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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক অিধদ র, ঢাকা-১২০৭। 

www.bdpost.gov.bd 
 

 
নিথ নং-১৪.৩১.০০০০.০১২.০০.০০৩.২২/২২                                     তািরখ: ০৮.০১.২০২৩ ি : 

 

িব ি  
 

িবষয়:  ডাক অিধদ র, ঢাকা এর “স ট া িরক কাম কি উটার অপােরটর ( েনাটাইিপ )” পেদর বহািরক ও মৗিখক পরী ার 
সময় িচ। 

 
এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, ডাক অিধদ েরর ারক নং: ১৪.৩১.০০০০.০12.00.০০১.১9.16, তািরখ: 

11/07/2021 ি : েল জাির ত িনেয়াগ িব ি েত উি িখত পদস েহর মে  িবষেয় বিণত পেদর িলিখত পরী া গত ০৪ ন, ২০২২ ি : 
তািরেখ অ ি ত হয়। উ  িলিখত পরী ার ফলাফেলর িভি েত বহািরক পরী ার জ  িনবািচত রাল ন রধারীেদর (তািলকা সং ) 

বহািরক পরী ার সময় িচ িন প: 
 

িমক পেদর নাম অিফেসর নাম 

বহািরক 
পরী ার জ  

িনবািচত 
াথ গেণর 
রালন র 

বহািরক পরী ার 
তািরখ ও সময় 

বহািরক পরী ার 
ান 

বহািরক পরী ার 
িবষয় 

1. 

স ট া িরক 
কাম কি উটার 

অপােরটর 
( েনাটাইিপ ) 

ডাক অিধদ র, 
ঢাকা 

সংেযাজনী-১ 
 

16/01/2023 ি : 
সকাল ৯.00 ঘ কা 

হেত। 

কি উটার াব (২য় 
তলা), ডাক অিধদ র, 
ডাক ভবন, আগারগ ও, 

শের বাংলা নগর, 
ঢাকা-1207। 

স টিলিপ + 
কি উটার া র 

 

িনেদশনাস হ: 
 

1. বহািরক পরী ার তািরখ, সময় ও ান অবিহত কের াথ গেণর মাবাইল ফােন টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড হেত ইেতামে  
এসএমএস রণ করা হেয়েছ। 
 

2. বহািরক পরী ায় উ ীণ াথ েদর মৗিখক পরী া পরবত  িদন সকাল 9.00 ঘ কা হেত অ ি ত হেব। অিনবায কারেণ মৗিখক 
পরী ার তািরখ পিরবতন হেল তা বহািরক পরী ার সময় াথ েদর জািনেয় দয়া হেব। মৗিখক পরী ার তািরখ, সময় ও ান 
সং া  িবি ি  বহািরক পরী ার িদন ডাক অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট কাশ করা হেব। মৗিখক পরী ার জ  াথ গেণর িনকট 

থক কান এসএমএস রণ করা হেব না। 
 

3. িনেয়াগ িব ি  ও েবশ পে  উি িখত িনেদশনা অ যায়ী াথ েদরেক বহািরক ও মৗিখক পরী ার সময় Online 
applicant’s copy, িশ াগত যা তাসহ অ া  সকল যা তা ও অিভ তার ল সনদ ( েযাজ  ে ), কাটার পে  

মাণ িহেসেব ল সনদ, স  তালা িনেজর িতন কিপ সত ািয়ত রঙীন ছিব, জাতীয় পিরচয়পে র ল কিপ, নাগিরক  সনেদর ল কিপ, 
এবং িলিখত পরী ার েবশপ  বহািরক ও মৗিখক পরী া বােডর স ুেখ দশন করেত হেব। ল সনদস েহর একেসট সত ািয়ত 
ফেটাকিপ মৗিখক পরী ার সময় ক পে র িনকট জমা িদেত হেব। 
 

4. বহািরক পরী ায় কােনা অস পায় অবল ন করেল াথ র িব ে  যথাযথ আইনা গ ব া হণ করা হেব। 
 

5. হািজরা তািলকা, কি উটার টাইপেট  পরী ার টাইপ ত া ও স টিলিপ পরী ার স টিলিপ নাট িতিলিপ ত ার া েরর সােথ 
সংি  সকল কাগজপে  পরী াথ র া েরর সাম  থাকা বা তা লক। 
 
 

 



2 
 

6. জন শাসন ম ণালেয়র িবিধ-১ শাখার এস,আর,ও ন র-304-আইন/2019, তািরখ: সে র ২৪, ২০১৯ ি : এর মা েম জাির ত 
“ম ণালয় বা িবভােগর সং  অিধদ র, পিরদ র এবং দ েরর কমন পদ িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৯” সং া  গেজট াপন এর 
তপিশল-২, এবং তপিশল-৩ অ যায়ী ডাক অিধদ র, ঢাকা এর “স ট া িরক কাম কি উটার অপােরটর ( েনাটাইিপ )” পেদর 

বহািরক পরী া হণ করা হেব। 
 

7. বহািরক / মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  কান এ/িডএ া  নয়। 
 

8. যথাযথ া িবিধ অ সরণ কের বহািরক / মৗিখক পরী ায় অংশ হণ করেত হেব। 
 
সং : বণনা অ যায়ী-০১ (এক) পাতা। 
 
 

 
 

 
 
 

( মাঃ আলতা র রহমান) 
পিরচালক (কম  ও সং াপন) ও 

সদ -সিচব, িনেয়াগ কিম  
ফান: ০২-৫৮১৬০৭০৬ 

altafur.rahman@bdpost.gov.bd 
 
িবতরণ কাযােথ: 
 
১। জনাব মাঃ মিন ামান, া ামার, আইিস  সল, ডাক অিধদ র, ডাক ভবন, শের বাংলা নগর, আগারগ ও, ডাক অিধদ র, ঢাকা-1207 
(ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)। 
 

 

০৮.০১.২০২৩ 
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  সংেযাজনী-১ 

পেদর নাম 
অিফেসর 

নাম 
বহািরক পরী ার জ  িনবািচত াথ গেণর রাল ন রস হ 

স ট া িরক 
কাম কি উটার 

অপােরটর 
( েনাটাইিপ ) 

ডাক 
অিধদ র, 

ঢাকা 

=১২০ জন 

  
 

 


