
 

WvK Awa`ß‡ii mg Í̄ wRwcI I cÖavb WvKN‡ii wmwbqi †cv÷gv÷vi I †cv÷gv÷vi‡`i 

bvg I †gvevBj ন রসহ ৭২  পা  অিফেসর তvwjKvt 

 

মে াপিলটন সােকল, ঢাকা-১০০০। 
 

িমকনং ডাকঘেরর নাম কমকতারনাম মাবাইল 

১ ঢাকা িজিপও, ঢাকা 
Rbve L›`Kvi kvnbyi mvweŸi 

০১৭১৬৮৬১৬৭০ 
২  ঢাকা সদর ধান ডাকঘর জনাব মাঃ রােসল ০১৫৫৬-৪৭৬০৯৪- 
৩  নারায়নণগ  ধান ডাকঘর জনাব মাঃ আ ল বাসার আহেমদ ০১৫৫২-৪৫৬৩৩৮ 

 
ক ীয়  সােকল, ঢাকা-১০০০।   

 
িমকনং ডাকঘেরর নাম কমকতারনাম মাবাইল 

১  টা াইল ধান ডাকঘর জনাব মাঃ করামত আলী ০১৫৫২-৩২৭২১৫ 
২  জামাল র ধান ডাকঘর জনাব মিশউর রহমান ০১৯১৩-৫১৬৭৭৯ 
৩ শর র ধান ডাকঘর জনাব মাঃ খাই ল আলম 01916-077748 

৪  ময়মনিসংহ ধান ডাকঘর জনাব মাঃ আ র রা াক ০১৭১৮-৫৮৩৫৪৫ 
৫ ন েকানা ধান ডাকঘর জনাব শােহ ননাহার 

01717-628044 

৬  িকেশারগ  ধান ডাকঘর জনাব িরপন দবনাথ ০১৭৪৭-৬৮৭৮১৫ 
৭ ি গ  ধান ডাকঘর জনাব মাঃ মাসেলম হালদার 

01711-457483 

৮ মািনকগ   ধান ডাকঘর জনাব চ ন মাহা দ 
01742-079058 

৯ গাজী র ধান ডাকঘর জনাব র ল আলম 
01716-434053 

১০ নরিসংদী ধান ডাকঘর জনাব িব াল হােসন 
01716-144996 

বা ল, চ াম 
িমকনং ডাকঘেররনাম কমকতারনাম মাবাইল 

১ চ াম িজিপও জনাব ‡gvt wbRvg DwÏb 01717-091516 

২  ব র ধান ডাকঘর, চ াম জনাব আলম কিরম 01831-610604 

৩ প য়া ধান ডাকঘর জনাব ল মা ফা চৗ রী 
01818-149039 

৪  িসেলট ধান ডাকঘর জনাব িজত চ বত  ০১৭১৭-৯৩২৫৩৬ 
৫ নামগ  ধান ডাকঘর জনাব মাঃ আঃ মািলক 

01715-000142 

৬ হিবগ  ধান ডাকঘর জনাব ি পা িস  রায় 
01718-539690 

৭ মৗলভী বাজার ধান ডাকঘর জনাব ত য় দ চৗ রী ০১৭১২-২৬৮৩৮৪ 
৮  িম া ধান ডাকঘর জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম ০১৮১৯-৪৬৭২৯৫ 

৯ িব-বাড়ীয়া ধান ডাকঘর জনাব মাঃ িসি ক আলী 
01716-943085 

১০ চ দ র ধান ডাকঘর জনাব মাঃ হলাল উি ন 
01816-721643 

১১  নায়াখালী ধান ডাকঘর জনাব মাঃ শাহজাহান (অঃ দাঃ) ০১৫৫৮-৮৩৯৪০০ 
১২ ল ী র ধান ডাকঘর জনাব গালাম মিহ উি ন 

01818-558632 

 



চলমান পাতা 
পাতাঃ০২ 

বা ল, চ াম 
 

১৩ ফনী ধান ডাকঘর জনাব মাঃ িগয়াস উি ন 
01815-607451 

১৪  রা ামা  ধান ডাকঘর জনাব অ ন িবকাশ চাকমা ০১৫৫৮-৬১৫২৮৪ 
১৫ খাগড়াছিড় ধান ডাকঘর জনাব মাঃ বলাল হােসন 

01818-442649 

১৬ রামগড় ধান ডাকঘর জনাব িমত কাি  শীল 
01833-766804 

১৭  বা রবান ধান ডাকঘর মাঃ ল আফসার ০১৮১৯-৬৯৯১৪১ 

১৮ ক বাজার ধান ডাকঘর জনাব গাপাল  দ 
01817-796571 

উ রা ল, রাজশাহী 
িমকনং ডাকঘেরর নাম কমকতারনাম মাবাইল 

১ 
ivRkvnx wRwcI, ivRkvnx W. gynv¤§` wRqvDi ingvb 01869822147 

২ ঘাড়ামারা ধান ডাকঘর জনাব মাঃ শাহা ল ইসলাম 01770-652295 

৩ গাদাগাড়ী ধান ডাকঘর জনাব মাঃ ছাকা উি ন 
01718-540406 

৪ নওগ  ধান ডাকঘর জনাব মাঃ জািহ র রহমান 
01719-976445 

৫ নােটার ধান ডাকঘর জনাব সােহিল লতানা 
01712-213255 

৬ চ পাইনবাবগ  ধান ডাকঘর জনাব মাঃ সােরায়ার জাহান, (At দাঃ) 
01717-136906 

৭  cvebv cÖavb WvKNi 

জনাব কামাল মা ফা শরীফ ০১৭১২-৬২৭৩৬৫ 

৮  wmivRMÄ cÖavb WvKNi 

জনাব মাঃ আ ল লিতফ ০১৭১৬-২৬৪৯২৬ 

৯  
e¸ov cÖavb WvKNi 

জনাব মাঃ রািকব িব াস ০১৭২২-৯৩৬৫৮৯ 

১০ জয় রহাট ধান ডাকঘর জনাব িব ব মার দাস 
01712-645187 

১১ গাইবা া ধান ডাকঘর জনাব মাঃ বা ল হােসন 
01877-677244 

১২  
w`bvRcyi cÖavb WvKNi 

জনাব মাঃ মােজ ল হক ০১৭১৫-২৩৪৯০০ 
১৩ ঠা রগ ও ধান ডাকঘর জনাব মাঃ রায় ল ইসলাম 

01784-376671 

১৪ 

প গড় ধান ডাকঘর জনাব ল  রায় 
01736-473941 

১৫  
iscyi cÖavb WvKNi 

জনাব ইশরত জাহান র ০১৭১৯-৬৫৭০৮৫ 
১৬ িড় াম ধান ডাকঘর জনাব মাসাঃ রভী শারমীন 

01722-416804 

১৭ নীলফামারী ধান ডাকঘর জনাব মাঃ রানার হােসন 
01719-346826 

১৮ লালমিনরহাট ধান ডাকঘর জনাব মাঃ আলী আশরাফ 
01718-066515 

`wÿYvÂj, Lyjbv 

িমকনং ডাকঘেরর নাম কমকতারনাম মাবাইল 
১ 

Lyjbv wRwRI, Lyjbv Rbve †gvt gvneyeyi ingvb 01716-177299 

২ লনা িস  ধান ডাকঘর জনাব অিসত মার মি ক 
01912-925993 

৩ বােগরহাট ধান ডাকঘর জনাব সরদার শিহ ল ইসলাম 
01712-118644 

৪ সাত ীরা ধান ডাকঘর জনাব শখ শাহাবাজ আলী 01728-565317 

৫  
h‡kvi cÖavb WvKNi 

মাঃ আিতকা ল ইসলাম ০১৭২৬-৫০৪৫৮৫ 
৬ িঝনাইদহ ধান ডাকঘর জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম 

01709-266642 



৭ 

মা ড়া ধান ডাকঘর জনাব মাঃ রিবউল 
01754-335327 

              
 
 
 

পাতাঃ ৩ 
`wÿYvÂj, Lyjbv 

 

৮ 

নড়াইল ধান ডাকঘর জনাব মাঃ আসা ামান 
01715-436772 

৯  
Kzwóqv cÖavb WvKNi 

জনাব আ ল কালাম আছাদ ০১৭১৫-৫০৭৫৭৭ 
১০ রাজবাড়ী ধান ডাকঘর জনাব নাজ ল ইসলাম 

01961-615540 

১১ মেহর র ধান ডাকঘর জনাব জ ল ইসলাম 
01739-134996 

১২ য়াডা া ধান ডাকঘর জনাব মািমন চৗ রী 
01312-702905 

১৩  
dwi ỳi cÖavb WvKNi 

জনাব শামস গালাম হােসন ০১৭২৪-১৩৫৩৭৫ 

14 

মাদারী র ধান ডাকঘর জনাব ামল কাি  ঘাষ 
01824-498125 

15 

শিরয়ত র ধান ডাকঘর জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম 
01716-921325 

16  ‡MvcvjMÄ cÖavb WvKNi মাঃ নবীর উি ন মা া ০১৯১২-১০০২১২ 

17 

ংগীপাড়া ধান ডাকঘর জনাব মাঃ জািকর হােসন 
01715-607313 

18  ewikvj cÖavb WvKNi 

মাঃ জয় ল আেবদীন খান ০১৭১৬৫৭৩১০৩ 

19 

ভালা ধান ডাকঘর জনাব মাঃ সাহা ি ন সােহল 
01718975051 

20 

ঝালকা  ধান ডাকঘর জনাব আ ল কালাম শরীফ 
01712-930946 

21 

িপেরাজ র ধান ডাকঘর জনাব কাম ল আহসান 
01714-594367 

22  cUzqvLvjx cÖavb WvKNi 

জনাব কমল  িম ী ০১৭২১-৬৮৫৫২৪ 

23 

বর না ধান ডাকঘর জনাব আ  জাফর 
01758-955458 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


