
 
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক অিধদ র 

ক  পিরচালেকর কায ালয় 
‘‘বাংলােদশ ডাক িবভােগর অধীন  জরাজীণ  ডাকঘরস েহর সং ার/ নব াসন-২য় পয ায় (১ম সংেশািধত)’’ ক  

ডাক ভবন, শের বাংলা নগর, আগারগ ও, ঢাকা-১২০৭। 
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ারক নং- ১৪.৩১.০০০০.০৫১.১৪.০০৪.২০                      তািরখঃ ১৪-০৯-২০২১ি ঃ 

 
মৗিখক পরী া সং া  িব ি  

 
এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, ডাক অিধদ র ক ক বা বায়নাধীন 

‘‘বাংলােদশ ডাক িবভােগর অধীন  জরাজীণ  ডাকঘরস েহর সং ার/ নব াসন-২য় পয ায় (১ম সংেশািধত)’’ শীষ ক 
কে র আওতায় স ণ  অ ায়ী িভি েত ১০ (দশ) জন উপ-সহকারী েকৗশলী ( র) পেদ জনবল িনেয়ােগর িনিম  

গত ১১-০৯-২০২১ি ঃ তািরেখ পা  অিফস হাই ল, মিতিঝল, ঢাকা-১০০০ এ অ ি ত িলিখত পরী ায় উ ীণ  
পরী াথ েদর মৗিখক পরী া িন বিণ ত তািরখ ও সময় িচ অ যায়ী ঢাকা িজিপও ভবেনর ২য় তলায় অবি ত 
পা মা ার জনােরল, মে াপিলটন সােকল, ঢাকা এর কায ালয় সংল  সে লন কে  অ ি ত হেব।  

 
তািরখ ও বার সময় রাল নং 

১৮-০৯-২০২১ ি ঃ, শিনবার সকাল ৯.০০ ঘ কা হেত  ৩, ৫, ৬, ১০, ১১, ১৬, ২৪, ২৫, ২৯, ৩০, ৩৭, ৩৯, 
৪৩, ৪৪, ৫১, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৬, ৭৭, ৮১, ৮২, ৮৫, 
৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯৪, ৯৯, ১০৯, ১১০ = মাট ৩০(ি শ) 
জন।  

১৯-০৯-২০২১ ি ঃ, রিববার র.২.০০ ঘ কা হেত  ১১৪, ১১৯, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩১, ১৩২, 
১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৩, ১৪৬, ১৫৬, ১৭৩, 
১৭৬, ১৭৮, ২১৬, ২২১, ২২২, ২২৭, ২৩৫, ২৩৬, 
২৩৭, ২৪২, ২৪৩, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯ = মাট 
৩০(ি শ) জন। 

২০-০৯-২০২১ ি ঃ, সামবার সকাল ৯.০০ ঘ কা হেত  ২৬০, ২৬৫, ২৭১, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৬, ২৮১, ২৯৬, 
২৯৭, ২৯৮, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩২২, ৩২৯, 
৩৩৩, ৩৫৬, ৩৭১, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৯, ৩৮২, 
৩৮৪ = ২৫(পি শ) জন। 

 
 

   া িরত/-- 
( মাঃ গালাম মা ফা) 

ক  পিরচালক 
‘‘বাংলােদশ ডাক িবভােগর অধীন  জরাজীণ  ডাকঘরস েহর 
সং ার/ নব াসন-২য় পয ায় (১ম সংেশািধত)’’ শীষ ক ক  

ও 
সদ -সিচব 

জনবল িনেয়াগ কিম  
ফান: ০২-৫৮১৬০৭৫৮ 

 


