গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
ডাক অধিেপ্তর, ঢাকা-১০০০।

নধি নাং-

১৪.৩১.০০০০.২১৩.০১১.০২.১৩

তাধরখ :

১৪/০৬/২০১৭ ধি:

ধবজ্ঞধপ্ত

সাংধিষ্ট সকদলর অবগধতর জনয জানাদনা যাদে যয, ডাক অধিেপ্তদরর য াস্ট অধিস

ধরেশক
শ (সরাসধর)

দে ৫৪ জন এবাং উ দজলা য াস্টমাস্টার (সরাসধর) দে ৫৪ জন প্রািীদেরদক ধনদ াদগর জনয ধনদ াগ
কধমটি কততক
শ সু াধরশ করা হদ দে। সু াধরশকতত প্রািীদের যরাল নম্বর ধন¤য œ যে া হদলা :-

ক) য াস্ট অধিস

ধরেশক
শ প্রািীদের যরাল নম্বর :- ১১৫৭৫৩, ১৩৩৯৬১, ১৩৯৯৪৮, ১২৪৯৬২, ১০৮৪১০,

১১৯০৭৪, ১২৭৭২৪, ১৪২১৯৮, ১১৬৪৫৬, ১৪১০১৩, ১১৭৬৫৪, ১০৬৫২৪, ১০৭৭০৩, ১৩৭৩০৬,
১৩৪৯৮১, ১২৯৪৪৮, ১২৬২৭২, ১০৯২২৭, ১২১২৪০, ১১৫২৪৩, ১১৪৯০২, ১১৫৬২৮, ১২০২১২,
১০৬৬৯৮, ১০৪২৫৬, ১৪২৪৯৭, ১৩১৫২১, ১১৯১৩৪, ১০৯৯৯৬, ১২৮৪০৬, ১২৭৩৫৩, ১১৯৬৭৮,
১০০৮৫২, ১১৬৩০১, ১০৪২৯২, ১১৩০৯৩, ১১০৬৫৯, ১০১৩৯৯, ১০৩৩৫৬,১৪২৭৯৫, ১৩২৭২৮,
১৩৬১৯৮, ১১০৩৩৩, ১১৮৭৪৫, ১১২৪৮৪, ১০৩৮৬৭, ১৪৩৬৮০, ১০২৪২৮, ১১২২০১,১৪৪৫৯২,
১১৭৭৬৯, ১১৬৭৫৬, ১০১২৮৩, ১১২৯৯৬, = যমাি ৫৪ জন।

খ) উ দজলা য াস্টমাস্টার প্রািীদের যরাল নম্বর :- ২০৫৯২৯, ২২৬৯২৩, ৩৩৩০৮১, ২২৭৮২৬,
২২৪৩১৭, ২৩১১৭৯, ২০০৫২২, ২০৩৬৯৫, ২০৪৮৯৮, ২৩৪৭৭০, ২০৫৮৫৮, ২১২১০৭, ২২৮২৭৮,
২৩০৫৬৩, ২১৫৫২৮, ২০২২৩৯, ২১২১৪২, ২১৫৭৪৪, ২২২২৪৪, ২১২৯৯৯, ২৩৬৮০৩, ২৩৪৯৩৫,
২০১৭৮৮, ২০৭৮৩৪, ২১৭৫৬৪, ২১২২৬৫, ২১০৯৬০, ২১৩৭৬৬, ২০৬৫২০, ২০২১৩৯, ২২৫২৬৮,
২০৪৭২১, ২৩৫৫০৬, ২০৭৫৯৬, ২২৬১০৫, ২০৪২২৫, ২১০০৭৫, ২২০১৪৭, ২২০৩৩৬, ২২২৮৫৪,
২০৪৩৮১, ২১৪০৪৮, ২১৮৭৯৭, ২০২২৭৩, ২০১১০৬, ২১০৮২৬, ২১৬৫৯৪, ২০৯১৭৪, ২১৩৫৩৭,
২০৯৮১০, ২০১৬৯৭, ২০১৮৫০, ২৩৬৯৩৭, ২১০৮৩৮= যমাি ৫৪ জন।

১। উক্ত িলািল বাাংলাদেশ ডাক ধবভাদগর ওদ ব সাইি ধ ধ .ধ নিহমষিিবাংযঢ়ড়াংংঃ.মড়া.নি

াও া

যাদব।
২। উদেধখত ধনবাধিত
শ
প্রািীদের ধনদ াগ ত্র যিাযি কতত শ ক্ষ কততক
শ স্ব-স্ব টিকানা ডাকদযাদগ যপ্রধরত হদব।
৩। ধনবাধিত
শ
প্রািীদের আগামী ০২/০৭/২০১৭ ধি: তাধরদখ

ূবাদে
শ ধনদ াগ দত্র উদেধখত য াস্টমাস্টার

যজনাদরল এর
কাযালদ
শ
ধরদ ািশ করদত হদব।
৪। প্রকাধশত িলািদল যকান তরুটি
সাংরক্ষণ কদর।

(সস ে আহম্মে আলী)
য াস্টমাস্টার যজনাদরল
যমদরা ধলিন সাদকশল, ঢাকা
ও
সভা ধত
ধনদ াগ কধমটি

ধরলধক্ষত হদল তা সাংদশািদনর ক্ষমতা ধনদ াগকারী কতত শ ক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
য াস্টমাস্টার যজনাদরল এর কাযাল
শ
যমদরা ধলিন সাদকশল, ঢাকা-১০০০।
নধি নাং-

১৪.৩১.০০০০.২১৩.০১১.০২.১৩

তাধরখ :

১৪/০৬/২০১৭ ধি:

ধবজ্ঞধপ্ত

সাংধিষ্ট সকদলর অবগধতর জনয জানাদনা যাদে যয, যমদরা ধলিন সাদকশদলর অিীন য াস্টাল অ াদরির
(সরাসধর)

দে ঢাকা নগরী উত্তর ধবভাগ/ঢাকা নগরী েধক্ষণ ধবভাগ/ঢাকা সের প্রিান ডাকঘর-এ (৬ জন),

ঢাকা জজধ ও (২১ জন), নারা ণগঞ্জ প্রিান ডাকঘর (৫ জন), ও সটিশ াং এন্ড এ ার ধবভাদগর যমইল
অ াদরির (সরাসধর) দে ৩৫ জন প্রািীদেরদক ধনদ াদগর জনয ধনদ াগ কধমটি কততক
শ সু াধরশ করা
হদ দে। সু াধরশকতত প্রািীদের যরাল নম্বর ধন¤য œ যে া হদলা :-

ক) ঢাকা নগরী উত্তর ধবভাগ/ঢাকা নগরী েধক্ষণ ধবভাগ/ঢাকা সের প্রিান ডাকঘর-এ য াস্টাল অ াদরির
প্রািীদের যরাল নম্বর :

৩০৪৩২, ৩০১৫৫, ৩০৫২৫, ৩১০৮৬, ৩০৬৫৪, ৩০৯৭৯ = যমাি ০৬ জন।

খ) ঢাকা জজধ ও, ঢাকা-এ য াস্টাল অ াদরির প্রািীদের যরাল নম্বর : ৩৪৬১৩, ৩৪২১৭, ৩৫৮৯৩,
৩৩৬৭৯, ৩৮২৯৫, ৩৩০৭৩, ৩৪০৩৪, ৩৯২৬৯, ৩৬৬৪১, ৩৬২২০, ৩২২৩৯, ৩০৯৩৪, ৩৮৪৫১,
৩৭৪৮৬, ৩০৫৮৬, ৩২৭১৫, ৩৫৬২৩, ৩০৭২৯, ৩২৫৩৬, ৩৮৩৯১, ৩৯৩৬৮, = যমাি ২১ জন।

গ) নারা ণগঞ্জ প্রিান ডাকঘর-এ য াস্টাল অ াদরির প্রািীদের যরাল নম্বর : ৩১১৫২, ৩১৪৩২, ৩১৫২৯,
৩১৩৭৫, ৩১২৯৬ = যমাি ০৫ জন।

ঘ) সটিশ াং এন্ড এ ার ধবভাগ-এ যমইল অ াদরির প্রািীদের যরাল নম্বর : ১০২৪০, ২০১৬২, ১৭৭৩৩, ১৯৩৭০,
১৫৬৮৩, ১০২৬৮, ১৪৩০২, ১৭৪০০, ১৫৬৯৪, ১২৭০৬, ১৯৯৩৫, ১৬৭৯৪, ১৩৬১৭, ১১৭০০, ১৫৪৬৪,

১১৪৩৩, ১৩২৬২, ১০৩৭৬, ১৪০০৩, ১৯৭৪৯, ১২৮৬৪, ১৫২৭৫, ১৬৫৩৪, ১৮৬১৭, ১৯১৬৬, ১৯৬৬৩,
১৩৮২১, ১৭৫৮৩, ১৮০২৭, ১৬৬৯৭, ১৮২৬৩, ১৪৭৮১, ১০৬৯৫, ১৬১৫৮, ২০২৬৫ = যমাি ৩৫ জন

১। উক্ত িলািল বাাংলাদেশ ডাক ধবভাদগর ওদ ব সাইি ধ ধ .ধ নিহমষিিবাংযঢ়ড়াংংঃ.মড়া.নি

াও া

যাদব।
২। উদেধখত ধনবাধিত
শ
প্রািীদের ধনদ াগ ত্র যিাযি কতত শ ক্ষ কততক
শ স্ব-স্ব টিকানা ডাক যযাদগ যপ্রধরত
হদব।
৩। ধনবাধিত
শ
প্রািীদের আগামী ০২/০৭/২০১৭ ধি: তাধরদখ

ূবাদে
শ ডাক ধবভাদগর স্ব-স্ব ইউধনি কমকতশ
শ া

যড ুটি
য াস্টমাস্টার যজনাদরল/য াস্টমাস্টার-এর ধনকি ধরদ ািশ করদত হদব।
৪। প্রকাধশত িলািদল যকান তরুটি
সাংরক্ষণ কদর।

(সস ে আহম্মে আলী)
য াস্টমাস্টার যজনাদরল
যমদরা ধলিন সাদকশল, ঢাকা
ও
সভা ধত
ধনদ াগ কধমটি

ধরলধক্ষত হদল তা সাংদশািদনর ক্ষমতা ধনদ াগকারী কতত শ ক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
য াস্টমাস্টার যজনাদরল এর কাযাল
শ
ূবাঞ্চল,
শ
িট্টগ্রাম।

নধি নাং- কম-১৩/ধ
শ
.ও. অ াংঃ/সংঃধনংঃ ংঃ/১৩

তাধরখ :

১৪/০৬/২০১৭ ধি:

ধবজ্ঞধপ্ত

সাংধিষ্ট সকদলর অবগধতর জনয জানাদনা যাদে যয,
সরাসধর)

ব
ূ াঞ্চল,
শ
িট্টগ্রাম এর অিীন য াস্টাল অ াদরির (
দে ৫০ জন প্রািীদেরদক ধনদ াদগর জনয ধনদ াগ কধমটি কততক
শ সু াধরশ করা হদ দে।

সু াধরশকতত প্রািীদের যরাল নম্বর ধন¤য œ যে া হদলা :-

য াস্টাল অ াদরির প্রািীদের যরাল নম্বর : ২০৫, ৪৬৭, ৫৩০, ৭০৩, ৭৩১, ২০৮৯, ২১২১, ২৯৯৯, ৩৩৯৬,
৩৬৩১, ৪৫২০, ৫৫৪৩, ৫৭৯১, ৫৮৮৯, ৬৩৪৬, ৬৯৭৪, ৭০৩৪, ৭৪৪৫, ৭৯৮৬, ৮৬৫৪, ৯৬০০,
৯৬০৪, ১০০০১, ১০৩৮২, ১০৪৩৮, ১০৯৬৪, ১১৫৮২, ১১৫৮৬, ১১৮২২, ১২২৪০, ১২৯৩৩, ১৩৪১০,
১৩৯০৮, ১৪৮৮২, ১৪৯৭৮, ১৫২৩৩, ১৫৬৯৭, ১৫৮৩৮, ১৬৩০৮, ১৮৫৭৪, ১৮৭১০, ১৮৯৩৬, ১৯০৩১,
১৯১৭৪, ১৯২৭৪, ১৯২৯৪, ২০৭৮৮, ২০৯৪০, ২১৫১৩, ২১৫১৬ = যমাি ৫০ জন

১। উক্ত িলািল বাাংলাদেশ ডাক ধবভাদগর ওদ ব সাইি ধ ধ .ধ নিহমষিিবাংযঢ়ড়াংংঃ.মড়া.নি

াও া

যাদব।
২। উদেধখত ধনবাধিত
শ
প্রািীদের ধনদ াগ ত্র যিাযি কতত শ ক্ষ কততক
শ স্ব-স্ব টিকানা ডাক যযাদগ যপ্রধরত
হদব।
৩। ধনবাধিত
শ
প্রািীদের আগামী ০২/০৭/২০১৭ ধি: তাধরদখ

ূবাদে
শ ডাক ধবভাদগর স্ব-স্ব ইউধনি কমকতশ
শ া

যড ুটি
য াস্টমাস্টার যজনাদরল/য াস্টমাস্টার-এর ধনকি ধরদ ািশ করদত হদব।
৪। প্রকাধশত িলািদল যকান তরুটি
সাংরক্ষণ কদর।

ধরলধক্ষত হদল তা সাংদশািদনর ক্ষমতা ধনদ াগকারী কতত শ ক্ষ

(যমাংঃ ি জুল আজজম)
য াস্টমাস্টার যজনাদরল
ূবাঞ্চল,
শ
িট্টগ্রাম
ও
সভা ধত
ধনদ াগ কধমটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
য াস্টমাস্টার যজনাদরল এর কাযাল
শ
েধক্ষণাঞ্চল, খুলনা।

নধি নাং-

স্টাি-এ/এএ/ধনদ াগ সরাসধর/২০১৫/কন-লুজ

তাধরখ :

১৪/০৬/২০১৭ ধি:

ধবজ্ঞধপ্ত

সাংধিষ্ট সকদলর অবগধতর জনয জানাদনা যাদে যয, েধক্ষণাঞ্চল, খুলনা এর অিীন য াস্টাল অ াদরির (
সরাসধর)

দে ১১০ জন ও যমইল অ াদরির (সরাসধর)

দে ৫৩ জন প্রািীদেরদক ধনদ াদগর জনয ধনদ াগ

কধমটি কততক
শ সু াধরশ করা হদ দে। সু াধরশকতত প্রািীদের যরাল নম্বর ধন¤য œ যে া হদলা :-

ক) য াস্টাল অ াদরির প্রািীদের যরাল নম্বর : ২৭৭১৬, ১৭৯০৮, ১১৯৪১, ০২১১২, ০৬০৩১, ০৫৯৬৪,
১০৪৪৫, ০৭১০২, ১১৩৮৩, ১৩০৯২, ১৪১৮১, ১৭৭২৫, ২৩৭১৪, ১২৩২৭, ১৪২৩০, ১৩৯৭৩, ১০২৯১,
০১৩৬৯, ১৯৬১৪, ১৬৫৫১, ২২৯৪৯, ০৬০১২, ০৮৩৫৮, ৩৬৯১৭, ০৬১২০, ১৪০২৭, ০০৯৮২, ০৫২৪১,
০৭৭৫৯, ৪০৮৮২, ০০৮৭৫, ২০৯৬৪, ৩৪২৮৫, ১৮১৬৬, ১০০৪১, ০১৪৬২, ২৭৪২৮, ০৯৮৭২, ১৮০৪৪,
১৮০৩১, ৩৭৯৭৬, ১৬৭৬৯, ২০৬৯১, ০০২২১, ২২৮২২, ১২৪৪১, ১৪৯৭৪, ২৩৬৭৪, ৩৪৫৩৪, ২৭২৭০,
১৬৮৫৯, ০৩০১৭, ১৪৪৬৭, ১৩৬৮৬, ৩৭৯১৬, ০৮৫৫৮, ৩৪৫৩৫, ৩৭৯৬৩, ০২৯৯৮, ১৫৩৯৮,
২৫১৮৯, ০৪০৮২, ৩৯১৫০, ০৯০৭৭, ২৯১৩০, ৩৪৫৩৬, ০১০৬৩, ৩৯১৫১, ৩৮১০৫, ০৮৬৩৩,
২৩৪৮৯, ০৫৬৩৯, ৩৪২৫১, ১৩৯১১, ১৮০২৭, ১০৯২৫, ৪১৮৮১, ৩৯৩০২, ৩১২৪১, ০৯১৪৩, ৪১৯৬১,
২২৯৯৯, ০৩৮৪৭, ২১১৯০, ২১৯৪৩, ১২৮২৫, ০৪০৬২, ১৮০৫৩, ০৪৭০৫, ০৯৬০৫, ২৯১৬০, ২৩৪১১,
১৯১৩১, ০০৯৪২, ০৯০৯৯, ২৬৪৪৬, ১০৩২০, ১২০৪২, ২৭২৯২, ০০০৫৮, ৪২০৮৮, ১৪৪৬৮, ৩৬৪৯৮,
৩৩৮০৪, ১৮৮০২, ১৫৩৭৫, ৩৮৪৫৫, ০০২৬৬, ১২৯৫২, ১২৮৫৫ = যমাি ১১০ জন।

খ) যমইল অ াদরির প্রািীদের যরাল নম্বর : ০৩৭৮২, ৩৯০৪৫, ১৭৭৮৪, ০৩৫৮১, ০৩২২৩, ২৯৭৪৯,
৪০৮৬৭, ০২৬৬৫, ১৮২৯০, ২৫২৯৯, ২৩৮৫৫, ২১১৬০, ০০০৮৬, ৪২০৯৮, ২০৮১৪, ০৭৪৮৬,
০৬৫৩০, ১৮৭৩৮, ৩০২৭৭, ২০০৬৪, ০১০৯৫, ২৩২৭০, ২০৯৪২, ১৭৭১৭, ০৩৮৭৬, ১৩৬৪৬, ০২০৭৮,
১৩৩১৪, ২৫৫০১, ২৮৩০৩, ৩৪৬৬৯, ২৩৩৫৩, ০৫৯৭৭, ০৫৮১৫, ৩৮২৮৮, ৩৭৩৭১, ০১৯৬৯,
২৬৮৯৩, ২৩৫৪০, ২৮২২০, ৩৫৮৪৮, ১৩১৭৬, ৩৩৩৭৩, ০৯৯১৭, ২৪৮০৫, ৩০৪৮৫, ০১৬০৪,
২১০৭৫, ৩৩২১৪, ১৮৬৯৮, ১৯৪২১, ০৫৭৮০, ৩৯৭৬৩ = যমাি ৫৩ জন।

১। উক্ত িলািল বাাংলাদেশ ডাক ধবভাদগর ওদ ব সাইি ধ ধ .ধ নিহমষিিবাংযঢ়ড়াংংঃ.মড়া.নি

াও া

যাদব।
২। উদেধখত ধনবাধিত
শ
প্রািীদের ধনদ াগ ত্র যিাযি কতত শ ক্ষ কততক
শ স্ব-স্ব টিকানা ডাকদযাদগ যপ্রধরত হদব।
৩। ধনবাধিত
শ
প্রািীদের আগামী ০২/০৭/২০১৭ ধি: তাধরদখ

ূবাদে
শ ডাক ধবভাদগর স্ব-স্ব ইউধনি কমকতশ
শ া

যড ুটি
য াস্টমাস্টার যজনাদরল/য াস্টমাস্টার-এর ধনকি ধরদ ািশ করদত হদব।
৪। প্রকাধশত িলািদল যকান তরুটি
সাংরক্ষণ কদর।

(যমাংঃ শধিকুল আলম)
য াস্টমাস্টার যজনাদরল
েধক্ষণাঞ্চল, খুলনা
ও
সভা ধত
ধনদ াগ কধমটি

ধরলধক্ষত হদল তা সাংদশািদনর ক্ষমতা ধনদ াগকারী কতত শ ক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
য াস্টমাস্টার যজনাদরল এর কাযাল
শ
যকন্দ্রী সাদকশল, ঢাকা।

নধি নাং-

প্রশাসন-এ/এ-৮৭৭০/সরাসধর ধনদ াগ/২০১৩

তাধরখ :

১৪/০৬/২০১৭ ধি:

ধবজ্ঞধপ্ত

সাংধিষ্ট সকদলর অবগধতর জনয জানাদনা যাদে যয, যকন্দ্রী সাদকশদলর অিীন য াস্টাল অ াদরির (
সরাসধর)

দে ২৫ জন ও যমইল অ াদরির (সরাসধর)

দে ১৮ জন প্রািীদক ধনদ াদগর জনয ধনদ াগ

কধমটি কততক
শ সু াধরশ করা হদ দে। সু াধরশকতত প্রািীদের যরাল নম্বর ধন¤য œ যে া হদলা :-

ক) য াস্টাল অ াদরির প্রািীদের যরাল নম্বর : ৭৫৬০৯, ৮১৭৪৮, ৭৮৭৯৭, ৭১৩৪১, ৭২০৮৯, ৭৫৬১৩,
৮১৭৮৪, ৭০৪১৩, ৭৬৪২২, ৮০১৭০, ৭০৬১৭, ৭১৮৪২, ৮২০৯৭, ৮২৭২২, ৭৫২৯৬, ৭১৬১০, ৭৪৪৭৩,
৮২৫২৭, ৭৪৩৮৪, ৭২৭৫৬, ৭৪৯৪৫, ৭৯৯৩৫, ৮১৪৬১,৭৮৭৮৪, ৭৪৯৬৯ = যমাি ২৫ জন।

খ) যমইল অ াদরির প্রািীদের যরাল নম্বর : ৫০০৫৮, ৫৭৮৮৭, ৫৪৫৭৮, ৫০৯৬৭, ৫২১০৬, ৫৬৩৭৮,
৫৫৭৪৬, ৫৪৭১৭, ৫১৪৬৪, ৫০০৯১, ৫৮০১১, ৫৬২২৫, ৫১৯৮৬, ৫৬১৪৭, ৫২৫৮৯, ৫০৯১০, ৫৮১৮৪,
৫০৪২৪ = যমাি ১৮ জন।

১। উক্ত িলািল বাাংলাদেশ ডাক ধবভাদগর ওদ ব সাইি ধ ধ .ধ নিহমষিিবাংযঢ়ড়াংংঃ.মড়া.নি

াও া

যাদব।
২। উদেধখত ধনবাধিত
শ
প্রািীদের ধনদ াগ ত্র যিাযি কতত শ ক্ষ কততক
শ স্ব-স্ব টিকানা ডাকদযাদগ যপ্রধরত হদব।
৩। ধনবাধিত
শ
প্রািীদের আগামী ০২/০৭/২০১৭ ধি: তাধরদখ

ূবাদে
শ ডাক ধবভাদগর স্ব-স্ব ইউধনি কমকতশ
শ া

যড ুটি
য াস্টমাস্টার যজনাদরল/য াস্টমাস্টার-এর ধনকি ধরদ ািশ করদত হদব।

৪। প্রকাধশত িলািদল যকান তরুটি
সাংরক্ষণ কদর।

(আব্দুোহ আল মাহবুবুর রশীে)
য াস্টমাস্টার যজনাদরল
যকন্দ্রী সাদকশল, ঢাকা
ও
সভা ধত
ধনদ াগ কধমটি

ধরলধক্ষত হদল তা সাংদশািদনর ক্ষমতা ধনদ াগকারী কতত শ ক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
য াস্টমাস্টার যজনাদরল এর কাযাল
শ
উত্তরাঞ্চল, রাজশাহী।

নধি নাং- স্টাি-এ/সরাসধর ধরকরুি/ধ ও অ াদরির/২০১৪(১)

তাধরখ :

১৪/০৬/২০১৭ ধি:

ধবজ্ঞধপ্ত

সাংধিষ্ট সকদলর অবগধতর জনয জানাদনা যাদে যয, উত্তরাঞ্চল, রাজশাহী এর অিীন য াস্টাল অ াদরির (
সরাসধর) দে ৫১ জন প্রািীদেরদক ধনদ াদগর জনয ধনদ াগ কধমটি কততক
শ সু াধরশ করা হদ দে।
সু াধরশকতত প্রািীদের যরাল নম্বর ধন¤য œ যে া হদলা :-

য াস্টাল অ াদরির প্রািীদের যরাল নম্বর : ৩২৪৪০, ৩২৮২৭, ১৬৭০৬, ৩০১০২, ১২৫৩১, ৩৭২৯৩,
১২৫২৭, ৩৭২৯২, ৩৫৩০৭, ২৮৩৭৯, ১৪৫৮২, ১৪০৪৫, ৩৬৫৪৩, ৩৩৬৫৯, ০৩৮১৩, ০৩২৯২,
০১৮৪৭, ০১৫৩১, ০০৫৫১, ৩৬৬৯৮, ৩৫২৮২, ৩৩৭৪৮, ৩৩৪৪৭, ৩০৯৮৪, ২৮৫৬২, ২৮৫১৮,
২৭১৪৯, ২৬৪০০, ২২৯৭৭, ২২৫৭৩, ২১৭৮৩, ২১৬১১, ২১৩৫৮, ১৯৬৯২, ১৮০৯৮, ১৬৬৮৩, ১৬০২৭,
১৫২৭৪, ১৪৮১৮, ১৩৮৬১, ১২৩০২, ১২২০৭, ১১৯৪৩, ০৯৮২৬, ০৭৫৮২, ০৬৮১৫, ০১০৭০, ৩৩৬১৮,
২৬৭৬১, ২১১৭৪, ২০৮৮২ = যমাি ৫১ জন

১। উক্ত িলািল বাাংলাদেশ ডাক ধবভাদগর ওদ ব সাইি ধ ধ .ধ নিহমষিিবাংযঢ়ড়াংংঃ.মড়া.নি

াও া

যাদব।
২। উদেধখত ধনবাধিত
শ
প্রািীদের ধনদ াগ ত্র যিাযি কতত শ ক্ষ কততক
শ স্ব-স্ব টিকানা ডাকদযাদগ যপ্রধরত হদব।
৩। ধনবাধিত
শ
প্রািীদের আগামী ০২/০৭/২০১৭ ধি: তাধরদখ

ূবাদে
শ ডাক ধবভাদগর স্ব-স্ব ইউধনি কমকতশ
শ া

যড ুটি
য াস্টমাস্টার যজনাদরল/য াস্টমাস্টার-এর ধনকি ধরদ ািশ করদত হদব।
৪। প্রকাধশত িলািদল যকান তরুটি
সাংরক্ষণ কদর।

ধরলধক্ষত হদল তা সাংদশািদনর ক্ষমতা ধনদ াগকারী কতত শ ক্ষ

(যমাংঃ শধিকুল আলম)
য াস্টমাস্টার যজনাদরল
উত্তরাঞ্চল, রাজশাহী
ও
সভা ধত
ধনদ াগ কধমটি

