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ারক ন র: ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৮.০০৮.১৯.১১২৭ তািরখ: 
৩০ লাই ২০১৯

১৫ াবণ ১৪২৬

িবষয:় '' স াফসাফ   অঅ--১৫১৫  চ া ি য়নশীপচ া ি য়নশীপ   ২০১৯২০১৯ '  '  এবংএবং ' ' এএফ িসএএফিস   অঅ--১৬১৬   চ া ি য়নশীপচ া ি য়নশীপ   ২০২০২০২০ '  '  কায়া িলফ ায়াসকায়া িলফ ায়াস
এরএর   খলায়খলায়   অংশ হেণরঅংশ হেণর   লেলে   ব াংলােদশবাংলােদশ   অঅ--১৫১৫  জ াতীয়জ াতীয়   টবলটবল  দেলরদেলর   িবেদশিবেদশ   সফেররসফেরর   সরকািরসরকাির
অ মিতঅ মিত  ( ( িজ .ওিজ.ও) ) দানদান ।।

: ৩৪.০৩.০০০০.০০৪.০১.০০১-২০১৬/১৫০৭; তািরখ: ১৮.০৭.২০১৯

         আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, ভারেত অ ে য় 'সাফ অ-১৫ চ াি য়নশীপ ২০১৯' এবং কারােত অ ে য় 'এএফিস
অ-১৬ চ াি য়নশীপ ২০২০' কায়ািলফায়াস এর খলায় অংশ হেণর জ  ৩৮(আটি শ) সদ  িবিশ  বাংলােদশ অ-১৫
জাতীয় টবল দেলর অ েল িন বিণত শেত আগামী ২৩ আগ  থেক ০৪ সে র, ২০১৯ তািরখ পয  ভারত এবং
আগামী ১২ থেক ২৩ সে র, ২০১৯ তািরখ পয  কাতার সফের স িত দান করা হেলা।

SL Name Status SL Name Status
01 Robert Martin Atles Coach 20 Md. Emon Islam Babu Player
02 Md. Mahbub Alam 

Paulo 
Coach 21 Md. Ariful Rahman Raju Player

03 Jahan E Alam Nury Coach 22 Sirajul Islam Rana Player
04 Md. Moinul Islam Moin Player 23 Md. Rabby Hosen Player
05 Tuhidul Islam Riday Player 24 Sajed Hasan Jummon 

Nijum
Player

06 Md.Rabiul Alam Player 25 Mohammad Azizul Hoque 
Ananto

Player

07 Md. Mehedi Hasan Player 26 Kazirul Islam Hridoy Player
08 Md. Rakibul Islam Player 27 Jayanto Lal Player
09 AL Mirad Player 28 Md. Sabbir Gazi Player
10 Md. AL Amin Rahman Player 29 Md. Golam Rabby Player
11 Md. Ismail Hossain Player 30 Md. Badsha Mia Player
12 Md. Piash Ahmmed 

Nova
Player 31 Md. Rajib Hossain Player

13 Md. Mehdi Hasan 
Srabon

Player 32 Md. Ibne Ahad Sakil Player

14 Md. Shahin Molla Player 33 Md. Nazmul Ahmed Shakil Player
15 Sayed Nayeem Ahmed Player 34 Md. Imran Khan Player
16 Md. Noyon Hossain Player 35 Md. Ariful Haque 

Shemanto
Player

17 Apurbo Mali Player 36 Jony Sikder Player
18 Shuvo Sarkar Player 37 Md. Ariful Islam Santo Player

. ১



19 Munna Ahmed Player 38 Md. Rostom Islam Dukhu 
Mia

Player

 শতস হ:
 (ক) উ  দেলর অংশ হেণর যাওয়া-আসার িবমান ভাড়া এবং সখােন থাকা-খাওয়া ও ানীয় আ ষাি ক খরচ বাংলােদশ টবল
ফডােরশন বহন করেব। এেত জাতীয় ীড়া পিরষদ তথা গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর কান আিথক সংে ষ নই;

 (খ) অংশ হণকারীগণেক েযাজ  ে  সংি  ম ণালয়/িনয় ণকারী ক পে র িনকট থেক অ মিত হণ করেত হেব;
 (গ)  অ েমািদত সমেয়র অিধককাল িবেদেশ অব ান করা যােব না; এবং
 (ঘ)  িবেদশ সফর শেষ দেশ ত াবতেনর ১৫ িদেনর মে  খলার ফলাফল ও অ া  িবষয়ািদ স েক জাতীয় ীড়া
পিরষেদর মা েম ম ণালেয় িতেবদন দািখল করেত হেব।

২।          যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

৩০ -৭-২০ ১৯

সিচব, সিচেবর দ র, জাতীয় ীড়া পিরষদ, ঢাকা।

মা দা
িসিনয়র সহকারী সিচব

ারক ন র: ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৮.০০৮.১৯.১১২৭/১(১৪) তািরখ: ১৫ াবণ ১৪২৬
৩০ লাই ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার িভি েত নয়) 
১) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা। ( নাট ভারবাল ই র েয়াজনীয় িনেদশনার
অ েরাধসহ)
২) সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাক।
৩) সিচব, র া সবা িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) মা বর হাইকিমশনার/রা ত, ভারত/কাতার হাইকিমশন/ তাবাস, বাংলােদশ।
৫) মা বর হাইকিমশনার/ রা ত, বাংলােদশ হাইকিমশন/ তাবাস, ভারত/কাতার।
৬) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র, ঢাকা।
৭) িতম ীর একা  সিচব , িতম ীর দ র, ব ও ীড়া ম ণালয়, ঢাকা।
৮) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, ব ও ীড়া ম ণালয়
৯) বেদিশক া িনয় ক, বাংলােদশ াংক, মিতিঝল, ঢাকা।
১০) পিরচালক, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
১১) ইিমে শন অিফসার, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
১২) ধান িনরাপ া কমকতা, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
১৩) া ামার (সং ), আইিস  শাখা, ব ও ীড়া ম ণালয়, ঢাকা। (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা
হেলা।)
১৪) সাধারণ স াদক, বাংলােদশ টবল ফডােরশন, ঢাকা।

৩০ -৭-২০ ১৯

মা দা 
িসিনয়র সহকারী সিচব

. ২


