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বাাংলায়েশ মহাকাশ গয়বষণা ও দূর অনুধাবন প্ররতষ্ঠান (স্পারয় া)-এর রনম্নবরণ িত শূন্য পে মূহ পূরয়ণর জন্য বাাংলায়েয়শর য াগ্য প্রার্থীয়ের রনকট হয়ত
অনলাইয়ন আয়বেনপত্র আহবান করা ায়ে :
ক্ররমক
পয়ের নাম ও যবতন যেল
পে
রশক্ষাগত য াগ্যতা ও অরিজ্ঞতা
শে কল শেলার প্রার্থী আদবেন করদি পারদবন
নম্বর
(জাতী যবতনয়েল, ২০১৫)
াংখ্যা
ি
১।
জুতনয়র ইতিতনয়ার
মাধ্যতমক স্কুল ার্টতিদকট
ও উচ্চ
কল শেলা
১ wU
ি
মাধ্যতমক স্কুল ার্টতিদকট বা মমাদনর
UvKv: 12500-৩০২৩০/-(শেড-১১)
পরীক্ষায় অন্যূন ২য় তবভাগ হ ১ম শেণীর
তডদলামা-ইন-ইতিতনয়াতরাং তডেী।
২।
একাউন্ট এযার ট্যান্ট-কাম-টাইরপস্ট
১ টি
শকান স্বীকৃি তবশ্বতবদ্যালয় হদি বাতণদেূ ঢাকা, গােীপুর, মাতনকগি, মুন্সীগি, নরত াংেী,
টাকা ১০২০০-২৪৬৮০/-(শেড-১৪)
২য় শেণীর স্নািক বা মমাদনর তডেী হ োমালপুর, শশরপুর, শনত্রদকাণা, চট্টোম,
মুদ্রাক্ষর তলখদন প্রতি তমতনদট বাাংলায় ২০ কক্সবাোর, খাগড়াছতড়, বান্দরবান, রাঙামার্ট,
ও ইাংদরেীদি ৩০ শদের গতি। িদব পাবনা, ত রােগি, রােশাহী, নওগাঁ, নাদটার,
কতিউটার চালনায় অতভজ্ঞ ব্যতিগণ বগুড়া, েয়পুরহাট, রাংপুর, গাইবান্ধা, নীলিামারী,
অোতধকার পাদব ।
খুলনা, বাদগরহাট, ািক্ষীরা, তিনাইেহ, মাগুরা,
নড়াইল, কুতিয়া, চুয়াডাঙা, শমদহরপুর, ত দলট,
হতবগি, শমৌলভীবাোর
িদব এতিম ও শারীতরক প্রতিবন্ধী শকাটায় কল
শেলার প্রার্থী আদবেন করদি পারদবন।
শমাট
২ র্ট
রনম্নবরণ িত শতিাবলী আয়বেন ফরম পূরণ এবাং পরীক্ষা অাংশগ্রহয়ণর যক্ষয়ত্র অতযাবশ্যকী িায়ব অনু রণী :
১। প্রার্থীয়ক http://sparrso.teletalk.com.bd এই ওয়েব রলাংয়ক প্রয়বশ কয়র অনলাইয়ন আয়বেন করয়ত হয়ব।
২। অনলাইদন আদবেনপত্র পূরণ াংক্রান্ত তনয়মাবলী ও শিিাবলী
(ক) আদবেদনর ময় ীমা তনম্নরূপঃ
(i) Online-এ আদবেন পত্র পূরণ ও আদবেন তি েমাোন শুরুর িাতরখ ও ময় : ০৮/০৮/২০২১তি. িাতরখ কাল ১০:০০টা।
(ii) Online-এ আদবেনপত্র পূরদণর শশষ িাতরখ ও ময় : ৩০/০৮/২০২১তি. িাতরখ তবকাল ৫:০০টা।
উি ময় ীমার মদধ্য User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ Online-এ আদবেনপত্র Submit-এর ময় শর্থদক পরবিী ৭২(বাহাত্তর) ঘন্টার মদধ্য SMS-এ পরীক্ষার
তি েমা তেদবন।
(খ) Online আদবেনপদত্র প্রার্থী িার রতিণ ছতব (দেঘূ ৩০০ x প্রস্থ ৩০০ Pixel) ও স্বাক্ষর (দেঘূ ৩০০ x প্রস্থ ৮০ Pixel) স্ক্ূান কদর তনধ িাতরি স্থাদন
Upload করদবন। ছতবর াইে দব িাচ্চ ১০০ KB ও স্বাক্ষদরর াইে ৬০ KB এর মদধ্য হদি হদব।
(গ) Online আদবেনপদত্র পূরণকৃি িথ্যই শেদহতু পরবিী কল কাে িক্রদম ব্যবহৃি হদব, শ দহতু Online-এ আদবেনপত্র Submit করার পূদব িই পূরণকৃি
কল িদথ্যর ঠিকিা িদকি প্রার্থী তনদে শিভাগ তনতিি হদবন।
(ঘ) প্রার্থী Online-এ পূরণকৃি আদবেনপদত্রর একর্ট তপ্রন্টকতপ পরীক্ষা াংক্রান্ত শে শকাদনা প্রদয়ােদন হায়ক তহদ দব াংরক্ষণ করদবন এবাং শমৌতখক
পরীক্ষার ময় এক কতপ েমা তেদবন।

(ঙ) SMS শপ্ররদণর তনয়মাবলী ও পরীক্ষার তি প্রোন: Online-এ আদবেনপত্র (Application Form) ের্থাের্থভাদব পূরণ কদর তনদেশিনা মদি ছতব ও
স্বাক্ষর Upload কদর আদবেনপত্র Submit করা িন্ন হদল কতিউটাদর ছতব হ Application Preview শেখা োদব। তনর্ভিলভাদব আদবেনপত্র
Submit করা িন্ন হদল প্রার্থী User ID ছতব এবাং স্বাক্ষরযুি একর্ট Applicant’s copy পাদবন। উি Applicant’s copy প্রার্থী Download
পূব িক রতিন তপ্রন্ট াংরক্ষণ করদবন। Applicant’s copy শি একর্ট User ID শেয়া র্থাকদব এবাং User ID ব্যবহার কদর প্রার্থী তনদম্নাি পদ্ধতিদি শে
শকান Teletalk Pre-paid Mobile নম্বদরর মাধ্যদম ০২(দুই)র্ট SMS কদর আদবেন তি বাবে ১ নম্বর ক্রতমদকর প্রার্থীদেরদক পরীক্ষার তি বাবে
২০০/-(দুইশি) টাকা এবাং অনলাইন তি বাবে ২৪/-(চতিশ) টাকা অয়েরতয় োগ্য শমাট ২২৪/-(দুইশি চতিশ) টাকা এবাং ২ নম্বর ক্রতমদকর প্রার্থীদেরদক
পরীক্ষার তি বাবে ১০০/-(একশি) টাকা এবাং অনলাইন তি বাবে ১২/-(বার) টাকা অয়েরতয় োগ্য শমাট ১১২/-(একশি বার) টাকা ৭২(বাহাত্তর) ঘন্টার
মদধ্য েমা তেদবন। এখাদন তবদশষভাদব উদেখ্য শে, ÒOnline -এ আদবেনপদত্রর কল অাংশ পূরণ কদর Submit করা হদলও আদবেন তি েমা না শেয়া
পে িন্ত Online আদবেনপত্র শকান অবস্থাদিই গৃহীি হদব না”।
প্রর্থম SMS: SPARRSO<Space>User ID তলদখ Send করদি হদব 16222 নম্বদর|
Example: SPARRSO ABCDEF
Reply Applicant’s Name, TK.224/112 will be charged as application fee. Your PIN is
Pay Fee Type SPARRSO<Space>Yes<Space> PIN and send to 16222

12345678.

To

তিিীয় SMS: SPARRSO <Space>Yes<Space>PIN তলদখ send করদি হদব 16222 নম্বদর|
Example: SPARRSO Yes 12345678
Reply: Congratulations Applicant’s Name, Payment completed successfully for ----------Application for (post name) User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxx).
(চ) প্রদবশপত্র প্রাতপ্তর তবষয়র্ট http://sparrso.teletalk.com.bd ওদয়বতলাংক এবাং প্রার্থীর শমাবাইল শিাদন SMS এর মাধ্যদম (শুধুমাত্র শোগ্য
প্রার্থীদেরদক) ের্থা মদয় োনাদনা হদব। Online আদবেনপদত্র প্রার্থী প্রেত্ত শমাবাইল শিাদন পরীক্ষা াংক্রান্ত োবিীয় শোগাদোগ িন্ন করা হদব তবধায় উি
নাম্বরর্ট াব িক্ষতনক চল রাখা, SMS পড়া এবাং প্রাপ্ত তনদে িশনা িাৎক্ষতণকভাদব অনু রণ করা বাঞ্ছনীয়।
(ছ) SMS-এ শপ্রতরি User ID এবাং Password ব্যবহার কদর পরবিীদি শরাল নম্বর, পদের নাম, ছতব, পরীক্ষার িাতরখ, ময় ও শভনুূর নাম ইিূাতে
িথ্য ম্বতলি প্রদবশপত্র প্রার্থী Download পূব িক রতিন তপ্রন্ট কদর তনদবন। প্রার্থী এই প্রদবশপত্রর্ট তলতখি ও শমৌতখক পরীক্ষার ময় অবশ্যই প্রেশিন
করদবন।
(ে) শুধুমাত্র শটতলটক তপ্র-শপইড শমাবাইল শিান শর্থদক প্রার্থীগণ তনম্নবতণ িি SMS পদ্ধতি অনু রণ কদর তনে তনে User ID এবাং PIN পুনরুদ্ধার করদি
পারদবন।
(i) User ID োনা র্থাকদল SPARRSO<Space>Help<Space>User<Space>User ID and Send to 16222.
Example: SPARRSO Help USER ABCDEF
(ii) PIN Number োনা র্থাকদল SPARRSO<Space>Help<Space>PIN<Space>PIN Number and Send to 16222
Example: SPARRSO Help PIN 12345678
(ি) অনলোইয়ন আয়বদন করয়ত ককোন সমস্যো হয়ল কেললেক নম্বর কেয়ক ১২১ নম্বর অেবো vas.query@teletalk.com.bd বো
admin@sparrso.gov.bd ই-শমইদল শোগাদোগ করা োদব। (Mail এর subject-এ Organization Name: SPARRSO, Post Name:
***, Applicant’s User ID ও Contact Number অবশ্যই উয়েখ করয়ত হয়ব।)
(ঞ) অনলোইয়ন আয়বদন এবং েোকো জমোর কোজটি প্রোেী লনয়জ করয়ব। এয়েয়ে অন্য ককোন মোধ্যম কেয়ক উক্ত কোজটি সম্পন্ন কয়র প্রোেী প্রতোলরত হয়ল
কর্তৃপে দোেী েোকয়ব নো।
৩। ব ীমা : ২৯/০৭/২০২১ তাররয়খ ব :
ক) বীর মুরিয় াদ্ধা/শহীে মুরিয় াদ্ধাগয়ণর পুত্র-কন্যা, প্ররতবন্ধী প্রার্থী ছাড়া অন্যান্য কল প্রার্থীর জন্য ব ১৮ হয়ত ৩০ বছর প িন্ত।
খ) বীর মুরিয় াদ্ধা/শহীে মুরিয় াদ্ধাগয়ণর পুত্র-কন্যা, প্ররতবন্ধী প্রার্থীর জন্য ব ১৮ হয়ত ৩২ বছর প িন্ত।
৪। জাতী তা :
ক. প্রার্থীয়ক অবশ্যই বাাংলায়েয়শর নাগররক হয়ত হয়ব।
খ. রকায়রর পূব িানুমরত ব্যরতয়রয়ক যকান প্রার্থী যকান রবয়েশী নাগররকয়ক রববাহ কয়র র্থাকয়ল বা রববাহ করার জন্য প্ররতজ্ঞাবদ্ধ হয়ল রতরন আয়বেন করার
জন্য অয় াগ্য বয়ল রবয়বরিত হয়বন।
৫। রকারর, আধা- রকারর ও স্বা ত্তশার ত প্ররতষ্ঠায়ন িাকরররত প্রার্থীগণয়ক অবশ্যই র্থা র্থ কর্তিপয়ক্ষর অনুমরতক্রয়ম আয়বেন করয়ত হয়ব এবাং যমৌরখক
পরীক্ষার ম অনুমরতর করপ প্রেশিন করয়ত হয়ব।

৬। যমৌরখক পরীক্ষার ম রনয়ম্নাি কাগজপত্র োরখল করয়ত হয়ব :
ক) প্রার্থী বীর মুরিয় াদ্ধা/শহীে মুরিয় াদ্ধাগয়ণর পুত্র-কন্যা অর্থবা পুত্র-কন্যায়ের পুত্র-কন্যা হয়ল মুরিযুদ্ধ রবষ ক মন্ত্রণাল কর্তিক জাররকৃত ২৬/০২/২০০২
তাররয়খর মুুঃরবুঃমুঃ/ নে-১/প্র-১/২০০২/০২ নাং প্রজ্ঞাপন যমাতায়বক মুরিযুদ্ধ রবষ ক মন্ত্রণালয় র ইস্যযকৃত নে অর্থবা ১৯৯৭ হয়ত ২০০১ াল প িন্ত
তৎকালীন মাননী প্রধানমন্ত্রী কর্তিক প্ররতস্বাক্ষররত এবাং মুরিয় াদ্ধা াং ে কর্তিক ইস্যযকৃত রপতা/মাতা/রপতামহ/রপতামহী/মাতামহ/মাতামহীর মুরিয় াদ্ধা
নেপয়ত্রর তযার ত ২ করপ অবশ্যই জমা রেয়ত হয়ব। উয়েখ্য, মুরিবাতিা/য়গয়জয়টর ২টি কয়র তযার ত করপ মুরিয় াদ্ধা নয়ের শি োরখল করয়ত হয়ব।
মুরিয় াদ্ধা নয়ের ২টি তযার ত ফয়টাকরপর উপর প্রার্থীর নাম ও যরাল নম্বর এবাং মুরিবাতিা/য়গয়জট নম্বর স্পষ্ট অক্ষয়র রলখয়ত হয়ব।
খ) আয়বেনকারী বীর মুরিয় াদ্ধা/শহীে মুরিয় াদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা হয়ল য ময়মি াংরিষ্ট ইউরন ন পররষয়ের যি ারম্যান/র টি কয়পিায়রশয়নর ও ার্ ি
ি
কাউরিলর অর্থবা যপৌর িার যম র/কাউরিলর কর্তিক প্রেত্ত াটিরফয়কয়টর
২টি তযার ত করপ। উয়েখ্য, বীর মুরিয় াদ্ধা/শহীে মুরিয় াদ্ধাগয়ণর উপযুি
পুত্র-কন্যা পাও া না যগয়ল পুত্র-কন্যায়ের পুত্র-কন্যাগণ মুরিয় াদ্ধা যকাটা রবয়বরিত হয়বন।
গ) এরতম ও শারীররক প্ররতবন্ধী যকাটা প্রার্থীয়ের মাজয় বা অরধেিিরাধীন শেলা মােদ বা কাে িালয়/উপদেলা মােদ বা কাে িালয়/শহর মােদ বা
কাে িালয় কর্তিক প্রেত্ত পতরচয়পত্র (আইতড কাড ি) এর তযার ত করপ।
ঘ) ক্ষুদ্র নৃ-যগাষ্ঠী ম্প্রো ভুি প্রার্থীয়ের যক্ষয়ত্র াংরিষ্ট যজলা প্রশা ক কর্তিক প্রেত্ত নেপত্র।
ঙ) র্ততী রলঙ্গভুি প্রার্থীয়ের যক্ষয়ত্র াংরিষ্ট যজলার র রিল াজিন কর্তিক প্রেত্ত নয়ের তযার ত করপ।
ি) আন ার ও রিরর্রপ প্রার্থীয়ের যক্ষয়ত্র ব িয়শষ নীরতমালা অনু া ী উপযুি কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রেত্ত নেপত্র।
ছ) যকায়না প্রার্থী রবয়েশ হয়ত তার অরজিত যকায়না রর্রগ্রয়ক উপয়রারেরখত পে মূয়হর পায়বি বরণ িত যকায়না রশক্ষাগত য াগ্যতার মমায়নর বয়ল োরব করয়ল
তায়ক য ময়মি াংরিষ্ট ইকুইিযায়লি করমটি কর্তিক প্রেত্ত ইকুইিযায়লি নয়ের মূলকরপ এবাং তযার ত করপ যমৌরখক পরীক্ষার ম াক্ষাৎকার যবায়র্ ি
অবশ্যই োরখল করয়ত হয়ব।
ি
৭। ৬ নম্বর অনুয়েয়ের বণ িনাময়ত কল তথ্য ও কাগজপত্র হ অন্যান্য রশক্ষাগত য াগ্যতা ও অরিজ্ঞতা াংক্রান্ত াটিরফয়কয়টর
মূল নেপত্র এবাং তযার ত
করপ যমৌরখক পরীক্ষার যবায়র্ ি জমা রেয়ত হয়ব। অন্যর্থা যমৌরখক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ব না।
৮। অনলাইন-এ পূরণকৃত বীর মুরিয় াদ্ধা/ক্ষুদ্র নৃ-যগাষ্ঠী/এরতম ও শারীররক প্ররতবন্ধী/আন ার ও রিরর্রপ যকাটা প্রার্থীতা োরব না করয়ল পরবতীয়ত নতুন
কয়র যকায়না যকাটার প্রার্থীতা োরব গ্রহণয় াগ্য হয়ব না।
৯। যকান প্রার্থী রে যফৌজোরর আোলত কর্তিক ননরতক স্খলনজরনত অরিয় ায়গ েরিত হন রকাংবা যকান রকারর বা স্বা ত্তশার ত প্ররতষ্ঠায়ন বা স্থানী
কর্তিপয়ক্ষর িাকরর যর্থয়ক বরখাস্ত হয় র্থায়কন এবাং উিরূপ বরখাদের পর দুই বছর অরতক্রান্ত না হয় র্থায়ক তয়ব রতরন আয়বেন করার জন্য য াগ্য বয়ল
রবয়বরিত হয়বন না।
১০। আয়বেনপয়ত্র নাম, জন্মতাররখ ও অন্য যকায়নারূপ substantive ত্রুর্ট র্থাকয়ল পরবতী ময় াংয়শাধয়নর যকায়না স্যয় াগ র্থাকয়ব না। substantive
ত্রুর্টর কারয়ণ প্রারর্থ িতা বারতল হয়ব।
১১। স্থা ী ঠিকানা প্রার্থী কর্তিক উরেরখত যজলার প্রার্থী রহ ায়ব প্রার্থীর পরীক্ষার ফলাফল রনধ িারণ করা হয়ব। আয়বেনপত্র জমাোয়নর পর ঙ্গত কারয়ণ
প্রার্থীর স্থা ী ঠিকানার পররবতিন হয়লও আয়বেয়ন উরেরখত যজলার রিরত্তয়তই প্রার্থীর ফলাফল রনধ িাররত হয়ব।
১২। রনয় ায়গর যক্ষয়ত্র রকায়রর রবদ্যমান যকাটা পদ্ধরত এবাং প্রয় াজয যক্ষয়ত্র পররবরতিত রবরধ-রবধান অনু রণ করা হয়ব।
১৩। রলরখত, ব্যবহাররক ও যমৌরখক পরীক্ষা অাংশগ্রহয়ণর জন্য প্রার্থীয়ক যকান প্রকার টিএ/রর্এ প্রোন করা হয়ব না।
১৪। কর্তিপক্ষ পয়ের াংখ্যা হ্রা /বৃরদ্ধ/ বারতল রকাংবা রবরধ যমাতায়বক রনয় াগ াংক্রান্ত য যকান পররবতিন করার অরধকার াংরক্ষণ কয়র।
১৫। রলরখত, ব্যবহাররক ও যমৌরখক পরীক্ষার ম সূিী স্পারয় ার ওয় ব াইয়ট প্রকাশ করা হয়ব। ব্যবহাররক ও যমৌরখক পরীক্ষার জন্য আলাোিায়ব
র্াকয় ায়গ যকান াক্ষাৎকারপত্র যপ্ররণ করা হয়ব না।
১৬। রর্ক্লায়রশন :
প্রার্থীয়ক অনলাইন আয়বেনপয়ত্রর রর্ক্লায়রশন অাংয়শ এই ময়মি যঘাষণা রেয়ত হয়ব য , প্রার্থী কর্তিক আয়বেনপয়ত্র প্রেত্ত কল তথ্য ঠিক এবাং তয। প্রেত্ত
তথ্য অ তয বা রমথ্যা প্রমারণত হয়ল অর্থবা যকায়না অয় াগ্যতা ধরা পড়য়ল বা যকায়না প্রতারণা বা দুনীরতর আশ্র গ্রহণ করয়ল রকাংবা পরীক্ষা নকল বা
অ দুপা অবলম্বন করয়ল, পরীক্ষার পূয়ব ি বা পয়র এমনরক রনয় ায়গর পয়র য যকায়না প িায় প্রার্থীতা বারতল করা হদব এবাং াংরিষ্ট প্রার্থীর রবরুয়দ্ধ আইনগত
ব্যবস্থা গ্রহণ করা ায়ব।
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