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ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৬.১১.০১৫.১৯-৩২০ তািরখ: 
০৮ িডেস র ২০২১

২৩ অ হাযণ় ১৪২৮

াপনাপন

জন শাসন ম ণালেয়র ০১-১২-২০২১ ি . তািরেখর ারক নং:০৫.০০.০০০০.১৩৩.১২.০৯৫.২১.-৩৯২ েল
িবিসএস(ডাক) ক াডােরর িনে া  ৪ (চার) জন কমকতােক পেদা িতর পািরেশর পিরে ি েত জাতীয় বতন ল,
২০১৫ এর ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/- টাকা ল  (৩য়) েড পেদা িত দান করা হেলা:

িমক 
ন র

কমকতার নাম, পদিব ও কম ল পেদা িত দান ত পদ

১ জনাব মাঃ শাম ল আলম
পিরচালক (তদ  ও পিরদশন)
বতমােন পা মা ার জনােরল (চ:দা:)
দি ণা ল সােকল, লনা। 

অিতির  মহাপিরচালক/ পা মা ার 
জনােরল/ জনােরল ােনজার, ডাক জীবন 
বীমা/অ , পা াল একােডিম ( ড-৩)।

২ জনাব মাঃ িরয়া ল ইসলাম
পিরচালক (পিরক না)
বতমােন পা মা ার জনােরল (চ:দা:)
উ রা ল সােকল, রাজশাহী

অিতির  মহাপিরচালক/ পা মা ার 
জনােরল/ জনােরল ােনজার, ডাক জীবন 
বীমা/অ , পা াল একােডিম ( ড-৩)।

৩ জনাব মাহা দ রিকব হােসন চৗ রী
ক  পিরচালক

ডাক অিধদ েরর ভৗত অবকাঠােমা উ য়ন ও 
স সারণ িনমাণ ক , ডাক জীবন বীমা, 
ঢাকা। 

অিতির  মহাপিরচালক/ পা মা ার 
জনােরল/ জনােরল ােনজার, ডাক জীবন 
বীমা/অ , পা াল একােডিম ( ড-৩)।

৪ জনাব মাঃ গালাম মা ফা
ক  পিরচালক ( ণকালীন)

বাংলােদশ ডাক িবভােগর অধীন  জরাজীণ 
ডাকঘরস েহর িনমাণ/ নবাসন (২য় পযায়) 

ক , ডাক অিধদ র, ঢাকা। 

অিতির  মহাপিরচালক/ পা মা ার 
জনােরল/ জনােরল ােনজার, ডাক জীবন 
বীমা/অ , পা াল একােডিম ( ড-৩)।

০২। জন ােথ জারী ত এ আেদশ যাগদােনর তািরখ হেত কাযকর হেব। 

১



রা পিতর আেদশ েম,

৮-১২-২০২১

হিরদাস ঠা র
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৪৪৫০
ইেমইল: ds.post1@ptd.gov.bd

ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৬.১১.০১৫.১৯-৩২০ /১ তািরখ: ২৩ অ হাযণ় ১৪২৮
০৮ িডেস র ২০২১

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয়
ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 

১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, রাতন সংসদ ভবন, তজ াও, ঢাকা।
৩) সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) সিচব, অথ িবভাগ, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) সিচব, জন িবভাগ, রা পিতর কাযালয়, ব ভবন, ঢাকা।
৬) রা পিতর সামিরক সিচব, রা পিতর সামিরক সিচেবর দ র, আপন িবভাগ, রা পিতর কাযালয়, ব বভন, ঢাকা।
৭) মহাপিরচালক, ডাক অিধদ র, ডাক ভবন, আগার াও, ঢাকা।
৮) সিচব ও মাননীয় ম ীর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), ম ীর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ
সিচবালয়,ঢাকা।
৯) একা  সিচব, সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১০) উপ পিরচালক, বাংলােদশ সরকারী ণালয়, তজ াও, ঢাকা (পরবত  গেজেট কােশর অ েরাধসহ)।
১১) জনাব মাঃ শাম ল আলম, পিরচালক (তদ  ও পিরদশন), বতমােন পা মা ার জনােরল (চ:দা:), দি ণা ল
সােকল, লনা।
১২) জনাব মাঃ িরয়া ল ইসলাম, পিরচালক (পিরক না), বতমােন পা মা ার জনােরল (চ:দা:), উ রা ল সােকল,
রাজশাহী।
১৩) জনাব মাহা দ রিকব হােসন চৗ রী, ক  পিরচালক, ডাক অিধদ েরর ভৗত অবকাঠােমা উ য়ন ও স সারণ
িনমাণ ক , ডাক জীবন বীমা, ঢাকা।
১৪) জনাব মাঃ গালাম মা ফা, ক  পিরচালক ( ণকালীন), বাংলােদশ ডাক িবভােগর অধীন  জরাজীণ
ডাকঘরস েহর িনমাণ/ নবাসন (২য় পযায়) ক , ডাক অিধদ র, ঢাকা।
১৫) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার (ডাক), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, স নবািগচা, ঢাকা।
১৬) া ামার, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

২


