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আ গ  পাওয়ার শন কা ানী িলঃ 
(বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বােডর এক  িত ান) 

আ গ , া ণবািড়য়া-৩৪০২, বাংলােদশ 
ব াপক (এইচআরএম) এর দ র 
www.apscl.gov.bd
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িব ি / না শ

িবষয:় িনয়রিনয়র   আইআই   এিস াএিস া   পেদপেদ   িলিখতিলিখত   পরী ারপরী ার   ফলাফলফলাফল  এবংএবং  বহ া িরকবহ ািরক  ওও  মৗিখকমৗিখক  পরী ারপরী ার
সময় চীসময় চী।।

আ গ  পাওয়ার শন কা ানী িলঃ (এিপএসিসএল)-এর িনয়র আই  এিস া  পেদ িনেয়ােগর জ  অ ি ত
িলিখত পরী ায় িনবািচত াথ েদর ফলাফল এবং বহািরক ও মৗিখক পরী ার সময় চী িনে  কাশ করা হেলা।

ঃঃ  নংনং পেদরপেদর   
নামনাম

িলিখতিলিখত   পরী ায়পরী ায়   িনবা িচতিনবা িচত   াথ েদরাথ েদর   
র ালরাল

বহ ািরকবহ ািরক  ওও  
াা   পরী ারপরী ার   

তা িরখতািরখ   ওও  সময়সময়

মৗিখকমৗিখক  পরী ারপরী ার   
তা িরখতািরখ   ওও  সময়সময়

পরী ারপরী ার   
ানান

০১
িনয়র 

আই  
এিস া

23000005,23000133,
23000135,23000137, 
23000195, 23000196, 
23000207,23000215,
23000220,23000245, 

23000246, 23000323 =12 
Persons

০৬/০৮/২০২২ইং,
(শিনবার)

সকাল: ১০:০০ টা

০৬/০০৮/২০২২ইং,
(শিনবার)
র: ১২:০০ টা

এিপএসিসএল 
শাসিনক ভবন, 

আ গ , 
া ণবািড়য়া 

 

িনেদশনািনেদশনা : : িনয়র আই  এিস া  পেদ িলিখত পরী ায় িনবািচত াথ েদরেক ১) েবশপ  ২) অনলাইন এি েক
কিপ, ৩) সকল িশ াসনেদর কিপ, ৪) এনআইিড কিপ এবং ৫) ায়ী কানায় নাগিরক সনেদর কিপসহ উি িখত সকল
সনেদর এক সট ফেটাকিপ পরী ার িদন জমা িদেত হেব। 

বহািরক , া  ও মীিখক পরী ায় অংশ হনকারীেদর কান কার এ/িডএ দান করা হেব না। 

২৩-৭-২০ ২২

মাহা দ এনা ল হক
ব াপক (এইচআরএম)

ফান: +৮৮০২৩৩৪৪৩১৬৬৬
ফ া : +880-02-48310918
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ইেমইল: mgrhrm@apscl.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়): 
১) এিপএসিসএল ব াপনা ক প
২) িনবাচনী কিম র সকল সদ  (িনিদ  সময় ও ােন উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা)।

. ২


