ভর্েযুৎ উৎপােন সংক্রান্ত 
তথ্ু/চাকয রী সংক্রান্ত তথ্ু/ভর্ভিন্ন 
েপ্তরাশেশ/কি বকতবা-কি বচারীশের 
NOC ইিযাসদ প্র াশ 

ওশয়র্ 
সাইশটর 
িাধ্ুশি 

প্রজযােয নয় ভর্নািূশলু ২ ভেন িহ ারী বযবস্থাপ   
এিআইএি এন্ড আইসিটি সবিাগ 
স্টিাবাই িঃ ০১৭১৩-২৮৬৩২৯ 
ই-স্টিই িঃ ammisict@apscl.com 

৫) 
সরসিি এন্ড ইন্সজপ শন (আর এন্ড 
আই) 

 
সরাসভর 

ক) কিাভস বয়াল 
ইনিশয়স। 
খ) সংভিষ্ট 
ভর্িাগ কতৃবক 
গুনগত িান 
সনে। গ) 

ভর্নািূশলু দলাকাল ০৫ 
(পাচঁ) ভেন 

বর্শেভশক ১০ 
(েশ) ভেন 

িহ ারী বযবস্থাপ  (িান্ডার) 
স্টিাবাই িঃ ০১৭২৭৭৬৮৬৪৪ 
ই-স্টিই িঃ jashim.dm.apscl@gmail.com 

mailto:se_opn@apscl.com
mailto:dgmfin@apscl.com
mailto:xenefficiency@apscl.com


ক্রসি
  নs স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান 

পদ্ধসি 
প্রজয়ােনীয় 

 াগেপত্র এবং 
প্রাসিস্থান 

স্টিবািূ য এবং 
পসরজশাধ পদ্ধসি 
(যসদ থাজ ) 

স্টিবা প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

োভয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা (পেভর্, 
দফান নম্বর ও ইশিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৬) (৩) (৭) 

িালািাল 
সরর্রাহ 
চালান। 
ঘ) পভরেশ বন 
ভরশপাটব 

৬) 

স্থানীয় ও আন্তটোসি  দরপত্র আহ্বান ও 
দরপত্র সবক্রয়জয়র বযবস্থা  রা 

পদ্ধিকায় 
েরপি 
ভর্জ্ঞভপ্ত 
প্রকাশ  

ক) অনযশিাভেত 
দনাটশীট ও 
পাক্কলন। 

দরপজত্র 
উজেসেি িূ য 
(স্টপ-অিট ার/ 
বযাং  
গযারাসি) 

দরপজত্র বসণটি 
শিট  স্টিািাজব  বযবস্থাপ  (ক্রয়), ক্রয় ভর্িাগ 

স্টিাবাই িঃ ০১৭১৩০৬২৫৮৬ 
ইজিই িঃ procurement@apscl.com 

৭) 

 িট িট া/  িটচারী ও সিসের্রজদর 
স্টিফটি িািগ্রী প্রদান। 

সরাসভর সিজেি 
স্টেনাজরজর্ি 
চাসহদাপত্র 

প্রজযােয নয় ১ (এ ) 
 াযটসদবি 

বযবস্থাপ  (স্টহ থ, স্টিফটি এন্ড 
এনিায়রনজিি), 
স্টহ থ, স্টিফটি এন্ড এনিায়রনজিি 
সবিাগ 
স্টিাবাই িঃ  
ই-স্টিই িঃ mgrhse@apscl.com 

৮) 
অিযন্তরীণ অসির্ আপসি িিূজহর 
েবাব স্টপ্ররণ 

ভলভখত সবদযযৎ স্ট জের 
সহিাব সবিাগ 

ভর্নািূশলু ২০ (সবশ)  াযট 
সদবি 

উপ-িহাবযবস্থাপ  (অথট ও সহিাব) 
অথট ও সহিাব সবিাগ  
স্টিাবাই িঃ ০১৭১১১৬১৭২৩ 
ইজিই িঃ dgmfin@apscl.com ৯) 

 ন্ট্রাক্টজরর িাটিট ফাইি সব  পসরজশাধ 
 রা (রােস্ব ও অনযানয  াজের েনয) 

স্টচ /স্টপ-অিট ার 
এর িাধযজি 

সহিাব 
সবিাগ/সপএন্ডসি 

ভর্নািূশলু চয সি অনযিাজর 

১০) 

অসিজযাগ গ্রহণ ও িিাধান পিশর্াশগ/ই-
দিইল/সরাস

ভর 

সনধটাসরি ফরি   
স্টিইন স্টগইর্ ও 
উপ-র্ুর্স্থাপক 
(ভনরাপত্তা ও 
শঙৃ্খলা) ভর্িাগ 

সবনািূজ য  িহ ারী িসচব, স্ট াম্পানী এযাজফয়ািট 
স্টিাবাই িঃ ০১৭৩০০২৬৭৭৬ 
ইজিই িঃ asecretary@apscl.com 
ও 
িহ ারী বযবস্থাপ -১, এইচআরএি 

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


ক্রসি
  নs স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান 

পদ্ধসি 
প্রজয়ােনীয় 

 াগেপত্র এবং 
প্রাসিস্থান 

স্টিবািূ য এবং 
পসরজশাধ পদ্ধসি 
(যসদ থাজ ) 

স্টিবা প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

োভয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা (পেভর্, 
দফান নম্বর ও ইশিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৬) (৩) (৭) 
স্টিাবাই িঃ ০১৭১৭১৯৭৭৩৭ 
ইজিই িঃ am1hrm@apscl.com 

১১) 

িন্ত্রনা য়, সবদযযৎ উন্নয়ন স্টবািট , 
উন্নয়ন িহজযাগী ও অনযানয প্রসিষ্ঠাজন 
িথয িরবরাহ 

পিশর্াশগ/ই-
দিইল/সরাস

ভর 

স্ট াম্পানী 
অযাজফয়ািট/ 
এইচআরএি/ 
সপএন্ডসি/ 

এিআইএস 
এন্ড 

আইসিটি/প্র ল্প 
দির 

সবনািূজ য সনধটাসরি িিজয়র 
িজধয 

স্ট াম্পানী িসচব 
স্ট াম্পানী এযাজফয়ািট 
স্টফানিঃ০১৭১১৫৪৭৫৭৩ 
ইজিই িঃ companysecretary@apscl.com 

১২) 

স্ট াম্পানীর বাসষট  সরর্ানটিহ অনযানয 
সবসধবদ্ধ সরর্ানট যথািিজয় িংসিষ্ট 
প্রসিষ্ঠাজন দাসে   রা 

ভনধ্ বাভরত 
ফরশি 

স্ট াম্পানী 
এযাজফয়ািট 

সবনািূজ য সবসধ স্টিািাজব  স্ট াম্পানী িসচব (স্ট াম্পানী এযাজফয়ািট) 
স্টফানিঃ ০১৭১১৫৪৭৫৭৩ 
ইজিই িঃ companysecretary@apscl.com 

ও 
উপ-িহাবযবস্থাপ  (সহিাব ও অথট)  
স্টিাবাই িঃ ০১৭১১১৬১৭২৩ 
ইজিই িঃ dgmfin@apscl.com 

১৩) স্টবািট  সিটিং, এসেএি ও ইসেএি 
আজয়ােন  রা 

ভর্ভধ্ 
দিাতাশর্ক 

স্ট াম্পানী 
অযাজফয়ািট 

সবনািূজ য সবসধ স্টিািাজব  

স্ট াম্পানী িসচব 
স্ট াম্পানী এযাজফয়ািট 
স্টফানিঃ০১৭১১৫৪৭৫৭৩ 
ইজিই িঃ 
companysecretary@apscl.com 

১৪) 

স্ট াম্পানী পসরচা না পষটজদর 
পসরচা  িন্ড ীর িাস  া,  াযটপত্র ও 
 াযটসববরনী, বাসষট  প্রসিজবদন, 
সবসধবদ্ধ পযস্ত াসদ এবং 
স্টশয়ারজহাল্ডারজদর স্টরসেষ্টার ইিযাসদ 
িংরক্ষণ  রা 

ভলভখত স্ট াম্পানী 
এযাজফয়ািট 

সবনািূজ য প্রজয়ােন 
অনযিাজর 

mailto:am1hrm@apscl.com
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ক্রসি
  নs স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান 

পদ্ধসি 
প্রজয়ােনীয় 

 াগেপত্র এবং 
প্রাসিস্থান 

স্টিবািূ য এবং 
পসরজশাধ পদ্ধসি 
(যসদ থাজ ) 

স্টিবা প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

োভয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা (পেভর্, 
দফান নম্বর ও ইশিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৬) (৩) (৭) 

১৫) 
স্ট াম্পানীর  াজের েনয িংসিষ্ট 
িংস্থায় স্ট াম্পানীর পজক্ষ প্রজয়ােনীয় 
সচঠিপত্র ইিযয  রা 

ভলভখত স্ট াম্পানী 
এযাজফয়ািট 

সবনািূজ য প্রজয়ােন 
অনযিাজর 

১৬) 
স্ট াম্পানীর পসরচা  জদর সবসধবদ্ধ 
পযস্ত াসদ পসরদশটজনর িযজযাগ প্রদান 
 রা 

চাভহো 
অনযর্ায়ী 

স্ট াম্পানী 
এযাজফয়ািট 

সবনািূজ য  িতট পজক্ষর সনজদটশ 
অনযিাজর 

১৭)  াযটসববরনী, চয সি, দস   ইিযাসদ 
চাসহদা স্টিািাজব  িরবরাহ  রা 

ভলভখত স্ট াম্পানী 
এযাজফয়ািট 

সবনািূজ য িাৎক্ষসন  
/০১ াযটসদবি 

 
 
 
 

 

 

২.৩) অিযন্তরীন স্টিবা: 

ক্রসি  
নs স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান 

পদ্ধসি 
প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র এবং 

প্রাসিস্থান 

স্টিবািূ য 
এবং 

পসরজশাধ 
পদ্ধসি 

স্টিবা 
প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

োভয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা 
(পেভর্, দফান নম্বর ও 

ইশিইল) 

১) 

 জপটাজরর্ অসফজি এিওসি ও যাসচি 
িথযাসদ স্টপ্ররণ 

ই-স্টিই / 
পত্র স্টযাগাজযাগ/ 

সরাসভর 

িংসিষ্ট দির/সবিাগ  িতট   
িরবরাহ ত ি ফরিযার্ 

প্রজযােয নয় প্রসি িাজির 
২৫ 

িাসরজের 
িজধয 

সনবটাহী প্রজ ৌশ ী (দক্ষিা) 
স্টিাবাই িঃ ০১৫৫৮৫৪০০২৭ 
ই-স্টিই িঃ xenefficiency@apscl.com 

২) 

কি বকতবা/কি বচারীশের োপ্তভরক 
আইভর্ কার্ব প্রোন 

সরাসভর ক)  ভনধ্ বাভরত ফরশি 
আশর্েন 
খ)  েভর্ (এক কভপ) 
গ)  র্াতীয় পভরচয় পশির 
কভপ 

ভর্নািূশলু ০১ (এক) 
িাস 

র্যভনয়র িুাশনর্ার 
(এইচআরএি)-১ 
দিার্াইলঃ 
০১৭১৫৯৩৯৫৩৬ 
ই-দিইলঃ  

৩) কি বকতবা/কি বচারীশের েুটট 
নগোয়ন 

ভলভখত আশর্েন পি ভর্নািূশলু ১৫ 
(পশনর) 

সহকারী র্ুর্স্থাপক 
(এইচআরএি)-২ 

mailto:xenefficiency@apscl.com


ক্রসি  
নs স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান 

পদ্ধসি 
প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র এবং 

প্রাসিস্থান 

স্টিবািূ য 
এবং 

পসরজশাধ 
পদ্ধসি 

স্টিবা 
প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

োভয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা 
(পেভর্, দফান নম্বর ও 

ইশিইল) 
কি বভের্স am2hrm@apscl.com 

দিার্াইলঃ 
০১৭৩০০২৬৭৯৮ 

৪) 

চাকয রী ভনদ্ধিতকরণ ভলভখত ক)  পারফরশিন্স 
খ)  পযভলশ দিভরভফশকশন 
ভরশপাটব (প্রশর্ার্ু দক্ষশি) 
গ)  িযদ্ধিশর্ািা িন্রণালয় 
কতৃবক সনে র্াচাই 
(প্রশর্ার্ু দক্ষশি) 

ভর্নািূশলু ১০ (েশ) 
কি বভের্স 

৫) 

চাকয রী হশত অর্ুাহভত প্রোন ভলভখত ক) আশর্েন 
খ)  দনাটটশ 
ভপভরয়র্/দনাটটশ-দপ 
গ)  সংভিষ্ট সকল ভর্িাগ 
হশত োড়পি 

ভর্নািূশলু ০৭ (সাত) 
কি বভের্স 

সহকারী র্ুর্স্থাপক 
(এইচআরএি)-২ 
am2hrm@apscl.com 
দিার্াইলঃ 
০১৭৩০০২৬৭৯৮ 

৬) 
দনা-অর্শর্কশন সাটটবভফশকট 
(NOC) 

ভলভখত সংভিষ্ট ভর্িাগীর প্রধ্ান 
কতৃবক প্রতুয়নকৃত 
র্ুর্স্থাপনা পভরচালক 
র্রার্র আশর্েন পি 

ভর্নািূশলু ০৭ (সাত) 
কি বভের্স 

৭) 

সাভিবস সাটটবভফশকট ভলভখত সংভিষ্ট ভর্িাগীর প্রধ্ান 
কতৃবক প্রতুয়নকৃত 
এইচআরএি ভর্িাগীয় 
প্রধ্ান র্রার্র আশর্েন পি 
 
 

ভর্নািূশলু ০৩ (ভতন) 
কি বভের্স 

৮) 
চাকয রী হশত অর্ুাহভত/ অর্সর 
র্ভনত আনযশতাভষক পভরশশাশধ্র 
িঞ্র্যরাশেশ 

ভলভখত ক)  আশর্েন পি 
খ)  েভর্ (েযইকভপ) 

ভর্নািূশলু ১৫ 
(পশনর) 

কি বভের্স 

সহকারী র্ুর্স্থাপক 
(এইচআরএি)-২ 
am2hrm@apscl.com 

mailto:am2hrm@apscl.com
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ক্রসি  
নs স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান 

পদ্ধসি 
প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র এবং 

প্রাসিস্থান 

স্টিবািূ য 
এবং 

পসরজশাধ 
পদ্ধসি 

স্টিবা 
প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

োভয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা 
(পেভর্, দফান নম্বর ও 

ইশিইল) 

গ)   সংভিষ্ট ভর্িাগ হশত 
োড়পি 
ঘ)  র্াসা হস্তান্তর পি 
(প্রশর্ার্ু দক্ষশি) 

দিার্াইলঃ 
০১৭৩০০২৬৭৯৮ 

৯) 

অদ্ধর্বত েুটট িঞ্র্যর/ র্ভহঃ 
র্াংলাশেশ েুটট িঞ্র্যর 
(৭ি/৮ি দগ্রর্ পর্ বন্ত ) 

ভলভখত 
েপ্তরাশেশ 

ক)  ভনধ্ বাভরত ফরশি 
আশর্েন 
খ)  ভ্রিন র্াশর্ট (প্রশর্ার্ু 
দক্ষশি) 
গ)  ভ্রিনসূচী (প্রশর্ার্ু দক্ষশি) 
ঘ)  আিন্ত্রনপি (প্রশর্ার্ু 
দক্ষশি) 
ঙ)  ভচভকৎসাপি (প্রশর্ার্ু 
দক্ষশি) 

ভর্নািূশলু ০৫ (পাচঁ)/ 
 

১০) 

র্ভহঃ র্াংলাশেশ েুটট িঞ্র্যর 
(৬ষ্ঠ দগ্রর্/তেধূ্ ব ) 

ভর্েযুৎ 
ভর্িাশগর GO 

প্রাভপ্ত 
সাশপশক্ষ 

ক)  ভনধ্ বাভরত ফরশি 
আশর্েন 
খ)  ভ্রিন র্াশর্ট (প্রশর্ার্ু 
দক্ষশি) 
গ)  ভ্রিনসূচী (প্রশর্ার্ু দক্ষশি) 
ঘ)  আিন্ত্রনপি (প্রশর্ার্ু 
দক্ষশি) 
ঙ)  ভচভকৎসাপি (প্রশর্ার্ু 
দক্ষশি) 

ভর্নািূশলু ২১(একয শ) 
কি বভের্স 

সহকারী র্ুর্স্থাপক 
(এইচআরএি)-১ 
am1hrm@apscl.com 
দিার্াইলঃ ০১৭১৭১৯৭৭৩৭ 

১১) 

চাকয রীরত অর্স্থায় িৃতুু 
র্রণকারী কি বকতবা/কি বচারীশের 
দগাষ্ঠীর্ীিা োর্ী (Claim) 

র্ীিা চুদ্ধি 
দিাতাশর্ক 

ক)  িৃতুুসনে 
খ)  চাকয রীসনে 
গ)  র্য়স প্রিাশনর সনে 

ভর্নািূশলু ০১ (এক) 
িাস 

র্যভনয়র িুাশনর্ার 
(এইচআরএি)-১ 
দিার্াইলঃ 
০১৭১৫৯৩৯৫৩৬ 

mailto:am1hrm@apscl.com


ক্রসি  
নs স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান 

পদ্ধসি 
প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র এবং 

প্রাসিস্থান 

স্টিবািূ য 
এবং 

পসরজশাধ 
পদ্ধসি 

স্টিবা 
প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

োভয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা 
(পেভর্, দফান নম্বর ও 

ইশিইল) 
ভনস্পভত্ত ঘ) FIR 

ঙ)  Post mortem report 
চ)  ওয়াভরশ সাটটবভফশকট 
ে)  ওয়াভরশশের ক্ষিতা পি 
র্) পযন: ভর্র্াহ না র্ন্ধশনর 
প্রতুয়ন  

১২) কি বকতবাশের দিভর্শকল ভর্ল 
প্রতুয়ন 

োভখলকৃত 
ভর্ল এর উপর 

প্রতুয়ন 

োভখলকৃত 
ভর্ল/দপ্রসদ্ধক্রপশন ও 

িাউচার 
ভর্নািূশলু ০৫ (পাচঁ) 

কি বভের্স 

সিসনয়র স্টিসিজ   অসফিার 
স্টিসিজ   স্টিিার 
স্টিাবাই িঃ০১৭১১২০৫৯৮১ 

১৩)  িট িট া/ িটচারীজদর অসফসিয়া  ই-
স্টিই  প্রদান সরাসভর অনযজিাসদি স্টনার্ প্রজযােয নয় ৩ (সিন) 

কি বভের্স 

বযবস্থাপ   
এিআইএি এন্ড আইসিটি 
সবিাগ 
স্টিাবাই িঃ ০১৭১৫-০৬৩৪০৩  
ই-স্টিই িঃ 
mgrmisict@apscl.com 

১৪) 
 িট িট া/ িটচারীজদর  সম্পউর্ার, 
সপ্রিার, স্ক্যানার ইিযাসদ প্রদান 

প্রশয়ার্ন 
অনযর্ায়ী অনযজিাসদি স্টনার্ প্রজযােয নয় ৩০ 

 াযটসদবি 

উপ-বযবস্থাপ   
এিআইএি এন্ড আইসিটি 
সবিাগ 
স্টিাবাই িঃ ০১৭১৮-৩০৮১৩১ 
ই-স্টিই িঃ 
dmmisict@apscl.com 
 

১৪) 
কম্পম্পউটার, ভপ্রন্টার দিরািশতর 
র্ুর্স্থা দনয়া 

চাভহো 
অযনর্ায়ী 

প্রজযােয নয় প্রজযােয নয় ১৫ (পজনর) 
 াযটসদবি 

উপ-বযবস্থাপ   
এিআইএি এন্ড আইসিটি 
সবিাগ 

mailto:dmmisict@apscl.com


ক্রসি  
নs স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান 

পদ্ধসি 
প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র এবং 

প্রাসিস্থান 

স্টিবািূ য 
এবং 

পসরজশাধ 
পদ্ধসি 

স্টিবা 
প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

োভয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা 
(পেভর্, দফান নম্বর ও 

ইশিইল) 

স্টিাবাই িঃ ০১৭১৮-৩০৮১৩১ 
ই-স্টিই িঃ 
dmmisict@apscl.com 

১৫) 
কি বকতবা/কি বচারীশের 
লুান/ইন্টারশনট সংশর্াগ প্রোন 

চাভহো 
অযনর্ায়ী অনযজিাসদি স্টনার্ প্রজযােয নয় ৩ ভেন 

উপ-বযবস্থাপ   
এিআইএি এন্ড আইসিটি 
সবিাগ 
স্টিাবাই িঃ ০১৭১৮-৩০৮১৩১ 
ই-স্টিই িঃ 
dmmisict@apscl.com 

১৬) 
লুান/ইন্টারশনট লাইন সংরক্ষণ, 
দিরািত ও এ সংক্রান্ত 
দটকভনকুাল ও অপাশরশনাল 
সাশপাটব প্রোন 

চাভহো 
অযনর্ায়ী প্রজযােয নয় প্রজযােয নয় ৩ ভেন 

উপ-বযবস্থাপ   
এিআইএি এন্ড আইসিটি 
সবিাগ 
স্টিাবাই িঃ ০১৭১৮-৩০৮১৩১ 
ই-স্টিই িঃ 
dmmisict@apscl.com 

১৭) 

এভপএসভসএল-এর ভর্ভিন্ন 
োপ্তভরক কার্ বক্রিশক 
অশটাশিশশনর র্নু সফটওয়ুার 
দর্শিলপশিন্ট/ক্রয়/ 
আপশগ্রশর্শন 

চাভহো 
অযনর্ায়ী অনযজিাসদি স্টনার্ প্রজযােয নয় ৯০ ভেন 

িহ ারী বযবস্থাপ   
এিআইএি এন্ড আইসিটি 
সবিাগ 
স্টিাবাই িঃ ০১৭১৩-২৮৬৩২৯ 
ই-স্টিই িঃ 
ammisict@apscl.com 

১৮) 
সফটওয়ুার সংক্রান্ত 
দটকভনকুাল ও অপাশরশনাল 
সাশপাটব 

চাভহো 
অযনর্ায়ী প্রজযােয নয় প্রজযােয নয় ৩ ভেন 

িহ ারী বযবস্থাপ   
এিআইএি এন্ড আইসিটি 
সবিাগ 
স্টিাবাই িঃ ০১৭১৩-২৮৬৩২৯ 



ক্রসি  
নs স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান 

পদ্ধসি 
প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র এবং 

প্রাসিস্থান 

স্টিবািূ য 
এবং 

পসরজশাধ 
পদ্ধসি 

স্টিবা 
প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

োভয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা 
(পেভর্, দফান নম্বর ও 

ইশিইল) 

ই-স্টিই িঃ 
ammisict@apscl.com 

১৯) িান্ডার িেযদ সববরণী প্রদান 
প্রচভলত 
দনাশটর 
িাধ্ুশি 

সংভিষ্ট ভর্িাগ কতৃবক 
দপ্রভরত দনাটশীট এর্ং 

প্রাভপ্তস্থান িান্ডার ভর্িাগ 
সবনািূজ য 

িা ািাজ  
চাসহদা 
অনযযায়ী 

িহ ারী বযবস্থাপ  (িান্ডার) 
স্টিাবাই িঃ ০১৭২৭৭৬৮৬৪৪ 
ই-স্টিই িঃ 
jashim.dm.apscl@gmail.com 

২০) 

 িট িট া/ িটচারী ও সিসের্রজদর 
সনরাপিা প্রদান 
 
 
 

চাভহো 
দিাতাশর্ক 

সনরাপিা ও শতংঙ্খ া সবিাগ সবনািূজ য িব©দা ও 
প্রজয়ােন 
অনযযায়ী 

উপ-বযবস্থাপ  (সনরাপিা ও 
শতংঙ্খ া) 
স্টিাবাই িঃ ০১৭৩০০২৬৭৪৬ 
ই-স্টিই িঃ 
dmsecurity@apscl.com 

২১) 

 িট িট া/ িটচারী ও সিসের্রজদর 
সনরাপিা িািগ্রী প্রদান 

চাসহদা অনযযায়ী িংসিষ্ট সবিাগ, সনরাপিা ও 
শতংঙ্খ া সবিাগ সবিাগ এবং 

স্টহ থ, স্টিফটি এন্ড 
এনিায়রনজিি সিসিশন 

সবনািূজ য প্রজয়ােন 
অনযযায়ী 

বযবস্থাপ  (স্টহ থ, স্টিফটি এন্ড 
এনিায়রনজিি), 
স্টহ থ, স্টিফটি এন্ড 
এনিায়রনজিি সবিাগ 
স্টিাবাই িঃ০১৭৩০০২৬৭৩৩  
ই-স্টিই িঃ 
mgrhse@apscl.com 

 

২২) 
সবদযযৎ স্ট জের  িট িট া/ 
 িটচারীজদর স্টবিন-িািা যথািিজয় 
পসরজশাধ 

র্ুাংক ভহসার্ প্রজযােয নয় 
অথট ও সহিাব সবিাগ 

ভর্নািূশলু প্রসি িাজির 
স্টশষ  িট 
সদবজি 

উপ-িহাবযবস্থাপ  (অথট ও 
সহিাব) 
অথট ও সহিাব সবিাগ 
স্টিাবাই িঃ ০১৭১১১৬১৭২৩ 
ইজিই িঃ dgmfin@apscl.com 

২৩) সচস ৎিা িযসবধাপ্রাি  িট িট াগশণর 
োভখলকৃত ভর্ল পভরশশাধ্  

র্ুাংক ভহসার্ সবজ র  সপ 
অথট ও সহিাব সবিাগ 

ভর্নািূশলু ১৫ (পজনর) 
সদন 

২৪)  িট িট া/ িটচারীজদর ছযটি নগদায়ন র্ুাংক ভহসার্ ছযটি নগদায়জনর অসফি আজদশ ভর্নািূশলু ১৫ (পজনর) 

mailto:dmsecurity@apscl.com
mailto:mgrhse@apscl.com
mailto:dgmfin@apscl.com


ক্রসি  
নs স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান 

পদ্ধসি 
প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র এবং 

প্রাসিস্থান 

স্টিবািূ য 
এবং 

পসরজশাধ 
পদ্ধসি 

স্টিবা 
প্রদাজনর 
িিয়িীিা 

োভয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা 
(পেভর্, দফান নম্বর ও 

ইশিইল) 
বাবদ প্রাপয অথট  পসরজশাধ অথট ও সহিাব সবিাগ সদন 

২৫)  িট িট া/ িটচারীজদর ভ্রিণ বাবদ 
প্রাপয টিএসিএ পসরজশাধ 

র্ুাংক ভহসার্ সবজ র অনযজিাসদি  সপ 
অথট ও সহিাব সবিাগ 

ভর্নািূশলু ১৫ (পজনর) 
সদন 

২৬) 

অবিরপ্রাি/অবযহসি 
প্রাি িট িট া/ িটচারীজদর ছযটি 
নগদায়ন ও সিসপএফ বাবদ প্রাপয 
অথট পসরজশাধ 

সাভিবস রুলস 
অনযর্ায়ী 

দািসর  আজদশ ও সবিাগীয় 
ছািপত্র 

অথট ও সহিাব সবিাগ 

ভর্নািূশলু ০১ (এ ) 
িাজির িজধয 

 
(৩) আওতাধ্ীন েপ্তর/সংস্থা/অনুানু প্রভতষ্ঠানসিূশহর ভসটটশর্ন্স চাটবার ভলঙ্ক আকাশর র্যি করশত হশর্: প্রশর্ার্ু নয়। 

(৪) আপনার কাশে আিাশের প্রতুাশা 

ক্রভিক প্রভতশ্রুত/কাম্পিত দসর্া প্রাভপ্তর লশক্ষু করণীয় 

১ স্বয়ংসমূ্পণ ব আশর্েন র্িা প্রোন 

২ র্থ্ার্থ্ প্রদ্ধক্রয়ায় প্রশয়ার্নীয় ভফস পভরশশাধ্ করা 

৩ সাক্ষাশতর র্নু ভনধ্ বাভরত সিশয়র পূশর্ বই উপভস্থত থ্াকা 

৪ প্রভতটট দসর্া সম্পশকব র্থ্ার্থ্ ধ্ারণা লাশির র্নু সশচষ্ট 
থ্াকা 

৫ দসর্া প্রাভপ্তর পর আপনার িূলুর্ান িতািত প্রোন করা। 

 

 



(৫) অভিশর্াগ প্রভতকার র্ুর্স্থা (GRS): 

দসর্া প্রাভপ্তশত অসন্তুষ্ট হশল োভয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবার সশঙ্গ দর্াগাশর্াগ করুন। ভতভন সিাধ্ান ভেশত র্ুথ্ ব হশল ভনশনাি পিভতশত দর্াগাশর্াগ কশর 
আপনার সিসুা অর্ভহত করুন। 

ক্রভিক কখন দর্াগাশর্াগ করশর্ন কার সশঙ্গ দর্াগাশর্াগ 
করশর্ন দর্াগাশর্াশগর টঠকানা ভনষ্পভত্তর 

সিয়সীিা 

১. োভয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা সিাধ্ান ভেশত র্ুথ্ ব হশল 
অভিশর্াগ ভনস্পভত্ত কি বকতবা 

প্রধ্ান প্রশক শলী 
(দিইনশটশনন্স ইউভনট)  

র্নার্ দিাঃ শাহ আলি খান, 
ভপইঞ্জ 
প্রধ্ান প্রশক শলী (দিইনশটশনন্স 
ইউভনট) 
দফানঃ ০৮৫২৮-৭৪০৮৮ 
ই-দিইলঃ ce_ns@apscl.com 

০৩ (ভতন) 
কার্ বভের্স 

২. অভিশর্াগ ভনষ্পভত্ত কি বকতবা ভনভেবষ্ট সিশয় 
সিাধ্ান ভেশত না পারশল 

আভপল কি বকতবা 
ভনর্ বাহী পভরচালক 

(প্রশক শল) 

ভনর্ বাহী পভরচালক (প্রশক শল) 
দফানঃ 0৮৫২৮-৭৪০২০ 
ই-দিইলঃ 
edirector.engg@apscl.com 

১ (এক) িাস  

৩. আভপল কি বকতবা ভনভেবষ্ট সিশয় সিাধ্ান ভেশত 
না পারশল 

িভন্ত্রপভরষে ভর্িাশগর 
অভিশর্াগ র্ুর্স্থাপনা দসল 

দফানঃ ৯৫১৩৬০১ 
ই-দিইলঃ im-
_sec@cabinet.gov.bd 
ওশয়র্সাইট: www.grs.gov.bd 

২ (েযই) িাস  
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