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১৫ আষাঢ ়১৪২৮

াপনাপন

ডাক অিধদ েরর িবিসএস (ডাক) ক াডার  িন বিণত ০৩ (িতন) জন কমকতা- ক জাতীয় বতন ল, ২০১৫ এর
৩৫,৫০০-৬৭,০১০/- টাকা বতন ম  ড  পা মা ার জনােরল/সমমান (৬  ড) পেদ পেদা িত দান করা
হেলা:

িমক নং কমকতার নাম, পদিব ও বতমান কম ল পেদা িত দান ত পেদর নাম ও ড

১ ২ ৩
১. এফ এম ওয়ািলউ ামান

িডিপএমিজ (চলিত দািয় )
লনা িবভাগ, লনা।

ড  পা মা ার জনােরল/সমমান
 (৬  ড)

২. জনাব এ ক এম মিন ামান
শাখা কমকতা (এসএ আর)
ডাক অিধদ র, ঢাকা।

ড  পা মা ার জনােরল/সমমান
 (৬  ড)

৩. জনাব মাহা দ তির ল ইসলাম
িডিপএমিজ (চলিত দািয় )
ফিরদ র িবভাগ, ফিরদ র।

ড  পা মা ার জনােরল/সমমান
 (৬  ড)

০২।      জন ােথ জাির ত এ আেদশ পেদা িত দান ত পেদ যাগদােনর তািরখ হেত কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,

১



২৯-৬-২০২১

হিরদাস ঠা র
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৪৪৫০
ইেমইল: ds.post1@ptd.gov.bd

ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৬.১২.০০৪.১৭.১৭৮/১(১৬) তািরখ: ১৫ আষাঢ ়১৪২৮
২৯ ন ২০২১

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, রাতন সংসদ ভবন, তজ াও, ঢাকা।
৩) িসিনয়র সিচব, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) িসিনয়র সিচব, অথ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৫) সিচব, জন িবভাগ, রা পিতর কাযালয়, ব ভবন, ঢাকা।
৬) রা পিতর সামিরক সিচব ( ন দািয় ), রা পিতর সামিরক সিচেবর দ র, আপন িবভাগ, রা পিতর কাযালয়,
ব ভবন, ঢাকা।
৭) মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), মহাপিরচালক এর দ র, ডাক অিধদ র, ঢাকা।
৮) অিতির  সিচব, অিতির  সিচব (ডাক)-এর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ,বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৯) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১০) একা  সিচব (অিতির  দািয় ), সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১১) উপপিরচালক, বাংলােদশ সরকারী ণালয়, তজ াও, ঢাকা (পরবত  গেজেট কােশর অ েরাধসহ)।
১২) িচফ একাউ স ও ফাই া  অিফসার (ডাক), ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ , স নবািগচা, ঢাকা।
১৩) িসে ম এনািল , আইিস  সল, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (এ িবভােগর
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১৪) জনাব এফ এম ওয়ািলউ ামান, িডিপএমিজ (চলিত দািয় ), লনা িবভাগ, লনা।
১৫) জনাব এ ক এম মিন ামান, শাখা কমকতা (এসএ আর) , ডাক অিধদ র, ঢাকা।
১৬) জনাব মাহা দ তির ল ইসলাম, িডিপএমিজ (চলিত দািয় ) , ফিরদ র িবভাগ, ফিরদ র।

২


