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বনদ াগ বফজ্ঞবপ্ত 
 

ডাক অবধদপ্তয, ঢাকা, পাস্টার বপ্রবটাং পপ্র, টাংগী, গাজীপুয ও আর্ন্তজাবতক ডাক বাফযক্ষণ অবপ, ঢাকা এয আওতাধীন যাজস্ব খাতভূক্ত শূন্য 

দমূদ অস্থা ীবাদফ যাবয বনদ াদগয বনবভত্ত াদবত ফবণ তত দতত ফাাংরাদদদয প্রকৃত/স্থা ী নাগবযকদদয বনকট দত অনরাইদন 

(http://dgbpo.teletalk.com.bd) আদফদন ত্র আফান কযা মাদে। 
 

 

ক্রবভক 

নাং 

দদয নাভ ও পফতন পের/পেড     

(জাতী  পফতন পের,২০১৫ 

অনুাদয) 

শূন্য 

দদয 

াংখ্যা 

বক্ষাগত ও অন্যান্য পমাগ্যতা ইউবনট/অবপদয নাভ/ 

কভ তস্থর 

পম পজরায প্রাথীগণ আদফদন 

কযদত াযদফন 

১. জুবন য একাউদটট 

(১২৫০০-৩০২৩০) 

(পেড-১১) 

 

০৮ পকান স্বীকৃত বফববফদ্যার  দত স্দাতক ফা 

ভভাদনয বডবে। 

ভে ফাাংরাদদ ক) ঢাকা, নাযা ণগঞ্জ, 

গাজীপুয, মুন্সীগঞ্জ, 

ভাবনকগঞ্জ, নযবাংদী, 

পবযদপুয, ভাদাবযপুয,  

যাজফাবি, বয তপুয, 

টাঙ্গাইর, বকদাযগঞ্জ, 

জাভারপুয, পযপুয, 

ভ ভনবাং, পনত্রদকানা, 

চট্টোভ, কক্সফাজায, 

ফান্দযফান, খাগিাছবি, 

যাাংগাভাটি, পনা াখারী, 

পপনী, রক্ষীপুয, কুবভল্লা, 

চাঁদপুয, ব্রাক্ষণফািী া, 

বদরট, বফগঞ্জ, 

পভৌরবীফাজায, সুনাভগঞ্জ, 

যাজাী, নাদটায, নওগাঁ, 

চাঁাইনফাফগঞ্জ, াফনা, 

বযাজগঞ্জ, ফগুিা, 

জ পুযাট, যাংপুয, 

গাইফান্ধা, নীরপাভাযী, 

রারভবনযাট, কুবিোভ, 

বদনাজপুয, ঠাকুযগাঁও, 

ঞ্চগি, খুরনা, ফাদগযাট, 

াতক্ষীযা, মদায, 

বঝনাইদ, 

চু াডাঙ্গা,  ভাগুিা, 

নিাইর, কুবি া, 

পভদযপুয, ফবযার, 

পবারা, বদযাজপুয, 

ঝারকাঠি, টু াখারী, 

ফযগুনা পজরায প্রাথীগণ 

আদফদন কযদত াযদফন। 

খ) কর পজরায এবতভ ও 

াবযবযক প্রবতফন্ধী পকাটায 

প্রাথীগণ আদফদন কযদত 

াযদফন। 

২. ইন্সদক্টয অফ পাস্ট 

অবপদ/ ইন্সদক্টয অফ  

পযরওদ  পভইর াবব ত/ 

ইন্সদক্টয অফ 

বএরআই/ইন্সট্রাক্টয, 

বটিব,(ইন্সদক্টয অফ 

পাস্ট অবপদ)/ ইন্সট্রাক্টয, 

বটিব (ইন্সদক্টয অফ 

আযএভএ) 

(১১৩০০-২৭৩০০) 

(পেড-১২) 

৯১ পকান স্বীকৃত বফববফদ্যার  দত স্দাতক ফা 

ভভাদনয বডবে। 

ভে ফাাংরাদদ 

৩. স্ট্রীায কাভ বযটাচায 

(১১৩০০-২৭৩০০) 

(পেড-১২) 

 

০১ (ক) পকান স্বীকৃত পফাড ত দত ভাধ্যবভক 

স্কুর াটি তবপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষা  

উত্তীণ ত; 

(খ) পকান স্বীকৃত পফাড ত 

ইন্সটিটিউট/প্রবতষ্ঠান দত বপ্রবটাং 

পটকদনারবজ/োবপক্স আট ত এ পট্রড 

পকা তধাযী; এফাং 

(গ) প্রথভ পেবণয অপদট বপ্রবটাং 

পপ্র/প্যাদকবজাং বল্পকাযখানা  স্ট্রীায 

কাভ বযটাচায বদদফ ৫ (াঁচ) ফৎদযয 

ফাস্তফ অববজ্ঞতা। 

পাস্টার বপ্রবটাং 

পপ্র, টাংগী, 

গাজীপুয। 

৪. কাযী (ডাক অবধদপ্তয) 

(১১০০০-২৬৫৯০) 

(পেড-১৩) 

 

০৪ (ক) পকান স্বীকৃত বফববফদ্যার  দত 

স্দাতক ফা ভভাদনয বডবে। 

(খ) কবিউটায চারনা  অববজ্ঞতািন্ন 

দত দফ। 

ডাক অবধদপ্তয, 

ঢাকা। 

৫. াঁট বরবকায কাভ 

কবিউটায অাদযটয 

(পস্টদনাোপায) 

(১১০০০-২৬৫৯০) 

(পেড-১৩) 

 

০৬ (ক) পকান স্বীকৃত বফববফদ্যার  দত 

অন্যূন বিতী  পেবণ ফা ভভাদনয 

ববজবএদত স্দাতক ফা ভভাদনয বডবে ; 

(খ) কবিউটায ব্যফাদযয দক্ষতা; এফাং 

(গ) াঁটবরবদত প্রবত বভবনদট ফবনম্ন 

গবত ইাংদযবজ ও ফাাংরা মথাক্রদভ ৮০ ব্দ 

ও ৫০ ব্দ এফাং কবিউটায মুদ্রাক্ষয 

ইাংদযবজ ও ফাাংরা মথাক্রদভ ৩০ ব্দ ও 

২৫ ব্দ থাকদত দফ। 

ডাক অবধদপ্তয, 

ঢাকা। 

৬. উদজরা পাস্টভাস্টায 

(১১০০০-২৬৫৯০) 

(পেড-১৩) 

 

 

 

 

৯৬ পকান স্বীকৃত বফববফদ্যার  দত বিতী  

পেবণ ফা ভভাদনয ববজবএ-পত স্দাতক 

বডবে। 

ভে ফাাংরাদদ 
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৭. কবিউটায অাদযটয 

(১১০০০-২৬৫৯০) 

(পেড-১৩) 

 

০১ পকান স্বীকৃত বফববফদ্যার  দত বফজ্ঞান 

বফবাদগ স্দাতক (ম্মান) ফা ভভাদনয 

বডবে ; এফাং কবিউটায মুদ্রাক্ষদয প্রবত 

বভবনদট ফাাংরা  ২৫ ব্দ এফাং ইাংদযবজদত 

৩০ দব্দয গবত াংবিি বফলদ   

Standard Aptitude Test 

এ উত্তীণ ত দত দফ। 

ডাক অবধদপ্তয, 

ঢাকা। 

৮. ভদনাটাই কীদফাড ত 

অাদযটয 

(১১০০০-২৬৫৯০) 

(পেড-১৩) 

 

০১ (ক) পকান স্বীকৃত বফববফদ্যার  দত 

স্দাতক ফা ভভাদনয বডবে ; 

(খ) প্রথভ পেবণয বপ্রবটাং পপ্রদ ইাংদযবজ  

ও ফাাংরা উব  বালা  স্ব াংবক্র  

কদিাবজন ভদনাটাই কী পফাড ত 

চারনা  ২ (দুই) ফৎদযয অববজ্ঞতা : 

এফাং 

(গ) কবিউটায চারনা  অববজ্ঞতা 

থাকদত দফ। 

পাস্টার বপ্রবটাং 

পপ্র, টাংগী, 

গাজীপুয। 

৯. উচ্চভান কাযী 

(১০,২০০-২৪৬৮০) 

(পেড-১৪) 

 

০৩ (ক) পকান স্বীকৃত বফববফদ্যার  দত 

অন্যূন বিতী  পেবণ ফা ভভাদনয 

ববজবএদত স্দাতক ফা ভভাদনয বডবে ; 

(খ) কবিউটায ব্যফাদযয দক্ষতা; এফাং 

(গ)কবিউটায মুদ্রাক্ষদয প্রবত বভবনদট 

ফবনম্ন গবত ইাংদযবজ ও ফাাংরা  

মথাক্রদভ ৩০ ব্দ ও ২৫ ব্দ থাকদত 

দফ। 

ডাক অবধদপ্তয, 

ঢাকা। 

১০. াঁট মুদ্রাক্ষবযক কাভ 

কবিউটায অাদযটয 

(পস্টদনাটাইবস্ট) 

(১০,২০০-২৪৬৮০) 

(পেড-১৪) 

 

০৮ (ক) পকান স্বীকৃত বফববফদ্যার  দত 

অন্যূন বিতী  পেবণ ফা ভভাদনয 

ববজবএদত স্দাতক ফা ভভাদনয বডবে ; 

(খ) কবিউটায ব্যফাদযয দক্ষতা; এফাং 

(গ) াঁটবরবদত প্রবত বভবনদট ফবনম্ন 

গবত ইাংদযবজ ও ফাাংরা মথাক্রদভ ৭০ ব্দ 

ও ৪৫ ব্দ এফাং কবিউটায মুদ্রাক্ষয 

ইাংদযবজ ও ফাাংরা মথাক্রদভ ৩০ ব্দ ও 

২৫ ব্দ থাকদত দফ 

ডাক অবধদপ্তয, 

ঢাকা। 

১১. কূাব ায 

(১০২০০-২৪৬৮০) 

(পেড-১৪) 

০১ পকান স্বীকৃত বফববফদ্যার  দত ফাবণজূ 

অনুলদদয পম পকান বফলদ  স্দাতক ফা 

ভভাদনয বডবে। 

পাস্টার বপ্রবটাং 

পপ্র, টাংগী, 

গাজীপুয। 

১২. পভবনম্যান (অপদট 

বপ্রবটাং/পরটায বপ্রবটাং) 

(১০২০০-২৪৬৮০) 

(পেড-১৪) 

 

০১ (ক) পকান স্বীকৃত পফাড ত দত উচ্চ 

ভাধ্যবভক াটি তবপদকট ফা ভভাদনয 

যীক্ষা  উত্তীণ ত ; 

(খ) প্রথভ পেবণয বপ্রবটাং পপ্রদয আধুবনক 

অপদট বপ্রবটাং পভবন যক্ষণাদফক্ষণ ও 

বযচারনা  ৭ (াত) ফছদযয ফাস্তফ 

অববজ্ঞতা ; এফাং 

(গ) স্ব াংবক্র  বপ্রবটাং পপ্র বযচারনা  

দক্ষতা থাকদত দফ। 

পাস্টার বপ্রবটাং 

পপ্র, টাংগী, 

গাজীপুয। 

১৩. একাউট এূাবদটট 

(৯৭০০-২৩৪৯০) 

(পেড-১৫) 

০৪ পকান স্বীকৃত পফাড ত দত উচ্চ ভাধ্যবভক 

াটি তবপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষা  

উত্তীণ ত; 

আর্ন্জতাবতক ডাক 

বাফযক্ষণ অবপ, 

ঢাকা। 

১৪. ড্রাপটম্যান 

(৯৭০০-২৩,৪৯০) 

(পেড-১৫) 

০১ পকান স্বীকৃত ইনবস্টটিউট/ প্রবতষ্ঠান দত 

ড্রাপটম্যানী াটি তবপদকটধাযী। 

ডাক অবধদপ্তয, 

ঢাকা। 

১৫. ড্রাইবায (বাবয) 

(৯৭০০-২৩৪৯০) 

(পেড-১৫) 

 

০২ (ক) পকান স্বীকৃত পফাড ত দত ভাধ্যবভক 

াটি তবপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষা  উত্তীণ ত 

দত দফ এফাং 

(খ) বাবয গাবি চারনায বফধ ড্রাইববাং 

রাইদন্স বাবি গাবি চারনা  ০২ (দুই) 

ফৎদযয ফাস্তফ অববজ্ঞতা থাবকদত দফ। 

পাস্টার বপ্রবটাং 

পপ্র, টাংগী, 

গাজীপুয। 

 

 

 

 

 



১৬. ড্রাইবায (ারকা) 

(৯৩০০-২২,৪৯০) 

(পেড-১৬) 

 

০২ (ক) পকান স্বীকৃত পফাড ত দত ভাধ্যবভক 

াটি তবপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষা  উত্তীণ ত 

এফাং 

(খ) ারকা/বাযী গাবি চারনায বফধ 

ড্রাইববাং রাইদন্স ারকা/বাযী গাবি  

চারনা  ০২ (দুই) ফৎদযয ফাস্তফ 

অববজ্ঞতা থাকদত দফ। 

ডাক অবধদপ্তয, 

ঢাকা। 

১৭. অবপ কাযী কাভ 

কবিউটায মুদ্রাক্ষবযক 

(৯৩০০-২২,৪৯০) 

(পেড-১৬) 

 

০৫ (ক) পকান স্বীকৃত পফাড ত দত অন্যূন 

বিতী  বফবাগ ফা ভভাদনয বজবএদত 

উচ্চ ভাধ্যবভক াটিবপতদকট ফা ভভাদনয 

যীক্ষা  উত্তীণ 

(খ) কবিউটায ব্যফাদযয দক্ষতা; এফাং 

(গ)কবিউটায মুদ্রাক্ষদয প্রবত বভবনদট 

ফবনম্নগবত ইাংদযবজ ও ফাাংরা  মথাক্রদভ 

৩০ ব্দ ও ২৫ ব্দ থাকদত দফ। 

ডাক অবধদপ্তয, 

ঢাকা। 

১৮. পভববনস্ট 

(৯৩০০-২২,৪৯০) 

(পেড-১৬) 

 

০১ (ক) পকান স্বীকৃত পফাড ত দত উচ্চ 

ভাধ্যবভক াটি তবপদকট ফা ভভাদনয 

যীক্ষা  উত্তীণ ত; এফাং 

(খ) পকান স্বীকৃত পফাড ত/ইন্সটিটিউট/ 

প্রবতষ্ঠান দত ইদরকবট্রকূার/ 

পভকাবনকূার পট্রড পকা তধাযী। 

 

ডাক অবধদপ্তয, 

ঢাকা। 

১৯. ডাটা এবি অাদযটয 

(৯৩০০-২২৪৯০) 

(পেড-১৬) 

 

০৪ পকান স্বীকৃত পফাড ত দত উচ্চ ভাধ্যবভক 

াটি তবপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষা  উত্তীণ ত 

এফাং কবিউটায মুদ্রাক্ষদয প্রবত বভবনদট 

ফাাংরা  ২০ ব্দ এফাং ইাংদযবজদত ২০ 

দব্দয গবত াংবিি বফলদ   

Standard Aptitude Test 

এ উত্তীণ ত দত দফ। 

ডাক অবধদপ্তয, 

ঢাকা। 

২০. পাস্টার অাদযটয 

(৯৩০০-২২৪৯০) 

(পেড-১৬) 

 

০১ (ক) পকান স্বীকৃত পফাড ত দত উচ্চ 

ভাধ্যবভক াটি তবপদকট ফা ভভাদনয 

যীক্ষা  উত্তীণ ত ; এফাং 

(খ) াংবিি কাদজয অববজ্ঞতা 

কবিউটায চারনা  অববজ্ঞতা। 

পাস্টার বপ্রবটাং 

পপ্র, টাংগী, 

গাজীপুয। 

২১. পেবনাং পভবনম্যান 

(৯৩০০-২২৪৯০) 

(পেড-১৬) 

 

০১ (ক) পকান স্বীকৃত পফাড ত দত  ভাধ্যবভক 

স্কুর াটি তবপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষা  

উত্তীণ ত ; এফাং 

(খ) পকান খ্যাতনাভা বপ্রবটাং পপ্রদ 

অপদট পেদট এফাং অপদট পেদটয 

পেবনাং বট্রটদভদটয উয ৩ (বতন) 

ফৎদযয ফাস্তফ  অববজ্ঞতা। 

পাস্টার বপ্রবটাং 

পপ্র, টাংগী, 

গাজীপুয। 

২২. কাযী পভবনম্যান 

(৯৩০০-২২৪৯০) 

(পেড-১৬) 

 

০১ (ক) পকান স্বীকৃত পফাড ত দত  ভাধ্যবভক 

স্কুর াটি তবপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষা  

উত্তীণ ত ; এফাং 

(খ) খ্যাতনাভা বপ্রবটাং পপ্রদ আধুবনক 

অপদট বপ্রবটাং পভবন বযচারনা ও 

যক্ষণাদফক্ষদণ ৩ (বতন) ফৎদযয ফাস্তফ 

অববজ্ঞতা। 

পাস্টার বপ্রবটাং 

পপ্র, টাংগী, 

গাজীপুয। 

২৩. ফাইন্ডায পরায 

(৮৫০০-২০৫৭০) 

(পেড-১৯) 

 

০১ (ক) পকান স্বীকৃত পফাড ত দত  ভাধ্যবভক 

স্কুর াটি তবপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষা  

উত্তীণ ত ; এফাং 

(খ) বির ম্যানুদ র, পভকাবনকূার 

ফাইন্ডাবয এফাং বপবনবাং অাদযন 

কাদজয অববজ্ঞতা থাকদত দফ। 

পাস্টার বপ্রবটাং 

পপ্র, টাংগী, 

গাজীপুয। 

ক)  ঢাকা, নাযা নগঞ্জ, 

নযবাংদী, পবযদপুয, 

ভাদাবযপুয, যাজফাবি, 

বয তপুয, টাঙ্গাইর, 

বকদাযগঞ্জ, জাভারপুয, 

পযপুয, ভ ভনবাং, 

পনত্রদকানা, চট্টোভ, 

কক্সফাজায, ফান্দযফান, 

খাগিাছবি, যাাংগাভাটি, 

২৪. ইনকম্যান 

(৮৫০০-২০৫৭০) 

(পেড-১৯) 

 

০২ (ক) পকান স্বীকৃত পফাড ত দত  ভাধ্যবভক 

স্কুর াটি তবপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষা  

উত্তীণ ত ; এফাং 

(খ) বিবনাং, ওদ বরাং, লুবব্রদকন, ইন্বকাং 

ডাবিাং, অপদট বপবডাং এফাং পরটায 

পাস্টার বপ্রবটাং 

পপ্র, টাংগী, 

গাজীপুয। 



পপ্র বপ্রবটাং পভবদন কাদজয অববজ্ঞতা। পনা াখারী, পপনী, কুবভল্লা, 

চাঁদপুয, ব্রাক্ষনফািী া, 

বদরট, বফগঞ্জ, 

পভৌরবীফাজায, সুনাভগঞ্জ, 

যাজাী, নাদটায, নওগাঁ, 

চাঁাইনফাফগঞ্জ, াফনা, 

বযাজগঞ্জ, ফগুিা, 

জ পুযাট, যাংপুয, 

গাইফান্ধা, নীরপাভাযী, 

রারভবনযাট, কুবিোভ, 

বদনাজপুয, ঠাকুযগাঁও, 

ঞ্চগি, খুরনা, ফাদগযাট, 

াতক্ষীযা, মদায, 

বঝনাইদ, 

চু াডাঙ্গা,  ভাগুিা, 

নিাইর, কুবি া, 

পভদযপুয, ফবযার, 

পবারা, বদযাজপুয, 

টু াখারী পজরায প্রাথীগণ 

আদফদন কযদত াযদফন। 

খ) কর পজরায এবতভ ও 

াবযবযক প্রবতফন্ধী পকাটায 

প্রাথীগণ আদফদন কযদত 

াযদফন। 

২৫. প্যাকায 

(৮৫০০-২০৫৭০) 

(পেড-১৯) 

০২ ক) পকান স্বীকৃত পফাড ত দত ভাধ্যবভক স্কুর 

াটি তবপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষা  উত্তীণ ত 

এফাং 

(খ) সুস্বাদস্থূয অবধকাযী দত দফ। 

পাস্টার বপ্রবটাং 

পপ্র, টাংগী, 

গাজীপুয। 

২৬. পাট তায 

(৮২৫০-২০০১০) 

(পেড-২০) 

০১ (ক) পকান স্বীকৃত পফাড ত দত  ভাধ্যবভক 

স্কুর াটি তবপদকট ফা ভভদনয যীক্ষা  

উত্তীণ ত ; এফাং 

(খ) সুস্বাদস্থূয অবধকাযী দত দফ। 

পাস্টার বপ্রবটাং 

পপ্র, টাংগী, 

গাজীপুয। 

২৭. অবপ া ক 

(৮২৫০-২০০১০) 

(পেড-২০) 

১৬ পকান স্বীকৃত পফাড ত দত  ভাধ্যবভক স্কুর 

াটি তবপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষা  উত্তীণ ত 

ডাক অবধদপ্তয, ঢাকা 

ও 

পাস্টার বপ্রবটাং 

পপ্র, টাংগী, 

গাজীপুয। 

২৮. বনযাত্তা প্রযী 

(৮২৫০-২০০১০) 

(পেড-২০) 

০১ পকান স্বীকৃত পফাড ত দত ভাধ্যবভক স্কুর 

াটি তবপদকট ফা ভভাদনয যীক্ষা  উত্তীণ ত 

এফাং (খ) সুস্বাদস্থূয অবধকাযী দত দফ। 

পাস্টার বপ্রবটাং 

পপ্র, টাংগী, 

গাজীপুয। 

২৯. বযেন্নতাকভী (সুইায) 

(৮২৫০-২০০১০) 

(পেড-২০) 

 

০২ অিভ পেণী ফা জুবন য স্কুর াটি তবপদকট 

ফা ভভাদনয যীক্ষা  উত্তীণ ত এফাং (খ) 

পভাট দদয তকযা ৮০% জাত 

বযজনদদয জন্য ফযাদ্দ থাকদফ এফাং 

জাত বযজন প্রাথী াও া না পগদর 

াধাযণ প্রাথীদদয িাযা পূযণ কযা মাদফ। 

ডাক অবধদপ্তয, ঢাকা 

ও 

পাস্টার বপ্রবটাং 

পপ্র, টাংগী, 

গাজীপুয। 

৩০. বযেন্নতা কভী (বিনায) 

(৮২৫০-২০০১০) 

(পেড-২০) 

০১ অস্টভ পেণী ফা জুবন য স্কুর াটি তবপদকট 

ফা ভভাদনয যীক্ষা  উত্তীণ ত । 

ডাক অবধদপ্তয, 

ঢাকা। 

 পভাট ২৬৯ টি    

 
বনম্নফবণ তত ততগুদরা আদফদন পযভ পূযণ এফাং যীক্ষা  অাংেদণয পক্ষদত্র অতূাফশ্যকী বাদফ অনুযণী ঃ 

১। ১১/০৮/২০২১ বরঃ তাবযদখ প্রাথীয ফ ীভা ১৮-৩০ ফছয দত দফ। মুবক্তদমাদ্ধা/ীদ মুবক্তদমাদ্ধায পুত্র-কন্যা এফাং প্রবতফন্ধীদদয 

পক্ষদত্র ফ ীভা ১৮-৩২ ফছয। মুবক্তদমাদ্ধা/ীদ মুবক্তদমাদ্ধায পুত্র-কন্যায পুত্র-কন্যা বদদফ চাকুবয প্রাথীদক ফাছাই প্রবক্র া  উত্তীণ ত দর 

তাদদয বতায বতা/বতায ভাতা/ভাতায বতা/ভাতায ভাতা(প্রদমাজূ পক্ষদত্র) এয মুবক্তদমাদ্ধা াটি তবপদকট, মা মথামথবাদফ উযুক্ত 

কর্ততক্ষ কর্ততক স্বাক্ষবযত ও প্রবতস্বাক্ষবযত দত দফ, মায তূাব ত কব দাবখর কযদত দফ। 

২। আদফদনকাবয মুবক্তদমাদ্ধা/ীদ মুবক্তদমাদ্ধায পুত্র-কন্যায পুত্র-কন্যা দর আদফদনকাবয পম মুবক্তদমাদ্ধা/ীদ মুবক্তদমাদ্ধায পুত্র-কন্যায 

পুত্র-কন্যা এইভদভ ত াংবিি ইউবন ন বযলদদয পচ াযম্যান/বটি কযদাদযদনয ও াড ত কাউবন্সরয ও পৌযবায পভ য/কাউবন্সরয কর্ততক 

প্রদত্ত াটি তবপদকট ফাছাই প্রবক্র া  উত্তীণ ত দর দাবখর কযদত দফ। 

৩। চাকবযযত প্রাথীগণদক অফশ্যই মথামথ কর্ততদক্ষয ভাধ্যদভ আদফদন কযদত দফ; পভৌবখক যীক্ষায পক্ষদত্র চাকবযযত প্রাথীদদয পক্ষদত্র 

মথামথ কর্ততদক্ষয অনাবত্তত্র দাবখর কযদত দফ। 

৪। ফাাংরা, ইাংদযবজ, গবণত ও াধাযণ জ্ঞান বফলদ  বরবখত যীক্ষা  কর ক্রবভদকয প্রাথীদক অাংেণ কযদত দফ। বরবখত যীক্ষা  

উত্তীণ ত প্রাথীগণ প্রদমাজূ পক্ষদত্র পভৌবখক যীক্ষা/ব্যফাবযক যীক্ষায জন্য পমাগ্য ফদর বফদফবচত দফ। 

৫। ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০ নাং ক্রবভদকয প্রাথীদদযদক যীক্ষায বপ এফাং অনরাইন বপ ফাফদ ৫৬/-(ছাপ্পান্ন) টাকা এফাং 

অন্যান্য ক্রবভদকয প্রাথীদদযদক যীক্ষায বপ এফাং অনরাইন বপ ফাফদ ১১২/-(একত ফায) টাকা http://dgbpo.teletalk.com.bd 

ওদ ফাইট অনুযদণ প্রদান কযদত দফ। যীক্ষা বপ প্রদাদনয য দাবখরকৃত আদফদন আয াংদাধন/এবডট কযা মাদফ না। 

৬। আদফদদন উবল্লবখত পভাফাইর নম্বয াফ তক্ষবনক বক্র  যাখদত দফ। পভাফাইর নম্বয যীক্ষা াংক্রার্ন্ SMS াও ায জন্য বক্র  না 

যাখায কাযদণ পকান তথ্য ফা SMS পদত ব্যথ ত দর কর্ততক্ষ দা ী থাকদফ না। SMS প্রাবপ্তয য প্রাথীদক বনজ উদদ্যাদগ প্রদফ ত্র 

Download কদয বনদত দফ। 

৭। এ বনদ াগ বফজ্ঞবপ্ত িবকতত পম পকান াংদাধন/াংদমাজন (মবদ থাদক) যীক্ষায ভ , স্থান ইতূাবদ িবকতত তথ্যাবদ ডাক বফবাদগয 

ওদ ফাইদট www.bdpost.gov.bd এ াও া মাদফ। 

৮। প্রাথী’য পমাগ্যতা মাচাইঃ 

 (ক) প্রাথী কর্ততক প্রদত্ত পকান তথ্য ফা দাবখরকৃত কাগজত্র জার, বভথ্যা ফা ভু া প্রভাবণত দর বকাংফা যীক্ষা  নকর ফা 

অদুা  অফরম্বন কযদর াংবিি প্রাথী’য প্রাথীতা আদফদদনয পম পকান ম তাদ  ফাবতর কযা মাদফ এফাং তায বফরুদদ্ধ মথামথ আইনানুগ 

ব্যফস্থা েণ কযা দফ। পভৌবখক যীক্ষায ভ  কর প্রকায নদদয মূরকব প্রদ তন কযদত দফ এফাং নদমূদয পদটাকব জভা বদদত 

দফ। ভুর তথ্য/জার কাগজত্র প্রদব তত দর যীক্ষা  উত্তীণ ত পম পকান প্রাথীয প্রাথীতা যাবয ফাবতর কযা দফ। 

http://dgbpo.teletalk.com.bd/
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 (খ) পজরায স্থা ী ফাবন্দা প্রভাদণয নদ বাদফ াংবিি ইউবন ন বযলদ/পৌযবা/বটি কদ তাদযন এয মথামথ কর্ততক্ষ 

কর্ততক প্রদত্ত নদ দাবখর কযদত দফ। বফদল পকাটায প্রাথীদদযদক বফদল পকাটায ভথ তদন মথামথ কর্ততক্ষ কর্ততক প্রদত্ত নদ দাবখর 

কযদত দফ। 

 (গ) মবদ পকান প্রাথী ফাাংরাদদদয নাগবযক না ন বকাংফা ফাাংরাদদদয নাগবযক নন এভন পকান ব্যাবক্তদক বফদ  কদযন ফা কযায 

প্রবতশ্রুবতফদ্ধ ন বকাংফা পকান পপৌজদাযী আদারত কর্ততক বনবতক স্খরনজবনত অববদমাদগ দবন্ডত ন বকাংফা পকান যকায ফা স্বা ত্তাবত 

প্রবতষ্ঠান ফা স্থানী  কর্ততদক্ষয চাকবয দত ফযখাস্ত দ  থাদকন তদফ বতবন আদফদন কযায জন্য পমাগ্য বফদফবচত দফন না। 

 (ঘ) ফবণ তত দমূদ বনদ াদগয পক্ষদত্র যকায কর্ততক জাবযকৃত ফ তদল বফবধবফধান ও পকাটাদ্ধবত অনুযণ কযা দফ। 

৯। যীক্ষা  অাংেদণয জন্য পকান প্রকায টিএ/বডএ প্রদান কযা দফ না; 

১০। বফবফধঃ  

 (ক) ডাক বফবাদগয ওদ ফাইদট www.bdpost.gov.bd এ বনদ াদগয মাফতী  তথ্যাবদ ভ  ভ  ারনাগাদ কযা দফ। 

 (খ) এই বনদ াগ প্রবক্র ায পম পকান ম তাদ  বযফততন/বযফধ তন/ফাবতর কযায ক্ষভতা কর্ততক্ষ াংযক্ষণ কদযন। 

 (গ) বনদ াগ যীক্ষা ও বনফন্ধন াংক্রার্ন্ পম পকান বফলদ  বনদ াগকাযী কর্ততদক্ষয বদ্ধার্ন্ চুিার্ন্ ফদর গণ্য দফ। 

১১। বফজ্ঞবপ্তদত প্রকাবত শূন্যদদয াংখ্যা হ্রা/বৃবদ্ধ ফা ফাবতর এভনবক পকান কাযণ দ তাদনা ব্যবতদযদক পম পকান ভ  বনদ াগ প্রবক্র া 

স্থবগত/ফাবতর/প্রতূাায কযায অবধকায কর্ততক্ষ াংযক্ষণ কদযন। এছািাও একাবধক দদয যীক্ষা একই বদদন ও একই ভদ  েদণয 

ক্ষভতাও কর্ততক্ষ াংযক্ষণ কদযন। 

১২। অনরাইদন আদফদনত্র পূযণ াংক্রার্ন্ বন ভাফরী ও ততাফরী 

 (ক) যীক্ষা  অাংেদণ ইচ্ছুক ব্যবক্ত http://dgbpo.teletalk.com.bd  এই ওদ ফ াইদট আদফদন ত্র পূযণ কযদফন। 

 আদফদদনয ভ  ীভা বনম্নরূঃ  

 (i) Online-এ আদফদন ত্র পূযণ ও আদফদন বপ জভাদান শুরুয তাবযখ ও ভ ঃ ১৩/০৭/২০২১ বরঃ তাবযখ কার ১০.০০ 

 ঘটিকা। 

 (ii) Online-এ আদফদনত্র পূযদণয পল তাবযখ ও ভ ঃ ১১/০৮/২০২১ বরঃ তাবযখ বফকার ০৫.০০ টা।  
 

 উক্ত ভ  ীভায ভদধ্য User ID প্রাপ্ত প্রাথীগণ Online-এ আদফদনত্র Submit-এয ভ  পথদক যফতী ৭২(ফাাত্তয) 

ঘটায ভদধ্য SMS-এ যীক্ষায বপ জভা বদদফন। 

 (খ) Online আদফদনদত্র প্রাথী তায যবঙ্গণ ছবফ (বদঘূ ৩০০ x প্রাস্থ ৩০০ Pixel) ও স্বাক্ষয (বদঘূ ৩০০ x প্রাস্থ ৮০ Pixel) 

েূান কদয বনধ তাবযত স্থাদন Upload কযদফন। ছবফয াইজ দফ তাচ্চ ১০০ KB ও স্বাক্ষদযয াইজ ৬০ KB এয ভদধ্য দত দফ। 

(গ) Online আদফদনদত্র পূযণকৃত তথ্যই পমদতু যফতী কর কাম তক্রদভ ব্যফহৃত দফ, পদতু Online-এ আদফদনত্র Submit 

কযায পূদফ তই পূযণকৃত কর তদথ্যয ঠিকতা িদকত প্রাথী বনদজ তবাগ বনবিত দফন। 

(ঘ) প্রাথী Online-এ পূযণকৃত আদফদনদত্রয একটি বপ্রটকব যীক্ষা াংক্রার্ন্ পম পকাদনা প্রদ াজদন া ক বদদফ াংযক্ষণ কযদফন 

এফাং পভৌবখক যীক্ষায ভ  এক কব জভা বদদফন। 

(ঙ) SMS পপ্রযদণয বন ভাফরী ও যীক্ষায বপ প্রদান: Online-এ আদফদনত্র (Application Form) মথামথবাদফ পূযণ কদয 

বনদদ তনা ভদত ছবফ ও স্বাক্ষয Upload কদয আদফদনত্র Submit কযা িন্ন দর কবিউটাদয ছবফ Application Preview 

পদখা মাদফ। বনভু তরবাদফ আদফদনত্র  Submit কযা িন্ন দর প্রাথী User ID ছবফ এফাং স্বাক্ষযযুক্ত একটি Applicant’s copy 

াদফন। উক্ত Applicant’s copy প্রাথী Download পূফ তক যবঙ্গন বপ্রট াংযক্ষণ কযদফন। Applicant’s copy পত একটি User 

ID পদ া থাকদফ এফাং User ID ব্যফায কদয প্রাথী বনদম্নাক্ত দ্ধবতদত পম পকান Teletalk Pre-paid Mobile নম্বদযয ভাধ্যদভ 

০২(দুই)টি SMS কদয আদফদন বপ ফাফদ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০ নাং ক্রবভদকয প্রাথীদদযদক যীক্ষায বপ ফাফদ ৫০/- 

(ঞ্চা) টাকা এফাং অনরাইন বপ ফাফদ ৬/-(ছ ) টাকা পভাট ৫৬/-(ছাপ্পান্ন) টাকা এফাং অন্যান্য ক্রবভদক প্রাথীদদযদক যীক্ষায বপ ফাফদ 

১০০/-(একত) টাকা এফাং অনরাইন বপ ফাফদ ১২/-(ফায) টাকা পভাট ১১২/-(একত ফায) টাকা ৭২(ফাাত্তয) ঘটায ভদধ্য জভা বদদফন। 

এখাদন বফদলবাদফ উদল্লখ্য পম, ÒOnline -এ আদফদনদত্রয কর অাং পূযণ কদয Submit কযা দরও আদফদন বপ জভা না পদ া 

ম তর্ন্ Online আদফদনত্র পকান অফস্থাদতই গৃীত দফ না”। 

 প্রথভ SMS: DGBPO<Space>User ID বরদখ Send কযদত দফ 16222 নম্বদয|  
 Example: DGBPO ABCDEF 

 Reply Applicant’s Name, TK.112/56 will be charged as application fee. Your PIN is 

 12345678. To Pay fee Type DGBPO<Space>Yes<Space> PIN and send to 16222 

 বিতী  SMS: DGBPO<Space>Yes<Space> PIN বরদখ send কযদত দফ 16222 নম্বদয| 
 Example: DGBPO Yes 12345678 

 Reply: Congratulations Applicant’s Name, Payment completed successfully for DGBPO. 

 Application for (post name) User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxx). 

(চ) প্রদফত্র প্রাবপ্তয বফল টি http://dgbpo.teletalk.com.bd ওদ ফাইদট এফাং প্রাথীয পভাফাইর পপাদন SMS এয 

ভাধ্যদভ (শুধুভাত্র পমাগ্য প্রাথীদদযদক) মথাভদ  জানাদনা দফ। Online আদফদনদত্র প্রাথী প্রদত্ত পভাফাইর পপাদন যীক্ষা াংক্রার্ন্ 

মাফতী  পমাগাদমাগ িন্ন কযা দফ বফধা  উক্ত নাম্বযটি াফ তক্ষবনক চর যাখা, SMS িা এফাং  প্রাপ্ত বনদদ তনা তাৎক্ষবণকবাদফ 

অনুযণ কযা ফাঞ্চনী । 

http://www.bdpost.gov.bd/
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(ছ) SMS -এ পপ্রবযত User ID এফাং Password ব্যফায কদয যফতীদত পযার নম্বয, দদয নাভ, ছবফ, যীক্ষায তাবযখ, ভ  ও 

পবনুূয নাভ ইতূাবদ তথ্য ম্ববরত প্রদফত্র প্রাথী Download পূফ তক যবঙ্গন বপ্রট কদয বনদফন। প্রাথী এই প্রদফত্রটি বরবখত ও পভৌবখক 

যীক্ষায ভ  অফশ্যই প্রদ তন কযদফন। 

(জ) শুধুভাত্র পটবরটক বপ্র-পইড পভাফাইর পপান পথদক প্রাথীগণ বনম্নফবণ তত SMS দ্ধবত অনুযণ কদয বনজ বনজ User ID এফাং PIN 

পুনরুদ্ধায কযদত াযদফন। 

 (i) User ID জানা থাকদর DGBPO<Space>Help<Space>User<Space> User ID and Send to 

16222. 

Example: DGBPO Help User ABCDEF 

 (ii) PIN Number জানা থাকদর DGBPO<Space>Help<Space>PIN<Space> PIN Number and 

Send to 16222. Example: DGBPO Help PIN 12345678. 

 (ঝ)  Online -এ আদফদন এয পক্ষদত্র পকাদনা ভস্যা বযরবক্ষত দর vas.query@teletalk.com.bd ই-পভইদর পমাগাদমাগ 

কযা মাদফ। (Mail এয subject-এ Organization Name: DGBPO, Post Name: *****, Applicant’s User ID ও Contact 

Number অফশ্যই উদল্লখ কযদত দফ)।   

(ঞ)  অনলাইনন আনেদন এেং টাকা জমার কাজটি প্রার্থী নননজ করনে। এনেনে অন্য ককান মাধ্যম কর্থনক উক্ত কাজটি সম্পন্ন কনর প্রার্থী প্রতানরত 

হনল কর্তপৃে দায়ী র্থাকনে না। 

 

***পল তাবযখ ও ভদ য জন্য অদক্ষা না কদয াদত মদথি ভ  বনদ  Online এ আদফদনত্র পূযণ ও আদফদন বপ জভাদান কযদত যাভ ত 

পদ া মাদে।  

 

স্বাক্ষবযত/- 

(পভাঃ আরতাফুয যভান) 

বযচারক (কভী ও াংস্থান) 

ও 

দস্য বচফ, বনদ াগ কবভটি 

 ডাক অবধদপ্তয, ঢাকা-১২০৭  

পপান: ০২-৫৮১৬০৭০৬। 

 
 
 


