
৩১ অে াবর ২০১৭ 
জাতীয় যবু িদবস উপলে  যবু ও ীড় ম ণালেয়র র ািলেত িবেকএসিপ’র অংশ হণ 

 

পেহলা নেভ র জাতীয় যুব িদবস ২০১৭। এবােরর জাতীয় যুব িদবেসর িতপাদ  হেলা “ যুবেদর 
জাগরণ, বাংলােদেশর উ য়ন”।জাতীয় যুব িদবেসর তাৎপয তুেল ধের যুবেদর মেধ  সেচতনতা 
সৃি র লে  আজ ঢাকায় যুব ও ীড়া ম ণালেয়র উেদ ােগ এক যুব র ািল অনুি ত হয়। র ািলেত 
িবেকএসিপর িশ ণাথ  ও কমকতাগণ অংশ নন। িবিভ  াগান, ব ানার ও ফ ু ন সহকাের যা 
িল  ক ীয় শহীদ িমনার থেক  হেয় জাতীয় স ােব শষ হয়।যুব ও ীড়া িতম ী ড. 
 বীেরন িশকদার ধান অিতিথ িহেসেব র ািলেত উপি ত িছেলন। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত 

িছেলন যুব ও ীড়া উপম ী আিরফ খান জয়। উপি ত িছেলন যুব ও ীড়া সিচব মাঃ আসাদুল 
ইসলাম ও যুব উ য়ন অিধদ েরর মহাপিরচালক আেনায়া ল কিরম। যুব র ািলেত িবেকএসিপ 
ছাড়াও আ কম  যুব ও সংগঠকসহ িবিভ  ীড়ািবদ ও ীড়াসংগঠক, ােসবী সংগঠক এবং 
যুব ও ীড়া ম ণালেয়র কমকতা-কমচারীবৃ  অংশ হন কেরন। 

 

 
  



৩১ অে াবর ২০১৭ 
৩য় িবেকএসিপ কাপ সাতঁার িতেযািগতায় িবেকএসিপ চ াি য়ন 

 
আজ িবেকএসিপেত সাঁতার িবভােগর ব ব াপনায় অনুি ত হেলা ৩য় িবেকএসিপ কাপ সাঁতার িতেযািগতা-
২০১৭। একিদেনর এ িতেযািগতায় িবেকএসিপ চ াি য়ন হবার গৗরব অজন কেরেছ।  িবেকএসিপ ২৮  ণ, 
১০  রৗপ  ও ০৮  া  পদক িনেয় পদক তািলকর শীষ ান লাভ কের।  িকেশারগে র িনকিল সুইিমং 
াব ০৩  ণ, ০৮  রৗপ  ও ০৫  া  পদক িনেয় রানাসআপ এবং চাঁদপুর জলা ীড়া সং া ০২  
ণ, ০২  রৗপ  ও ০২  া  িনেয় পদক তািলকায় তৃতীয় ান অজন কের।  ৩য় িবেকএসিপ কােপ ৮-
১০ বয়স েপ সরা সাঁতা  পুর ার লাভ কেরন িবেকএসিপ’র মা. মাবারক হেসন (০৬  ণ, ০১  
রৗপ  ও ০১  া ) এবং পু  আ ার (০৪  ণ ও ০২  রৗপ )।  এছাড়া ১১-১২ বয়স েপ সরা 
সাঁতা  হেয়েছন িবেকএসিপ’র মা. শিহদু াহ (০৪  ণ, ০১  রৗপ  ও ০১  া ) এবং িম আ ার 
০৯ েত অংশ িনেয় সবকয় েতই ণপদক লাভ কেরন।  িতেযািগতা শেষ িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন 
ও অথ) ও যুব ও ীড়া ম ণালেয়র যু  সিচব এ. িব. এম ল আজাদ ও কেলেজর অধ  ল. কেনল 
মা. ইমরান ইবেন এ রউফ পুর ার া েদর পুর ৃ ত কেরন। িতেযািগতায় িবেকএসিপ সহ মাট ১০  দেলর 
৭৩ জন ু েদ সাঁতা  অংশ হণ কেরন। এর আেগ সকােল িতেযািগতার উে াধন কেরন িবেকএসিপ’র 
পিরচালক ( শাসন ও অথ) ও যুব ও ীড়া ম ণালেয়র যু  সিচব এ. িব. এম ল আজাদ।  এ সময় 
তাঁর সােথ িছেলন পিরচালক মেহাদেয়র প ী িমেসস ল, উপ পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমম,ু 
উপ পিরচালক ( ীড়া িব ান) নুসরাৎ শারমীন ও সাঁতার িবভােগর িসিনয়র কাচ মা. আ ুল কােদর। 

   
 

   
  



২৯ অে াবর ২০১৭ 
সাইফ পাওয়ারেটক ৩২তম জাতীয় বয়স িভি ক সাঁতার িতেযািগতায় 

িবেকএসিপ চ াি য়ন 
 

সাইফ পাওয়ারেটক ৩২তম জাতীয় বয়স িভি ক সাঁতার িতেযািগতায় িবেকএসিপ চ াি য়ন।  
সাঁতার দল  আজ (২৬ অে াবর) মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান ও 
পিরচালক ( শাসন ও অথ) এ.িব.এম ল আজাদ এর সােথ সা াৎ কেরন।  তাঁরা সাঁতার 
দলেক অিভন ন জানান।  পদক তািলকায় িবেকএসিপ ৪২  ণ, ৪০  রৗপ  ও ৪২  া  
পদক িনেয় থম ান অজন কেরেছ।  িবেকএসিপ’র ণজয়ী সাঁতা রা হেলন; জািহদলু ইসলাম ২  
নতুন রকড সহ ৮ , মাবারক হােসন ৫ , ড থ  মারমা (৩  নতুন রকড) ৪ , 
আিম ল ইসলাম ৪ , িম আ ার ৩ , খািদজা, আব ুবকর (নতুন রকড)২ , িমঠু িময়া ও 
তাফােয়ল ২  এবং িহেমল, আরমান (নতুন রকড), ইমরান, শিহদু াহ, শিহদলু হক, ফারজানা 
ও জু ান িময়া ১  কের ণপদক লাভ কেরন।  ডাইিভং এ সা াদলু ইসলাম ২  (নতুন রকড) 
ও পারেভজ ১  (নতুন রকড) ণ পদক লাভ কেরন।  

 

 
  



২৪ অে াবর ২০১৭ 
সাইফ পাওয়ারেটক ৩২তম জাতীয় বয়স িভি ক সাঁতার িতেযািগতায় 

িবেকএসিপ চ াি য়ন 
 
সাইফ পাওয়ারেটক ৩২তম জাতীয় বয়স িভি ক সাঁতার িতেযািগতায় িবেকএসিপ চ াি য়ন ।  
পদক তািলকায় িবেকএসিপ ৪২  ণ, ৪০  রৗপ  ও ৪২  া  পদক িনেয় থম ান অজন 
কেরেছ।  িবেকএসিপর হাই পারফরেমে র সাঁতা  জািহদ ও ড স  মারমা নতুন জাতীয় রকড 
কেরেছন।জািহদ অনূ  -১৮ িবভােগ ১১  ইেভে  দ’ু েত নতুন জাতীয় রকডসহ ৮  ণ ১  
রৗপ  ও ২  া সহ সবক েত পদক লাভ কেরেছ।জলমানব জািহদলুেক অিভন ন।  

 

 



২৪ অে াবর ২০১৭ 
 

িবেকএসিপ কাপ বি ং িতেযািগতায় িবেকএসিপ সরা 
 

৪থ িবেকএসিপ কাপ বি ং িতেযািগতা-২০১৭ ত িবেকএসিপ চ াি য়ন হবার গৗরব অজন 
কেরেছ িবেকএসিপ ১০  ওজন িণর ৭ েত অংশ িনেয় ৭  ণ পদক লাভ কের চ াি য়ন 
হয়। অপরিদেক রাজশাহীর বাদশাহ বি ং াব ২  ণ, ২  রৗপ  ও ১  া  পদক িনেয় 
রানাস আপ ও খুলনা জলা ীড়া সং া ১  ণ, ১  রৗপ  ও ৩  া  পদক িনেয় পদক 
তািলকায় তৃতীয় হেয়েছ। িতেযািগতার ব  ব ার িনবাচীত হেয়েছন িবেকএসিপ’র শখ মা. 
রবীন ও ব  লজুার হেয়েছন খুলনা জলা ীড়া সং ার নােবল পারেভজ। িবেকএসিপ’র 
মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান,পিরচালক ( শাসন ও অথ) এ.িব.এম 

ল আজাদ ও কেলেজর অধ  ল. কেনল ইমরান ইবেন এ রউফ পদক া েদর পুর ৃ ত 
কেরন। এসময় আরও উপি ত িছেলন জাতীয় ীড়া পুর ার া  ব ার আ ুল হািলম, 
িবেকএসিপ’র উপ পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমম ুও িবেকএসিপর িনবাহী েকৗশলী শাহ 
আশরাফ আলী। দেশর ৭  জলা ীড়া সং া ৩  াব ও িবেকএসিপসহ মাট ১১  দেলর ৮০ 
জেন ব ােরর অংশ হেণ  শষ হেলা ৪থ িবেকএসিপ কাপ বি ং িতেযািগতা-২০১৭ । 

 
 
  



২৩ অে াবর ২০১৭ 
 

হিকেত িবেশষ অবদান ীকৃিত প িবেকএসিপেক স াননা পরু ার দান 
 
এিশয়া হিক ফডােরশন বাংলােদেশর হিকর মােনা য়েন িবেশষ অবদােনর ীকৃিত প বাংলােদশ 
ীড়া িশ া িত ান, িবেকএসিপেক পুর ৃ ত করা হয়। এিশয়ান হিক ফডােরশেনর িসইও মা: 
তয়ব একরাম িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান, িবিজিবএম, 
িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস এর হােত িবেশষ স াননা ারক তুেল দন। এ 
িবরল স াননায় িবেকএসিপ পিরবার গিবত। উে খ  এবােরর এিশয়াকাপ হিকর বাংলােদশ দেলর ২২ 
জন খেলায়াড় ও সহকারী কাচ সহ সকেলই িবেকএসিপ’র সােবক ও বতমান িশ ণাথ । এর 
আেগ আজেকর পািক ান - কািরয়া ম ােচ সরা গােলর পুর ার দান কেরন িবেকএসিপর 
মহাপিরচালক ি : জ: মা: সামছুর রহমান। পািক ােনর ১৭ নং জািস ধারী আহমদ এজাজ ক 
পুর ার িহেসেব িতিন  দান কেরন। 

 

  



২৩ অে াবর ২০১৭ 
 

২৯ তম জাতীয় শূ ং িতেযািগতায় িবেকএসিপ’র সাফল  
 
২৯ তম জাতীয় শূ ং িতেযািগতায় িবেকএসিপ দলগত ভােব রানার আপ হেয়েছ।িবেকএসিপ ৩  
ণ ২  রৗপ  ৫  া  পদক লাভ কের দলগত রানার আপ হয়। ণজয়ীরা হেলন; ৫০ িম. 

.২২ রাইেফল (পু ষ জিুনয়র) ি  পিজশন ইেভে  িবেকএসিপ’র আব ু সুিফয়ান, ২৫ িম. .২২ 
িপ ল (মিহলা জিুনয়র) ইেভে  রকডসহ৩৩৪ ার কের ণ িজেতেছন তুিরং দওয়ান এবং ১০ 
িম. এয়ার িপ ল(পু ষ জিুনয়র) ইেভে  আেরক  ণ িজেতেছন িপয়াস হােসন।িবেকএসিপ’র ২২ 
জন িতেযাগী এ িতেযািগতায় অংশ িনেয়েছ। িতেযািগতার ২৩  ইেভে র মেধ  ১৪ ’ ত ইেভে  
অংশ িনেয়েছ িবেকএসিপ। িতেযািগতায় মাট ৩৬  ােবর ২৭৭ জন পু ষ ও ৬০ জন মিহলা 
শূ টার অংশ হণ। িবেকএসিপ দেলর ম ম ােনজােরর দািয়ে  িছেলন আ ুর রহমান ও কােচর 
দািয়ে  আেছন ফারহানা কাউসার। 
 

 

 
  



২২ অে াবর ২০১৭ 
৪থ িবেকএসিপ কাপ বি ং িতেযািগতা-২০১৭ এর ভ উে াধন 

আজ থেক দ’ুিদন ব াপী ৪থ িবেকএসিপ কাপ বি ং িতেযািগতা-২০১৭  হেয়েছ।সকােল 
িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ) এ.িব.এম ল আজাদ িতেযািগতার ভ উে াধন 
কেরন।  এসময় তার সােথ িছেলন বাংলােদশ এ ােমচার বি ং ফডােরশেনর সাধারন স াদক এম এ 

সু খান ও িবেকএসিপর িনবাহী েকৗশলী শাহ আশরাফ আলী। দেশর ৭  জলা ীড়া সং া 
াব ও িবেকএসিপসহ মাট ১১  দেলর ৮০ জেনর অংশ হেণ  হেয়েছ এ িতেযািগতা। থম 

িদেন ৪২ কিজ ওজন িণেত িবেকএসিপ’র মা. এনাম আহেমদ নহা  া ং ােবর মা. আল 
আিমনেক, ৫১ কিজ ওজন িণেত িবেকএসিপ’র আ ুর জ ার রাজশাহীর বাদশাহ বি ং ােবর 
আিরফুল হােসন রািকবেক এবং ৫৪ কিজ ওজন িণেত িবেকএসিপ’র সািমউল ইসলাম রা ামা  
জলা ীড়া সং ার টােটা চাকমােক পরািজত কের সিম ফাইনােল উ ীন হেয়েছন।  এ িতেবদন 
লখা পয  খলা চলিছল।  

 

 
  



১৭ অে াবর ২০১৭ 
 
National Junior & Senior Gymnastics -2017 Champion BKSP Team with Director 
General Brig Gen Md.Shamsur Rahman,BGBM,PBGM,ndc,afwc,psc,Principal Lt.Col Md. 
Imran Ibne E Rouf,Dept.Director (Training) Shamima Satter Mimu & all Coaches 

 

 
  



১৬ অে াবর ২০১৭ 
গাজী প িবেকএসিপ কাপ (অ-১৮) ি েকেট িবেকএসিপ চ াি য়ন 

 
গাজী প িবেকএসিপ কাপ (অ-১৮) ি েকট টুনােম -২০১৭ এ িবেকএসিপ অপরািজত চ াি য়ন 
হবার গৗরব অজন কেরেছ।  ১নং ি েকট মােঠ অনিু ত ফাইনাল খলায় িবেকএসিপ ৪৯ রােন 
গাজী টায়াস ি েকট একােডিমেক পরািজত কের চ াি য়ন হেয়েছ।  টেস িজেত িবেকএসিপ থেম 
ব া ং করার িস া  নয় এবং ৪৮.২ ওভাের ১৫৭/১০ রান কের।  িবেকএসিপ’র পে  পারেভজ 
৩৯ বেল সেবা  ৫৯ রান কেরন।  গাজী প ি েকট একােডিম’র ল িময়া ১০ ওভাের ৩২ 
রােন ৫ উইেকট নয়ার কৃিত  দখান।  জবােব গাজী টায়ােসর একােডিম দল  ৩৪.৪ ওভাের ১০৮ 
রােন সবাই আউট হেয় গেল িবেকএসিপ ৪৯ রােন িবজয়ী হয়।  খলা শেষ ফাইনাল খলার 
পুর ার দান অনু ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক 
ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান।  িতিন চ াি য়ন ও রানার আপ দেলর হােত িফ তুেল 
দন।  ফাইনােল ম ন অব দ  ম ােচর পুর ার পান িবেকএসিপ’র নওশাদ ইকবাল।  িতিন o৭ ওভার 
বল কের o৩ মেডন o৬ রােন o২  উইেকট লাভ কেরন।  টুনােম  মাট ৮ উইেকট িনেয় সরা 
বালার পুর ার পান গাজী টায়ােসর েবল িময়া এবং সেবা  ১১৩ রান কের  ব াটস ম ান 
িনবািচত হন িবেকএসিপ’র সা াদ হােসন।  পুর ার দান অনু ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত 
িছেলন িবিসিব’র হাইপারফরম াে র ম ােনজার নাজমলু আ বিদন ফািহম ও গাজী েপর ডাইের র 
অব কািচং মা. সালাউি ন।  ৫িদন ব াপী অনিু ত এ টুনােমে  ছয়  একােডিম দল অংশেনয়।  
দল েলা হেলা; গাজী টায়ারস ি েকট একােডিম, ই াহানী ি েকট একােডিম, চ াম, লালমাই 
ােল  হা  ি েকট একােডিম, িম া, ন থ ব ল ি েকট একােডিম, রাজশাহী, ট িহমালয়া 

ি েকট একােডিম, নপাল ও িবেকএসিপ।  

 



১৫ অে াবর ২০১৭ 
 

বাকল আপ ১ম িবেকএসিপ কাপ উ  িতেযািগতা-২০১৭ এর সফল সমাি  
 

িবেকএসিপ’র আ য়াজেন ও বাকল আপ িলঃ এর পৃ েপাষকতায় ও বাংলােদশ উ  ফডােরশেনর 
সহেযািগতায় শষ হেলা বাকল আপ ১ম িবেকএসিপ কাপ উ  িতেযািগতা-২০১৭। িতেযািগতায় 
িবেকএসিপ াগন ৬  ণ ৩  রৗপ  ও ৩  া  পদক িনেয় চ াি য়ন ও িবেকএসিপ টাইগাস 
৪  ণ, ১  রৗপ  ও ১  া  পদক িনেয় রানাস আপ হবার গৗরব অজন কের। 
িতেযািগতার পুর ার িবতরণী অনু ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন বাংলােদশ উ  
ফডােরশেনর সভাপিত, মাননীয় ধানম ীর িবেশষ সহকারী ও বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর দ র 
স াদক ড. আ ুস সাবহান গালাপ। িতিন পুর ার া েদর হােত পুর ার তুেল দন। িবেশষ 
অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন চায়না এ া ািসর কালচার সকশেনর ঝা িমিনং উই, নিফিসয়াস 
াস েমর উ  কাচ ঝু ওয়াইন ও িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর 

রহমান। দ’ুিদন ব াপী এ িতেযািগতায় দেশর িবিভ  জলা ীড়া সং া, াব, ও িবেকএসিপসহ 
মাট ১২  দল অংশ িনেয়েছ। 

 

 

 
  



১৪ অে াবর ২০১৭ 
 

বাকল আপ ১ম িবেকএসিপ কাপ উ  িতেযািগতা-২০১৭ এর ভ উে াধন 

িবেকএসিপ আেযাজেন ও বাকল আপ িল. এর পৃ েপাষকতায় ও বাংলােদশ উ  ফডােরশেনর 
সহেযািগতায় আজ (১৪ অে াবর) থেক  হেয়েছ বাকল আপ ১ম িবেকএসিপ কাপ উ  
িতেযািগতা-২০১৭।  িবেকএসিপ’র ইনেডার াটস এিরনােত অনিু ত এ িতেযািগতার ভ 
উে াধন কেরন িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান।  িবেশষ 
অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন উ  ফডােরশেনর সাধরন স াদক মা. আলমগীর শাহ ভূইয়া।  
দ’ুিদন ব াপী এ িতেযািগতায় দেশর িবিভ  জলা ীড়া সং া, াব, ও িবেকএসিপ সহ মাট 
১২  দল অংশ িনে ।উে াধনী অনু ােনর েতই াগত ব ব  রােখন িবেকএসিপ উ  িবভােগর 
িবভাগীয় ধান মা. রজাউর রহমান। 

  
 

  
  



গাজী প িবেকএসিপ কাপ (অ-১৮) ি েকেট িবেকএসিপ ও গাজী প ফাইনােল 
 
গাজী প িবেকএসিপ কাপ (অ-১৮) ি েকট টুনােম -২০১৭ এর ফাইনােল িবেকএসিপ ও গাজী 
প ি েকট একােডিম।  িবেকএসিপ’র ৩নং ি েকট মােঠ অনিু ত আজেকর (১৪ অে াবর) খলায় 

িবেকএসিপ ২৮ রােন নথ ব ল ি েকট একােডিমেক পরািজত কের প চ ি য়ন হেয় ফাইনােল 
খলার যাগ তা অজন কের।  টেস িজেত িবেকএসিপ ব া ং করার িস া  নয় এবং ৪৭ ওভাের 
২০৭/১০ রান কের।  িবেকএসিপ’র পে  আরাফাত ৬৩ ও িব ব ৪২ রান কের।  নথ ব েলর 
দয় ইসলাম ৪৪ রােন ৪ উইেকট নয় ।জবােব নথ ব ল ৪৫.৩ ওভাের ১৭৯/১০ রান করেত 

সমথ।  খলা শেষ িবেকএসিপ’র উইেকট র ক আকবর আলীেক ৬৩ রান, ২ াি ং ও ১  
কচ ধরায় ম াচ সরার পুর ার তুেল দন িবেকএসিপ’র িচফ কাচ মাসুদ হাসান।  এ সময়য় গাজী 
েপর ডাইের র অব কািচং মা. সালাউি ন উপি ত িছেলন।  এিদেক িবেকএসিপ’র ১নং ি েকট 
াউে  চ ােমর ই াহানী ি েকট একােডিম ৮ উইেকেট নপােলর ট িহমালয়া ি েকট 
একােডিমেক পরািজত কেরেছ।  টেস িজেত নপাল একােডিম দল  থেম ব াট করার িস া  নয় 
এবং ২৭.৫ ওভাের ৭৫/১০ রান কের।  জবােব ই াহানী ৮.৫ ওভাের ২ উইেকেট ৭৬ রান কের 
জেয়র লে  পৗঁেছ যায়।  ই াহানীর িরশাদ হােসন ৭ ওভাের ৫ উইেকট লাভ করায়  ম ন অব 
দ  ম ােচর পুর ার পান।  টুনােমে  মাট ছয়  দল অংশ িনে ।  দল েলা হেলা; গাজী টায়ারস  
ি েকট একােডিম, ই াহানী ি েকট একােডিম, চ াম, লালমাই ােল  হা  ি েকট একােডিম, 
িম া, নথ ব ল ি েকট একােডিম, রাজশাহী, ট িহমালয়া ি েকট একােডিম, নপাল ও 

িবেকএসিপ।  দ’ু  েপ ভাগ হেয় িলগ প িতেত খলা অনিু ত হেব।  প পেবর চ াি য়ন দ’ু  
দল ফাইনাল খলেব।আগামী ১৬ অে াবর ফাইনাল খলা অনিু ত হেব।  আগামী ১৬ অে াবর ১ 
নং ি েকট মােঠ িবেকএসিপ ও গাজী প ি েকট একােডিমর মেধ  ফাইনাল খলা অনিু ত 
হেব।উে খ  গাজী প ি েকট একােডিম গতকাল নপােলর ি েকট একােডিমেক হািরেয় ফাইনল 
খলার যাগ তা অজন কের। 

 



১৩ অে াবর ২০১৭ 
 

গাজী প িবেকএসিপ কাপ (অ-১৮) ি েকেট গাজী প ও নথ ব ল ি েকট 
একােডিমর জয় 

 
িবেকএসিপেত চলেছ গাজী প িবেকএসিপ কাপ (অ-১৮) ি েকট টুনােম -২০১৭।  আজ 
িছলি তীয় িদন। িবেকএসিপ’র ১নং ি েকট াউে  গাজী প ি েকট একােডিম ১৯৫ রােনর 
িবশাল ব বধােন নপােলর ট িহমালয়া ি েকট একােডিম দলেক হািরেয় জেয়র ধারা অব াহত 
রেখেছ। নপাল একােডিম দল  টেস িজেত গাজীর একােডিম দলেক ব া ং এ পাঠােল গাজী ৩৯.৪ 
ওভাের ২৫৫/১০ রান কের। গাজীর শািকল দেলর পে  সেবা  ৩৪ বেল ৫২ রান করন। জবােব 
নপাল একােডিম দল  ২১.৫ ওভাের ৬০/১০ রান কের। গাজীর সিজব ও মেহদী ৩  কের 
উইেকট লাভ কেরন।গাজী প ২ খলায় ২ েতই জযী হেয় প চ াি য়ন হেয় থম দল িহেসেব 
ফাইনাল খলার যাগ তা অজন করেলা। খলা শেষ ম াচ সরার পুর ার পান গাজী প ি েকট 
একােডিমর শািকল। এিদেক িবেকএসিপ’র ৩নং ি েকট াউে  নথ ব ল ি েকট একােডিম ৬ 
উইেকেট লালমাই ােল  হা  ি েকট একােডিমেক পরািজত কের ভ সূচনা কেরেছ। খলায় 
লালমাই একােডিম টেস িজেত থেম ব াট করার িস া  নয় এবং ৪৬.২ ওভাের ১৮৮/১০ রান 
কের। নথ ব েলর ীতম ৪   উইেকট লাভ কেরন। জবােব নথ ব ল ৩৪.৫ বেল ৪ উইেকেট 
১৯৩ রান কের জেয়র লে  পৗঁেছ যায়।লালমাই ি েকট একােডিম’র এ  িছল ২ খলায় ২ 
পরাজয়। নথ ব ল ি েকট একােডিমর ইি স আলী দেলর পে  সেবা  ৫২ রান ও ১ উইেকট 
পাওয়ায় ম ন অব দ  ম ােচর পুর ার পান। টুনােমে  মাট ছয়  দল অংশ িনে । দল েলা হেলা; 
গাজী টায়ারস ি েকট একােডিম, ই াহানী ি েকট একােডিম, চ াম, লালমাই ােল  হা  
ি েকট একােডিম, িম া, নথ ব ল ি েকট একােডিম, রাজশাহী, ট িহমালয়া ি েকট 
একােডিম, নপাল ও িবেকএসিপ। দ’ু  েপ ভাগ হেয় িলগ প িতেত খলা অনিু ত হেব। প 
পেবর চ াি য়ন দ’ু  দল ফাইনাল খলেব। আগামীকাল (১৪ অে াবর) ১ নং ি েকট াউে  
ট িহমালয়া ি েকট একােডিম, নপাল ও ই াহানী ি েকট একােডিম, চ াম এবং ৩নং ি েকট 
াউে  িবেকএসিপ ও নথ ব ল ি েকট একােডিমর মধ কার খলা অনুি ত হেব।  

  



১২ অে াবর ২০১৭ 
গাজী প িবেকএসিপ কাপ (অ-১৮) ি েকট টুনােম -২০১৭ এর ভ উে াধন 

 
আজ সকােল িবেকএসিপেত গাজী প িবেকএসিপ কাপ (অ-১৮) ি েকট টুনােম -২০১৭ এর ভ 
উে াধন কেরন িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান, িবিজিবএম, 
িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস।  িবেশষ অিতিথ হেসেব উপি ত িছেলন গাজী েপর 
ডাইের র অব কািচং মা. সালাউি ন।  এছারাও উপি ত িছেলন িবিসিব’র ন াশনাল ম ােনজার 
নাজমলু আেবিদন ফািহম, ীড়া কেলেজর অধ  ল.কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ ও উপ-
পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমম।ু  উে াধনী িদেন দ’ু  খলা অনিু ত হয়।  িবেকএসিপ’র 
১নং ি েকট াউে  িবেকএসিপ, লালমাই ট ােল  হা  ি েকট একােডিম’র িবপে  ১৫৩ রােনর 
িবশাল ব বধােন জয় িদেয় ভ সূচনা কের।  িবেকএসিপ টেস িজেত থেম ব াট করার িস া  নয় 
এবং ৪৪.৩ ওভাের ২২৯/১০ রান কের।  িবেকএসিপ’র পে  সা াদ সেবা  ৮০ রান কেরন।  
লালমাই এর রািকবলু ১০ ওভাের ৫/৩৫ উইেকট লাভ কেন।  জবােব লালমাই ট ােল  হা  ি েকট 
একােডিম ৩৪.১ ওভাের ৭৬ রােন অল আউট হেয় যায।  িবেকএসিপ’র পে  শাহীন ২/১৮, 
নওশাদ ২/১২ ও  ও রাি  ২/৩ উইেকট লাভ কেরন।  এ খলার ম াচ সরার পুর ার পান 
িবেকএসিপ’র সা াদ ।  
 
িবেকএসিপ’র ৩নং ি েকট াউে  অনিু ত অপর খলায় গাজী টায়ারস ি েকট একােডিম ৪ 
উইেকেট চ ােমর ই াহানী ি েকট একােডিমেক পরািজত কের ভ সুচনা কেরেছ।  টেস িজেত 
ই াহানী থেম ব াট করার িস া  নয় এবং ৩৮.৩ ওভাের ১৫০/১০ রান কের ।  ই াহানীর 
পে  আলিভ সেবা  ৬৩ রান কেরন।  বািলং এ গাজীর রিবউল আিতক সেবা  ৪/২০ উইেকট 
লাভ কেরন।  জবােব গাজী ৩৪.৪ ওভাের ১৫৪/৬ রান কের জেয়র লে  পৗঁেছ যায়।  গাজীর 
সাখাওয়াত হােসন অপরািজত ৫৪ রান কেরন।  ই াহানীর আসাদরু ২৮ রেন ৩ উইেকট লাভ 
কেরন।  খলা শেষ ম ান অব দ  ম ােচর পুর ার পান গাজীর রিবউল আিতক।   
   
টুনােমে  মাট ছয়  দল অংশ িনে ।  দল েলা হেলা; গাজী টায়ারস  ি েকট একােডিম, ই াহানী 
ি েকট একােডিম, চ াম, লালমাই ট ােল  হা  ি েকট একােডিম, িম া, নথ ব ল ি েকট 
একােডিম, রাজশাহী, ট িহমালয়া ি েকট একােডিম, নপাল ও িবেকএসিপ।  দ’ু  েপ ভাগ হেয় 
িলগ প িতেত খলা অনিু ত হেব।  প পেবর চ াি য়ন দ’ু  দল ফাইনাল খলেব।  আগামীকাল 
(১৩ অে াবর) ১ নং ি েকট াউে  লালমাই ােল  হা  ি েকট একােডিম ও নথ ব ল 
ি েকট একােডিম এবং ৩নং ি েকট াউে  গাজী টায়ারস  ি েকট একােডিম ও ট িহমালয়া 
ি েকট একােডিমর মধ কার খলা অনিু ত হেব।  
 



 

 

 
 
  



০৯ অে াবর ২০১৭ 
 

২৯ তম জাতীয় শূ ং িতেযািগতায় িবেকএসিপ দেলর অংশ হণ 
 

২৪ সদস  িবিশ  িবেকএসিপ শূ ং দল ২৯ তম জাতীয় শূ ং িতেযািগতায় অংশ িনে । আগামী 
১১-১৮ অে াবর পয  লশান শূ ং াট ফডােরশেন এ িতেযািগতা অনিু ত 
হেব।িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান ও পিরচালক ( শাসন 
ও অথ) ও দািয় া  পিরচালক ( িশ ণ) এ,িব,এম ল আজাদ িবেকএসিপ দেলর সােথ 
সা াৎ কেরন এবং দেলর িতর খাঁজ-খবর নন। তারা দেলর সাফল  কামনা কেরন। 
িবেকএসিপ’র ২২ জন িতেযাগী িতেযািগতার ২৩  ইেভে র মেধ  ১৪ ’ ত ইেভে  অংশ িনেব। 
দেলর ম ম ােনজােরর দািয়ে  আেছন আ ুর রহমান ও কােচর দািয়ে  আেছন ফারহানা 
কাউসার। 

 

 
  



০৭ অে াবর ২০১৭ 
 

জাতীয় িজমন াি  িতেযািগতায় আনসার, িবেকএসিপ ও কায়া াম সরা 
 
বাংলােদশ িজমন াি ক  ফডােরশেনর ব ব াপনায় জাতীয় ীড়া পিরষেদর িজমন ািসয়ােম অেয়ািজত (৪-
৭অে াবর) চার িদনব াপী ৩৫তম জাতীয় িসিনয়র ও ৩য় বয়স িভি ক িজমন াি ক  িতেযািগতা-২০১৭ 
শষ হেয়েছ আজ শিনবার (৭অে াবর)। িতেযািগতায় পু ষ িবভােগ চ াি য়ন হওয়ার গৗরব অজন কেরেছ 
বাংলােদশ আনসার। রানাস আপ হেয়েছ িবেজএমিস। আর মিহলা িবভােগ চ াি য়ন হেয়েছ বাংলােদশ ীড়া 
িশ া িত ান (িবেকএসিপ)। রানাস আপ হেয়েছ বাংলােদশ আনসার। এিদেক, ৩য় বয়স িভি ক 
িতেযািগতায় দা ণ সাফল  পেয়েছ কায়া াম কসেমা ু ল এ  কেলজ। ছেল ও মেয় দইু িবভােগই 
চ াি য়ন হেয়েছ তারা। আর ছেল ও মেয় উভয় িবভােগই রানাস আপ হেয়েছ িবেকএসিপ। িতেযািগতার 
সমাপিন িদেন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত হেয় িবজয়ীেদর হােত পুর ার তুেল দন বাংলােদশ িজমন াি  
ফডােরশেনর সভাপিত শখ বিশর আহেমদ। এসময় উপি ত িছেলন বাংলােদশ আরচ ারী ফডােরশেনর 
সাধারণ স াদক কাজী রািজব উি ন আহেমদ চপল ও বাংলােদশ আনসার িভিডিপ দেলর ীড়া অিফসার 
মা: রায়হান উ ীন ফিকর ও িজমন াি  ফডােরশেনর সাধারণ স াদক মা: আহেমদরু রহমান সহ 
অন ান  কমকতারা। 

 
  



০৬ অে াবর ২০১৭ 
িবেকএসিপ’ ত অিভভাবক িদবস পািলত : 

সাধারনত িত মােসর থম বার পািলত হয় িবেকএসিপ’র অিভভাবক িদবস। সকাল থেকই 
দেশর দরূ-দরূা  থেক আসেত  কেরন অিভভাবকগণ। থেমই কেলজ ভবেন িশ ণাথ েক 
ডেক উপি ত অিভভাবেক সা াৎ কিরেয় দয়া হয়।অিভভাবক তার ি য় পাষ /স ােনর মুখপােন 
চেয় দরূ হেয় যায় দীঘ মেণর াি । এবােরর অিভভাবক উপি িত িছল উে খেযাগ ।েবলা ১১ 
ঘ কায় িবেকএসিপ’র অিডও িভজু য়াল স াের পিরচালক ( িশ ণ) মাঃ মাশারফ হােসন মা ার 
সভাপিতে  অিভভাবকেদর সােথ এক মত িবিনময় সভার আেয়াজন করা হয়। পিরচালক মেহাদয় 
থেমই তার সূচনা ব েব  স ািনত অিভভাবকগণেক িবেকএসিপেত াগত জানান।িতিন থেমই 
িবেকএসিপ’র িশ ক- িশ কেদর মধ  থেক অিভভাবকেদর উে েশ  িদক িনেদশনামলূক ব েব র 
সুেযাগ দন। এ পেব ব ব  রােখন উপ পিরচালক( িশ ণ) শামীমা সা ার িমম,ু িচফ 
কাচ(হিক) মা. কাওসার আলী, কাচ ও সহকারী হাউজ মা ার মা. শাহাদাত হােসন ও 
মাবারক হােসন পু।এরপর ে ারপেব অিভভাবকেদর মধ  থেক কেয়কজেনর  ও সমস ার 
কথা েনন। িতিন সংি েদর সহেযািগতায় সমস ার সমাধান দয়ার চ া কেরন। ে ার পেব 
পিরচালক মেহাদয়েক সহেযািগতা কেরন; উপাধ  মা. রজাউল কিরম, সহকারী অধ াপক শামীমা 
সুলতানা, িচফ কাচ( টিনস) মা. রাকন উি ন আহেমদ, সহকারী অধ াপক মা. একরামলু হক, 
ভাষক মা. আ ুস সালাম, মা. মাশারফ হােসন ও মা. বলােয়ত হােসন । পিরেশেষ িতিন 
িশ ক, িশ ক ও অিভভাবকেদর মধ কার স ক আরও িনিবড় ও পার িরক সহেযািগতার উপর 
দিৃ  আকষন কেরন এবং উভেয়র মধ কার সম য় জাড়দার কের িবেকএসিপ’র ল  অজেন 
সকলেক এক হেয় কাজ করার আহবান জানান। অনু ান  স ালনার দািয়ে  িছেলন ভাষক ড. 
মা. শামীমু ামান। 

 

 
 

  



০৫ অে াবর ২০১৭ 
িবেকএসিপ’ ত শূ ং ও টিবল টিনস িবভােগর কােচস সা িফেকট 

কাসর সনদ দান অনু ান 
 
িবেকএসিপ’র মৗিলক কায েমর মেধ  কােচস সা িফেকট কাস অন তম।গত ১৫ সে র থেক 

 হেয়িছল থমবােরর মেতা আেয়ািজত শূ ং ও টিবল টিনস িবভােগর কােচস সা িফেকট 
কাস।২১ িদন ব াপী এ কােসর আজ িছল সমাপনী ও সা িফেকট িবতরণ অনু ান। িবেকএসিপ’র 
মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক 
কােস অংশ হণকারী সকলেক সনদ দান কেরন। ধান অিতিথ কােচস সা িফেকট কােস 
অংশ হণকারী সকলেক িবেকএসিপ’র এ া ািসডর িহেসেব অখ ািয়ত কেরন এবং িবেকএসিপ’র ট ােল  
হা  কায েম তােদর সহেযািগতা কামনা কেরন।িতিন কােস অিজত ান তৃণমলূ পযােয় 
পৗঁেছেদবার আহবান জানান। এর আেগ াগত ব ব  রােখন পিরচালক( শাসন ও অথ) ও যু  
সিচব এ,িব,এম ল আজাদ। এ সময় উপি ত িছেলন উপ পিরচালক ( িশ ণ)শামীমা সা ার 
িমম ু ও ীড়ািব ান িবভােগর ভার া  উপ পিরচালক নসুরাৎ শারমীন। দেশর িবিভ  জলা, 
িব িবদ ালয়, াব, জলা ীড়াসং া, কায়া াম ফাউে শন ও িবেকএসিপ’র সােবক কেয়কজন 
িশ ণাথ গণ এ কােস অংশ হণ কেরন।দ’ু  ীড়া িবভােগ ১০জন কের মাট ২০ জন এ কােস 
অংশ িনেয়েছন। অনু ােন আরও উপি ত িছেলন সংি  িবভােগর সকল কাচ এবং সকল ীড়া 
িবভােগর িবভাগীয় ধানগণ।অনু ান  স ালনার দািয়ে  িছেলন টিবল টিনস িবভােগর িবভাগীয় 
ধান খ কার আল মা ফা িব াহ ও সহেযািগতায় িছেলন শূ ং িবভােগর কাচ ফারহানা 
কাউসার। 

 

 



 
 

  



০৪ অে াবর ২০১৭ 
 

লারিশেপ জাপান গেলন িবেকএসিপ’র কমকতা আব ুতােরক 
 
আগামী ৩২তম অিলি ক গমস অনিু ত হেব ২০২০ সােল জাপােনর টািকও ত। টািকও অলি ক গমস 
২০২০ উপলে  জাপান সরকােরর “Sport for Tomorrow”   েজ  এর আওতায় TIAS (Tsukuba 
International Academy for Sport Studies) পূণ লারিশপ িনেয় Master Program in Sport 
and Olympic Studies,  University of Tsukuba  জাপান এ গমন কেরেছন িবেকএসপ ‘র িসিনয়র 
গেবষণা কমকতা ( াটস বােয়ােমকািন ) আব ুতােরক। উ  া ােম িবে র ১৬  দশ থেক মাট ১৯জন 

ছা  এ উ তর লারিশেপ অংশ হেনর সুেযাগ পেয়েছ। চ াম িনবাসী আব ুতােহর ও মাছা ৎ নারিগছ 
আকতার এর বড় ছেল আব ুতােরক বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ) ত িসিনয়র গেবষণা 
কমকতা ( াটস বােয়ােমকািন ) িহেসেব কমরত। “Sport for Tomorrow” এ জে  ভাল ফলাফেলর 

মাধ েম িতিন দেশর ও িবেকএসিপর নাম উ েলর জন  সকেলর  কােছ দায়া াথনা কেরেছন। 

 

 



০২ অে াবর ২০১৭ 
 

BKSP U-18 team to attend a special warfare training. 
 
As part of sport training to enhance the physical as well as psychological ability 
the BKSP U-18 team players are attending a training program "Special Warfare 
Training" under Bangladesh Army at the Sylhet Cantonment. The 10 days program was 
started on 1 October and will continue till 10 October 2017. This is the first time of 
BKSP cricket trainees who are attending such program. The BKSP Principal Lt Col 
Imran A. Rouf takes the initiative for the trainees and it is expected, after the training the 
trainees will be mentally more strong to take the challenges. The BKSP U-18 team coach 
S M Asadul Haque is guiding the 20 members team. 

 

 



০১ অে াবর ২০১৭ 
 

ফডােরশন কাপ কারােত চ াি য়নশীেপ ১৯  পদক জয় িবেকএসিপ’র 
 
বাংলােদশ কারােত ফডােরশেনর ব ব াপনায় জাতীয় ীড়া পিরষেদর িজমন ািশয়ােম অনুি ত হেলা থম ফডােরশন 
কাপ কারােত চ াি য়নশীপ-২০১৭। থম বােররমত আেয়ািজত ফডােরশন কাপ কারােত চ াি য়নশীেপ ম িমেত 
িবভােগ যৗথভােব তৃতীয় ান অিধকার কেরেছ িবেকএসিপ ও বাংলােদশ কারােত- দা। তারা াইজমািন পেয়েছ ৫হাজার 
কের। ম িমেত িবভােগ বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান তৃতীয় হেলও তারা ইি িভজয়ুাল ইেভে  চ াি য়ন হওয়ার 

গৗরব অজন কের। িতেযািগতায় িবেকএসিপ ৯  ণ, ২  রৗপ  ও ৮  া সহ মাট ১৯  পদক অজন কের। 
িতেযািগতায় িবেকএসিপর পে  যারা পদক লাভ কের : 

পু ষ ৮৪ কিজ াস ওজন ণীেত িমেত ইেভে  ণ পায় মা: আরাফাত এছাড়া িতিন এক  া  পান ম িমেত 
ইেভে । ছেল ১০-১২ বছর বয়িস ৩৫ কিজ ওজন ণীেত িমেত ণ ও কাতায় রৗপ  পদক জয় কের তািয়ম 

হাওলাদার। ছেল ১০-১২ বছর বয়িস উ ু  িবভােগ ণ পায় িসয়াম হােসন। ছেল ১২-১৪ বছর বয়িস মাইনাস ৪৫ 

কিজ ওজন ণীেত ণ লাভ কের হামীম। ছেল ১২-১৪ বছর বয়িস মাইনাস ৪০ কিজ ওজন ণীেত িমেত ও কাতায় 

দু  ণ অজন কের আিসফ। ছেল ১৪-১৬ বছর বয়িস উ ু  িবভােগ ণ পায় সাগর ইমেরাজ। ছেল ১৬-১৮ বছর 

বয়িস উ ু  িবভােগ ণ লাভ কের আিশ র এছাড়া স ১  া  পায় ম িমেত ইেভে । িসিনয়র একক কাতায় ণ 

লাভ কের আিরফুল ইসলাম। ছেল মাইনাস ৪৫ কিজেত রৗপ  পায় সাজ ুআহেমদ। ছেল ১৬-১৮ বছর বয়িস একক 

কাতা ও িমেত দুই িবভােগ ২  া  পদক পায় সৗরভ। এছাড়া িবেকএসিপর পে  মা: জিজস আেনায়ার ২  িমেত 

ও ১  কাতায় মাট ৩  া  পদক অজন কের। আর ম িমেত িবভােগ ১  া  পদক অজন কের আ ু াহ আল 

নামান। ফডােরশন কাপ কারােত চ াি য়নশীেপ িবেকএসিপ দেলর সাফেল র নপেথ  িছেলন িসিনয়র কাচ মা: 

সালায়মান। তার সােথ সহকারী কাচ িহেসেব িছেলন ঢাকা এসএ গমেস ণ পদক জয়ী কারােতকা মা: হােসন খান। 

 
 


