
 

 

 

 

বাাংলাদেশ মহাকাশ গদবষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারদ া) 

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় 

আগারগাঁও, শশদর বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

www.sparrso.gov.bd 

১৩ শ্রাবণ ১৪২৮ 

নম্বর : ২৩.০৪.০০০০.০০৮.১১.০০৪.২১.১০২৪                      তাররখ :----------------- 

 ২৮ জুলাই ২০২১ 

রনয় াগ রবজ্ঞরি 

বাাংলায়েশ মহাকাশ গয়বষণা ও দূর অনুধাবন প্ররতষ্ঠান (স্পারয় া)-এর রনম্নবরণ িত শূন্যপে মূহ পূরয়ণর জন্য বাাংলায়েয়শর য াগ্য প্রার্থীয়ের রনকট 

হয়ত আয়বেনপত্র  আহবান করা  ায়ে :  

ক্ররমক  

নম্বর 

পয়ের নাম ও যবতন যেল 

 

পে 

 াংখ্যা 

রশক্ষাগত য াগ্যতা 

১ তপ্রতিপাল  াদয়তিতিক অতি ার 

যবতন: জাতী  যবতনয়েল, ২০১৫  

টাকা ৫০০০০-৭১২০০ (৪র্থ ি যেড) 

৫ টি  যকান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যাল  হয়ত মহাকাশ রবজ্ঞান বা ররয়মাট য রসাং বা  াংরিষ্ট রবষয়  

রপএইচরড রডেী হ  রকারর, স্বা ত্তশার ত বা অন্য যকান  াংরবরধবদ্ধ  াংস্থা  প্রর্থম 

যশ্রণীর চাকুরীয়ত ১২ (বার) বৎ য়রর অরিজ্ঞতা। 

 

রনম্নবরণ িত শতি মূহ আয়বেনপত্র জমাোন এবাং পরীক্ষা  অাংশেহয়ণর যক্ষয়ত্র অতযাবশ্যকী িায়ব অনু রণী : 

১। (ক) প্রার্থীদক তনধ ধাতরি িরদম বতণ ধি িথ্যাতে পূরণ পূব ধক স্বহদে স্বাক্ষর কদর যচ ারম্যান, বাাংলাদেশ মহাকাশ গদবষণা ও দূর অনুধাবন 

প্রতিষ্ঠান (স্পারদ া), আগারগাঁও, শশদর বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ বরাবর আদবেন করদি হদব।  

(খ) িরমটি স্পারদ ার ওদয়ব াইট www.sparrso.gov.bd হদি ডাউনদলাড করা যাদব। 

২। আদবেনপদের  াদর্থ প্রাা্র্থীর বিধমান ঠিকানা  ম্বতলি ৯.৫ ইতি x ৪.৫ ইতি মাদপর খাম ১০ টাকা মূদের ডাক টিতকট  াংযুক্ত কদর োতখল 

করদি হদব ।  

৩।  আয়বেনপত্র ও পরীক্ষার রি জমাোন শুরু এবাং যশষ হও ার তাররখ ও  ম : 

(ক) আয়বেনপত্র পূরণ ও রি জমাোন শুরুর তাররখ ও  ম : ২৯/০৭/২০২১ রি: তাররখ  কাল ০৯:০০ টা।   

(খ) আয়বেনপত্র জমাোয়নর যশষ তাররখ ও  ম : ৩০/০৮/২০২১ রি: তাররখ রবকাল ৫:০০ টা। রনধ িাররত তাররখ ও  ময় র পর যকান 

আয়বেনপত্র েহণ করা হয়ব না। 

(গ) আদবেনপে যচ ারম্যান, বাাংলাদেশ মহাকাশ গদবষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারদ া), আগারগাঁও, শশদর বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ -এই 

ঠিকানায় শপ্ররণ করদি হদব। 

(ঘ) পরীক্ষার রি বাবে যচ ারম্যান, স্পারয় া-র অনুকূয়ল ৫০০ (পাঁচশত) টাকার (অয়িরতয় াগ্য) যপয়মন্ট অড িার/ব্াাংক ড্রািট আয়বেনপয়ত্রর 

 ায়র্থ জমা রেয়ত হয়ব।  

৪। ব   ীমা: ২৯/০৭/২০২১ রি: তাররয়খ  য়ব িাচ্চ ব   ৪৩ বছর; িদব অতধকির শযাগ্যিা  ম্পন্ন প্রার্থীদের শক্ষদে  দব ধাচ্চ বয়  ৫০ বছর পয ধন্ত 

তশতর্থলদযাগ্য।   

৫। জাতী তা : 

(ক) প্রার্থীয়ক অবশ্যই বাাংলায়েয়শর নাগররক হয়ত হয়ব। 

(খ)  রকায়রর পূব িানুমরত ব্রতয়রয়ক যকান প্রার্থী যকান রবয়েশী নাগররকয়ক রববাহ কয়র র্থাকয়ল বা রববাহ করার জন্য প্ররতজ্ঞাবদ্ধ হয়ল রতরন  

আয়বেন করার জন্য অয় াগ্য বয়ল রবয়বরচত হয়বন। 

৬।  রকারর, আধা- রকারর ও স্বা ত্তশার ত প্ররতষ্ঠায়ন চাকরররত প্রার্থীগণয়ক অবশ্যই  র্থা র্থ কর্তিপয়ক্ষর অনুমরতক্রয়ম আয়বেন  

     করয়ত হয়ব এবাং যমৌরখক পরীক্ষার  ম  অনুমরতর করপ প্রেশ িন করয়ত হয়ব। 

 

http://www.sparrso.gov.bd/
http://www.sparrso.gov.bd/


 

 

৭। আয়বেনপয়ত্রর  ায়র্থ রনয়ম্নাক্ত কাগজ-পত্রারে োরখল করয়ত হয়ব : 

(ক) যকায়না প্রার্থী রবয়েশ হয়ত তার অরজিত যকায়না রডরেয়ক উপয়রারিরখত পয়ের পায়শ্বি বরণ িত যকায়না  রশক্ষাগত য াগ্যতার  মমায়নর          

বয়ল  োরব করয়ল তায়ক য  ময়ম ি  াংরিষ্ট ইকুইিযায়লস করমটি কর্তিক  প্রেত্ত  ইকুইিযায়লস  নয়ের  তযার ত করপ।  

(খ) রশক্ষাগত ও অরিজ্ঞতা  াংক্রান্ত  াটি িরিয়কয়টর  তযার ত করপ।  

(গ) গয়বষণাপয়ত্রর রবস্তাররত তারলকা। 

(ঘ) প্রার্থীর  দ্য যতালা পা য়পাট ি  াইয়জর ৪ করপ  তযার ত ররিন ছরব।  

৮। প্রার্থতমকভাদব  বাছাইকৃি  প্রার্থীদের বিধমান ঠিকানায় তলতখি পরীক্ষার প্রদবশপে শপ্ররণ করা হদব । রলরখত ও যমৌরখক পরীক্ষার  ম সূচী 

স্পারয় ার ওয় ব াইয়ট (www.sparrso.gov.bd) প্রকাশ করা হয়ব। রলরখত পরীক্ষা  উত্তীণ ি প্রার্থীয়েরয়ক যমৌরখক পরীক্ষার জন্য 

আলাোিায়ব ডাকয় ায়গ যকান  াক্ষাৎকারপত্র যপ্ররণ করা হয়ব না। 

৯। রলরখত পরীক্ষা  উত্তীণ ি প্রার্থীয়েরয়ক যমৌরখক পরীক্ষার  ম  রনয়ম্নাক্ত কাগজপত্র োরখল করয়ত হয়ব : 

 (ক) যকায়না প্রার্থী রবয়েশ হয়ত তার অরজিত যকায়না রডরেয়ক উপয়রারিরখত পয়ের পায়শ্বি বরণ িত যকায়না  রশক্ষাগত য াগ্যতার  মমায়নর বয়ল োরব 

করয়ল তায়ক য  ময়ম ি  াংরিষ্ট ইকুইিযায়লস করমটি কর্তিক প্রেত্ত ইকুইিযায়লস  নয়ের মূলকরপ োরখল করয়ত হয়ব।  

 (খ) রশক্ষাগত ও অরিজ্ঞতা  াংক্রান্ত  াটি িরিয়কয়টর মূল  নে পত্র যমৌরখক পরীক্ষা যবায়ড ি জমা রেয়ত হয়ব। অন্যর্থা  যমৌরখক পরীক্ষা েহণ করা 

হয়ব না। 

১০। যকান প্রার্থী  রে যিৌজোরর আোলত কর্তিক ননরতক স্খলনজরনত অরিয় ায়গ েরিত হন রকাংবা যকান  রকারর বা স্বা ত্তশার ত প্ররতষ্ঠায়ন বা 

স্থানী  কর্তিপয়ক্ষর চাকুরর যর্থয়ক বরখাস্ত হয়  র্থায়কন এবাং উক্তরূপ বরখায়স্তর পর ২ (দুই) বছর অরতক্রান্ত  না হয়  র্থায়ক, তয়ব রতরন আয়বেন 

করার জন্য য াগ্য বয়ল রবয়বরচত হয়বন না।       

১১। আয়বেনপয়ত্র নাম ও জন্ম তাররয়খ ত্রুটি র্থাকয়ল, প্রার্থীর স্বাক্ষর না র্থাকয়ল এবাং অন্য যকায়নারূপ substantive ত্রুটি র্থাকয়ল প্রারর্থ িতা বারতল 

হয়ব। 

১২। রনয় ায়গর যক্ষয়ত্র  রকায়রর রবদ্যমান এবাং প্রয় াজয যক্ষয়ত্র পররবরতিত রবরধ-রবধান অনু রণ করা হয়ব।                          

১৩। রলরখত ও যমৌরখক পরীক্ষা  অাংশেহয়ণর জন্য যকান প্রকার টিএ / রডএ প্রোন করা হয়ব না।  

১৪। কর্তিপক্ষ পয়ের  াংখ্যা হ্রা /বৃরদ্ধ/ বারতল রকাংবা রবরধ যমাতায়বক রনয় াগ  াংক্রান্ত য  যকান পররবতিন করার অরধকার  াংরক্ষণ কয়রন।  

১৫। রডক্লায়রশন:  

প্রার্থীয়ক আয়বেনপয়ত্রর রডক্লায়রশন অাংয়শ এ ময়ম ি যঘাষণা রেয়ত হয়ব য , প্রার্থী কর্তিক আয়বেনপয়ত্র প্রেত্ত  কল তথ্য  ম্পূণ ি  তয। প্রেত্ত তথ্য 

অ তয বা রমথ্যা প্রমারণত হয়ল অর্থবা যকায়না অয় াগ্যতা ধরা পড়য়ল বা যকায়না প্রতারণা বা দুনীরতর আশ্র  েহণ করয়ল রকাংবা পরীক্ষা  নকল বা 

অ দুপা  অবলম্বন করয়ল, পরীক্ষার পূয়ব ি বা পয়র এমনরক রনয় ায়গর পয়র য  যকায়না প িায়  প্রারর্থ িতা বারতল করা হদব এবাং  াংরিষ্ট প্রার্থীর 

রবরুয়দ্ধ অন্যান্য আইনগত ব্বস্থা েহণ করা  ায়ব।   

 

  

(জালাল উতিন আহদমে) 

 রচব, স্পারয় া। 

যিানঃ +৮৮-০২-৪৮১১৮৫৮১ 

   ইয়মইল: admin@sparrso.gov.bd   
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বরাবর 

শেয়ারম্যান 

বাাংলাদেশ মহাকাশ গদবষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারদ া) 

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় 

আগারগাঁও, শশদর বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭  

 

 

পা য়পাট ি  াইয়জর  ম্প্রতি 

শিালা  তযার ত এক কতপ ছরব 

আঠা রেয়  লাগায়ত হয়ব। 

 

 

১ পদের নাম :  
২ তবজ্ঞতির নম্বর :  িাতরখ :         

 

৩ 

 

প্রার্থীর নাম : 

বাাংলায় :  

ইাংদরতজদি (বড় অক্ষদর) :  
 

৪ 

জািীয় পতরেয়পে নম্বর :                  (শয শকাদনা একটি) 

জন্ম তনবন্ধন নম্বর :                  

৫ জন্ম িাতরখ :         ৬. জন্মস্থান (শজলা) : 

৭ তবজ্ঞতিদি উতিতখি িাতরদখ প্রার্থীর বয়  : বছর মা  তেন 

৮ মািার নাম :  

৯ তপিার নাম :  

১০ ঠিকানা: বিধমান স্থায়ী 

বা া ও  ড়ক (নাম ও নম্বর):   

গ্রাম/পাড়া/মহিা:   

ইউতনয়ন/ওয়াড ধ:   

ডাকঘর:   

শপাষ্ট শকাড নম্বর:   

উপদজলা:   

শজলা:   

১১ শযাগাদযাগ : শমাবাইল নম্বর:  ই-শমইল : 

১২ জািীয়িা :  ১৩ শজন্ডার:  

১৪ ধম ধ :  ১৫ শপশা :  

১৬ তশক্ষাগি শযাগ্যিা : 

পরীক্ষার নাম তবষয় তশক্ষা প্রতিষ্ঠান পাদশর  ন শবাড ধ শেণী/তবভাগ/শগ্রড 

      

      

      

      

      

১৭ অতিতরক্ত শযাগ্যিা (যতে র্থাদক) : 

১৮ অতভজ্ঞিার তববরণ (প্রদযাজয শক্ষদে) : 

১৯  োলান/ব্াাংক ড্রািট/শপ-অড ধার নম্বর : িাতরখ :         

ব্াাংক ও শাখার নাম :  

২০ তবভাগীয় প্রার্থী তকনা (টিক তেন) : হযাঁ না প্রদযাজয নয়। 

আতম এ মদম ধ অঙ্গীকার করতছ শয, উপদর বতণ ধি িথ্যাবতল  ম্পূণ ধ  িয। শমৌতখক পরীক্ষার  ময় উতিতখি িথ্য প্রমাদণর জন্য  কল মূল  াটি ধতিদকট ও 

শরকড ধপে উপস্থাপন করদবা। শকাদনা িথ্য অ িয প্রমাতণি হদল আইনানুগ শাতে শভাগ করদি বাধ্য র্থাকদবা। 

 

 

িাতরখ :                                              (প্রার্থীর স্বাক্ষর) 

 

 


