
অধিদপ্তরেে নাম দপ্তরেে নাম ইউধনরেে নাম তথ্য প্রদানকােী কম মকতমাগণ

ডাক অধিপ্তে মহাপধেচালরকে কার্ মালয় মুহঃ জহুরুল আলম-পধেচালক(সেবোহ ও মুদ্রণ)-ডাক অধিদপ্তে-ঢাকা-১২০৭-ফ ানঃ০২-৫৮১৬০৭২৫-

ফমইলঃzahurul.alam@bdpost.gov.bd

ফমররাপধলেন সারকমল অধ স খান হাসান ফমাহাম্মদ ইকবল মাসুদ-অধতধেক্ত ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-ফমররাপধলেন সারকমল ঢাকা-

ফমাবাইলঃ০১৭৭৯৯২২৭৯৭-ফমইলঃaddlpmgmetr@gmail.com

ঢাকা ধজধপও জনাব ফমাঃ ফসালায়মান খান, পধেদ মশক (প্রশাসন) -ঢাকা ধজধপও-ফমাবাইলঃ০১৭১৬৮৬১৬৭০-

ফমইলঃgpo.dhaka@bdpost.gov.bd

ঢাকা নগেী উত্তে ধবভাগ এস এম ওয়াদুদুল ইসলাম-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-ঢাকা নগেী উত্তে ধবভাগ-

ফমাবাইলঃ০১৭১৭৩৬৩৪৩৩-ফমইলঃsmwadudulslm3@gmail.com

ঢাকা নগেী দধিণ ধবভাগ কাজী ইসমাত ফজেীন-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-ঢাকা নগেী দধিণ ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭৬০১৪২৮৩০-

ফমইলঃismat.zarin@bdpost.gov.bd

সটি মিং এন্ড এয়াে ধবভাগ মুহাঃ আখতারুজ্জামান-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-সটি মিং এন্ড এয়াে ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১৬৭৯৩৬৯২-

ফমইলঃmdakhtar1977@gmail.com

ববরদধশক ডাক সধিতা োনী সেকাে-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল- রেন ফপাস্ট-ফমাবাইলঃ০১৭২১০৬২৩১৩-

ফমইলঃforeignpost.dhaka@gmail.com

ঢাকা সদে প্রিান ডাকঘে ফমাঃ োরসল-সহকােী ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-ঢাকা সদে প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৫৫৬৪৭৬০৯৪-

ফমইলঃrusel.ib.du@gmail.com

নাোয়নগঞ্জ প্রিান ডাকঘে ফমাঃ শাহআলম-ফপাস্টমাস্টাে-নাোয়নগঞ্জ প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৯২৪৯৫৩৪৮২-

ফমইলঃshahalam.bdpost@mail.com

এয়ারোে ম সটি মিং অধ স ফমাঃ আজহারুল হক-সহকােী ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-এয়ােরপাে ম সটি মিং অধ স-ঢাকা-১২২৯-

ফমাবাইলঃ০১৭২০৮০৯৪৫৬-ফ ানঃ৮৯০১১০০-ই-ফমইলঃapsodhaka@yahoo.com

ফকন্দ্রীয় সারকমল অধ স আল মাহবুব-অধতধেক্ত ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-ফকন্দ্রীয় সারকমল ঢাকা-ফমাবাইলঃ০১৭১৫৩৪২০৪০-

ফমইলঃaddlpmgcentral@gmail.com

ঢাকা ধবভাগ ফমাহাম্মদ মাসুদ পােরভজ-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-ঢাকা ধবভাগ-ফমাবইলঃ০১৯১৭০২৯৫২৭-

ফমইলঃdpmgdhaka@gmail.com

তথ্য প্রদানকােী কম মকতমাগরণে নারমে তাধলকা

ডাক অধিদপ্তে

ফমররাপধলেন সারকমল

ফকন্দ্রীয় সারকমল, ঢাকা



োঙ্গাইল ধবভাগ ফমাহাম্মদ ওমে  ারুক-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-োঙ্গাইল ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১২০২৬৩৫২-

ফমইলঃfaruquepostal@gmail.com

ময়মনধসিংহ ধবভাগ সধঞ্জত চন্দ্র পধন্ডত-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-ময়মনধসিংহ ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৯৩৮১১৫৯৩৪-

ফমইলঃsanjupost27@yahoo.com

জামালপুে ধবভাগ এ.ফক এম মধনরুজ্জামান-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-জামালপুে ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১৮০১৩২৯৮-

ফমইলঃakm.monir@bdpost.gov.bd

ধকরশােগঞ্জ ধবভাগ ফশখ সাইফুল ইসলাম-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-ধকরশােগঞ্জ ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৯২২৬৬৪২৯২-

ফমইলঃdpmg.kishoreganj@bdpost.gov.bd

আে এম এস ধভ ধবভাগ আব্দুল মারলক-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-আেএমএস ‘ধভ’ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৯১৫৮৪১০৬০-

ফমইলঃmalek.sodg@gmail.com

জামালপুে প্রিান ডাকঘে ফমাঃ মধশউে েহমান-ফপাস্টমাস্টাে-জামালপুে প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৯১৩৫১৬৭৭৯-

ফমইলঃmoshihurrahman1967@gmail.com

ময়মনধসিংহ প্রিান ডাকঘে আব্দুল োজ্জাক-ফপাস্টমাস্টাে-ময়মনধসিংহ প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৭১৮৫৮৩৫৪৫-

ফমইলঃapmgmmho.2200@gmai.com

োঙ্গাইল প্রিান ডাকঘে ফমাঃ ফকোমত আলী-ফপাস্টমাস্টাে-োঙ্গাইল প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৫৫২৩২৭২১৫-

ফমইলঃkaramatalipmg.postal@gmail.com

ধকরশােগঞ্জ প্রিান ডাকঘে ফমাহাঃ মাহবুরব এলাহী-ফপাস্টমাস্টাে-ধকরশােগঞ্জ প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৭১৫১৯১১৭৫-ই-

ফমইলঃmahboobeelahee9@gmail.com

সারকমল অধ স, উত্তোিল, োজশাহী ফমাঃ মাসুদ খাঁন-অধতধেক্ত ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-উত্তোিল োজশাহী-ফমাবাইলঃ০১৭১১১১৩৯৭১-

ফমইলঃmasud369@gmail.com

োজশাহী ধজধপও ড. ফমাহাম্মদ ধজয়াউে েহমান-ধসধনয়ে ফপাস্টমাস্টাে-োজশাহী ধজধপও-ফমাবাইলঃ০১৮৬৯৮২২১৪৭-ফমইলঃ

োজশাহী ধবভাগ ফমাহাম্মদ ওয়াধহদ উজ জামান-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-োজশাহী ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১১৯৮০৬৬৯-

ফমইলঃmdwahiduzzaman2006@gmail.com

পাবনা ধবভাগ ফমাঃ আরনায়াে ফহারসন-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-পাবনা ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১৫৩৭৮০৭৫-

ফমইলঃdpmgpostpabna40@gmail.com

বগুড়া ধবভাগ ফমাহাঃ আব্দুল হান্নান-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-বগুড়া ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১২৬৫৯৯৪০-

ফমইলঃahannan_post_24@yahoo.com

েিংপুে ধবভাগ ফমাঃ আজাদুল ইসলাম-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-েিংপুে ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১২৬৬০৬২৭-

ফমইলঃazadccr570@yahoo.com

ডাক অধিদপ্তে

ফকন্দ্রীয় সারকমল, ঢাকা

উত্তোিল সারকমল, 

োজশাহী



ধদনাজপুে ধবভাগ প্রদীপ কুমাে-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-ধদনাজপুে ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১৬৫৭৫৪০২-

ফমইলঃpradip510@yahoo.com

ধদনাজপুে প্রিান ডাকঘে ফমাঃ মারজদুল হক-ফপাস্টমাস্টাে-ধদনাজপুে প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৭১৫২৩৪৯০০-

ফমইলঃmazeduldulu16@gmail.com

েিংপুে প্রিান ডাকঘে ইসোত জাহান নূে-সহকােী ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-েিংপুে প্রিান ডাকঘে-ফমাবইলঃ০১৭১৯৬৫৭০৮৫-

ফমইলঃisratripa11@gmail.com

বগুড়া প্রিান ডাকঘে ফমাঃ োধকব ধবশ্বাস-সহকােী ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-বগুড়া প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৭২২৯৩৬৫৮৯-

ফমইলঃbmrakib.du0708@gmail.com

পাবনা প্রিান ডাকঘে কামাল ফমাস্ত া শেী -ফপাস্টমাস্টাে-পাবনা প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৭১২৬২৭৩৬৫-

ফমইলঃpmhpopabna@gmail.com

ধসোজগঞ্জ প্রিান ডাকঘে ফমাঃ আব্দুল লধত -ফপাস্টমাস্টাে-ধসোজগঞ্জ প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৭১৬২৬৭৯২৬-

ফমইলঃabdullatif4965@gmail.com

সারকমল অধ স, দধিণািল, খুলনা ফমাঃ আবু তারলব-অধতধেক্ত ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-দধিণািল খুলনা-ফমাবাইলঃ০১৭২৬৩১৯৯৬৬-

ফমইলঃaddlpmgkhl@gmail.com

খুলনা ধজধপও ফমাঃ মাহবুবুে েহমান-ধসধনয়ে ফপাস্টমাস্টাে-খুলনা ধজধপও-ফমাবাইলঃ০১৭১৬১৭৭২৯৯-

ফমইলঃmahbubdpmg25@gmail.com

খুলনা ধবভাগ এ  এম ওয়ালীউজ্জামান-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-খুলনা ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৯১১৭৭০০৭৮-

ফমইলঃdpmgkhulnadiv@gmail.com

র্রশাে ধবভাগ ধমোজুল হক-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-র্রশাে ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১৩৯১১০০৯-

ফমইলঃhmirazul@gmail.com

কুধিয়া ধবভাগ খন্দকাে মাহবুব ফহারসন-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-কুধিয়া ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১৭০৯৫৯২৫-

ফমইলঃdpmgkst@gmail.com

 ধেদপুে ধবভাগ ফমাহাম্মদ তধেকুল ইসলাম-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল- ধেদপুে ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৯১২২৪২৫৪১-

ফমইলঃtrk.islam369@gmail.com

বধেশাল ধবভাগ ফমাহাম্মদ ফমাহধসন উদ্দীন-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-বধেশাল ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১৭০৩৬৬৫৯-

ফমইলঃdpmg.barisal@bdpost.gov.bd

পটুয়াখালী ধবভাগ ফমাহাম্মদ ফমাহধসন উদ্দীন-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-বধেশাল ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১৭০৩৬৬৫৯-

ফমইলঃdpmg.barisal@bdpost.gov.bd

আেএমএস ‘ই’ধবভাগ ফমাঃ ধমজানুে েহমান-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-আেএমএস ‘ই’ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১২৬৩৫৬০৪-

ফমইলঃmiganbdj@gmail.com

ডাক অধিদপ্তে

উত্তোিল সারকমল, 

োজশাহী

দধিণািল সারকমল, খুলনা



বধেশাল প্রিান ডাকঘে ফমাঃ জয়নুল আরবধদন খান-ফপাস্টমাস্টাে-বধেশাল প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৭১৬৫৭৩১০৩

কুধিয়া প্রিান ডাকঘে আবুল কালাম আছাদ-ফপাস্টমাস্টাে-কুধিয়া প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৭১৫৫০৭৫৭৭-

ফমইলঃkushtia.ho@gmail.com

র্রশাে প্রিান ডাকঘে ফমাঃ আধতকারুল ইসলাম-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ও ফপাস্টমাস্টাে-র্রশাে প্রিান ডাকঘে-

ফমাবাইলঃ০১৭২৬৫০৪৫৮৫-ফমইলঃatikarulislam@gmail.com

 ধেদপুে প্রিান ডাকঘে শামস ফগালাম ফহারসন-সহকােী ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল- ধেদপুে প্রিান ডাকঘে-

ফমাবাইলঃ০১৭২৪১৩৫১৭৫-ফমইলঃgolamshams770@gmail.com

পটুয়াখালী প্রিান ডাকঘে কমল কৃষ্ণ ধমধি-ফপাস্টমাস্টাে-পটুয়াখালী প্রিান ডাকঘে

ফগাপালগঞ্জ প্রিান ডাকঘে ফমাঃ নবীে উধদ্দন ফমাল্লা-ফপাস্টমাস্টাে-ফগাপালগঞ্জ প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৯১২১০০২১২-

ফমইলঃnabirmolla212@gmail.com

সারকমল অধ স, পূব মািল, চট্টগ্রাম ফমাঃ আধমনুে েহমান-অধতধেক্ত ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-পূব মািল চরগ্রাম-ফমাবাইলঃ০১৭৮৪৬৮০৮২২-

ফমইলঃaminpost2@yahoo.com

চট্টগ্রাম ধজধপও ফমাঃ ধনজাম উদ্দীন-ধসধনয়ে ফপাস্টমাস্টাে-চট্টগ্রাম ধজধপও-ফমাবাইলঃ০১৭১৭০৯১৫১৬-

ফমইলঃnz_post@yahoo.com

চট্টগ্রাম ধবভাগ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-চট্টগ্রাম ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১৫৩০১১২৬-

ফমইলঃm.abdullah@bdpost.gov.bd

বান্দেবান ধবভাগ ফমাঃ সারহদুজ্জামান সেকাে-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-বান্দেবান ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭৩৫৪০০২৮২-

ফমইলঃdpmg.bandarbandivision@gmail.com

োঙ্গামাটি ধবভাগ ফমাঃ ফমাস্ত া কামাল-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-োঙ্গামাটি ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১২৫৪০৯৬৫-

ফমইলঃdpmg.rangamati4500@gmail.com

ফনায়াখালী ধবভাগ মাইনূে ইসলাম ফখাশনবীশ-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-ফনায়াখালী ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭৪৬৬৮৬৪২৮-

ফমইলঃdpmg38.nd@gmail.com

কুধমল্লা ধবভাগ ফমাঃ মনজুরুল আলম-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-কুধমল্লা ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১০৭৫৯৫৯২-

ফমইলঃdpmgcomilla2020@gmail.com

ধসরলে ধবভাগ ফমাহাম্মদ ফমাজারম্মল হক-ফডপুটি ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-ধসরলে ধবভাগ-ফমাবাইলঃ-

ফম০১৭১২৫০৪৬২৭ফমইলঃmozammelpostal@yahoo.com

হধবগঞ্জ ধবভাগ ফমাঃ আব্দুল কারদে-সহকােী ফপাস্টমাস্টাে ফজনারেল-হধবগঞ্জ ধবভাগ-ফমাবাইলঃ০১৭১৫৬৩৩৩৪৯-

ফমইলঃapmg.habiganjdivi3300@gmail.com

ডাক অধিদপ্তে

পূব মািল সারকমল, চট্টগ্রাম

দধিণািল সারকমল, খুলনা



োঙ্গামাটি প্রিান ডাকঘে অেন ধবকাশ চাকমা-ফপাস্টমাস্টাে-োঙ্গামাটি প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৬২৮৫১৫৫৪৯-

ফমইলঃrangamatiho@gmail.com

বান্দেবান প্রিান ডাকঘে ফমাঃ নুরুল আ ছাে-ফপাস্টমাস্টাে-বান্দেবান প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৬২৮৫১৫৫৪৯-

ফমইলঃnurulabsar8363@gmail.com

ফনায়াখালী প্রিান ডাকঘে আব্দুল মারলক-ফপাস্টমাস্টাে-ফনায়াখালী প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৮১৯৮৭৪১১৬-

ফমইলঃpmnoakhali@gmail.com

কুধমল্লা প্রিান ডাকঘে ফমাঃ শধহদুল ইসলাম-ফপাস্টমাস্টাে-কুধমল্লা প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৮১৯৪৬৭২৯৫-

ফমইলঃcumillahpo3500@gmail.com

ধসরলে প্রিান ডাকঘে সুজীত চক্রবতী-ফপাস্টমাস্টাে-ধসরলে প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৭১৭৯৩২৫৩৬-

ফমইলঃsujit06.sust@yahoo.com

ফমৌলভীবাজাে প্রিান ডাকঘে তন্ময় ফদ ফচৌধুেী-ফপাস্টমাস্টাে-ফমৌলভীবাজাে প্রিান ডাকঘে-ফমাবাইলঃ০১৭১২২৬৮৩৮৪-

ফমইলঃtonmoypostal74@gmail.com

ফজনারেল ম্যারনজাে এে কার্ মালয়, ডাক 

জীবন বীমা, েিংপুে

ফমাঃ আমান উল্লযা মজুমদাে-অধতধেক্ত ফজনারেল ম্যারনজাে-ডাক জীবন বীমা-েিংপুে-

ফমাবাইলঃ০১৭১১৪৬০৪৪৪-ফমইলঃamanullahmajumder@gmail.com

ধেধজওনাল ম্যারনজারেে কার্ মালয়, ডাক 

জীবন বীমা, খুলনা

আব্দুল আলীম-ধেধজওনাল ম্যারনজাে-ডাক জীবন বীমা-খুলনা-ফমাবাইলঃ০১৭১৫৮১২৮০০-

ফমইলঃalimbpo@gmail.com

ধেধজওনাল ম্যারনজারেে কার্ মালয়, ডাক 

জীবন বীমা, োজশাহী

ফমাস্তাক আহরমদ-ধেধজওনাল ম্যারনজাে-ডাক জীবন বীমা-েিংপুে-ফমাবাইলঃ০১৭৭৩৫০০০০৩-

ফমইলঃmostaq.ahmed@bdpost.gov.bd

ফজনারেল ম্যারনজা এে কার্ মালয়, পূব মািল, 

ঢাকা

ফমাহাম্মদ তাধেকুল ইসলাম-অধতধেক্ত ফজনারেল ম্যারনজাে-ডাক জীবন বীমা-ঢাকা-

ফমাবাইলঃ০১৭১১৪৮৪০৯৬-ফমইলঃtarik.islam@bdpost.gov.bd

ধেধজওনাল ম্যারনজারেে কার্ মালয়, ডাক 

জীবন বীমা, ঢাকা

ফমৌসুমী েহমান-ধেধজওনাল ম্যারনজাে-ডাক জীবন বীমা-ঢাকা-ফমাবাইলঃ০১৭১১১৭১১৯৭-

ফমইলঃmoushumirahman22@gmail.com

ধেধজওনাল ম্যারনজারেে কার্ মালয়, ডাক 

জীবন বীমা, চট্টগ্রাম

মামুনুে েশীদ-ধেধজওনাল ম্যারনজাে-ডাক জীবন বীমা-চট্টগ্রাম-ফমাবাইলঃ০১৭৪৬৩৬৩৬৩২-

ফমইলঃkazimamunurrashid@gmail.com

ফপাস্টাল একারডমী, 

োজশাহী

অধ্যি-ফপাস্টাল একারডমী-োজশাহী কধবে আহরমদ-উপাধ্যি-ফপাস্টাল একারডমী-োজশাহী-ফমাবাইলঃ০১৭১২৭৯০০৩৪-

ফমইলঃkabirpostbd@gmail.com

ডাক অধিদপ্তে

ধজ এম ধপ এল আই 

পূব মািল, ঢাকা

ধজ এম ধপ এল আই 

পধিমািল, েিংপুে

পূব মািল সারকমল, চট্টগ্রাম


