
 

 

যমুনা অয়েল ক াম্পানী লললিয়েড 
(বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম কদে পাদেশদেে একটি অঙ্গ প্রলিষ্ঠাে) 

আগ্রাবাে বা/এ, চট্টগ্রাম 

 
 

 

 

সূত্র: ২৮.২৪.০০০০.০০৫.১১.০০২.২২(১৭/১)                       তালিখ: ০৮/০৩/২০২২ 

 ি ম তমা লনয়োগ লিজ্ঞলি 

 

যমুনা অয়েল ক াম্পানী লললিয়েড এ লনয়নাক্ত পদসমূয়ে লনয়োয়গি লনলিয়ে প্রয়তে  পয়দি পায়বম িলণ মত লিক্ষাগত ও কপিাগত কযাগ্যতা, অলিজ্ঞতা ও অন্যান্য িতমাধীয়ন িাাংলায়দিী নাগলি য়দি লন ে েয়ত অন-লাইয়ন দিখাস্ত আেিান  িা 

যায়ে: 

ক্র 

নাং 

পয়দি নাি, কেড ও 

কিতন কেল 

পয়দি 

সাংখ্যা 

লিক্ষাগত কযাগ্যতা ও অলিজ্ঞতা িেস 

০১ লসলনেি অলিসাি (এ াউন্টস), 

কেড: এি-৬ কিতন কেল: 

ো: ২৯,০০০--৫৭,৫১০/- 

০২ সম্মানসে এি. ি/এিলিএ/এিলিএি অথিা লসএ ক াস ম সম্পন্নসে স্নাতয় ােি লডেীধািী অথিা স্নাতয় ােি লডেীসে লসএ-নয়লজ কলয়িল/ লসএিএ প্রয়িিনাল কলয়িল-২ পাস। 

 িপয়ক্ষ ১টি প্রথি কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ থা য়ত েয়ি। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ েেণয়যাগ্য েয়ি না। িালণলজে  অথিা লিল্প 

প্রলতষ্ঠায়ন এ াউন্টস/িাইন্যান্স অলিসাি লেয়সয়ি  ায়জি ৬ িছয়িি অলিজ্ঞতা থা য়ত েয়ি। স্নাতয় ােি লডেীসে লসএ-নয়লজ কলয়িল/ লসএিএ প্রয়িিনাল কলয়িল-২ পায়সি 

কক্ষয়ত্র ২ িছয়িি অলিজ্ঞতা থা য়ত েয়ি। 

সয়ি মাচ্চ  

৩৬ 

িছি 

০২ লসলনেি অলিসাি (কিইনয়েন্যান্স), 

কেড: এি-৬, কিতন কেল:  

ো: ২৯,০০০--৫৭,৫১০/- 

০১ সম্মানসে স্নাতয় ােি (লিলজক্স/ক লিলি) /এিলিএ অথিা লিএসলস ইলিলনোলিাং (কি ালন োল/ লসলিল/ ইয়ল লি োল/ ইয়ল িলনক্স/ কপয়িাললোি/ ক লি োল/ পাওোি/ 

অয়োয়িািাইল) লডেী।  িপয়ক্ষ ১টি প্রথি কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ থা য়ত েয়ি। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ েেণয়যাগ্য েয়ি না।  

অথিা সি ময়ক্ষয়ত্র ১ি লিিাগসে লডয়লািা ইন-ইলিলনোলিাং (কি ালন োল/ লসলিল/ ইয়ল লি োল/ ইয়ল িলনক্স/ ক লি োল/ পাওোি/ অয়োয়িািাইল) লডেী)। িালণলজে  

অথিা লিল্প প্রলতষ্ঠায়ন ইলিলনোলিাং  ায়জ ৬ িছয়িি অলিজ্ঞতা থা য়ত েয়ি। লডয়লািাধািীয়দি কক্ষয়ত্র ৯ িছয়িি  ায়জি অলিজ্ঞতা। 

সয়ি মাচ্চ  

৩৬ িছি 

০৩ লসলনেি অলিসাি (অপায়িিন্স), 

কেড: এি-৬, কিতন কেল: 

ো: ২৯,০০০--৫৭,৫১০/- 

০১ সম্মানসে স্নাতয় ােি (লিলজক্স/ক লিলি)/ এিলিএ অথিা লিএসলস ইলিলনোলিাং (কি ালন োল/ লসলিল/ ইয়ল লি োল/ ইয়ল িলনক্স/ কপয়িাললোি/ ক লি োল/ পাওোি/ 

অয়োয়িািাইল) লডেী।  িপয়ক্ষ ১টি প্রথি কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ থা য়ত েয়ি। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ েেণয়যাগ্য েয়ি না।  

অথিা সি ময়ক্ষয়ত্র ১ি লিিাগসে লডয়লািা ইন ইলিলনোলিাং (কি ালন োল/ লসলিল/ ইয়ল লি োল/ ইয়ল িলনক্স/ ক লি োল/ পাওোি/ অয়োয়িািাইল) লডেী। 

িালণলজে  অথিা লিল্প প্রলতষ্ঠায়ন ইলিলনোলিাং  ায়জ ৬ িছয়িি অলিজ্ঞতা থা য়ত েয়ি। লডয়লািা ধািীয়দি কক্ষয়ত্র ৯ িছয়িি  ায়জি অলিজ্ঞতা। 

সয়ি মাচ্চ  

৩৬ িছি 

০৪ অলিসাি ( নলিয়ডনলসোল) 

কেড: এি-৭, কিতন কেল:  

ো: ২৩০০০--৫৫৪৭০/- 

০৫ এি. ি/ এিএসএস/ এিএসলস/ এিলিএ/ এিলিএি/ এিএ লডেী।  িপয়ক্ষ ১টি প্রথি কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ থা য়ত েয়ি। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/ লিিাগ/ 

সিিায়নি লসলজলপএ েেণয়যাগ্য েয়ি না। িালণলজে  অথিা লিল্প প্রলতষ্ঠায়ন  নলিয়ডনলসোল অলিসাি লেয়সয়ি  ায়জি ৩ (লতন) িছয়িি অলিজ্ঞতা থা য়ত েয়ি।  লম্পউোি 

পলিচালনাে পািদিী েয়ত েয়ি। 

সয়ি মাচ্চ 

৩৩ িছি 

০৫ অলিসাি (লেউম্যান লিয়সাস ম) 

কেড: এি-৭, কিতন কেল:  

ো: ২৩০০০--৫৫৪৭০/- 

০১ সম্মানসে এি. ি (ব্যিস্থাপনা/এইচআি)/ এিলিএ (ব্যিস্থাপনা/ এইচ আি)/ এিএসএস (কলা প্রিাসন) লডেী।  িপয়ক্ষ ১টি প্রথি কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ থা য়ত 

েয়ি। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ েেণয়যাগ্য েয়ি না। লপলজলডএইচআি/ লপলজলডলপএি লডেীধািীয়দি অোলধ াি কদওো েয়ি। িালণলজে  অথিা লিল্প 

প্রলতষ্ঠায়ন এইচআি/এডলিন/ পায়স মায়নল অলিসাি লেয়সয়ি  ায়জি ০৩ (লতন) িছয়িি অলিজ্ঞতা থা য়ত েয়ি। 

সয়ি মাচ্চ 

৩৩ িছি 

০৬ অলিসাি (কে লন োল সালি ময়সস) 

কেড: এি-৭, 

কিতন কেল:  

ো: ২৩০০০--৫৫৪৭০/- 

০১ সম্মানসে লিজ্ঞান লিিায়গ িাষ্টাস ম লডেী (ক লিলি/ এলাইড ক লিলি)/ লিএসলস ইলিলনোলিাং (কি ালন োল/ ক লি োল/ অয়োয়িািাইল/ কপয়িাললোি/ ইন্ডালিোল প্রডাক্টিন) 

লডেী। এিলিএ লডেী অলতলিক্ত কযাগ্যতা লেয়সয়ি গণ্য েয়ি।  িপয়ক্ষ ১টি প্রথি কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ থা য়ত েয়ি। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি 

লসলজলপএ েেণয়যাগ্য েয়ি না। খ্যাতনািা লিল্প/ িালণলজে  প্রলতষ্ঠান/ কপয়িা-ক লি োল/ কপয়িাললোি িায় মটিাং ক াম্পানীয়ত কে লন োল সালি ময়সস  ি ম তমা পয়দ ৩ (লতন) 

িছয়িি অলিজ্ঞতা থা য়ত েয়ি। 

সয়ি মাচ্চ 

৩৩ িছি 

০৭ জুলনেি অলিসাি (কসল্স) 

কেড: এি-৮, কিতন কেল: 

ো: ২২০০০--৫৩০৬০/- 

০১ সম্মানসে িাষ্টাস ম লডেী/ লিলিএ সে এিলিএ (িায় মটিাং)/ লিএসলস ইলিলনোলিাং লডেী।   িপয়ক্ষ ১টি প্রথি কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ থা য়ত েয়ি। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে 

কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ েেণয়যাগ্য েয়ি না। 

সয়ি মাচ্চ  

৩০ িছি। 

মুলক্তয়যাদ্ধাি 

সন্তান/ 

উেিালধ ািী

কদি কক্ষয়ত্র 

সয়ি মাচ্চ ৩২ 

িছি। 

০৮ জুলনেি অলিসাি (এ াউন্টস/ 

িাইন্যান্স), কেড: এি-৮, কিতন 

কেল: ো: ২২০০০--৫৩০৬০/- 

০২ সম্মানসে এি. ি/এিলিএ/এিলিএি অথিা লসএ ক াস ম সম্পন্নসে স্নাতয় ােি লডেীধািী। লিক্ষাগত কযাগ্যতাি কক্ষয়ত্র  িপয়ক্ষ ১টি প্রথি কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ 

থা য়ত েয়ি। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ েেণয়যাগ্য েয়ি না। 

০৯ জুলনেি অলিসাি (পায়চ মজ) 

কেড: এি-৮, কিতন কেল: 

ো: ২২০০০--৫৩০৬০/- 

০১ সম্মানসে এি. ি/এিলিএ/এিলিএি/এিএসলস/এিএসএস অথিা লিএসলস ইলিলনোলিাং লডেী।  িপয়ক্ষ ১টি প্রথি কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ থা য়ত েয়ি। ক ান 

কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ েেণয়যাগ্য েয়ি না। 

১০ জুলনেি অলিসাি (লোলনাং এন্ড 

ইয় ায়নালিক্স), কেড: এি-৮,  

কিতন কেল: ো: ২২০০০--

৫৩০৬০/- 

০১ লিএসলস ইলিলনোলিাং (লসলিল/ কি ালন োল/ ইয়ল লি োল/ কপয়িাললোি িাইলনাং/ লিনায়িল/ ক লি োল/ ইয়ল লি োল এন্ড ইয়ল িলনক্স) লডেী।  িপয়ক্ষ ১টি প্রথি কেণী/ 

লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ থা য়ত েয়ি। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ েেণয়যাগ্য েয়ি না।  

অথিা লডয়লািা ইন লসলিল/ কি ালন োল/ ইয়ল লি োল/ ইয়ল লি োল এন্ড ইয়ল িলনক্স) লডেী। লডয়লািাধািীয়দি কক্ষয়ত্র লিক্ষা জীিয়নি স ল পয মায়ে ১ি লিিাগ/ সিিান 

থা য়ত েয়ি এিাং কপয়িা-ক লি োল/ কপয়িাললোি িায় মটিাং ক াম্পালন/ খ্যাতনািা লিল্প/ িালণলজে  প্রলতষ্ঠায়ন সাংলিষ্ট  ায়জ ০৩ িছয়িি িাস্তি অলিজ্ঞতা থা য়ত েয়ি। 

১১ জুলনেি অলিসাি (ইলিলনোলিাং 

এন্ড কডয়িলপয়িন্ট), 

কেড: এি-৮, কিতন কেল:  

ো: ২২০০০--৫৩০৬০/- 

০১ লিএসলস ইলিলনোলিাং (লসলিল)।  িপয়ক্ষ ১টি প্রথি কেণী /লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ থা য়ত েয়ি। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/ লিিাগ/ সিিায়নি লসলজলপএ েেণয়যাগ্য েয়ি 

না।  

অথিা লডয়লািা ইন লসলিল ইলিলনোলিাং। লডয়লািা ইলিলনোয়িি কক্ষয়ত্র লিক্ষাজীিয়নি স ল পয মায়ে ১ি লিিাগ/ সিিান থা য়ত েয়ি এিাং খ্যাতনািা লিল্প/িালণলজে  

প্রলতষ্ঠান/ লিয়েল এয়েে কডিলাপাি ক াম্পালনয়ত লসলিল  নিা িন  ায়জ ০৩ িছয়িি অলিজ্ঞতা থা য়ত েয়ি। 

িহুতল িিন লনি মাণ  ায়জি অলিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রাথীয়দিয়  অোলধ াি কদো েয়ি। 

 

আয়িদন ািীয়দি জন্য প্রয়যাজে িতমািলী: 

১। আেেী প্রাথীগণয়  অন-লাইয়নি িাধ্যয়ি আয়িদন  িয়ত েয়ি। সিাসলি/ ডা য়যায়গ/ কুলিোয়িি িাধ্যয়ি ক ান আয়িদনপত্র েেণ  িা েয়ি না। 

২। প্রাথীগণয়  http://jocl.teletalk.com.bd এই ওয়েি সাইয়েি িাধ্যয়ি আয়িদনপত্র পূিণ  িয়ত েয়ি।  

( ) আয়িদয়নি সিেসীিা লননরূপ:  

অন-লাইয়ন আয়িদনপত্র পূিণ ও পিীক্ষাি লি জিাদান শুরুি তালিখ ০৯/০৩/২০২২, সিে: স াল- ১০:০০ ো।  

অন-লাইয়ন আয়িদনপত্র জিাদায়নি কিষ তালিখ ৩০/০৩/২০২২, সিে লি াল- ০৫:০ ০ ো।  

উক্ত সিেসীিাি িয়ধ্য ইউজাি আইলড প্রাি প্রাথীগণ অন-লাইয়ন আয়িদনপত্র জিাদায়নি সিে কথয়  পিিতী ৭২ (িাোেি) ঘন্টাি িয়ধ্য SMS এি িাধ্যয়ি পিীক্ষাি লি জিা লদয়ত পািয়িন। 

(খ) এসএিএস কপ্রিয়ণি লনেিািলী ও পিীক্ষাি লি প্রদান পদ্ধলত: 

অন-লাইয়ন আয়িদনপত্র (Application Form) যথাযথিায়ি পূিণ  য়ি লনয়দ মিনা িয়ত ছলি এিাং স্বাক্ষি আপয়লাড  য়ি আয়িদনপত্র সািলিে  িা সম্পন্ন েয়ল  লম্পউোয়ি ছলিসে 

Application Preview কদখা যায়ি। লনর্ভ মলিায়ি আয়িদনপত্র সািলিে  িা সম্পন্ন প্রাথী এ টি ইউজাি আইলড, ছলি এিাং স্বাক্ষিযুক্ত এ টি Applicant’s copy পায়িন। উক্ত 

Applicant’s copy প্রাথী ডাউনয়লাড পূি ম  িলিন লপ্রন্ট   য়ি সাংিক্ষণ  িয়িন। Applicant’s  লপয়ত এ টি ইউজাি আইলড নম্বি কদো থা য়ি এিাং ইউজাি আইলড নম্বি ব্যিোি  য়ি 

প্রাথী লনয়নাক্ত পদ্ধলতয়ত কয ক ান কেললে  লপ্রয়পইড কিািাইল নম্বয়িি িাধ্যয়ি ০২ (দুই) টি এসএিএস  য়ি পিীক্ষাি লি িািদ ো: ৭০০/-(সাত িত) িাত্র অনলধ  ৭২ (িাোেি) ঘণ্টাি িয়ধ্য জিা 

লদয়িন। প্রথি SMS: JOCL <space> User ID ললয়খ 16222 নম্বয়ি কসন্ড  িয়ল ১টি লপন নম্বি পাওো যায়ি। লিতীে SMS: JOCL <space> Yes <space> PIN ললয়খ 

16222 নম্বয়ি কসন্ড  িয়ত েয়ি । 

৩। লনয়োয়গি কক্ষয়ত্র লিলপলস  র্তম  অনুয়িালদত ক াম্পালনি লিদ্যিান লনয়োগ নীলতিালা ও লনয়োগ লিলধিালা অনুসিণ  িা েয়ি। 

৪। লললখত ও কিৌলখ  পিীক্ষাি কক্ষয়ত্র ক ান টিএ/লডএ প্রদান  িা েয়ি না।  

৫। এ জন প্রাথী লনয়োগ লিজ্ঞলিয়ত উয়েলখত ক িলিাত্র ০১ (এ ) টি পয়দি লিপিীয়ত দিখাস্ত  িয়ত পািয়িন। এ ই পয়দি জন্য এ ালধ  দিখাস্ত িা এ ই ব্যলক্ত এ ালধ  পয়দি জন্য দিখাস্ত  িয়ল স ল 

দিখাস্ত িালতল িয়ল গণ্য েয়ি। 

৬। লজলপএ-কত িলািল প্রাি প্রাথীয়দি লিক্ষাগত কযাগতাি লিিাগ/ কেণী লনধ মািয়ণি কক্ষয়ত্র এতদ লিষয়ে লিক্ষা িন্ত্রণালে  র্তম  জািীকৃত পলিপত্র অনুসিণ  িা েয়ি। লনয়োয়গি কক্ষয়ত্র লিক্ষাগত কযাগ্যতাি ক ান 

পয মায়ে ৩ে লিিাগ/ কেণী/ িা সিপয মায়েি লজলপএ েেণয়যাগ্য েয়ি না। এছাড়া appeared প্রাথীগণ আয়িদয়নি জন্য কযাগ্য লিয়িলচত েয়িন না। 

৭। কয স ল পয়দি লিপিীয়ত যত িছি এিাং কয লিষয়েি উপি অলিজ্ঞতা চাওো েয়েয়ছ, তা লিজ্ঞলিয়ত উলেলখত িতমানুযােী েয়ত েয়ি। ক ান পয়দি লিপিীয়ত লিজ্ঞলিয়ত উয়েলখত লিক্ষাগত লডেী প্রালিি পূয়ি ম 

লিক্ষা ালীন সিয়েি ক ান চাকুিীি অলিজ্ঞতা ঐ পয়দি জন্য সাংলিষ্ট অলিজ্ঞতা লেয়সয়ি লিয়িলচত েয়ি না। 

৮। স্নাত  ও স্নাতয় ােি পয মায়েি লিক্ষাগত কযাগ্যতা পািলল  িা ইউলজলস অনুয়িালদত লিক্ষা প্রলতষ্ঠান েয়ত সম্পন্ন  িয়ত েয়ি। লিয়দলি  য়লজ/ লিবলিদ্যালে েয়ত অলজমত লডেীি কক্ষয়ত্র লিক্ষািন্ত্রণালে/ 

লিবলিদ্যালে িঞ্জুিী  লিিন েয়ত সিতুল্য সনদ দালখল  িয়ত েয়ি। 

০৯। প্রাথীি িেস লনয়োগ লিজ্ঞলিয়ত উয়েলখত আয়িদয়নি কিষ তালিয়খ সাংলিষ্ট পয়দি লিপিীয়ত উয়েলখত িেয়সি অলধ  েয়ি না।  

১০। সি ািী/ আধা-সি ািী/ স্বােত্বিালসত সাংস্থাে চাকুলিিত প্রাথীয়দিয়  যথাযথ  র্তমপয়ক্ষি অনুিলত লনয়ে আয়িদন  িয়ত েয়ি এিাং কিৌলখ  পিীক্ষাি সিে আিলি িায়ি যথাযথ  র্তমপয়ক্ষি উক্ত অনুিলত 

পত্র  প্রদি মন  িয়ত েয়ি। 

১১। অসম্পূণ ম/ র্ভল তথ্য সম্বললত দিখাস্ত ও লনধ মালিত সিয়েি পয়ি প্রাি দিখাস্ত িালতল িয়ল গণ্য েয়ি। 

১২। লিজ্ঞলিয়ত উয়েলখত স ল পয়দি কক্ষয়ত্র  লম্পউোয়ি এিএস অলিস (ওোড ম, এয়ক্সল ও পাওোি পয়েন্ট) জানা থা য়ত েয়ি। 

১৩। লনয়োয়গি লিষয়ে ক ান প্র াি সুপালিি িা তদলিি প্রাথীি অয়যাগ্যতা লেয়সয়ি গণ্য েয়ি। 

১৪। লললখত ও কিৌলখ  পিীক্ষাি কনাটিি প্রাথীি কিািাইয়ল SMS এি িাধ্যয়ি ও যমুনা অয়েল ক াম্পানী লললিয়েড এি ওয়েি সাইে েয়ত জানা যায়ি। 

১৫। ক ান প্রাথী লনয়োগ লায়িি পি তাি প্রদে ক ান তথ্য লিথ্যা প্রিালণত েয়ল লনয়োগ িালতলসে তাি লিরূয়দ্ধ আইনানুগ ব্যিস্থা েেণ  িা েয়ি। 

১৬। লিজ্ঞলিয়ত উয়েলখত জুলনেি অলিসাি পদসমূয়েি কক্ষয়ত্র সি ািী লিলধ-লিধান অনুযােী মুলক্তয়যাদ্ধাি সন্তান/ উেিালধ ািী প্রাথীি িেস সয়ি মাচ্চ ৩২ (িলত্রি) িছি। 

১৭। প্রাথীগণয়  কিৌলখ  পিীক্ষাে অাংিেেয়ণি সিে আয়িদনপয়ত্রি িলিন লপ্রয়ন্টড  লপ, সদ্যয়তালা ০৩ (লতন)  লপ িলিন ছলি, স ল লিক্ষাগত কযাগ্যতাি মূল সাটি মলিয় ে, িা মিীে/ িান্সলক্রপ্ট, অলিজ্ঞতা 

সনদ (প্রয়যাজে কক্ষয়ত্র), জাতীে পলিচেপত্র (এনআইলড/স্মাে ম  াড ম) উপস্থাপন  িয়ত েয়ি। িলণ মত দলললালদি এ য়সে িয়ো লপ প্রথি কেণীি কগয়জয়েড  ি ম তমাি িাধ্যয়ি সতোেন পূি ম  দালখল  িয়ত েয়ি। 

১৮। প্রাথীগণয়  চূড়ান্ত লনয়োগ লায়িি পূয়ি ম স্বাস্থে পিীক্ষাে উেীণ ম েয়ত েয়ি। 

১৯। লনয়োগ ািী  র্তমপক্ষ ক ান  ািণ দি মায়না ব্যলতয়িয়  কয ক ান সিয়ে প্রয়োজনয়িায়ধ এ লনয়োগ  ায মক্রি/ প্রলক্রো আাংলি  িা সম্পূণ ম পলিিতমন, িালতল এিাং প্রাথীয়দি  াউয়  লনয়োগ প্রদান  িা িা না 

 িাি কক্ষয়ত্র চূড়ান্ত লসদ্ধান্ত েেয়ণি অলধ াি সাংিক্ষণ  য়ি। 

 

 

(য়িাোঃ িাসুদ  লিি) 

িোব্যিস্থাপ  (িানি সম্পদ) 

http://jocl.teletalk.com.bd/

