তািরখঃ ১৬-০৮-২০২০

সংবাদ িব ি

বাংলােদেশর সি য় ৩য় ণীর রফারী হেত ২য় নী রফারী, ২য় ণীর রফারী হেত ১ম নী
রফারী ও ১ম ণীর রফারী হেত জাতীয় রফারীগেনর পেদা িত পরী া আগামী ৩০ ও ৩১ অে বর
২০২০ তািরখ ঢাকায় অনুি ত হেব। পরী ায় অংশ হেন আ হী রফারীেদর িন িলিখত শতপূরণ
সােপে আগামী ৩০ সে র ২০২০ তািরেখর মেধ সংযু ফরম পূরণ করতঃ সাধারণ স াদক,
বাংলােদশ ফু টবল ফডােরশন সিচবালয় বরাবর আেবদন করেত অনুেরাধ জানােনা যাে ।

শতাবলীঃ
১. ১ম /২য়/৩য় ণীর রফারী িহেসেব যাগ তা অজেনর পর ০১-০৯-২০২০ তািরেখ কমপে
বৎসর সি য়ভােব রফারীং করেত হেব।

২ (দুই)

২. সবেশষ পেদা িতর পর িতবৎসর বাফু েফ কতৃ ক আেয়ািজত েফশনাল লীগ/িসিনয়র িডিভশন
ফু টবল লীগ/ টু নােমে ( ফডােরশন কাপ/জাতীয় ফু টবল/অনুধ-১৮/চ াি য়নস াব কাপ) কমপে
১০ (দশ)
খলায় রফারী/সহকারী রফারী িহেসেব দািয় পালেনর অিভ তা থাকেত হেব। এছাড়াও
িনজ জলায় িডএফএ/ িডএসএ আেয়ািজত লীগ/টু নােমে কমপে ১০(দশ)
খলায় রফারী িহেসেব ও
১৫(পেনর)
খলায় সহকারী রফারী িহেসেব দািয় পালেনর অিভ তা থাকেত হেব।
৩. রিজে শন িফ বাবদ ১০০০/- (একহাজার) টাকা দান করেত হেব ।

আেবদনকারীেক আেবদন পে র সােথ িনে া

কাগজ জমা িদেত হেব;

❏
❏
❏
❏
❏

খলা পিরচালনার িব ািরত িববরন িডএফএ/ িডএসএ-এর সভাপিত/সাধারণ স াদক
কতৃ ক সত ািয়ত কের জমা িদেত হেব।
িশ াগত সা িফেকেটর সত ািয়ত ফেটাকিপ, পাসেপােটর ফেটাকিপ/জাতীয় পিরচয় পে র
ফেটাকিপ জমা িদেত হেব।
বাফু েফর রফারীজ কিম কতৃ ক কািশত রফারী পরী ার পােশর িব ি র কিপ জমা িদেত
হেব।
সদ তালা ২ কিপ ছিব।
বাফু েফ কতৃ ক দানকৃ ত রিজঃ ন র।

আেবদনকারীেদর আেবদনপ যাচাই বাছাইেয়র পর চূ ড়া ভােব মেনানীত রফারীেদর িন িলিখত
পরী া সমূেহ অংশ হণ করেত হেব :-

❖ িফিজক াল িফটেনস ট ।
❖ ল’জ অফ িদ গম এর উপর িলিখত পরী া।
❖ মৗিখক পরী া।

পরী ায় অংশ হণকারীেদর িনজ দািয়ে ঢাকায় থাকার ব ব া করেত হেব এবং কান কার
দান করা হেব না।

আহসান আহেমদ অিমত
হড অব িমিডয়া
বাংলােদশ ফু টবল ফডােরশন।

এ/িডএ

