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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
 

�ব ও �ীড়া ম�ণালয় 

�ীড়া-১ শাখা 
 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
 www.moysports.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৮.০১৪.১৯.৫৭১ তািরখ: 
 

২১ �সে��র ২০২২

৬ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: BADMINTON ASIA SOUTH ASIA (Under 17 & under 15) REGIONAL JUNIOR

CHAMPIONSHIPS-2022’এ অংশ�হেণর জ� বাংলােদশ �াডিম�ন দেলর অ��েল সরকাির অ�মিত �দান।

��: ৩৪.০৩.০০০০.০০০.৬১.০০২.২২.১৭৭; তািরখ: ১৮ �সে��র ২০২২

      
        আগামী ২৬-৩০ �সে��র, ২০২২ তািরখ পয �� BADMINTON ASIA SOUTH ASIA (Under 17 & under 15)

REGIONAL JUNIOR CHAMPIONSHIPS-2022 ভারেতর আসােম অ�ি�ত হেব। উ� �িতেযািগতায় অংশ�হেণর জ�

০৫ (প�চ) সদ� িবিশ� বাংলােদশ �াডিম�ন দেলর অ��েল িন�বিণ �ত শেত� আগামী ২৩ �সে��র �থেক ০১ অে�াবর, ২০২২ তািরখ পয �� ভারত
সফেরর সরকাির অ�মিত িনেদ �শ�েম �দান করা হেলাঃ

�.নং নাম পদিব
০১.  জনাব �মাঃ নাজ�ল ইসলাম জয়  ��ষ �খেলায়াড়
০২.  জনাব সােহদ আহেমদ  ��ষ �খেলায়াড়
০৩.  জনাব এস. এস. এম িসফাত উ�াহ  ��ষ �খেলায়াড়
০৪.  জনাব �মা�ািকম �হােসন  ��ষ �খেলায়াড়
০৫.  জনাব িশি�র আহেমদ  �কাচ কাম-�ােনজার

শত�স�হ:
 (ক) উ� চ�াি�য়নশীেপ অংশ�হেণর যাবতীয় �য় আেয়াজককারী সং�া এবং বাংলােদশ �াডিম�ন �ফডােরশন আপাতত: বহন করেব।

পরবত�েত সরকার ক��ক অথ � �াি� সােপে� তা সম�য় করা হেব;
 

(খ) অংশ�হণকারীেদর �ে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 �ত�াবত�েনর ১৫ িদেনর মে� �খলার অজ�ন স�েক� জাতীয় �ীড়া পিরষেদর মা�েম ম�ণালেয় �িতেবদন িদেত হেব।

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

২১-৯-২০২২
এস. এম. �মা�ন কিবর

সহকারী সিচব

�ফান: +৮৮-০২-৪৭১২৪৯৫০
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সিচব 

সিচেবর দ�র 

জাতীয় �ীড়া পিরষদ

ফ�া�: +৮৮-০২-৯৫১৪৪০৮

ইেমইল: .

�ারক ন�র: ৩৪.০০.০০০০.০৭১.১৮.০১৪.১৯.৫৭১/১(১৫) তািরখ: ৬ আি�ন ১৪২৯

২১ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: (�জ��তার িভি�েত নয়) 

১) িসিনয়র সিচব, পররা� ম�ণালয়, �স�নবািগচা, ঢাকা।
 

২) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ�া িবভাগ, �রা� ম�ণালায়, ঢাকা।
 ৩) সিচব, �র�া �সবা িবভাগ, �রা� ম�ণলয়, ঢাকা।

 
৪) মা�বর হাইকিমশনার, ভারতীয় হাইকিমশন, বাংলােদশ।

৫) মা�বর হাইকিমশনার, বাংলােদশ হাইকিমশন, ভারত।
 

৬) মহা-�িলশ পিরদশ �ক, �িলশ ভবন, ঢাকা।
 ৭) মহা-পিরচালক, জাতীয় িনরাপ�া �গােয়�া সং�া, �স�নবািগচা, ঢাকা।

 
৮) মহাপিরচালক, ইিমে�শন এ� পাসেপাট � অিধদ�র, ঢাকা।

৯) �িতম�ীর একা� সিচব , �িতম�ীর দ�র, �ব ও �ীড়া ম�ণালয়, ঢাকা।
 

১০) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �ব ও �ীড়া ম�ণালয়
 ১১) �বেদিশক ��া িনয়�ক, বাংলােদশ �াংক, মিতিঝল বা/এ, ঢাকা।

 
১২) িনব �াহী পিরচালক, হয়রত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমান ব�র, ঢাকা।

১৩) সহকারী ��া�ামার, �ব ও �ীড়া ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)
 

১৪) সাধারণ স�াদক, বাংলােদশ �াডিম�ন �ফডােরশন, ঢাকা
 ১৫) অিফস কিপ, ।

 

২১-৯-২০২২

এস. এম. �মা�ন কিবর 
 

সহকারী সিচব


