
     
 

অিনক ও আিনক কম কতাগেণর নােমর তািলকা 
 

অিনক ও আিনক কম কতাগেণর তািলকা 
াইমা

রী ম  
সাব ম  সাব সাব 

ম  
অিনক (অিভেযাগ িন ি  কম কতা) 
  

আিনক (আিপল িন ি  কম কতা) 

ডাক 
অিধদ
র 

ডাক 
অিধদ র 

মহাপিরচাল
কর 

কায ালয় 

এস এম হা র রশীদ-পিরচালক(ডাক)-
ডাক অিধদ র-ঢাকা-১২০৭- মাবাইল: 
০১৭১১১১৯৪৭৭ 
ফানঃ০২-৫৮১৬০৭২৩-
মইলঃharoon.rashid@bdpo

st.gov.bd 

জনাব মা জিহ ল ইসলাম, সিচব (ডাক অিধ 
শাখা), ডাক ও টিলেযাগােযাগ 
 িবভাগ, মাবাইলঃ০১৫৫০১৫৩৬৮৮, 
মইলঃ jspost@ptd.gov.bd 

মে াপ
িলটন 
সােকল 

মে াপিলটন 
সােকল 
অিফস 

খান হাসান মাহা দ ইকবল মা দ-
অিতির  পা মা ার জনােরল-
মে াপিলটন সােকল ঢাকা-
মাবাইলঃ০১৭৭৯৯২২৭৯৭-
মইলঃaddlpmgmetr@gmail

.com 

 
 
 
 
 
এস এম হা র রশীদ-পিরচালক(ডাক)-ডাক 
অিধদ র-ঢাকা-১২০৭- ফানঃ০২-৫৮১৬০৭২৩-
মইলঃharoon.rashid@bdpost.g

ov.bd 

ঢাকা িজিপও মাহা দ মা দ পারেভজ- িসিনয়র 
পা মা ার -ঢাকা িজিপও-
মাবইলঃ০১৯১৭০২৯৫২৭-
মইলঃdpmgdhaka@gmail.c

om 
ঢাকা নগরী 
উ র িবভাগ 

এস এম ওয়া ল ইসলাম- ড  
পা মা ার জনােরল-ঢাকা নগরী উ র 

িবভাগ- মাবাইলঃ০১৭১৭৩৬৩৪৩৩-
মইলঃsmwadudulslm3@gm

ail.com 
ঢাকা নগরী 
দি ণ 
িবভাগ 

কাজী ইসমত জরীন- ড  পা মা ার 
জনােরল-ঢাকা নগরী দি ণ িবভাগ-
মাবাইলঃ০১৭৬০১৪২৮৩০-
মইলঃismat.zarin@bdpost.

gov.bd 
স ং এ  
এয়ার িবভাগ 

হাঃ আখতা ামান- ড  পা মা ার 
জনােরল-স ং এ  এয়ার িবভাগ-
মাবাইলঃ০১৭১৬৭৯৩৬৯২-
মইলঃmdakhtar1977@gma

il.com 
বেদিশক 

ডাক 
সি তা রানী সরকার- ড  পা মা ার 
জনােরল-ফেরন পা -
মাবাইলঃ০১৭২১০৬২৩১৩-
মইলঃforeignpost.dhaka@

gmail.com 
ঢাকা সদর 

ধান 
ডাকঘর 

মাঃ রােসল- পা মা ার-ঢাকা সদর ধান 
ডাকঘর- মাবাইলঃ০১৫৫৬৪৭৬০৯৪-
মইলঃrusel.ib.du@gmail.co

m 
নারায়নগ  মাঃ শাহআলম, পা মা ার-নারায়নগ  



ধান 
ডাকঘর 

ধান ডাকঘর- মাবাইলঃ০১৯২৪৯৫৩৪৮২ 
মইলঃ 

shahalam.bdpost@gmail.
com 

এয়ােরাট 
স ং অিফস 

মাঃ আহাদ িময়া-সহকারী পা মা ার 
জনােরল-এয়ারেপাট স ং অিফস-ঢাকা-

১২২৯- মাবাইলঃ০১৭২০৮০৯৪৫৬-
ফানঃ৮৯০১১০০-ই-
মইলঃapsodhaka@yahoo.co

m 
ক ীয় 

সােকল, 
ঢাকা 

ক ীয় 
সােকল 
অিফস 

আল মাহ ব-অিতির  পা মা ার 
জনােরল- ক ীয় সােকল ঢাকা-
মাবাইলঃ০১৭১৫৩৪২০৪০-
মইলঃaddlpmgcentral@gm

ail.com 

  

ঢাকা িবভাগ মাহা দ ওয়ািহদ উজ জামান, ড  
পা মা ার জনােরল-ঢাকা 

িবভাগেমাবইলঃ-
০১৭১১৯৮০৬৬৯েমইলঃdpmgdhak
a@gmail.com 

টা াইল 
িবভাগ 

মাহা দ ওমর ফা ক- ড  পা মা ার 
জনােরল-টা াইল িবভাগ-
মাবাইলঃ০১৭১২০২৬৩৫২-
মইলঃfaruquepostal@gmai

l.com 
ময়মনিসংহ 
িবভাগ 

সি ত চ  পি ত- ড  পা মা ার 
জনােরল-ময়মনিসংহ িবভাগ-
মাবাইলঃ০১৯৩৮১১৫৯৩৪-
মইলঃsanjupost27@yahoo.c

om 
জামাল র 
িবভাগ 

এ. ক. এম মিন ামান- ড  
পা মা ার জনােরল-জামাল র িবভাগ-
মাবাইলঃ০১৭১৮০১৩২৯৮-
মইলঃakm.monir@bdpost.g

ov.bd 
িকেশারগ  
িবভাগ 

মাঃ সােহ ামান সরকার- ড  
পা মা ার জনােরল-িকেশারগ  িবভাগ-
মাবাইলঃ০১৭৩৫৪০০২৮২-
মইলঃdpmg.bandarbandivi

sion@gmail.com 
আর এম এস 
িভ িবভাগ 

আ ল মােলক- ড  পা মা ার 
জনােরল-আরএমএস ‘িভ’িবভাগ-
মাবাইলঃ০১৯১৫৮৪১০৬০-
মইলঃmalek.sodg@gmail.c

om 
জামাল র 

ধান 
ডাকঘর 

খ কার মিশ র রহমান- পা মা ার-ঢাকা 
সদর ধান ডাকঘর-
মাবাইলঃ০১৯১৩৫১৬৭৭৯-
মইলঃmoshihurrahman196

7@gmail.com 



ময়মনিসংহ 
ধান 

ডাকঘর 

আ ল রা াক- পা মা ার-ময়মনিসংহ 
ধান ডাকঘর- মাবাইলঃ০১৭১৮৫৮৩৫৪৫-
মইলঃapmgmmho.2200@g

mai.com 
টা াইল 

ধান 
ডাকঘর 

আ াহ-আল- নামান- পা মা ার-
টা াইল ধান ডাকঘর- 
মাবাইলঃ০১৭১৮৪৬২৭৭১ 
মইলঃ  

িকেশারগ  
ধান 

ডাকঘর 

জনাব তাহিমনা 
মমতাজ, পা মা ার, িকেশারগ  ধান 
ডাকঘর, মাবাইল:০১৯১৬২৯০৬৫৩, 
ফান:০২৯৯৭৭৬১৬৩৯, 
মইল: tahmina.mamtaz@bd

post.gov.bd 
উ রা
ল 
সােকল, 
রাজশাহী 

সােকল 
অিফস, 
উ রা ল, 
রাজশাহী 

শখ সাই ল ইসলাম-অিতির  
পা মা ার জনােরল-উ রা ল, 

রাজশাহী- মাবাইলঃ০১৯২২৬৬৪২৯২-
মইলঃaddpmgraj@bdpost.g

ov.bd  

  

রাজশাহী 
িজিপও 

ড. মাহা দ িজয়াউর রহমান-িসিনয়র 
পা মা ার-রাজশাহী িজিপও-
মাবাইলঃ০১৮৬৯৮২২১৪৭- মইলঃ 

রাজশাহী 
িবভাগ 

মাহা দ মিন ামন, ড  
পা মা ার জনােরল, রাজশাহী িবভাগ, 
মাবাইল: ০১৭১২৩৮৬৮১৬ 
মইল: 

monirpost@gmail.com 
পাবনা 
িবভাগ 

মাঃ আেনায়ার হােসন- ড  
পা মা ার জনােরল-পাবনা িবভাগ-
মাবাইলঃ০১৭১৫৩৭৮০৭৫-
মইলঃdpmgpostpabna40@

gmail.com 
ব ড়া িবভাগ মাহাঃ আ ল হা ান- ড  পা মা ার 

জনােরল-ব ড়া িবভাগ-
মাবাইলঃ০১৭১২৬৫৯৯৪০-
মইলঃahannan_post_24@ya

hoo.com 
রং র 
িবভাগ 

দীপ মার- ড  পা মা ার জনােরল 
(অঃ দাঃ)-রং র িবভাগ-
মাবাইলঃ০১৭১৬৫৭৫৪০২-
মইলঃpradip510@yahoo.co

m 
িদনাজ র 
িবভাগ 

দীপ মার- ড  পা মা ার 
জনােরল-িদনাজ র িবভাগ-
মাবাইলঃ০১৭১৬৫৭৫৪০২-
মইলঃpradip510@yahoo.co

m 
িদনাজ র 

ধান 
ডাকঘর 

মাঃ মােজ ল হক- পা মা ার-িদনাজ র 
ধান ডাকঘর- মাবাইলঃ০১৭১৫২৩৪৯০০-
মইলঃmazeduldulu16@gm



ail.com 
রং র ধান 
ডাকঘর 

ইসরাত জাহান র-সহকারী পা মা ার 
জনােরল-রং র ধান ডাকঘর-
মাবইলঃ০১৭১৯৬৫৭০৮৫-
মইলঃisratripa11@gmail.c

om 
ব ড়া ধান 
ডাকঘর 

মাঃ রািকব িব াস-সহকারী পা মা ার 
জনােরল-ব ড়া ধান ডাকঘর-
মাবাইলঃ০১৭২২৯৩৬৫৮৯-
মইলঃbmrakib.du0708@g

mail.com 
পাবনা ধান 
ডাকঘর 

কামাল মা ফা শরীফ- পা মা ার-পাবনা 
ধান ডাকঘর- মাবাইলঃ০১৭১২৬২৭৩৬৫-
মইলঃpmhpopabna@gmail.

com 
িসরাজগ  

ধান 
ডাকঘর 

মাঃ আ ল লিতফ- পা মা ার-
িসরাজগ  ধান ডাকঘর- মাবাইলঃ 
০১৭১৬২৬৭৯২৬-
মইলঃabdullatif4965@gma

il.com 
দি ণা
ল 
সােকল, 
লনা 

সােকল 
অিফস, 
দি ণা ল, 
লনা 

মাঃ আিম র রহমান-অিতির  
পা মা ার জনােরল-দি ণা ল লনা-
মাবাইলঃ ০১৭৮৪৬৮০৮২২-
মইলঃaminpost2@yahoo.co

m 

  

লনা 
িজিপও 

জনাব বাইদা লশান আরা, িসিনয়র 
পা মা ার লনা িজি ও, 
মাবাইল:০১৭১১৩৩৫৮৯০ 
মইল: 

moon.gazi@gmail.com 
লনা িবভাগ এফ এম ওয়ালীউ ামান- ড  

পা মা ার জনােরল- লনা িবভাগ-
মাবাইলঃ০১৯১১৭৭০০৭৮-
মইলঃdpmgkhulnadiv@gm

ail.com 
যেশার 
িবভাগ 

িমরা ল হক- ড  পা মা ার 
জনােরল-যেশার িবভাগ-
মাবাইলঃ০১৭১৩৯১১০০৯- মইলঃ 

hmirazul@gmail.com 
ি য়া 

িবভাগ 
মাহা দ মাহিসন উ ীন- ড  
পা মা ার জনােরল- ি য়া িবভাগ-
মাবাইলঃ ০১৭১৭০৩৬৬৫৯ মইলঃ 

dpmg.kst@gmail.com 
ফিরদ র 
িবভাগ 

মাহা দ তির ল ইসলাম- ড  
পা মা ার জনােরল-ফিরদ র িবভাগ-
মাবাইলঃ ০১৯১২২৪২৫৪১- মইলঃ 

trk.islam369@gmail.com 
বিরশাল 
িবভাগ 

, মা: মাহ র রহমান, ড  
পা মা ার জনােরল-বিরশাল িবভাগ-
মাবাইলঃ ০১৭১৬১৭৭২৯৯ 



মইলঃdpmg.barisal@bdpos
t.gov.bd 

প য়াখালী 
িবভাগ 

মা: মাহ র রহমান, ড  পা মা ার 
জনােরল (অঃ দাঃ) প য়াখালী িবভাগ-
মাবাইলঃ ০১৭১৬১৭৭২৯৯ 
মইলঃdpmg.barisal@bdpos

t.gov.bd 
আরএমএস 
‘ই’িবভাগ 

জনাব খ কার মাহা ব হােসন- ড  
পা মা ার জনােরল-আরএমএস 

‘ই’িবভাগ  
মাবাইলঃ ০১৭১৭০৯৫৯২৫ 
মইলঃ  

বিরশাল 
ধান 

ডাকঘর 

জনাব মা: জয় ল আেবদীন খান, 
পা মা ার, বিরশাল ধান ডাকঘর, 
মাবাইল :০১৭১৬৫৭৩১০৩ 

ি য়া ধান 
ডাকঘর 

শামস গালাম হােসন-সহকারী 
পা মা ার জনােরল- ি য়া ধান 

ডাকঘর- মাবাইলঃ ০১৭২৪১৩৫১৭৫-
মইলঃgolamshams770@gm

ail.com 
যেশার ধান 
ডাকঘর 

জনাব আ ল বাকী, পা মা ার, যেশার 
ধান ডাকঘর, মাবাইল: ০১৭১২২৩৬৪৬২ 
মইল: 

ফিরদ র 
ধান 

ডাকঘর 

আ ল কালাম আছাদ- পা মা ার-
 ফিরদ র ডাকঘর- মাবাইলঃ 
০১৭১৫৫০৭৫৭৭- মইলঃ 
kushtia.ho@gmail.com 

প য়াখালী 
ধান 

ডাকঘর 

মা: আ ল হােসন মা া, পা মা ার, 
প াখালী ধান ডাকঘর, মাবাইলঃ 
০১৭১৫৩৮৮৩২৭ মইলঃ 

গাপালগ  
ধান 

ডাকঘর 

মাঃ নবীর উি ন মা া- পা মা ার-
গাপালগ  ধান ডাকঘর 
মাবাইলঃ ০১৯১২১০০২১২ 
মইল: 

abirmolla212@gmail.com 
ব া ল 

সােকল, 
চ াম 

সােকল 
অিফস, 

ব া ল, 
চ াম 

কাজী মা র রশীদ- অিতির  
পা মা ার জনােরল (অঃ দাঃ) ব া ল 

চ াম- মাবাইলঃ ০১৭৪৬৩৬৩৬৩২ 
মইলঃkazimamunurrashid

@gmail.com 

  

চ াম 
িজিপও 

মাঃ িনজাম উ ীন-িসিনয়র পা মা ার-
চ াম িজিপও- মাবাইলঃ ০১৭১৭০৯১৫১৬ 
মইলঃnz_post@yahoo.com 

চ াম 
িবভাগ 

মাঃ মা ফা কামাল- ড  পা মা ার 
জনােরল-চ াম িবভাগ-
মাবাইলঃ০১৭১২৫৪০৯৬৫-
মইলঃdpmg.rangamati450

0@gmail.com 
বা রবান 
িবভাগ 

জনাব মা: তয়ব আলী, ড  
পা মা ার জনােরল (অঃ দাঃ), 



মাবাইল: ০১৮১৮৮৫৭০৭৪ 
রা ামা  
িবভাগ 

জনাব মা: তয়ব আলী, ড  
পা মা ার জনােরল, মাবাইল: 

০১৮১৮৮৫৭০৭৪ 
নায়াখালী 

িবভাগ 
মাই র ইসলাম খাশনবীশ- ড  
পা মা ার জনােরল- নায়াখালী িবভাগ-
মাবাইলঃ০১৭৪৬৬৮৬৪২৮-
মইলঃdpmg38.nd@gmail.c

om 
িম া 

িবভাগ 
মাহা দ মাজাে ল হক- ড  
পা মা ার জনােরল- িম া িবভাগ-
মাবাইলঃ ০১৭১২৫০৪৬২৭ 
মইলঃmozammelpostal@ya

hoo.com 
িসেলট 
িবভাগ 

হা দ আ াহ- ড  পা মা ার 
জনােরল-িসেলট িবভাগ- মাবাইলঃ 

০১৭১৫৩০১১২৬ 
মইলঃ   

m.abdullah@bdpost.gov.b
d 

হিবগ  
িবভাগ 

জীত চ বত - পা মা ার-িসেলট ধান 
ডাকঘর- মাবাইলঃ ০১৭১৭৯৩২৫৩৬-
মইলঃsujit06.sust@yahoo.c

om 
রা ামা  

ধান 
ডাকঘর 

মািনক চ  িসংহ, পা মা ার-রা ামা  
ধান ডাকঘর- মাবাইল: ০১৮৪৫৬৯৩১৮ 
মইল: 

বা রবান 
ধান 

ডাকঘর 

মাঃ বলাল হােসন - পা মা ার-
বা রবান ধান ডাকঘর- 
মাবাইলঃ ০১৮১৮৪৪২৬৪৯ 
মইলঃ 

নায়াখালী 
ধান 

ডাকঘর 

জনাব মা: শাহজাহান, পা মা ার, 
নায়াখালী ধান ডাকঘর, মাবাইলঃ 

০১৭১৬৩৮২১০১ 
িম া ধান 

ডাকঘর 
জনাব আ াহ আল নামান, 
পা মা ার, িম া ধান ডাকঘর, 
মাবাইলঃ ০১৬২২৪৩০২১৫ 

িসেলট ধান 
ডাকঘর 

জনাব দীপ ঘাষ, পা মা ার, িসেলট 
ধান ডাকঘর, ফান: ০২৯৯৬৬৩২৪৭৪  
মইল: 

মৗলভীবাজা
র ধান 
ডাকঘর 

মাঃ আ ল কােদর- পা মা ার -
মৗলভীবাজার ধান ডাকঘর-
মাবাইলঃ০১৭১৫৬৩৩৩৪৯-
মইলঃapmg.habiganjdivi33

00@gmail.com 
িজ এম 
িপ এল 
আই 
পি মা

ল, 

জনােরল 
ােনজার 

এর কায ালয়, 
ডাক জীবন 
বীমা, রং র 

মাঃ আ  তােলব-অিতির  জনােরল 
ােনজার- মাবাইলঃ ০১৭২৬৩১৯৯৬৬ 

মইলঃ  

  



রং র িরিজওনাল 
ােনজােরর 

কায ালয়, 
ডাক জীবন 
বীমা, লনা 

আ ল আলীম-িরিজওনাল ােনজার-ডাক 
জীবন বীমা- লনা-
মাবাইলঃ০১৭১৫৮১২৮০০-
মইলঃalimbpo@gmail.com 

িরিজওনাল 
ােনজােরর 

কায ালয়, 
ডাক জীবন 
বীমা, 
রাজশাহী 

আ ল আলীম-িরিজওনাল ােনজার-ডাক 
জীবন বীমা-রাজশাহী 
মাবাইলঃ ০১৭১৫৮১২৮০০ 
মইলঃalimbpo@gmail.com 

িজ এম 
িপ এল 
আই 

ব া ল, 
ঢাকা 

জনােরল 
ােনজা এর 

কায ালয়, 
ব া ল, 

ঢাকা 

কিবর আহেমদ-অিতির  জনােরল 
ােনজার, ব া ল, ঢাকা – মাবাইলঃ 

০১৭১২৭৯০০৩৪- মইলঃ 
kabirpostbd@gmail.com 

  

িরিজওনাল 
ােনজােরর 

কায ালয়, 
ডাক জীবন 
বীমা, ঢাকা 

মৗ মী রহমান-িরিজওনাল ােনজার-ডাক 
জীবন বীমা-ঢাকা- মাবাইলঃ 
০১৭১১১৭১১৯৭-
মইলঃmoushumirahman22

@gmail.com 
িরিজওনাল 

ােনজােরর 
কায ালয়, 
ডাক জীবন 
বীমা, 
চ াম 

কাজী মা র রশীদ-িরিজওনাল ােনজার-
ডাক জীবন বীমা-চ াম 
মাবাইলঃ ০১৭৪৬৩৬৩৬৩২ 
মইলঃkazimamunurrashid

@gmail.com 
 

পা াল 
একােড
মী, 
রাজশাহী 

অ -
পা াল 

একােডমী-
রাজশাহী 

শখ সাই ল ইসলাম- উপা - (অঃ 
দাঃ)- পা াল একােডমী-রাজশাহী, 
মাবাইলঃ০১৯২২৬৬৪২৯২- 
মইলঃ 

addpmgraj@bdpost.gov.b
d  
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


