
 

 

 

 

এপিএসপসএল-এর কর্ মকর্মা/কর্ মচারীদের অবসদরাত্তর চূড়ান্ত ছাড়িত্র ম্যানুয়াল িদ্ধপর্র 

িপরবদর্ম সসবা সহপিকরদের আওর্ায় ওয়ান স্টি সাপভ মস পসদস্টর্ চালুকরে 



সমাট ধাপ (কর্টি): ১৫ টি

েমৃ্পক্ত জনবল (কর্জন): 14-28 জন

েময় (ঘন্টা/ডেন): ১0-১৫ ডেন

*খরচ (কর্ টাকা):  (5০০-২৫০০ টাকা)

যার্ায়ার্ (কর্বার): ৫-১৫ বার

* যার্ায়ার্ খরচ ডনণ মরয়র সেরত্র েব মডনম্ন

দুরত্ত্ব এডপএেডেএল করলানী এবং েরব মাচ্চ

দুরত্ত্ব ঢাকা ডবরবচনা করা হরয়রছ।

শুরু

২. েংনিষ্ট ননব মা ী প্রনকৌশলী/ব্যবস্থাপক/নবভাগীয়

প্রধান এর মতামত গ্র ণ।

৩.  ননব মা ী প্রনকৌশলী (উপনকন্দ্র) এর মতামত গ্র ণ

৪. ননব মা ী প্রনকৌশলী (পুর) এর মতামত গ্র ণ

৫.ননব মা ী প্রনকৌশলী (কারখানা) এর মতামত গ্র ণ

৬. ব্যবস্থাপক (এইচআরএম) এর মতামত গ্র ণ

৭. ব্যবস্থাপক (অর্ ম/ন োব) এর মতামত গ্র ণ

১. ছাড়পরত্রর জন্য এইচআরএম ডবভারে আরবেন ।

১৩. েভাপনত/োধারণ েম্পাদক আনবনক েমবায়

েনমনত এর মতামত গ্র ণ

১২. েভাপনত/েদস্য েনচব কল্যাণ কনমটি এর

মতামত গ্র ণ

১১. েম্পাদক, বাো বরাদ কনমটি এর মতামত গ্র ণ

১০. উপ-ব্যবস্থাপক (ননরাপত্তা ও শংঙ্খলা) এর

মতামত গ্র ণ

৯. ব্যবস্থাপক (এমআইএে এন্ড আইনেটি) এর

মতামত গ্র ণ

৮. ব্যবস্থাপক (ভান্ডার) এর মতামত গ্র ণ

১৪. ননয়ন্ত্রনকারী কম মকতমার মতামত গ্র ণ।

১৫. েকল নবভানগর মতামত মশনে ছাড়পনের কনপ

এইচআরএম নবভানগ জমা প্রদান ।

সিষ

Iqvb ÷c †mev Pvjyi Av‡Mi avcmg~n (প্ররেেম্যাপ)



সমাট ধাপ (কর্টি): ০৯ টি

েম্পৃক্ত জনবল (কর্জন): ৯-১৮ জন

েময় (ঘন্টা/ডেন): ৫-৭ ডেন

খরচ (টাকা): ৫০-৫০০ টাকা

যার্ায়ার্ (কর্বার): ১ বার

শুরু

২.এইচআরএম নবভাগ ই-ননর্র মাধ্যনম েংনিষ্ট

ননব মা ী প্রনকৌশলী/ব্যবস্থাপক/নবভাগীয়

প্রধান/ননয়ন্ত্রণকারী কম মকতমা এর মতামত গ্র নণর

জন্য মপ্ররণ করনবন। মতামত প্রদান মশনে েংনিষ্ট

কম মকতমা ননর্টি ননব মা ী প্রনকৌশলী (উপনকন্দ্র) বরাবর

মপ্ররণ করনবন

৩. ননব মা ী প্রনকৌশলী (উপনকন্দ্র) মতামত মশনে

ননর্টি ননব মা ী প্রনকৌশলী (পুর) বরাবর মপ্ররণ

করনবন।

৪. ননব মা ী প্রনকৌশলী (পুর) মতামত মশনে ননর্টি

ননব মা ী প্রনকৌশলী (কারখানা) বরাবর মপ্ররণ করনবন।

৫.ননব মা ী প্রনকৌশলী (কারখানা) মতামত মশনে

ননর্টি ব্যবস্থাপক (ভান্ডার) বরাবর মপ্ররণ করনবন।

৬. ব্যবস্থাপক (ভান্ডার) মতামত মশনে ননর্টি

ব্যবস্থাপক (এমআইএে এন্ড আইনেটি) বরাবর মপ্ররণ

করনবন।

৭. ব্যবস্থাপক (এমআইএে এন্ড আইনেটি) মতামত

মশনে ননর্টি ব্যবস্থাপক (অর্ ম/ন োব) বরাবর মপ্ররণ

করনবন

১. ছাড়পরত্রর জন্য এইচআরএম ডবভারে আরবেন ।

৮. ব্যবস্থাপক (অর্ ম/ন োব) মতামত মশনে ননর্টি

ব্যবস্থাপক (এইচ আর এম) বরাবর মপ্ররণ করনবন

৯. েকল নবভানগর মতামত প্রানপ্ত োনপনক্ষ

এইচআরএম নবভাগ মপনমন্ট প্রনক্রয়া শুরু করনবন

এবং ছাড়পে েমানপ্ত  নয়নছ মনম ম আনবদনকারীনক

SMS এ জানননয় নদনবন।

সিষ

Iqvb ÷c †mev Pvjyi c‡i eZ©gvb avcmg~n (প্ররেেম্যাপ)


