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নবি নাং-১৪.৩১.০০০০.০১২.০০.০০৩.২২                                        তাবরখ: ১৮.০৯.২০২২ বি:। 

 

বিজ্ঞবি 

 

বিষয়: সহকারী (ডাক অবিদির) পদের ম ৌখিক পরীক্ষার স য়সূখি। 

 

এতদ্বারা সংবিষ্ট সকলের অিগবতর জন্য জানালনা যালে যয, ডাক অবিদিলরর স্মারক নং: 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 জুন, ২০২২ বি: তাবরলে অনুবিত হয়। উক্ত বেবেত পরীক্ষার 

ফোফলের বিবিলত য ৌবেক পরীক্ষার জন্য বনি বাবিত যরােনম্বরিারীলদর (তাবেকা সংযুক্ত) য ৌবেক পরীক্ষার স য়সূবি বনম্নরূপ: 

 

ক্রব ক পলদর না  অবফলসর না  

য ৌবেক 

পরীক্ষার জন্য 

বনি বাবিত 

প্রার্থীগলের 

যরােনম্বর 

য ৌবেক পরীক্ষার তাবরে ও স য় 
য ৌবেক পরীক্ষার 

স্থান 

1.  সহকারী (ডাক অবিদির) ডাক অবিদির, ঢাকা 
সংলযাজনী-১ 

দ্রষ্টব্য 

২৬/0৯/2022 বি:, 

সকাে ৯.00 ঘটিকা হলত। 

কক্ষ নং: 510 (5  

তো), ডাক 

অবিদির, ডাক 

িিন, আগারগাঁও, 

যেলর িাংো নগর, 

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 াোঃ আেতাফুর রহ ান) 

পবরিােক (ক ী ও সংস্থাপন) ও 

সদস্য-সবিি, বনলয়াগ কব টি 

যফান: ০২-৫৮১৬০৭০৬ 

altafur.rahman@bdpost.gov.bd 

 

 

 

বিতরে কায বালর্থ ব: 

 

১। জনাি য াোঃ  বনরুজ্জা ান, যপ্রাগ্রা ার, আইবসটি যসে, ডাক অবিদির, ডাক িিন, যেলর িাংো নগর, আগারগাঁও, ডাক অবিদির, ঢাকা-1207 (ওলয়িসাইলে 

প্রকালের অনুলরািসহ)। 

  

 

১৮.০৯.২০২২ 

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


সংলযাজনী-1 

 

 

সহকারী (ডাক অবিদির) পলদ য ৌবেক পরীক্ষার জন্য বনি বাবিত প্রার্থীগলের যরাে নম্বরসমূহ 

 

140000033 
140000096 
140000155 
140000232 
140000235 
140000297 
140000301 
140000311 
140000358 
140000638 
140000683 
140000899 
140000969 
140001004 

140001057 
140001081 
140001120 
140001121 
140001140 
140001168 
140001223 
140001363 
140001403 
140001559 
140001772 
140001805 
140002019 
140002053 

140002054 
140002101 
140002139 
140002140 
140002223 
140002249 
140002253 
140002298 
140002326 
140002537 
140002627 
140002668 
140002728 
140002815 

140002988 
140003018 
140003134 
140003421 
140003622 
140003683 
140003890 
140003927 
140003943 
140003967 
140004056 
140004064 
140004119 
140004270 

140004304 
140004322 
140004468 
140004641 
140004674 
140004839 
140004955 
140005103 
140005261 
140005361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(য াোঃ আেতাফুর রহ ান) 

পবরিােক (ক ী ও সংস্থাপন) ও 

সদস্য-সবিি, বনলয়াগ কব টি 

যফান: ০২-৫৮১৬০৭০৬ 

altafur.rahman@bdpost.gov.bd 

 

 

 

 

 

১৮.০৯.২০২২ 


