
আশূগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন স্ট াম্পানী ল িঃ এর 

স্ব-প্রণ ালিতভাণে প্র াশণ াগ্য তণের তাল  া  

স্বাপ্রণ ালিতভাণে প্র াশণ াগ্য তণের তাল  া 

ক্রলি  

নং 
তণের লেের  তে প্র াণশর িাধ্যি তে হা নাগাণির সিয় 

তে হা নাগাণির 

িালয়ত্বপ্রাপ্ত িপ্তর 

১. এলপএসলসএ  সম্পল িত তে ওণয়েসাইট  

 

প্রয় োজনোনুসোয়ে 

 

স্ট াম্পালন সলিো য় 

 ২. লিশন ও লভশন ওণয়েসাইট 

৩. স্টনাটিশ স্টোর্ ি ওণয়েসাইট/মুদ্র  স্ট াম্পালন সলিো য়/ 

এইি আর এি/ আইলসটি 

 পলরিা না পর্ িণির তোলি   ওণয়েসাইট/ োলর্ ি  

প্রলতণেিন 

োৎসলর  ও 

প্রয় োজনোনুসোয়ে 

 

 

 

 

 

 

 

স্ট াম্পালন সলিো য় 

 

৩. পলরিা না পর্ িণির ভূলি া ও 

িালয়ত্ব  

োলর্ ি  প্রলতণেিন োৎসলর  ও 

প্রয় োজনোনুসোয়ে 

৪. স্টিণিাণরন্ডাি ও আটি িণ  স 

অে এযাণসালসণয়শন   

মুদ্র  প্রয় োজনোনুসোয়ে 

৫. আলথ ি  প্রলতণেিন ওণয়েসাইট ত্রৈমোসসক ও 

প্রয় োজনোনুসোয়ে 

৬. োলর্ ি  প্রলতণেিন ওণয়েসাইট/মুদ্র  োৎসলর  

৭. েন্ড সম্পল িত তোলি ওণয়েসাইট/ োলর্ ি  

প্রলতণেিন 

প্রণয়াজনানুসাণর/ 

োৎসলর  

৮. লেলনণয়াগ ারীণির জন্য স্টনাটিশ ওণয়েসাইট/মুদ্র  প্রণয়াজনানুসাণর 

৯. লনউজ ও ইণভন্ট ওণয়েসাইট/স্টেসবু  

স্টপইজ 

প্রণয়াজনানুসাণর 

১০. সণিতনতামূ   প্রিার া ওণয়েসাইট/লর্লজটা  

লর্সণে স্টোর্ ি/ স্টেসবু  

স্টপইজ 

প্রণয়াজনানুসাণর আইলসটি/ স্ট াম্পালন 

সলিো য় 

১১. সর াণরর লেদ্যযৎখাণতর 

সে তার প্রিার া 

ওণয়েসাইট/লর্লজটা  

লর্সণে স্টোর্ ি/ স্টেসবু  

স্টপইজ 

প্রণয়াজনানুসাণর আইলসটি /স্ট াম্পালন 

সলিো য় 

১২. তে অলি ার ওয় বসোইট ও প্রিারপত্র ত্রৈমোসসক ও 

প্রয় োজনোনুসোয়ে 

ককোম্পোসন সসিবোলো  ও 

এইিআেএি 

১৩. লেদ্যযৎ উৎপািন সম্পল িত  

তে  

ওণয়েসাইট প্রণয়াজন অনুসাণর 
 

 

লপএন্ডলর্ 

 ১৪. প্র ল্প সমূণহর তে ওণয়েসাইট িালস  

১৫. উদ্ভােনী  া িক্রি ওণয়েসাইট োৎসলর  লপএন্ডলর্/আইলসটি 

১৬.  ি ি তিা/ ি িিারীণির এনওলস ওণয়েসাইট/স্টনাটিশ স্টোর্ ি প্রণয়াজনানুসাণর  

 

এইিআরএি 

 

১৭. োলর্ ি   ি িসম্পািন চুলি ওণয়েসাইট োৎসলর  

১৮. শুদ্ধািার স্ট ৌশ  ওণয়েসাইট োৎসলর  



১৯. উর্ধ্িতন  ি ি তিাবৃণের 

স্ট াগাণ াণগর ঠি ানা 

ওণয়েসাইট প্রণয়াজনানুসাণর এইিআরএি /আইলসটি 

২০. লসটিণজন িাট িার ওণয়েসাইট ত্রত্রিালস / 

প্রণয়াজনানুসাণর 

 

 

এইিআরএি 

 
২১. লনণয়াগ সংক্রান্ত লেজ্ঞলপ্ত ওণয়েসাইট/পলত্র া প্রণয়াজনানুসাণর 

২২. োলর্ ি  ক্রয় পলর ল্পনা ওণয়েসাইট োৎসলর   

প্রল উরণিন্ট 

 
২৩. িরপত্র সম্পল িত তোলি  ওণয়েসাইট/পলত্র া  প্রণয়াজনানুসাণর 

২৪. ইআইএ ও অন্যান্য পলরণেশগত 

প্রলতণেিন 

ওণয়েসাইট/ োলর্ ি  

প্রলতণেিন 

োৎসলর  ইএইিএসই 

 


