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নবি নাং-১৪.৩১.০০০০.০১২.০০.০০৩.২২                                        তাবরখ: ১২.০৯.২০২২ বি:। 

 

বিজ্ঞবি 

 

বিষয়: ডাক অবিদিরেে জুবিয়ে একাউরেে পদের ম ৌখিক পরীক্ষার স য়সূখি। 

 

এতদ্বাো সংবিষ্ট সকরেে অিগবতে জন্য জািারিা যারে যয, ডাক অবিদিরেে স্মােক িং: ১৪.৩১.০০০০.০12.00.০০১.১9.16, তাবিখ: 11/07/2021 বি: 

মূলে জাবিকৃত বিলয়াগ বিজ্ঞবিটিলত উবিবখত পদসমূলেি মলে বিষলয় িবণ িত পলদি বেবখত পিীক্ষা ০৪ জুি, ২০২২ বি: তাবেরে অনুবিত হয়। উক্ত বেবেত পেীক্ষাে 

ফোফরেে বিবিরত য ৌবেক পেীক্ষাে জন্য বিি বাবিত যোেিম্বেিােীরদে (তাবেকা সংযুক্ত) য ৌবেক পেীক্ষাে স য়সূবি বিম্নরূপ: 

 

ক্রব ক পরদে িা  অবফরসে িা  

য ৌবেক 

পেীক্ষাে জন্য 

বিি বাবিত 

প্রার্থীগরেে 

যোেিম্বে 

য ৌবেক পেীক্ষাে তাবেে ও স য় 
য ৌবেক পেীক্ষাে 

স্থাি 

1.  জুবিয়ে একাউরেে ডাক অবিদিে, ঢাকা 
সংরযাজিী-১ 

দ্রষ্টব্য 

২১/0৯/2022 বি:, 

সকাে ৯.00 ঘটিকা হরত। 

কক্ষ িং: 510 (5  

তো), ডাক 

অবিদিে, ডাক 

িিি, আগােগাঁও, 

যেরে িাংো িগে, 

ঢাকা-1207। 

 

১। মমৌবখক পিীক্ষাি তাবিখ, সময় ও স্থাি অিবেত কলি প্রার্থীগলণি মমািাইে ম ালি মেবেেক িাাংোলদশ বেবমলেড েলত ইলতামলে এসএমএস মপ্রিণ কিা েলয়লে। 

 

২। বিলয়াগ বিজ্ঞবি ও প্রলিশ পলে উবিবখত বিলদ িশিা অনুযায়ী প্রার্থীলদিলক মমৌবখক পিীক্ষাি সময় Online applicant’s copy, বশক্ষাগত মযাগ্যতাসে 

অন্যান্য সকে মযাগ্যতা ও অবিজ্ঞতাি মূে সিদ (প্রলযাজয মক্ষলে), বিলজি বতি কবপ িঙীি েবি, জাতীয় পবিচয়পলেি মূে কবপ, িাগবিকত্ব সিলদি মূে কবপ, এিাং 

বেবখত পিীক্ষাি প্রলিশপে মমৌবখক পিীক্ষা মিালড িি সম্মুলখ প্রদশ িি কিলত েলি। মূে সিদসমূলেি একলসে সতযাবয়ত  লোকবপ মমৌবখক পিীক্ষাি সময় কর্তিপলক্ষি 

বিকে জমা বদলত েলি। 

 

৩। মমৌবখক পিীক্ষায় অাংশগ্রেলণি জন্য মকাি টি/বডএ প্রাপ্য িয়। 

 

৪। যর্থাযর্থ স্বাস্থযবিবি অনুসিণ কলি মমৌবখক পিীক্ষায় অাংশগ্রেণ কিলত েলি। 

 

সাংযুক্ত: িণ িিা অনুযায়ী-01 (এক) পাতা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(য াোঃ আেতাফুে েহ াি) 

পবেিােক (ক ী ও সংস্থাপি) ও 

সদস্য-সবিি, বিরয়াগ কব টি 

যফাি: ০২-৫৮১৬০৭০৬ 

altafur.rahman@bdpost.gov.bd 

 

 

 

বিতেে কায বারর্থ ব: 

 

১। জিাি য াোঃ  বিরুজ্জা াি, যপ্রাগ্রা াে, আইবসটি যসে, ডাক অবিদিে, ডাক িিি, যেরে িাংো িগে, আগােগাঁও, ডাক অবিদিে, ঢাকা-1207 (ওরয়িসাইরে 

প্রকারেে অনুরোিসহ)। 

 

  

 

১২.০৯.২০২২ 

http://www.bdpost.gov.bd/


সংরযাজিী-1 

 

 

ডাক অবিদিরেে এে জুবিয়ে একাউরেে পরদ য ৌবেক পেীক্ষাে জন্য বিি বাবিত প্রার্থীগরেে যোে িম্বেসমূহ 

 

 

110001784 

110003729 

110004637 

110005223 

110005483 

110006252 

110007532 

110008047 

110008561 

110009260 

110011976 

110014484 

110014890 

110015162 

110015368 

110015792 

110015843 

110016003 

110016079 

110017147 

110017292 

110017687 

110019493 

110019865 

110020611 

110020911 

110022883 

110023221 

110023249 

110023280 

110024146 

110025521 

110026951 

110028002 

110029322 

110030252 

110030537 

110030633 

110030979 

110031195 

110031472 

110032013 

110033285 

110033374 

110033400 

110033455 

110033641 

110033843 

110034902 

110036246 

110036996 

110037255 

110039298 

110039689 

110039697 
=55 জি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(য াোঃ আেতাফুে েহ াি) 

পবেিােক (ক ী ও সংস্থাপি) ও 

সদস্য-সবিি, বিরয়াগ কব টি 

যফাি: ০২-৫৮১৬০৭০৬ 

altafur.rahman@bdpost.gov.bd 

 

 

 

 

১২.০৯.২০২২ 


