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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ ডাক ববভাগ 

ডাক অবিেপ্তর, ঢাকা-১২০৭। 

www.bdpost.gov.bd 

 

নবি নাং-১৪.৩১.০০০০.০১২.০০.০০১.১৯                     তাবরখ: 11.05.২০২2 বি:। 

বিজ্ঞবি 

 

বিষয়: ডাক অবিদিরেে “ড্রাফটসম্যান” এিং “ড্রাইভাে (হালকা)” পরদে ম ৌবিক / ব্যিহাবেক পেীক্ষাে স য়সূবি। 

 

গত ২৩/04/2022 বি: তাবেরি অনুবিত ডাক অবিদিরেে “ড্রাফটসম্যান” এিং “ড্রাইভাে (হালকা)” পরদে বলবিত পেীক্ষাে ফলাফরলে 

বভবিরত ম ৌবিক / ব্যবহাবরক পেীক্ষাে জন্য বনি বাবিত মোলনম্বেিােীরদে ম ৌবিক / ব্যিহাবেক পেীক্ষাে স য়সূবি বনম্নরূপ: 

 

ক্রমিক 

নং 
পদের নাি কার্ যালয় 

মিৌমিক / ব্যবহামরক পরীক্ষার জন্য মনব যামিত মরাল 

নম্বরসমূহ 

ম ৌবিক / ব্যবহামরক 

পেীক্ষাে তাবেি ও স য় 

ম ৌবিক / ব্যবহামরক 

পেীক্ষাে স্থান 

1.  ড্রাফটসম্যান 

ডাক 

অমিেপ্তর, 

ঢাকা। 

240000004   240000007 

240000014   240000022 

240000065   240000072 

240000079   240000103 

240000118   240000131 

240000135   240000151 

240000163   240000168 

240000180   240000188  

= মিাট ১৬ জন 

মিৌমিক পরীক্ষার 

তামরি: 

 

১৮/০৫/২০২২ মি: 

 

মিৌমিক পরীক্ষার সিয়: 

 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হদত 

 

মিৌমিক পরীক্ষার স্থান: 

 

কক্ষ নং: 510 (5  

তলা), ডাক অবিদিে, 

ডাক ভিন, আগােগাঁও, 

মেরে িাংলা নগে, 

ঢাকা-1207। 

2.  
ড্রাইভাে 

(হালকা) 

ডাক 

অমিেপ্তর, 

ঢাকা। 

260000008 260000009 

260000015 260000037 

260000041 260000067 

260000089 260000093 

260000116     260000130     

260000134             260000160 

260000163 260000179 

260000186 260000197 

260000201 260000202 

260000227 260000258 

260000260     260000264     

260000265                      260000278 

260000287 260000309 

260000315 260000322 

260000347 260000361 

260000407 260000449 

260000470 = মিাট ৩৩ জন 

ব্যবহামরক পরীক্ষার 

তামরি: 

 

১৭/০৫/২০২২ মি: 

 

ব্যবহামরক পরীক্ষার 

সিয়: 

 

সকাল ১০.০০ ঘটিকা 

হদত 

 

ব্যবহামরক পরীক্ষার 

স্থান: 

 

ঢাকা মজমপও 

কম্পাউন্ড, ঢাকা-

১০০০। 
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1। বনদয়াগ ববজ্ঞবপ্ত ও প্রদবশ পদে উবিবখত বনদে েশনা অনুযায়ী প্রািীদেরদক মমৌবখক পরীক্ষার সময় Online applicant’s copy, বশক্ষাগত 

মযাগ্যতাসহ অন্যান্য সকল মযাগ্যতা ও অবভজ্ঞতার মূল সনে (প্রদযাজয মক্ষদে), মূল ড্রাইবভাং লাইদসন্স [ড্রাইভাে (হালকা) পরদে মক্ষদে], বনদজর বতন 

কবপ রঙীন ছবব, জাতীয় পবরচয়পদের মূল কবপ, নাগবরকত্ব সনদের মূল কবপ, এবাং বলবখত পরীক্ষার প্রদবশপে মমৌবখক / ব্যবহাবরক পরীক্ষা মবাদড ের 

সমু্মদখ প্রেশ েন করদত হদব। মূল সনেসমূদহর একদসট সতযাবয়ত ফদটাকবপ মমৌবখক / ব্যবহাবরক পরীক্ষার সময় কর্তেপদক্ষর বনকট জমা বেদত হদব। 

 

২। ড্রাইভাে (হালকা) পরদে ব্যবহাবরক পরীক্ষায় উত্তীণ ে প্রািীদের মমৌবখক পরীক্ষা আগামী ১৮/০৫/২০২২ মি: তামরদি সকাল ১১.০০ ঘটিকা হদত কক্ষ 

নং: 510 (5  তলা), ডাক অবিদিে, ডাক ভিন, আগােগাঁও, মেরে িাংলা নগে, ঢাকা-1207 –এ অনুবিত হরি। 

 

৩। মমৌবখক / ব্যবহাবরক পরীক্ষায় অাংশগ্রহদণর জন্য মকান টি/বডএ প্রাপ্য নয়। 

 

৪। যিাযি স্বাস্থ্যবববি অনুসরণ কদর মমৌবখক পরীক্ষায় অাংশগ্রহণ করদত হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিতেণ কার্ বারথ ব: 

 

১। জনাি ম াোঃ  বনরুজ্জা ান, মরাগ্রা াে, আইবসটি মসল, ডাক অবিদিে, ডাক ভিন, মেরে িাংলা নগে, আগােগাঁও, ডাক অবিদিে, ঢাকা-1207 

(ওরয়িসাইরট রকারেে অনুরোিসহ)। 

 

(ম াোঃ আলতাফুে েহ ান) 

পবেিালক (ক ী ও সংস্থাপন) 

ও  

সদস্য-সবিি, বনরয়াগ কব টি  

মফান: ০২-৫৮১৬০৭০৬ 

altafur.rahman@bdpost.gov.bd 

 

 


