
 

  
 

সূত্র নং: এপিএসপসএল/প্রপিউরমেন্ট-০২/২০১৯/১৬০৩ তাপরখ: ০৬/১০/২০১৯ পরিঃ 

“দরিত্র পিজ্ঞপি” 

০১) েন্ত্রণালয়/ পিভাগ : পিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খপনজ সম্পদ েন্ত্রণালয়/ পিদ্যুৎ পিভাগ 

০২) এমজন্সী/ প্রপতষ্ঠামনর নাে : আশুগঞ্জ িাওয়ার ষ্টেশন ষ্টিাম্পানী পলিঃ (এপিএসপসএল) 

০৩) প্রপিউরমেন্ট ষ্টেথড : উনু্মক্ত দরিত্র 

 ০৪)      ফামের উৎস : আশুগঞ্জ িাওয়ার ষ্টেশন ষ্টিাম্পানী পলিঃ-এর পনজস্ব ফাে 

০৫) দরিত্র আহিামনর তাপরখ : ০৬/১০/২০১৯ পরিঃ 

০৬) 
দরিত্র দপলল পিক্রময়র সি বমশষ তাপরখ ও 

সেয় 

: ২১/১০/২০১৯ পরিঃ তাপরখ অপফস চলািালীন সেয় ির্ বন্ত 

০৭) দরিত্র দাপখমলর সি বমশষ তাপরখ ও সেয় : ২২/১০/২০১৯ পরিঃ তাপরখ দ্যপুর ১২:০০ ঘটিিা ির্ বন্ত 

০৮) দরিত্র ষ্টখালার তাপরখ ও সেয় : ২২/১০/২০১৯ পরিঃ তাপরখ দ্যপুর ১২:১৫ ঘটিিা 

০৯) দরিত্র দপলল পিক্রময়র স্থান 

: ি) ষ্টিাম্পানী সপচি -এর দির, এপিএসপসএল িমি বামরট অপফস: নাভানা রপহে আরমডন্ট 

(ষ্টলমভল-৮) ১৮৫, শহীদ সসয়দ নজরুল ইসলাে স্মরণী (পুরাতন ৩৯ িািরাইল, পিজয়নগর), 

ঢািা-১০০০। 

খ) ব্যিস্থািি (অথ ব)-এর দির, আশুগঞ্জ িাওয়ার ষ্টেশন ষ্টিাম্পানী পলিঃ, আশুগঞ্জ, 

ব্রাহ্মণিাপিয়া। 

১০) দরিত্র গ্রহণ ও ষ্টখালার স্থান : ব্যিস্থািি (প্রপিউরমেন্ট)-এর দির, এপিএসপসএল, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণিাপিয়া। 

১১) সরিরাহিারী/ঠিিাদামরর ষ্টর্াগ্যতা : প্রকৃত সরিরাহিারী/ ঠিিাদারী প্রপতষ্ঠান (দরিত্র দপলমল িপণ বত শতব ষ্টোতামিি)।  

১২)  :  

 

ক্রপেি 

নং 
পিষয় 

দরিত্র 

দপলমলর মূল্য 

(অমফরতমর্াগ্য) 

দরিত্র 

জাোনমতর 

িপরোণ 

সরিরাহ/িামজর 

সেয়সীো (দরিত্র 

দপলমল িপণ বত 

শতবানুর্ায়ী) 

(ি) 
এপিএসপসএল-এর িরমতায়া-১ হমত িরমতায়া-৫ এিং মূল আিাপসি এলািার 

ঘাস-জঙ্গল িতবনসহ িপরস্কার িপরচ্ছন্নতা িামজর জন্য জনিল সরিরাহিরণ। 

টািা 

১,০০০.০০ 

টািা 

৫০,০০০.০০ 
১ িছর 

(খ) 
এপিএসপসএল-এর িারখানা পিভামগর পেতসুপিশী গািী সমূমহর জন্য পিপভন্ন 

ধরমনর  Consumable Spare Parts সরিরাহিরণ। 

টািা 

৫০০.০০ 

টািা 

২৫,০০০.০০ 
৬০ পদন 

(গ) 
এপিএসপসএল-এর িরমতায়া ও মূল আিাপসি এলািার ষ্টেন এিং ডােপিন 

িপরস্কারিরণ িামজর জন্য জনিল সরিরাহিরণ। 

টািা 

৫০০.০০ 

টািা 

২৪,০০০.০০ 
১ িছর 

(ঘ) 
এপিএসপসএল-এর এেআইএস এিং আইপসটি পিভামগর সংরক্ষণ িামজর জন্য 

জনিল সরিরাহিরণ। 

টািা 

৫০০.০০ 

টািা 

১৪,০০০.০০ 
১ িছর 

(ঙ) 
এপিএসপসএল-এর আিাপসি ভিমন ব্যিহামরর জন্য নতুন গ্যামসর চুলা 

সরিরাহিরণ। 

টািা 

৫০০.০০ 

টািা 

৩,০০০.০০ 
৪৫ পদন 

১৩) 
পিমশষ 

শতবািলী 
: 

ি) দরিত্র দপলমলর মূল্য আশুগঞ্জ িাওয়ার ষ্টেশন ষ্টিাম্পানী পলিঃ, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণিাপিয়া-এর অনুকূমল িাংলামদশস্থ ষ্টর্ ষ্টিান 

পসপডউল ব্যাংি হমত ব্যাংি োফট/ ষ্টি-অড বার আিামরর োধ্যমে িপরমশাধ সামিমক্ষ দরিত্র দপলল ক্রয় িরমত হমি। 

খ) ির্তবিক্ষ ষ্টিান িারণ দশ বামনা ব্যপতমরমিই ষ্টর্ ষ্টিান অথিা সিল দরিত্র গ্রহণ/ িাপতল, সংমশাধন, িপরিতবন িা এতদসংক্রান্ত 

ষ্টর্ ষ্টিান পসদ্ধান্ত গ্রহমণর ক্ষেতা সংরক্ষণ িমরন। 

 

 
 

 

  (ষ্টোিঃ রপফকুমদৌলা) 

ব্যিস্থািি (প্রপিউরমেন্ট)  

এপিএসপসএল, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণিাপিয়া।  

ষ্টফানিঃ ০৮৫২৮-৭৪০৩৩। 

 

 

 



 

  
 

 

অনুপলপি: সদয় অিগপতর জন্য (ষ্টজুষ্ঠতার পভপিমত নমহ): 

01। ব্যিস্থািনা িপরচালি, আশুগঞ্জ িাওয়ার ষ্টেশন ষ্টিাম্পানী পলিঃ (এপিএসপসএল), আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণিাপিয়া-৩৪০২। 

02। পনি বাহী িপরচালি (প্রমিৌশল/পিএেপি/অথ ব), এপিএসপসএল।  

03। প্রধান প্রমিৌশলী (িপরচালন ও সংরক্ষণ), এপিএসপসএল। 

04। তত্ত্বািধায়ি প্রমিৌশলী (সিদ্যুপতি সংরক্ষণ/র্াপন্ত্রি সংরক্ষণ)/ উি-েহাব্যিস্থািি (অথ ব ও পহসাি), এপিএসপসএল। 

05। ষ্টিাম্পানী সপচি, এপিএসপসএল িমি বামরট অপফস: নাভানা রপহে আরমডন্ট (ষ্টলমভল-৮) ১৮৫, শহীদ সসয়দ নজরুল ইসলাে স্মরণী, 

(পুরাতন ৩৯, িািরাইল, পিজয়নগর), ঢািা-১০০০। 

06। ব্যিস্থািি (এেএইএস এে আইপসটি)/ পনি বাহী প্রমিৌশলী (িয়লার সংরক্ষণ/িারখানা সংরক্ষণ/পসপভল সংরক্ষণ), এপিএসপসএল। 

07। উি-ব্যিস্থািি (পনরািিা ও শৃঙ্খলা), এপিএসপসএল। 

08। উি ব্যিস্থািি (প্রপিউরমেন্ট), এপিএসপসএল। দরিত্র পিজ্ঞপি এপিএসপসএল-এর ওময়ি সাইমট প্রিামশর প্রময়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহমণর 

জন্য অনুমরাধ িরা হল। 

09। উি-সহিারী প্রমিৌশলী-২, ৩ এিং ৪ (প্রপিউরমেন্ট), এপিএসপসএল। 

10। দির নপথ / ফাইল িপি। 

11। এপিএসপসএল-এর সিল ষ্টনাটিশ ষ্টিাড ব। 

 

  



 

  
 

সূত্র নং এপিএসপসএল/প্রপিউরমেন্ট-০২/২০১৯/১৬০৪ তাপরখ: ০৬/১০/২০১৯ পরিঃ 

 

রুিাপন্ত পেপডয়া 

ষ্টোতামলি ম্যানশন, রুে নং-৬০১ 

২, আর. ষ্টি. পেশন ষ্টরাড, ঢািা-১২০০। 

ষ্টোিাইল: ০১৯২১-৩৫০৫৯৩ 

ইমেইল: kakmnu@gmail.com 

 

পিষয়: “দরিত্র পিজ্ঞপি” প্রিামশর িার্ বামদশ। 

 

জনাি, 

আশুগঞ্জ িাওয়ার ষ্টেশন ষ্টিাম্পানী পলপেমটড (এপিএসপসএল)-এর সূত্র নং: এপিএসপসএল/প্রপিউরমেন্ট-০২/২০১৯/১৬০৩; তাপরখ: 

০৬/১০/২০১৯ পরিঃ ষ্টোতামিি ০১ (এি)টি “দরিত্র পিজ্ঞপি” ষ্টদমশর িহুল প্রচাপরত ০২ (দ্যই)টি সদপনি িপত্রিায় (সদপনি ইমিফাি, 

Financial Express) পেপনোে ষ্টেমস ০১ (এি) পদমনর জন্য (সিল সংস্করমণ) জরুরী পভপিমত প্রিামশর/ ছািামনার ব্যিস্থা গ্রহমণর 

পনপেমি উহার নমুনা এতদসমঙ্গ সংমর্াজন পূি বি ষ্টপ্ররণ িরা হল। আিনার প্রপতষ্ঠান হমত পিজ্ঞপির পিল প্রাপির ির উহা িপরমশাধ িরা হমি। 

 

উমেখ্য, প্রিাপশত প্রপতটি সদপনি িপত্রিার Scanned Copy অিশ্যই procurement@apscl.com এই ই-মেইমল ষ্টপ্ররণ 

িরমত হমি। এছািাও প্রিাপশত প্রপতটি সদপনি িপত্রিার িেিমক্ষ ০২ (দ্যই) টি িমর ষ্টসৌজন্য িপি পিজ্ঞপি প্রিামশর ০৫ (িাঁচ) পদমনর েমধ্য 

পনম্নস্বাক্ষরিারী িরাির ষ্টপ্ররণ িরমত হমি। আিনামদর সহমর্াপগতা এিান্তভামি িাম্য। 

 

         ধন্যিাদামন্ত- 

 

 (ষ্টোিঃ রপফকুমদৌলা) 

ব্যিস্থািি (প্রপিউরমেন্ট) 

এপিএসপসএল, 

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণিাপিয়া। 

 

সদয় অিগপতর জন্য অনুপলপি: 

1। ব্যিস্থািনা িপরচালি, আশুগঞ্জ িাওয়ার ষ্টেশন ষ্টিাম্পানী পলপেমটড। 

2। পনি বাহী িপরচালি ( প্রমিৌশল/পিএেপি /অথ ব), এপিএসপসএল। 

3। ব্যিস্থািি (অথ ব), এপিএসপসএল। 

4। উি ব্যিস্থািি (প্রপিউরমেন্ট), এপিএসপসএল। দরিত্র পিজ্ঞপি এপিএসপসএল-এর ওময়ি সাইমট প্রিামশর প্রময়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহমণর 

জন্য অনুমরাধ িরা হল। 

5। উি-সহিারী প্রমিৌশলী (প্রপিউরমেন্ট)- ২, ৩ এবং ৪ এপিএসপসএল। 

6। দির নপথ। 

7। ফাইল িপি। 

 


