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ারক ন র: ৩৪.০০.০০০০.০৭১.৩৩.০০১.১৭.১০৫১ তািরখ: 
০৯ এি ল ২০১৯

২৬ চ  ১৪২৫

িবষয:় আগামীআগামী  ২৫২৫  এি লএি ল   থেকথেক  ১৬১৬   মম ,  ,  ২০১৯২০১৯  তািরখতািরখ   পযপয   পা িক ানপািক ান   অঅ --১৬১৬   ি েকটি েকট   দেলরদেলর
বাংলােদশবাংলােদশ   সফেররসফেরর   েয়াজনীয়েয়াজনীয়   সরকািরসরকাির   অ মিতঅ মিত   এবংএবং  িনরাপ া লকিনরাপ া লক  ব াব া   হণহণ ।।

: ৩৪.০৩.০০০০.০০৪.০১.০০৩.২০১৫-৬৪৬; তািরখ: ২৭.০৩.২০১৯
        
         আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, আগামী ২৫ এি ল থেক ১৬ ম, ২০১৯ তািরখ পয  পািক ান অ -১৬ ি েকট
দল বাংলােদশ সফর করেব। সফরকালীন সমেয় পািক ান অ -১৬ ি েকট দল বাংলােদশ অ -১৬ ি েকট দেলর
িবপে  লনা  শখ আ  নােছর িডয়াম এবং ফ া  খান সােহব ওসমান আলী িডয়ােম ০২( ই)  িতনিদেনর
ি েকট াচ ও ০৩ (িতন)  একিদেনর ি েকট ােচ অংশ হণ করেব। এমতাব ায় আগামী ২৫ এি ল থেক ১৬ ম,
২০১৯ তািরখ পয  পািক ান অ -১৬ ি েকট দেলর বাংলােদশ সফেরর অ মিত িন বিণত শেত িনেদশ েম াপন
করা হেলাঃ 
 
      সফরকারী দেলর নােমর তািলকা সফেরর েবই মহাপিরচালক, জাতীয় িনরাপ া গােয় া সং া, স নবািগচা,
ঢাকা এবং উপমহা িলশ পিরদশক (িবেশষ শাখা), রাজারবাগ, ঢাকা এর িনকট রণ করেত হেব।

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

৯-৪-২০ ১৯

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

মা দা
িসিনয়র সহকারী সিচব

ারক ন র: ৩৪.০০.০০০০.০৭১.৩৩.০০১.১৭.১০৫১/১(১৩) তািরখ: ২৬ চ  ১৪২৫
০৯ এি ল ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পররা  সিচব, পররা  ম ণালয়
২) সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (িনরাপ া লক ব া হেণর
জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৩) সিচব, র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) মহা- িলশ পিরদশক, িলশ ভবন, ঢাকা।
৫) মহা-পিরচালক, জাতীয় িনরাপ া গােয় া সং া, স নবািগচা, ঢাকা।

. ১



৬) মহাপিরচালক, ইিমে শন এ  পাসেপাট, ঢাকা।
৭) অিতির  মহা- িলশ পিরদশক (এসিব), রাজারবাগ, ঢাকা।
৮) িতম ীর একা  সিচব , িতম ীর দ র, ব ও ীড়া ম ণালয়
৯) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, ব ও ীড়া ম ণালয়
১০) বেদিশক া িনয় ক, বাংলােদশ াংক, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।
১১) পিরচালক, হয়রত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।
১২) া ামার (সং ), আই  সল, ব ও ীড়া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৩) ধান িনবাহী কমকতা, বাংলােদশ ি েকট বাড, িমর র, ঢাকা।
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মা দা 
িসিনয়র সহকারী সিচব
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