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T20 িব�কাপ 2022 সময়সূচী |T20 World Cup 2022 Schedule

ICC পু�ষেদর T20 িব�কাপ 2022-এর জন� ভারেতর সময়সূিচ |T20 World Cup 2022
Schedule India

T20 িব�কাপ 2022-এর জন� ভারেতর সময়সূিচ(t20 world cup 2022 schedule india)
�দখুন একনজের -

t20 world cup 2022 schedule india team:

তািরখ ম�ােচর িববরণ �ভন�ু সময়

23
অে�াবর

ভারত বনাম পািক�ান,
16তম ম�াচ, সুপার 12

�মলেবান� ি�েকট �াউ�,
�মলেবান�

দপুুর 1 টা 30
িমিনট

27 অে�াবর ভারত বনাম A2, 23তম ম�াচ, সুপার
12

িসডিন ি�েকট �াউ�,
িসডিন

দপুুর 12:30 টা

30 অে�াবর ভারত বনাম দি�ণ আি�কা, 30 তম
ম�াচ, সুপার 12

পাথ� ��িডয়াম, পাথ� িবকাল 4.30 টা

2�শ নেভ�র ভারত বনাম বাংলােদশ, ৩৫তম ম�াচ,
সুপার ১২

অ�ািডেলড ওভাল, অ�ািডেলড দপুুর 1 টা 30 িমিনট

6 নেভ�র ভারত বনাম B1, 42 তম ম�াচ,
সুপার 12

�মলেবান� ি�েকট �াউ�,
�মলেবান�

দপুুর 1 টা 30 িমিনট
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ICC T20 িব�কাপ 2022 বাংলােদশ দেলর ম�ােচর িফ�চার | ICC T20 World Cup 2022 schedule
Bangladesh time :

https://bongojobnews.com/
https://bongojobnews.com/
https://bongojobnews.com/
https://bongojobnews.com/
https://bongojobnews.com/
https://t.me/bongojobnewsdotcom
https://bongojobnews.com/
https://t.me/bongojobnewsdotcom


www.bongojobnew
s.c

om

ICC T20 িব�কাপ 2022 বাংলােদশ দেলর ম�ােচর িফ�চার �দখুন -

ম�াচ
ন�র

DATE/DAY দল সময় ( বাংলােদশ ) �ভন�ু

1 24 অে�াবর, �সাম বাংলােদশ বনাম �প এ
রানাস� আপ

সকাল 10.00 টা �বেলিরভ ওভাল, �হাবাট�

2 ২৭ অে�াবর,
বহৃ�িত

বাংলােদশ বনাম দি�ণ
আি�কা

09:00 AM িসডিন ি�েকট �াউ�,
িসডিন

3 30 অে�াবর, রিব বাংলােদশ বনাম �প িব
িবজয়ী

09:00 AM গা�া, ি�সেবন

4 নেভ�র 02, বধুবার বাংলােদশ বনাম ভারত দপুুর 02:00 PM অ�ািডেলড ওভাল,
অ�ািডেলড

5 06 নেভ�র, রিব বাংলােদশ বনাম পািক�ান সকাল 10.00 টা অ�ািডেলড ওভাল,
অ�ািডেলড
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আইিসিস � ২০ িব�কােপর সময়সূচী | T20 World Cup 2022 Schedule Group List

.আইিসিস � ২০ িব�কােপর সময়সূচী ২০২২ (t20 world cup 2022 schedule) �দখুন -

ম�াচ ন�র তািরখ ম�ােচর িব�ািরত সময় phase

1 16/10/2022 �ল�া বনাম নািমিবয়া 3:00 অপরা� 1 ST

2 16/10/2022 সংযু� আরব আিমরাত বনাম
�নদারল�া�স

স��া 7.30 1 ST

3 17/10/2022 ওেয়� ইি�জ বনাম �টল�া� িবকাল ৩.৩০
িমিনট

1 ST

4 17/10/2022 িজ�াবেুয় বনাম আয়ারল�া� স��া 7.30 1 ST
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5 18/10/2022 নািমিবয়া বনাম �নদারল�া�স িবকাল ৩.৩০
িমিনট

1 ST

6 18/10/2022 �ল�া বনাম সংযু� আরব আিমরাত স��া 7.30 1 ST

7 19/10/2022 �টল�া� বনাম আয়ারল�া� িবকাল ৩.৩০
িমিনট

1 ST

8 19/10/2022 ওেয়� ইি�জ বনাম িজ�াবেুয় স��া 7.30 1 ST

9 20/10/2022 �ল�া বনাম �নদারল�া�স িবকাল ৩.৩০
িমিনট

1 ST

10 20/10/2022 নািমিবয়া বনাম সংযু� আরব আিমরাত স��া 7.30 1 ST

11 21/10/2022 ওেয়� ইি�জ বনাম আয়ারল�া� িবকাল ৩.৩০
িমিনট

1 ST

12 21/10/2022 �টল�া� বনাম িজ�াবেুয় স��া 7.30 1 ST

13 22/10/2022 িনউিজল�া� বনাম অে�িলয়া িবকাল ৩.৩০
িমিনট

সুপার 12

14 22/10/2022 ইংল�া� বনাম আফগািন�ান স��া 7.30 সুপার 12

15 23/10/2022 A1 বনাম B2 িবকাল ৩.৩০
িমিনট

সুপার 12

16 23/10/2022 ভারত বনাম পািক�ান স��া 7.30 সুপার 12
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17 24/10/2022 বাংলােদশ বনাম A2 স��া 7.30 সুপার 12

18 24/10/2022 দি�ণ আি�কা বনাম B1 িবকাল ৩.৩০
িমিনট

সুপার 12

19 25/10/2022 অে�িলয়া বনাম A1 স��া 7.30 সুপার 12

20 26/10/2022 ইংল�া� বনাম B2 িবকাল ৩.৩০
িমিনট

সুপার 12

21 26/10/2022 িনউিজল�া� বনাম আফগািন�ান স��া 7.30 সুপার 12

22 27/10/2022 দি�ণ আি�কা বনাম বাংলােদশ স��া 7.30 সুপার 12

23 27/10/2022 ভারত বনাম A2 িবকাল ৩.৩০
িমিনট

সুপার 12

24 27/10/2022 পািক�ান বনাম B1 স��া 7.30 সুপার 12

25 28/10/2022 আফগািন�ান বনাম B2 িবকাল ৩.৩০
িমিনট

সুপার 12

26 28/10/2022 ইংল�া� বনাম অে�িলয়া স��া 7.30 সুপার 12

27 29/10/2022 িনউিজল�া� বনাম A1 িবকাল ৩.৩০
িমিনট

সুপার 12

28 30/10/2022 বাংলােদশ বনাম B1 স��া 7.30 সুপার 12
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29 30/10/2022 পািক�ান বনাম A2 স��া 7.30 সুপার 12

30 30/10/2022 দি�ণ আি�কা বনাম ভারত িবকাল ৩.৩০
িমিনট

সুপার 12

31 31/10/2022 অে�িলয়া বনাম B2 স��া 7.30 সুপার 12

32 1/11/2022 আফগািন�ান বনাম A1 িবকাল ৩.৩০
িমিনট

সুপার 12

33 1/11/2022 ইংল�া� বনাম িনউিজল�া� স��া 7.30 সুপার 12

34 2/11/2022 B1 বনাম A2 িবকাল ৩.৩০
িমিনট

সুপার 12
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35 2/11/2022 ভারত বনাম বাংলােদশ স��া 7.30 সুপার 12

36 3/11/2022 পািক�ান বনাম দি�ণ আি�কা িবকাল ৩.৩০
িমিনট

সুপার 12

37 4/11/2022 িনউিজল�া� বনাম B2 স��া 7.30 সুপার 12

38 4/11/2022 অে�িলয়া বনাম আফগািন�ান িবকাল ৩.৩০
িমিনট

সুপার 12

39 5/11/2022 ইংল�া� বনাম A1 স��া 7.30 সুপার 12
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40 ৬/১১/২০২২ দি�ণ আি�কা বনাম A2 িবকাল ৩.৩০
িমিনট

সুপার 12

41 ৬/১১/২০২২ পািক�ান বনাম বাংলােদশ স��া 7.30 সুপার 12

42 ৬/১১/২০২২ ভারত বনাম B1 স��া 7.30 সুপার 12

43 9/11/2022 স��া 7.30 �সিমফাইনাল ১

44 10/11/2022 স��া 7.30 �সিম-ফাইনাল
2

45 11/11/2022 স��া ৭.০০ ঘ ফাইনাল

ICC 2022 পু�ষেদর T20 িব�কাপ 16 ই অে�াবর 2022 এ �� হেব৷ 16ই অে�াবর �থেক 21 অে�াবর,
2022 পয�� �প পেব�র বাছাইপেব�র ম�াচ�িল হেব৷

আট� দল এেক অপেরর িব�ে� �িত�ি�তা করেব, যার মেধ� চার� দল সুপার 12 রাউে�র
জন� �যাগ�তা অজ� ন করেব। সুপার 12 রাউ� 22 অে�াবর, 2022 এ �� হেব। টুন�ােমে�র
ফাইনাল� 13ই নেভ�র, 2022 তািরেখ �মলেবান� ি�েকট ��িডয়ােম অনিু�ত হেব।
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