
সিটিজেন চার্ টার 

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন স্ট াম্পানী স িঃ 

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাসিয়া। 

১.  ভিশন ও ভিশন 

 

ভিশন : 

** দেশশর সর্ ববৃহৎ ও আেশ ব ভর্দ্যুৎ উৎপােন সংস্থারুশপ আত্মপ্রকাশশর িাধ্যশি সরকাশরর ঘশর ঘশর ভর্দ্যুৎ দপ ৌঁশে দেয়ার অঙ্গীকার র্াস্তর্ায়শন অগ্রনী ভুভিকা পালন। 

 

ভিশন : 

** অর্কাঠাশিা ও সম্পে-এর সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ ব্যর্হাশরর িাধ্যশি ধারার্াভহক ভর্দ্যুৎ উৎপােন ক্ষিতা বৃভি এর্ং গুণগতিান ও েক্ষতায় ক্রিাগত উৎকর্ বতা অর্বশনর িাধ্যশি ক্রির্ধ বিান ভর্দ্যুৎ 

চাভহো পূরণ কশর দেশশর সমৃভিশত অসািান্য অর্োন রাখা।   
 

 

২. দসর্া প্রোন প্রভতশ্রুভত 

 

প্রাসিষ্ঠাসন  স্টিবা: 

ক্রসি  

নs 
স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র 

এবং প্রাসিস্থান 

স্টিবামূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 

স্টিবা প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি  ি ট িটা (নাি, পদবী, 

স্ট ানওই-স্টিই ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. এনএ সিসি এর চাসিদা অনুযায়ী সবদ্যুৎ 

উৎপাদন 

সবদ্যুৎ উৎপাদন িংক্রান্ত 

িিসিি  াযক্রি 

EPC  র্তট  

িরবরািকৃি ম্যানুজয় , 

িংসিষ্ট সবদ্যুৎ স্ট ন্দ্র 

PPA 

অনুযায়ীিংসিষ্ট

ব্াং  সিিাজবর 

িাধ্যজি 

PPA অনুযায়ী নূর দিাহাম্মে 

তত্ত্বার্ধায়ক প্রশক শলী (পভরচালন) 

দিার্াইলঃ ০১৭১২১৯১৮০৩ 

ইশিইল se_opn@apscl.com 

২. গ্যাি সব  প্রদাজনর সনসিত্ত উিা িংগ্রি 

এবং প্রিুয়ন  রা 

স সিি Monthly Report 

Sheet, Daily 

Gas 

Consumption 

Record 

GSA অনুযায়ী 

িংসিষ্ট ব্াং  

সিিাজবর 

িাধ্যজি 

GSA অনুযায়ী স্টিািাম্মদ সিোনুর রিিান 

সনব টািী প্রজ ৌশ ী (দক্ষিা) 

স্টিাবাই িঃ ০১৫৫৮৫৪০০২৭ 

ইজিই িঃ 

xenefficiency@apscl.com 
ও 

সংভিষ্ট প্রকশের ভনর্ বাহী প্রশক শলী 

(পভরচালন) 

 

৩. পসরজবশ অসধদির (সিওই) ও সবসিন্ন 

প্র জের Lender  র্তট  সনধ টাসরি 

সনজদ টশনা অনুযায়ী িথ্যজপ্ররণ, সনধ টাসরি 

িীিারিজধ্য দূষণজ  িীিাবদ্ধ রািা 

িসনর্সরং সিিাইি  র্তট  

প্রাি িার্ািমূি 

 জরা  রুি সিসিএি 

িজি প্রাি সপ্রসটং িার্া, 

িংসিষ্ট সবদ্যুৎ স্ট ন্দ্র 

প্রজযােু নয় DoE এবং 

Lender এর 

সনজদ টশনা অনুযায়ী 

স্টিািঃ আসিকুর রিিান 

ব্বস্থাপ  (স্টি থ, স্টি টি এন্ড 

এনিায়রনজিট) 

স্টিাবাই িঃ০১৭১৭৪৬২৬৭০ 

ই-স্টিই িঃmgrhse@apscl.com 
 

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


ক্রসি  

নs 
স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র 

এবং প্রাসিস্থান 

স্টিবামূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 

স্টিবা প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি  ি ট িটা (নাি, পদবী, 

স্ট ানওই-স্টিই ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪. িন্ত্রনা য়, সবসপসিসব, পাওয়ার স্টি  এবং 

অন্যান্য িংস্থায় এিওসি ও যাসচি 

িথ্যাসদ স্টপ্ররণ 

ই-স্টিই  এর িাধ্যজি িংসিষ্ট িংস্থা  র্তট  

িরবরািকৃি  রম্যার্,  

প্রজযােু নয় প্রসি িাজির ২৫ 

িাসরজির িজধ্য 

স্টিািাম্মদ সিোনুর রিিান 

সনব টািী প্রজ ৌশ ী (দক্ষিা) 

স্টিাবাই িঃ ০১৫৫৮৫৪০০২৭ 

ইজিই িঃ 

xenefficiency@apscl.com 

৫. স্টে া প্রশাি ,ব্রাহ্মনবাসিয়া-এর সন র্ 

স্ট সপআই সনরাপত্তা িংক্রান্ত প্রসিজবদন 

স্টপ্ররণ  রা 

ভলভখত/ই-দিইশলর িাধ্যশি িংসিষ্ট সবদ্যুৎ স্ট ন্দ্র / 

সনরাপত্তা ও শৃঙ্খ া 

সবিাগ 

প্রজযােু নয় প্রসি িাজির ০৫ 

িাসরজির িজধ্য 

G. ‡ . Gg. ‡ZŠwdকুর রিিান 

উপ-ব্বস্থাপ  (সনরাপত্তা ও শৃংি া) 

স্টিাবাই িঃ ০১৭৩০০২৬৭৪৬ 

ই-স্টিই িঃ 

dmsecurity@apscl.com 

৬.  রাক্টজরর িাটি ট াইি সব  পসরজশাধ 

 রা (রােস্ব ও অন্যান্য  াজের েন্য) 

স্টচ /স্টপ-অি টার এর িাধ্যজি সিিাব সবিাগ/সপএন্ডসি প্রজযােু নয় চুসি অনুিাজর রিন কুিার পা  

উপ-িিাব্বস্থাপ  

(সিিাব ও অথ ট)  

স্টিাবাই িঃ ০১৭১১১৬১৭২৩ 

ইজিই িঃ dgmfin@apscl.com 

৭. অসিজযাগ গ্রিণ ও িিাধান এসপএিসিএ  িংক্রান্ত 

 ায টক্রি 

সনধ টাসরি  রি, স্টিইন 

স্টগইর্ ও উপ-ব্যর্স্থাপক 

(ভনরাপত্তা ও শৃঙ্খলা) 

ভর্িাগ 

প্রজযােু নয়  স্টিািঃ ওির  ারু  

িি ারী িসচব, স্ট াম্পানী এুাজ য়াি ট 

স্টিাবাই িঃ ০১৭৩০০২৬৭৭৬ 

ইজিই িঃ asecretary@apscl.com 

ও 

স্টিািঃ স্টিাস্ত া আজর ীন আ  িামুন সবশ্বাি 

িি ারীব্বস্থাপ , এইচআরএি 

স্টিাবাই িঃ ০১৭১৭১৯৭৭৩৭ 

ইজিই িঃ am2hrm@apscl.com 

৮. Planning Commission, ERD, 

সবদ্যুৎসবিাগ, উন্নয়ন িিজযাগী প্রসিষ্ঠাজন 

Project Progress Report 

(Physical & Financial) ও 

প্রজয়ােনীয় িথ্য স্টপ্ররণ। 

স সিি িংসিষ্ট প্র ে অস ি প্রজযােু নজি সনধ টাসরি িিয় 

অনুযায়ী/ 

প্রজয়ােনানুিাজর 

অসেি কুিার ির ার 

সনব টািী পসরচা   (পসর েনা ও প্র ে) 

স্টিাবাই িঃ ০১৭১৩০৪৬৬১৮ 

ই-স্টিই িঃ 

edirector.pnp@apscl.com 

৯. সনি টরজযাগ্য সবদ্যুৎ উৎপাদন সবদ্যুৎ উৎপাদন ও োিীয় 

গ্রীজি িরবরাি  রা 

স্ট াম্পানী িসচব-এর 

েপ্তর 

চুসি সিসত্ত  এনএ সিসি এর 

চাসিদা অনুযায়ী 

এ দক এি ইয়াকুর্ 

সনব টািী পসরচা   (প্ররজ ৌশ ) 

স্টিাবাই িঃ ০১৭১১৪২৫৪৫৯ 

ই-স্টিই িঃ 

edirector.engg@apscl.com 

mailto:xenefficiency@apscl.com
mailto:dmsecurity@apscl.com
mailto:dgmfin@apscl.com
mailto:am2hrm@apscl.com
mailto:edirector.pnp@apscl.com
mailto:edirector.engg@apscl.com


ক্রসি  

নs 
স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র 

এবং প্রাসিস্থান 

স্টিবামূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 

স্টিবা প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি  ি ট িটা (নাি, পদবী, 

স্ট ানওই-স্টিই ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১০. সব  পসরজশাধ (বসিিঃ িংস্থা) নগদ/স্টচ /স্টপ-অি টার এর 

িাধ্যজি 

িংসিষ্ট ি   দির 

প্রধান ও সবিাগীয় প্রধান 

প্রজযােু নয় চুসি অনুিাজর রিন কুিার পা  

উপ-িিাব্বস্থাপ  

(সিিাব ও অথ ট)  

স্টিাবাই িঃ ০১৭১১১৬১৭২৩ 

ইজিই িঃ dgmfin@apscl.com 

১১. িন্ত্রনা য়, সবদ্যুৎ উন্নয়ন স্টবাি ট, উন্নয়ন 

িিজযাগী ও অন্যান্য প্রসিষ্ঠাজন িথ্য 

িরবরাি 

স সিি/ই-স্টিই  স্ট াম্পানী অুাজ য়াি ট/ 

এইচআরএি/ সপএন্ডসি/ 

এিআইএস এন্ড 

আইসিটি/প্র ে দির 

প্রজযােু নয় সনধ টাসরি িিজয়র 

িজধ্য 

স্টিািাম্মদ আবু  িনসুর 

স্ট াম্পানী িসচব 

স্ট াম্পানী এুাজ য়াি ট 

স্ট ানিঃ০১৭১১৫৪৭৫৭৩ 

ইজিই িঃ 

companysecretary@apscl.com 

১২. স্থানীয় ও আন্তটোসি  দরপত্র আহ্বান ও 

দরপত্র সবক্রয়জয়র ব্বস্থা  রা 

দরপত্র সবজ্ঞসি প্র াশ ও 

সবক্রজয়র ব্বস্থা  রা 

সিিাব দির/ জপ টাজরর্ 

অস ি 

দরপজত্র 

উজেসিি মূল্য 

(জপ-অি টার/ 

ব্াং  গ্যারাসট) 

দরপজত্র বসণ টি 

শিট স্টিািাজব  

স্টিািঃ রস কুজদৌ া 

ব্বস্থাপ  (ক্রয়) 

স্টিাবাই িঃ ০১৭১৩০৬২৫৮৬ 

ইজিই িঃ 

procurement@apscl.com 

১৩. e-GP এর িাধ্যশি েরপত্র আহর্ান, 

মূল্যায়ণ ও স্বাক্ষর 

দরপত্র সবজ্ঞসি প্র াশ ও 

অন াইজন দরপত্র েিাদান, 

মূল্যায়ণ, দরপত্র োিানি ও 

 ায টিম্পাদন োিানি 

েিাপ্রদান, স্বাক্ষসরি চুসি 

ওজয়বিাইজর্ আপজ াি  রা 

এসপএিসিএ -এর 

ওজয়বিাইজর্ ও প্রজযােু 

স্টক্ষজত্র সিসপটিইউ এর 

ওজয়বিাইজর্ প্র াশ 

দরপজত্র 

উজেসিি মূল্য 

(জপ-অি টার/ 

ব্াং  গ্যারাসট) 

দরপজত্র বসণ টি 

শিট স্টিািাজব  

স্টিািঃ রস কুজদৌ া 

ব্বস্থাপ  (ক্রয়) 

স্টিাবাই িঃ ০১৭১৩০৬২৫৮৬ 

ইজিই িঃ 

procurement@apscl.com 

১৪. স্ট াম্পানীর বাসষ ট  সরর্ান টিি অন্যান্য 

সবসধবদ্ধ সরর্ান ট যথািিজয় িংসিষ্ট 

প্রসিষ্ঠাজন দাসি   রা 

স সিি/ ি র্ সপ স্ট াম্পানী এুাজ য়াি ট প্রজযােু নয় সবসধ স্টিািাজব  স্টিািাম্মদ আবু  িনসুর 

স্ট াম্পানী িসচব 

স্ট াম্পানী এুাজ য়াি ট 

স্ট ানিঃ ০১৭১১৫৪৭৫৭৩ 

ইজিই িঃ 

companysecretary@apscl.com 
ও 

রিন কুিার পা  

উপ-িিাব্বস্থাপ  

(সিিাব ও অথ ট)  

স্টিাবাই িঃ ০১৭১১১৬১৭২৩ 

ইজিই িঃ 

dgmfin@apscl.com 

mailto:dgmfin@apscl.com
mailto:companysecretary@apscl.com
mailto:procurement@apscl.com
mailto:procurement@apscl.com
mailto:companysecretary@apscl.com
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ক্রসি  

নs 
স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র 

এবং প্রাসিস্থান 

স্টিবামূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 

স্টিবা প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি  ি ট িটা (নাি, পদবী, 

স্ট ানওই-স্টিই ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৫. আইনগি সবষয়াসদ িম্পটজ  প্রজয়ােনীয় 

ব্বস্থা গ্রিণ  রা 

স সিি এইচআরএি প্রজযােু নয় প্রজয়ােন অনুিাজর স্টিািাম্মদএনামু ি  

ব্বস্থাপ  (এইচআরএি) 

স্টিাবাই িঃ ০১৯১৬৯৫৫৩৯০ 

ই-স্টিই িঃmgrhrm@apscl.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



অিুন্তরীন স্টিবা: 

ক্রসি 

নs 
স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র 

এবং প্রাসি স্থান 

স্টিবামূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 

স্টিবা প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি  ি ট িটা (নাি, পদবী, স্ট ান 

ও ই-স্টিই ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১.  জপ টাজরর্ অস জি এিওসি ও যাসচি িথ্যাসদ 

স্টপ্ররণ 

ই-স্টিই -এর িাধ্যজি িংসিষ্ট দির/সবিাগ 

 র্তট  িরবরািকৃি 

 রম্যার্ 

প্রজযােু নয় প্রসি িাজির ২৫ 

িাসরজির িজধ্য 

স্টিািাম্মদ সিোনুর রিিান 

সনব টািী প্রজ ৌশ ী (দক্ষিা) 

স্টিাবাই িঃ ০১৫৫৮৫৪০০২৭ 

ই-স্টিই িঃ 

xenefficiency@apscl.com 

২. সবদ্যুৎ স্ট জন্দ্রর  ি ট িটা/  ি টচারীজদর যথািিজয় 

আসথ ট  পাওনাসদ পসরজশাধ 

স্টচ  িংসিষ্ট দির দািসর  সনধ টাসরি 

িিয়সূচী অনুযায়ী 

রিন কুিার পা  

উপ-িিাব্বস্থাপ  (সিিাব ও অথ ট)  

স্টিাবাই িঃ ০১৭১১১৬১৭২৩ 

ইজিই িঃ dgmfin@apscl.com 

৩. অিুন্তরীন অসির্ আপসত্ত িমূজির েবাব স্টপ্ররণ স সিি সবদ্যুৎ স্ট জন্দ্রর সিিাব 

সবিাগ 

প্রজযােু নয় আপসত্ত প্রাসিরপর 

১৫ (পজনর)  ায ট 

সদবজির িজধ্য 

৪. সবদ্যুৎ স্ট জন্দ্রর  ি ট িটা/  ি টচারীজদর প্রাথসি  

স্বাস্থু স্টিবা প্রদান 

সবদ্যুৎ স্ট জন্দ্র 

সনজয়াসেি 

স্টিসিজ   

অস িাজরর িাধ্যজি 

সংভিষ্ট দিভিকুাল 

দসন্টার 

প্রজযােু নয় প্রজয়ােন অনুযায়ী িািঃ স্টিািঃ  সরদ আিাম্মদ ির ার 

সিসনয়র স্টিসিজ   অস িার 

স্টিসিজ   স্টিটার 

স্টিাবাই িঃ ০১৭১১২০৫৯৮১ 

৫. PMS িংক্রান্ত িিায়িা ও িিিয় PMS সনজদ টসশ া সনধ টাসরি PMS  রি প্রজযােু নয় PMS 

সনজদ টসশ া 

অনুযায়ী 

স্টিািাম্মদ এনামু  ি  

ব্বস্থাপ  (এইচআএি) 

স্টিাবাই িঃ ০১৯১৬৯৫৫৩৯০ 

ই-স্টিই িঃ mgrhrm@apscl.com 

৬.  ি ট িটা/ ি টচারীজদর প্রসশক্ষণ প্রদান অন-েব/ইন-িাউে/ 

স্ট া া /ববজদসশ  

প্রসশক্ষণ 

এইচআরএি ও 

এইচআরসি সবিাগ 

প্রজযােু নয় বাৎিসর  স্টিািাম্মদ এনামু  ি  

ব্বস্থাপ  (এইচআএি) 

স্টিাবাই িঃ ০১৯১৬৯৫৫৩৯০ 

ই-স্টিই িঃ mgrhrm@apscl.com 

ও 

শািীি আিজিদ 

সনব টািী প্রজ ৌশ ী, এইচআরসি 

স্টিাবাই িঃ ০১৮৬১৪৯২৫৪১ 

৭.  ি ট িটা/ ি টচারী ও সিসের্রজদর সনরাপত্তা 

প্রদান 

সনরাপত্তা ও শৃংি া 

সবিাগর িাধ্যজি 

সনরাপত্তা ও 

শৃংি াসবিাগ 

প্রজযােু নয় িব©দা ও প্রজয়ােন 

অনুযায়ী 

G. ‡ . Gg. ‡ZŠwdকুর রিিান 

উপ-ব্বস্থাপ  (সনরাপত্তা ও শৃংি া) 

স্টিাবাই িঃ ০১৭৩০০২৬৭৪৬ 

ই-স্টিই িঃ 

dmsecurity@apscl.com 
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ক্রসি 

নs 
স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র 

এবং প্রাসি স্থান 

স্টিবামূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 

স্টিবা প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি  ি ট িটা (নাি, পদবী, স্ট ান 

ও ই-স্টিই ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮.  ি ট িটা/  ি টচারী ও সিসের্রজদর সনরাপত্তা 

িািগ্রী প্রদান 

িংসিষ্ট সবিাগ, 

সনরাপত্তা ও শৃংি া 

সবিাগ এবং স্টি থ, 

স্টি টি এন্ড 

এনিায়রনজিট 

সিসিশজনর িাধ্যজি 

িংসিষ্ট সবিাগ, সনরাপত্তা 

ও শৃংি া সবিাগ এবং 

স্টি থ, স্টি টি এন্ড 

এনিায়রনজিট সিসিশন 

প্রজযােু নয় প্রজয়ােন অনুযায়ী স্টিািঃ আসিকুর রিিান 

ব্বস্থাপ  (স্টি থ, স্টি টি এন্ড 

এনিায়রনজিট) 

স্টিাবাই িঃ০১৭১৭৪৬২৬৭০ 

ই-স্টিই িঃ mgrhse@apscl.com 

৯. প্র জের  ি ট িটা/ ি টচারীজদরযথািিজয় আসথ ট  

পাওনাসদ পসরজশাধ 

স্টচ  িংসিষ্ট দির দািসর  সনধ টাসরি 

িিয়সূচী অনুযায়ী 

রিন কুিার পা  

উপ-িিাব্বস্থাপ  (সিিাব ও অথ ট)  

স্টিাবাই িঃ ০১৭১১১৬১৭২৩ 

ইজিই িঃ dgmfin@apscl.com 

১০. স্টবাি ট সিটিং, এসেএি ও ইসেএি আজয়ােন  রা স্টনাটিশ োসর  রা, 

 ায টপত্র ও 

 ায টসববরনী প্রস্তুি 

 রা এবং 

আনুষসি   াে 

িম্পন্ন  রা 

স্ট াম্পানী অুাজ য়াি ট প্রজযােু নয় সবসধ স্টিািাজব  স্টিািাম্মদ আবু  িনসুর 

স্ট াম্পানী িসচব 

স্ট াম্পানী এুাজ য়াি ট 

স্ট ানিঃ০১৭১১৫৪৭৫৭৩ 

ইজিই িঃ 

companysecretary@apscl.com 

১১. স্ট াম্পানী পসরচা না পষ টজদর পসরচা  িন্ড ীর 

িাস  া,  ায টপত্র ও  ায টসববরনী, বাসষ ট  

প্রসিজবদন, সবসধবদ্ধ পুস্ত াসদ এবং 

স্টশয়ারজিাল্ডারজদর স্টরসেষ্টার ইিুাসদ িংরক্ষণ 

 রা 

স সিি/ িাটি ট াইি 

 সপ িরবরা ি রা 

স্ট াম্পানী এুাজ য়াি ট প্রজযােু নয় প্রজয়ােন অনুিাজর 

১২. স্ট াম্পানীর  াজের েন্য িংসিষ্ট িংস্থায় 

স্ট াম্পানীর পজক্ষ প্রজয়ােনীয় সচঠিপত্র ইসুু  রা 

স wিি স্ট াম্পানী এুাজ য়াি ট প্রজযােু নয় প্রজয়ােন অনুিাজর 

১৩. স্ট াম্পানীর পসরচা  জদর সবসধবদ্ধ পুস্ত াসদ 

পসরদশ টজনর সুজযাগ প্রদান  রা 

অনুস সপ িরবরাি 

 রা এবং 

প্রজয়ােনীয় 

স্টযাগাজযাগ রক্ষা  রা 

স্ট াম্পানী এুাজ য়াি ট প্রজযােু নয়  র্তটপজক্ষর সনজদ টশ 

অনুিাজর 

১৪. স্ট াম্পানীর প্র াশনা সবষয়   ায টাসদ িম্পাদন 

ও িরবরাি  রা 

পুসস্ত া িরবরাি স্ট াম্পানী এুাজ য়াি ট প্রজযােু নয়  র্তটপজক্ষর সনজদ টশ 

অনুিাজর 

১৫.  ায টসববরনী, চুসি, দস   ইিুাসদ চাসিদা 

স্টিািাজব  িরবরাি  রা 

দাস স   স্ট াম্পানী এুাজ য়াি ট প্রজযােু নয় িাৎক্ষসন  

/০১ ায টসদবি 

 

 

mailto:mgrhse@apscl.com
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ক্রসি 

নs 
স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র 

এবং প্রাসি স্থান 

স্টিবামূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 

স্টিবা প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি  ি ট িটা (নাি, পদবী, স্ট ান 

ও ই-স্টিই ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৬. ক)  দসট-আপ 

খ)  পশোন্নভত 

গ)  র্েভল 

ভর্ভধশিাতাশর্ক এইচআরএি ভর্িাগ 

ক.  দকাম্পানীর 

অগ বাশনাগ্রাি 

খ.  শুন্য পশের তাভলকা 

গ.  মূল্যায়ন প্রভতশর্েন 

ঘ.  চাভহোপত্র/অভিশ াগ 

প্রশ ার্ু নয় ক)  সর্ বসিয় 

খ) ৩ (ভতন) িাস 

গ)  প্রশয়ার্ন 

অনুসাশর 

সালাউভিন দিাহাম্মে র্াভকর 

উপ-ব্যর্স্থাপক (এইচআরএি) 

ই-দিইলঃ dmhrm@apscl.com 

দিার্াইলঃ ০১৭৩০০২৬৭৬৭ 

১৭. ক)  চাকুরী ভনভিতকরণ 

খ)  ছুটিনগোয়ন 

ভর্ভধ দিাতাশর্ক এইচআরএি ভর্িাগ 

ক)  পারফরশিন্স 

খ)  পুভলশ দিভরভফশকশন 

ভরশপাট ব (প্রশ ার্ুশক্ষশত্র) 

গ)  মুভিশ ািা িন্ব্রণালয় 

কর্তবক সনে  াচাই 

(প্রশ ার্ুশক্ষশত্র) 

প্রশ ার্ু নয় ক) ০৫ কি বভের্স 

খ)  ১৫ কি বভের্স 

দিাঃ আবু সাঈে 

সহকারী ব্যর্স্থাপক (এইচআরএি) 

am2hrm@apscl.com 

দিার্াইলঃ ০১৭৩০০২৬৭৯৮ 

১৮. চাকুরী হশত অব্যাহভত প্রোন ভর্ভধ দিাতাশর্ক এইচআরএি ভর্িাগ 

ক) আশর্েন 

খ)  দনাটিশ 

ভপভরয়ি/দনাটিশ-দপ 

গ)  সংভিষ্ট সকল ভর্িাগ 

হশত োড়পত্র 

প্রশ ার্ুনয় ০৭ (সাত) 

কি বভের্স 

দিাঃ আবু সাঈে 

সহকারী ব্যর্স্থাপক (এইচআরএি) 

am2hrm@apscl.com 

দিার্াইলঃ ০১৭৩০০২৬৭৯৮ 

১৯. ক)  দনা-অর্শর্কশন সাটি বভফশকট 

খ)  সাভি বস সাটি বভফশকট 

ভর্ভধ দিাতাশর্ক এইচআরএি ভর্িাগ 

ক) আশর্েন 

প্রশ ার্ু নয় চাভহো দিাতাশর্ক দিাঃ আবু সাঈে 

সহকারী ব্যর্স্থাপক (এইচআরএি) 

am2hrm@apscl.com 

দিার্াইলঃ ০১৭৩০০২৬৭৯৮ 

২০. চাকুরী হশত অব্যাহভত/ অর্সর র্ভনত 

আনুশতাভর্ক পভরশশাশধর িন্জুরাশেশ 

ভর্ভধ দিাতাশর্ক এইচআরএি ভর্িাগ 

ক)  আশর্েন পত্র 

খ)  েভর্ (দ্যইকভপ) 

গ)   সংভিষ্ট সকল 

ভর্িাগ হশত োড়পত্র 

ঘ)  র্াসা হস্তান্তর পত্র 

(প্রশ ার্ু দক্ষশত্র) 

 

 

 

প্রশ ার্ু নয়  থা থ কাগর্ 

পত্র প্রাভপ্ত 

সাশপশক্ষ ১৫ 

(পশনর) কি বভের্স 

দিাঃ আবু সাঈে 

সহকারী ব্যর্স্থাপক (এইচআরএি) 

am2hrm@apscl.com 

দিার্াইলঃ ০১৭৩০০২৬৭৯৮ 

mailto:dmhrm@apscl.com
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mailto:am2hrm@apscl.com


ক্রসি 

নs 
স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র 

এবং প্রাসি স্থান 

স্টিবামূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 

স্টিবা প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি  ি ট িটা (নাি, পদবী, স্ট ান 

ও ই-স্টিই ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২১. ছুটি িন্জুর (সকল ছুটি) ভর্ভধ দিাতাশর্ক এইচআরএি ভর্িাগ 

ক)  ভনধ বাভরত ফরশি 

আশর্েন 

খ)  ভ্রিন র্াশর্ট 

(প্রশ ার্ু দক্ষশত্র) 

গ)  ভ্রিনসূচী (প্রশ ার্ু 

দক্ষশত্র) 

ঘ)  আিন্ত্রনপত্র (প্রশ ার্ু 

দক্ষশত্র) 

ঙ)  ভচভকৎসাপত্র 

(প্রশ ার্ু দক্ষশত্র) 

প্রশ ার্ু নয় ০৫ (পাঁচ) 

কি বভের্স 

দিাঃ আবু সাঈে 

সহকারী ব্যর্স্থাপক (এইচআরএি) 

am2hrm@apscl.com 

দিার্াইলঃ ০১৭৩০০২৬৭৯৮ 

২২. র্াভর্ বক দর্তন বৃভি ভর্ভধ দিাতাশর্ক প্রশ ার্ু নয় প্রশ ার্ু নয় ভনধ বাভরত 

তাভরশখর পূশর্ ব 

দিাঃ আবু সাঈে 

সহকারী ব্যর্স্থাপক (এইচআরএি) 

ইশিইলঃ am2hrm@apscl.com 

দিার্াইলঃ ০১৭৩০০২৬৭৯৮ 

২৩. আইভি কাি ব প্রোন আশর্েন/ প্রস্তার্ 

প্রাভপ্ত সাশপশক্ষ 

এইচআরএি ভর্িাগ 

ক)  ভনধ বাভরত ফরশি 

আশর্েন 

খ)  েভর্ (এক কভপ) 

গ)  র্াতীয় পভরচয় 

পশত্রর কভপ 

প্রশ ার্ু নয় ০১ (এক) িাস 

(সরর্রাহ প্রাভপ্ত 

সাশপশক্ষ) 

দিাঃ িভতউর রহিান 

ুভনয়র ম্যাশনর্ার (এইচআরএি) 

দিার্াইলঃ ০১৭১৫৯৩৯৫৩৬ 

২৪. গাভড়র ট্যাক্স, ভফটশনস সাটি বভফশকট, ইনভসওশরন্স 

হালনাগাে Kvh©vejx 

সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠান 

হশত সংগ্রহপূর্ বক 

কারখানা ভর্িাগ 

পূর্ ব র্েশরর সংভিষ্ট সনে 

সংভিষ্ট প্রভতষ্ঠান 

কর্তবক ভনধ বাভরত 

দিয়াে উত্তীশণ বর 

পূশর্ ব 

দিাঃ আিার দহাশসন 

ভনর্ বাহী প্রশক শলী (কারখানা), (অঃ 

োঃ) 

ইশিইলঃ xenworkshop@apscl.com  

দিার্াইলঃ ০১৭১৭৯৭১৮৮৭ 

২৫. PMS সংক্রান্ত সহায়তা ও সিস্যা PMS ভনশে বভশকা এইচআরএি ভর্িাগ 

 

ক) ভনধ বাভরত PMS 

ফরি 

প্রশ ার্ু নয় PMS 

ভনশে বভশকা 

অনু ায়ী 

দিাঃ দিাস্তফা আশরফীন আল িামুন 

ভর্শ্বাস 

সহকারী ব্যর্স্থাপক (এইচআরএি) 

ই-দিইলঃ am1hrm@apscl.com 

দিার্াইলঃ ০১৭১৭১৯৭৭৩৭ 

 

 

mailto:am2hrm@apscl.com
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mailto:am1hrm@apscl.com


ক্রসি 

নs 
স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র 

এবং প্রাসি স্থান 

স্টিবামূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 

স্টিবা প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি  ি ট িটা (নাি, পদবী, স্ট ান 

ও ই-স্টিই ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২৬. কি বকতবা/কি বচারীশেরশর্তন ভর্ল পরীক্ষা ও 

HRIS System Generated অনু ায়ী 

Absent Report ch©‡eÿY 

প্রশ ার্ু নয় প্রশ ার্ু নয় প্রশ ার্ু নয় ক)  ভহসার্ ভর্িাগ 

হশত প্রাভপ্ত সাশপশক্ষ 

খ)  প্রভত িাশসর 

২২ তাভরশখর িশধ্য 

সালাউভিন দিাহাম্মে র্াভকর 

উপ-ব্যর্স্থাপক (এইচআরএি) 

ই-দিইলঃ dmhrm@apscl.com 

দিার্াইলঃ ০১৭৩০০২৬৭৬৭ 

২৭. কি বকতবা/কি বচারীশের দগাষ্ঠীর্ীিা োর্ী 

(Claim) ভনস্পভত্ত 

র্ীিা চুভি 

দিাতাশর্ক 

এইচআরএি ভর্িাগ 

ক)  মৃত্যুসনে 

খ)  চাকুরীসনে 

গ)  র্য়স প্রিাশনর সনে 

ঘ) FIR 

ঙ)  Post mortem 

report 

চ)  ওয়াভরশ সাটি বভফশকট 

ে)  ওয়াভরশশের ক্ষিতা 

পত্র 

প্রশ ার্ু নয় ০১ (এক) িাস দিাঃ িভতউর রহিান 

ুভনয়র ম্যাশনর্ার (এইচআরএি) 

দিার্াইলঃ ০১৭১৫৯৩৯৫৩৬ 

২৮. কি বকতবাশের দিভিশকল ভর্ল প্রতুয়ন ভর্ভধ দিাতাশর্ক এইচআরএি ভর্িাগ 

ক) সাকুবলার দিাতাশর্ক 

প্রশ ার্ু নয় ০৫ (পাঁচ) 

কি বভের্স 

িািঃ স্টিািঃ  সরদ আিাম্মদ ির ার 

সিসনয়র স্টিসিজ   অস িার 

স্টিসিজ   স্টিটার 

স্টিাবাই িঃ০১৭১১২০৫৯৮১ 

২৯. র্য়লার লাইশসন্স অর্বন/নর্ায়ন ভর্ভধ দিাতাশর্ক পভরচালন সাশকবল এর্ং 

প্রকে েপ্তর 

ভর্ভধ দিাতাশর্ক ভর্ভধ দিাতাশর্ক নূর দিাহাম্মে 

তত্ত্বার্ধায়ক প্রশক শলী (পভরচালন) 

দিার্াইলঃ ০১৭১২১৯১৮০৩ 

ইশিইল se_opn@apscl.com 

৩০. এভসি লাইশসন্স অর্বন/নর্ায়ন ভর্ভধ দিাতাশর্ক পভরচালন সাশকবল এর্ং 

দকভিকুাল ভর্িাগ 

ভর্ভধ দিাতাশর্ক ভর্ভধ দিাতাশর্ক নূর দিাহাম্মে 

তত্ত্বার্ধায়ক প্রশক শলী (পভরচালন) 

দিার্াইলঃ ০১৭১২১৯১৮০৩ 

ইশিইল se_opn@apscl.com 

ও 

দিাহাম্মে আশরাফুল ইসলাি 

ব্যর্স্থাপক (দকভিকুাল) 

দিার্াইলঃ ০১৭৩০০২৬৭৩১ 

ইশিইলঃ 

mgrchemical@apscl.com  
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mailto:mgrchemical@apscl.com


ক্রসি 

নs 
স্টিবার নাি স্টিবা প্রদান পদ্ধসি 

প্রজয়ােনীয়  াগেপত্র 

এবং প্রাসি স্থান 

স্টিবামূল্য এবং 

পসরজশাধ পদ্ধসি 

স্টিবা প্রদাজনর 

িিয়িীিা 

দাসয়ত্বপ্রাি  ি ট িটা (নাি, পদবী, স্ট ান 

ও ই-স্টিই ) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩১. ভশক্ষা প্রভতষ্ঠান পভরচালনা ভর্ভধ দিাতাশর্ক আশুগঞ্জ তাপ ভর্দ্যুৎ 

দকন্দ্র উচ্চ ভর্দ্যালয় 

ভর্ভধ দিাতাশর্ক ভর্ভধ দিাতাশর্ক দিাহাম্মে ইয়াকুর্ ভূঞা 

প্রধান ভশক্ষক 

আশুগঞ্জ তাপ ভর্দ্যুৎ দকন্দ্র উচ্চ ভর্দ্যালয় 

দিার্াইলঃ ০১৭১৭৮৮০৭৮৬ 

 


