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াপনাপন
 জাতীয় ীড়া নীিত ২০২১ ণয়েনর লে  ইিত েব ণীত
জাতীয়  ীড়ানীিত-১৯৯৮  পযােলাচনা  এবং  সমেয়াপেযািগ  পিরবতন,  ,  পিরবধন  ও  সংেযাজেনর  িনিম   িন বিণত  কমক
তােদর  সম েয়  এক   কিম   গঠন  করা  হেলাঃ

০১.. অিতির   সিচব  ( ীড়া),  ব  ও  ীড়া  ম ণালয়,  ,  ঢাকা আহবায়ক
০২.. পিরচালক,  ,  ীড়া  পিরদ র,  ঢাকা। সদ
০৩.. পিরচালক ( ীড়া),  জাতীয়  ীড়া  পিরষদ,  ,  ঢাকা। সদ
০৪.. পিরচালক  ( িশ ণ),  বাংলােদশ  ীড়া  িশ া  িত ান,  ,  সাভার,  ,  ঢাকা সদ
০৫.. উপসিচব  ( ীড়া),  ব  ও  ীড়া  ম ণালয়,  ,  ঢাকা। সদ
০৬.. মহাপিরচালক,  বাংলােদশ  অিলি ক  এেসািসেয়শন,  ঢাকা। সদ
০৭.. জনাব  মাঃ  হা র  রশীদ,  িবিশ   ীড়া  সংগঠক  ও  সদ ,  বাংলােদশ  টবল  ফডােরশন,  ঢাকা সদ
০৮.. জনাব  আিশ র  রহমান  িম ,  সাধারণ  স াদক,  বাংলােদশ  ভিলবল  ফডােরশন,  ঢাকা সদ
০৯.. জনাব  মাঃ  আসা ামান  কািহ র,  সাধারণ  স াদক,  বাংলােদশ  হ া বল  ফডােরশন,  ঢাকা সদ
১০.. কাজী  রাজীব উি ন  আহেমদ  চপল,  সাধারণ  স াদক,  বাংলােদশ  আরচ ারী  ফডােরশন,  ঢাকা সদ
১১.. ধান  িনবাহী  কমকতা,  বাংলােদশ  ি েকট  বাড,  ঢাকা সদ
১২.. সাধারণ  স াদক,  বাংলােদশ  টবল  ফডােরশন,  ঢাকা সদ
১৩.. স াদক,  ীড়া  জগত,  জাতীয়  ীড়া  পিরষদ,  ঢাকা সদ
১৪.. সাধারণ  স ািদকা,  বাংলােদশ  মিহলা  ীড়া  সং া,  ঢাকা সদ
১৫.. জনাব  আকবর আলী,  ি েকট  খেলায়াড়  ও  দলেনতা,  বাংলােদশ  অ -- ১৯  ি েকট  দল। সদ
১৬.. সহকারী  সিচব  ( ীড়া-- ১),  ব  ও  ীড়া  ম ণালয়,  ঢাকা। সদ --সিচব

০২।            কিম র  কমপিরিধ:
           ১৯৯৮ সােল ণীত  জাতীয় ীড়ানীিত পযােলাচনা এবং সমেয়াপেযািগ পিরবতন, পিরবধন ও সংেযাজেনর
িনিম  যথাযথ পািরশ দান।  

০৩।            কিম  আগামী ০৩ (িতন) মােসর মে  এক  ণা  িতেবদন এ ম ণালেয়র িসিনয়র সিচব বরাবর জমা
িদেবন।

রা পিতর আেদশ েম,
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) অিতির  সিচব, ীড়া অ িবভাগ, ব ও ীড়া ম ণালয়, ঢাকা।
২) পিরচালক , ীড়া পিরদ র, ঢাকা।
৩) পিরচালক ( ীড়া), জাতীয় ীড়া পিরষদ, ঢাকা।
৪) পিরচালক ( িশ ণ), বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান, সাভার, ঢাকা।
৫) উপসিচব , ীড়া অিধশাখা, ব ও ীড়া ম ণালয়, ঢাকা।
৬) িতম ীর একা  সিচব , িতম ীর দ র, ব ও ীড়া ম ণালয়, ঢাকা (সদয় অবগিতর জ )।
৭) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, ব ও ীড়া ম ণালয়, ঢাকা (সদয় অবগিতর জ )।
৮) উপ-িনয় ক, বাংলােদশ সরকারী ণালয়, তজ াও, ঢাকা। গেজেটর পরবত  সং ায় কােশর অ েরাধসহ।
৯) মহাপিরচালক, বাংলােদশ অিলি ক এেসািসেয়শন, ঢাকা।
১০) জনাব মাঃ হা র রশীদ, িবিশ  ীড়া সংগঠক ও সদ , , বাংলােদশ টবল ফডােরশন, ঢাকা।
১১) জনাব আিশ র রহমান িম , সাধারণ স াদক, বাংলােদশ ভিলবল ফডােরশন, ঢাকা।
১২) জনাব মাঃ আসা ামান কািহ র, সাধারণ স াদক, বাংলােদশ হ া বল ফডােরশন, ঢাকা।
১৩) কাজী রাজীব উি ন আহেমদ চপল, সাধারণ স াদক, বাংলােদশ আরচ ারী ফডােরশন, ঢাকা।
১৪) ধান িনবাহী কমকতা, বাংলােদশ ি েকট বাড, ঢাকা।
১৫) সাধারণ স াদক, বাংলােদশ টবল ফডােরশন, ঢাকা।
১৬) স াদক, ীড়া জগত, জাতীয় ীড়া পিরষদ, ঢাকা।
১৭) সাধারণ স ািদকা, বাংলােদশ মিহলা ীড়া সং া, ঢাকা।
১৮) জনাব আকবর আলী, ি েকট খেলায়াড় ও দলেনতা, বাংলােদশ অ -১৯ ি েকট দল।
১৯) সহকারী সিচব, ীড়া-১ শাখা, ব ও ীড়া ম ণালয়, ঢাকা।
২০) সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, ব ও ীড়া ম ণালয়, ঢাকা (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
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