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তাবরখ: ১২.০৯.২০২২ বি:।

বিজ্ঞবি
বিষয়:

সহকারী বিয়ন্ত্রক (স্ট্যাম্পস) কার্ যালয়য়র সহকারী পবরদর্যক পদের ম ৌখিক পরীক্ষার স য়সূখি।

এতদ্বারা সংবিষ্ট সকয়লর অিগবতর জন্য জািায়িা র্ায়ে যর্, ডাক অবিদিয়রর স্মারক নং: ১৪.৩১.০০০০.০06.11.০০১.১8.13, তাবরখ: 26/05/2019 বি:
মূলে জাবরকৃত বনলয়াগ বিজ্ঞবিটিলত উবিবখত পদসমূলের মলে বিষলয় িবণ িত পলদর বেবখত পরীক্ষা গত ০৪ জুি, ২০২২ বি: তাবরয়ে অনুবিত হয়। উক্ত বলবেত পরীক্ষার
ফলাফয়লর বিবিয়ত য ৌবেক পরীক্ষার জন্য বিি যাবিত যরালিম্বরিারীয়দর (তাবলকা সংযুক্ত) য ৌবেক পরীক্ষার স য়সূবি বিম্নরূপ:

ক্রব ক

1.

পয়দর িা

সহকারী পবরদর্যক

অবফয়সর িা

সহকারী বিয়ন্ত্রক (স্ট্যাম্পস) এর
কার্ যালয়, ঢাকা

য ৌবেক
পরীক্ষার জন্য
বিি যাবিত
প্রার্থীগয়ের
যরালিম্বর
সংয়র্াজিী-১
দ্রষ্টব্য

য ৌবেক পরীক্ষার তাবরে ও স য়

য ৌবেক পরীক্ষার
স্থাি

১৯/0৯/2022 বি:,
সকাল ৯.00 ঘটিকা হয়ত।

কক্ষ িং: 510 (5
তলা), ডাক
অবিদির, ডাক
িিি, আগারগাঁও,
যর্য়র িাংলা িগর,
ঢাকা-1207।

১। মমৌবখক পরীক্ষার তাবরখ, সময় ও স্থান অিবেত কলর প্রার্থীগলণর মমািাইে ম ালন মেবেেক িাংোলদশ বেবমলেড েলত ইলতামলে এসএমএস মপ্ররণ করা েলয়লে।
২। বনলয়াগ বিজ্ঞবি ও প্রলিশ পলে উবিবখত বনলদ িশনা অনুযায়ী প্রার্থীলদরলক মমৌবখক পরীক্ষার সময় Online applicant’s copy, বশক্ষাগত মযাগ্যতাসে
অন্যান্য সকে মযাগ্যতা ও অবিজ্ঞতার মূে সনদ (প্রলযাজয মক্ষলে), বনলজর বতন কবপ রঙীন েবি, জাতীয় পবরচয়পলের মূে কবপ, নাগবরকত্ব সনলদর মূে কবপ, এিং
বেবখত পরীক্ষার প্রলিশপে মমৌবখক পরীক্ষা মিালড ির সম্মুলখ প্রদশিন করলত েলি। মূে সনদসমূলের একলসে সতযাবয়ত লোকবপ মমৌবখক পরীক্ষার সময় কর্তিপলক্ষর
বনকে জমা বদলত েলি।
৩। মমৌবখক পরীক্ষায় অংশগ্রেলণর জন্য মকান টি/বডএ প্রাপ্য নয়।
৪। যর্থাযর্থ স্বাস্থযবিবি অনুসরণ কলর মমৌবখক পরীক্ষায় অংশগ্রেণ করলত েলি।
সংযুক্ত: িণ িনা অনুযায়ী-01 (এক) পাতা।

১২.০৯.২০২২

(য াোঃ আলতাফুর রহ াি)
পবরিালক (ক ী ও সংস্থাপি) ও
সদস্য-সবিি, বিয়য়াগ কব টি
যফাি: ০২-৫৮১৬০৭০৬
altafur.rahman@bdpost.gov.bd

বিতরে কার্ যায়র্থ য:
১। জিাি য াোঃ বিরুজ্জা াি, যপ্রাগ্রা ার, আইবসটি যসল, ডাক অবিদির, ডাক িিি, যর্য়র িাংলা িগর, আগারগাঁও, ডাক অবিদির, ঢাকা-1207 (ওয়য়িসাইয়ে
প্রকায়র্র অনুয়রািসহ)।

সংয়র্াজিী-1
সহকারী বিয়ন্ত্রক (স্ট্যাম্পস) এর কার্ যালয়, ঢাকা এর সহকারী পবরদর্যক পয়দ য ৌবেক পরীক্ষার জন্য বিি যাবিত প্রার্থীগয়ের যরাল িম্বরসমূহ
1100117
1100144
1100430
1100480
1100728
1100843
1101017

1101023
1101205
1101303
1101327
1101466
1101503
1101580

1101599
1101703
1101824
1101862
1102201
1102298
1102409

1102444
1102578
1102759
1102939
1103074
1103169
1103268

1103391
1103646
1103966
1104422
1104450
1104603
1104683

=35 জি
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(য াোঃ আলতাফুর রহ াি)
পবরিালক (ক ী ও সংস্থাপি) ও
সদস্য-সবিি, বিয়য়াগ কব টি
যফাি: ০২-৫৮১৬০৭০৬
altafur.rahman@bdpost.gov.bd

