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Android App: Job Circular

Android Application “ Job Circular ”
সবার আেগ

িতিদেনর িবিভ পি কা এবং অনলাইেন

কািশত সরকাির- বসরকাির সব ধরেনর চাকিরর খবর, সা ািহক

চাকিরর পি কা, আেবদেনর িনয়ম, আেবদন ফরম সহ িনেয়াগ সং া

সকল তথ িনেয় এই আপস।
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✍ বিশ

✍

✍ নতু ন এবং

পূণ চাকিরর খবর এর "Notification"

এর মাধ েম আপিন আপস ওেপন না কেরই আপনার মাবাইেলর Notification বার এ জানেত পারেবন

পূণ চাকিরর

খবর এবং পরী ার নািটশ
✍ কেম

িসে

ম:

িতিট িব ি র িনেচ কেম

করার অপশন আেছ, ওই িব ি

/িজ াসা/সমস া/তথ জানার থােক তাহেল আপিন কেম

স

েক যিদ আপনার কান

করেল আপনােক আপনার

েয়াজনীয় তথ িদেয় সাহায

করার চ া করব।
☞ এছাড়াও মনু বাের আলাদাভােব কেম

করার অপশন পােবন, সখােন আপিন িনেয়াগ সং া

য কান

করেত

পারেবন।
✍ Job Age Calculator: চাকিরর বয়স বর করার ক ালকুেলটর। চাকিরর আেবদেনর
হয়। এই Job Age Calculator এর মাধ েম আপিন আপনার কাি
≣ জব ক াটাগির: িব ি

ে

অেনক সময় বয়স বর করেত

ত বয়স বর করেত পারেবন।

েলা সহেজ খু েজ পাবার জন ক াটাগির করা আেছ। িনেচ িকছু ক াটাগির উে খ করা হল।

➲ সরকাির চাকির

➲ মােকিটং / সলস

➲ পাট টাইম জব

➲ ব াংক জব

➲ রলওেয় জব

➲ কল স ার / কা

➲ এনিজও

➲ িডেফ

➲ সা ািহক চাকিরর পি কা

➲ িশ ক িনেয়াগ

➲

✍

এ চাকির

শার / অনিভ েদর চাকির

➲ অন ন

মার সািভস

বসরকাির চাকির

িতিদেনর তথ

িবিভ

দিনক পি কা থেক

পূণ সাধারণ

ানমূলক তথ এবং দিনক ইংেরিজ পি কার

পূণ Article এর

অনু বাদ ও Daily Star Vocabulary.
✍ সা

িতক তথ : িবিভ পি কা ও অন ান উৎস থেক চলমান বাংলােদশ এবং িবে র সা

িতক তথ ।

✍ ক ািরয়ার গাইড: চাকিরর পরী া সহায়ক িবিভ তথ এবং Article এবং পরামশ।
✍ ডাউনেলাড জান: চাকিরর
PDF।

ায় ১০০ GB+

িতর জন িবিভ

কাশনীর বই এবং অনলাইেন

কািশত সকল িবষেয়র তেথ র

েয়াজনীয় সকল বই িনেয় এর ক াটাগির।

✍ ই ারিভউ িটপস: ই ারিভউ এর জন িকভােব িনেজেক
✍ ভাইভা অিভ তা : চাকিরর ভাইভােত িকধরেণর

ত করেবন সই সকল িবষেয় অিভ েদর পরামশ।

ে র স ুখীন হেত হয় সই সকল তথ িনেয় এই ক াটাগির।

িবিসএস, ব াংক সহ অন ান িনেয়াগ ভাইভা অিভ তা এখােন পােবন।
✍

ব াংক এবং NTRCA

ব াংক: িনেয়াগ পরী ার িবগত সােলর

িনেয়াগ পরী া অনু ি ত হয় তার
✍ মেডল ট

িতিনয়ত য সকল

-সমাধান।

: িনেজেক িনেয়াগ পরী ার উপেযাগী কের গেড় তালার জন অনু শীলেনর িবক

"ব াখ া সহ ( বিশরভাগ
ট

এবং সমাধান। এছাড়াও

ে )" মেডল ট

নই। এই ক াটাগিরেত

পােবন। ( With timer এবং Without timer আপনার পছ

িদেত পারেবন)

☞ চাকির িবষয়ক পরামশ সহ আেরা অেনক িকছু ...
❤ এই আপস এর বিশ

েলা যিদ আপনার ভাল লােগ তাহেল আজই ডাউনেলাড ক ন।

Download Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.careerguidebd.jobcircular

মত মেডল

