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BKSP Cup Judo-2018 
িবেকএসিপ কাপ জেুডা চ াি য়নিশেপ নপাল চ াি য়ন 

 
িবেকএসিপ কাপ জেুডা চ াি য়নিশেপ নপাল চ াি য়ন হেয়েছ। দ’ুিদন ব ািপ এ িতেযািগতায় ভারত, 
নপাল, িভূটান ও গিতক িবেকএসিপ অংশ িনেয়েছ। বাংলােদেশর িবেকএসিপ, আনসার, িভিডিপ ছাড়াও 
একািধক দল এ িতেযািগতায় অংশ হণ কের। িতেযািগতায় ১০  ওেয়ট ক াটাগিরেত মাট ১৩০ জন 
জেুডাকা অংশ হণ কেরন। নপাল ৪  ণ, ১  রৗপ  ও ১  া  পদক িনেয় চ াি য়ন ও ভারেতর 
ওেয়  ব ল ৩  ণ, ১  রৗপ  ও ১  া  পদক িনেয় রানার আপ হবার গৗরব অজন কের। 
িবেকএসিপ ২  ণ, ৩  রৗপ  ও ২  া  পদক িনেয় ৩য় হয়। অনু ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত 
িছেলন ভূটােনর এ া ােসডর িম. সানাম রাবগাই এবং িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িবেকএসিপ’র 
মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সািমছুর রহমান। 

 

 
  



২৮ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ 
 

BKSP TID Cup U- 13 Cricket Tournament 2018 
2nd Semi Final Match 

 
Gulshan Youth Cricket Academy vs Ispahani Cricket Academy,Chittagong match 1 no Cricket 
field at BKSP Dhaka.Ispahani 129/9 (25.0) Gilshan 71/10 (21.0) Ispahani won by 58 
runs,Man of the match Abir(Ispahani) 5-0-10-4. 
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BKSP Cup Judo Championships -2018 
Inauguration Ceremony 

 
Chief Guest: Brig Gen Md.Shamsur Rahman,BGBM,PBGM,ndc,afwc,psc  
Special Guest:Lt Col Md.Imran Ibne A Rouf,Director (Admin& Finance), 
Shamima Satter Mimu,Dept.Director (Training) & all official. 

 

 

 
  



২৭ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ 
 
BKSP TID Cup U- 13 Cricket Tournament 2018 
Tangail Sports Academy vs Gulshan Youth Cricket Academy match 1 no Cricket field at BKSP 
Dhaka. 
 

  



২৫ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ 
 
 

BKSP TID Cup U- 13 Cricket Tournament 2018  
Junior CA Faridpur vs Mohamedan CA Khulna match 2 no Cricket field at BKSP Dhaka. 
 

 
 

 
  



২৫ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ 
 
 

BKSP Coaches Certificate Course Athletics -2018 
Lecture by Md.Nazrul Islam Rumee,Ex Chief Coach, Athletics 
 

 
 

 
  



২৫ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ 
 

BKSP TID Cup U-13 Cricket Cricket Tournament-2018 
Opening Ceremony 
Chief Guest:Lt Col Md Imran Ibne A Rouf 
Principal, BKSP. 

 

 

 
 

  



২৪ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ 
 

িবেকএসিপেত যুব ও ীড়া ম ণালেয়র বািষক বনেভাজন 
 

নাগিরক জীবেনর কমব া তা থেক একটুখািন িব াম পেত যুব ও ীড়া ম ণালেয়র উ  পযােয়র কমকতা থেক 
 কের সকল েরর কমকতা-কমচারী ও তােদর পিরবারবেগর এক িমলন মলা বেসিছল িবেকএসিপেত। উপি ত 

িছেলন যবু ও ীড়া ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ড.  বীেরন িশকদার, এমিপ ও সিচব জনাব মা. আসাদলু 
ইসলাম। িবেকএসিপ’র মিহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান সকলেক িবেকএসিপেত াগত জানান। 
িদনভর সকেল উপেভাগ করেলন ীড়া িত ান িবেকএসিপ’র সৗ যেক। খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, খলা-ধুলা, 
ভাগ  পরু ার ইত ািদ আেয়াজেনর মধ  িদেয় কেট গেলা এক  সু র িদন। িবেকএসিপ চ া কেরেছ তােদর এ 
আেয়াজনেক সু র ও সাথক করেত। 

 

 

 
  



২১ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ 
 

িবেকএসিপেত যথােযাগ  মযাদায় পািলত হেলা মহান এ েশ 
 

িবেকএসিপেত মহান শিহদ িদবস ও আ জািতক মাতৃভাষা িদবস যথােযাগ  মযাদার সােথ উদযাপন করা হয়। এ 
উপল  মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, 
িপএসিস জাতীয় পতাকা অধনিমত কেরন। এসময় ীড়া কেলেজর অধ  ল. কেনল ইমরান ইবেন এ রউফ সহ সকল 
কমকতা, কমচারী ও িশ ণাথ গণ উপি ত িছেলন। সকেলর উে েশ  এক সং ী  ব েব  মহাপিরচালক ১৯৫২ সােলর 
ভাষা আে ালেনর পটভূিম ও তাৎপয তুেল ধেরন। িতিন ভাষা শহীদেদর নাম রণ কের তাঁেদর আ ত ােগর থেক 
িশ া লাভ করেত সকেলর িত আহবান জানান। অতঃপর মহাপিরচালক ভাত ফির’ ত নতৃে  এবং িবেকএসিপ 
পিরবােরর প  থেক শহীদ িমনাের পু বক অপন কেরন। এরপর িবেকএসিপ’র িশ ণাথ রা ছাড়াও কমকতা, 
কমচারী ও তােদর পিরবােরর সদস গণও শিহদ িমনাের ফুল িদেয় া িনেবদন কেরন। সকাল ১০টায় িবেকএসিপ 
ীড়া কেলজ েণ িশ ণাথ েদর অংশ হেণ দয়ািলকা িতেযািগতা অিডও িভজু য়ােল মহান শিহদ িদবস ও 

আ জািতক মাতৃভাষা িদবস উপলে  এক আেলাচনা সভা অনিু ত হয়। সবেশেষ বাদ জাহর িবেকএসিপ জােম মসিজেদ 
শিহদেদর আ ার মাগিফরাত কামনা কের িবেশষ মানাজাত অনুি ত হয়। উে খ  িবেকএসিপর আ িলক শাখা েলা; 
িদনাজপুর, বিরশাল, খলুনা, িসেলট ও চ ােমও শিহদ িদবস ও আ জািতক মাতৃভাষা িদবস পালন করা হয়। 

 

 
 

 
 
  



২০ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ 
 

িবেকএসিপেত মািসক সমােবশ অনুি ত 
 

িবেকএসিপ’ির এ াথেল  াউে  মািসক সমােবস অনুি ত হয়। িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার 
জনােরল মা. সামছুর রহমান িশ ণাথ েদর উে েশ  িদক িনেদশনামূলক ব ব  রােখন। এ সময় 
িত ােনর উ তন কমকতাসহ সকল িশ ক, িশ ক ও কমকতাগণ উপি ত িছেলন। 

 

 

 
 
  



২০ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ 
নবাগতেদর ওিরেয়ে শন 

 

আজ ঢাকা িবেকএসিপ ও আ িলক িশ ণ ক  েলােত নতুন িশ ণাথ েদর ওিরেয়ে শন ােসর 
আেয়াজন করা হয়। ীড়া েণর পুিরেত সবার চােখ মুেখ িছল আগামীিদেনর  পূরেণর দৃঢ় ত য়। 
িবেকএসিপ’র বতমান উপাধ  জনাব মা. একরামুল হক তার ভাব সুলভ গ  কথার মালায় সকেলর দৃি  
আকষন কেরন। এরপর ড. মা. শামীমু ামান শৃ লা সং া  িদক িনেদশনামূলক ব েব  সকলেক সতক 
কের দন। আর আিম (আশরাফ) িবেকএসিপ’র ামাণ িচ  দিখেয় এবং জানা অজানা তথ  িদেয় সকলেক 
পূণরায়  দখােনার চ া কির। সবেশেষ িপ আই জনাব লিতবুর রহমান নতুনেদর িনেয় িবেকএসিপ 
পিরদশেনর মধ  িদেয় শষ কেরন নতুনেদর ওিরেয়ে শন পব। 
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29th National Senior Boxing-2018 
Medalist all players with Director General Brig Gen Md.Shamsur Rahman, BGBM, 
PBGM, afwc, ndc, psc 
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BKSP TID CUP U- 13 FOOTBALL TURNAMENT 2018 
Opening 2nd Day  

 
The 8th matches Rajshahi Division vs Sylhet Division on 17 February 2018. 
Result of the match : Rajshahi Division won the match by 3 and scorer are Takin 2 & 
Monit 1 goal though Sylhet Division "1" 
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BKSP TID CUP U- 13 FOOTBALL TURNAMENT 2018 
Opening Ceremony  
The 1st match KHULNA Division vs CHITTAGONG Division on 16 February 2018 
 

 
  



১৬ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ 
 

BKSP U-14 team obtains full point 
 

Though the match is based on two days means it will be played for 180 overs according to 
the laws but the third match in the National U-14 Competition 2017 – 2018 on 15 and 16 
February 2018 between BKSP and Chittagong Division lasts for 116 overs and BKSP won the 
match with a big margin by 9 wickets at the Women’s Complex Ground, Rajshahi. In the 
morning on the first day BKSP won the toss and sent Chittagong to bat first. The Chittagong 
Division batters were unable to handle the BKSP bowlers and they were losing wickets 
regularly and after falling of 6th wickets at 60 in 24.2 overs surprisingly they declare their 
first innings which is unexpected at this level because the completion is being held for 
development of Bangladesh cricket and to provide players in the pipeline. BKSP’s Mahathir 
Mohammad takes 4 for 7 and Darul Islam 2 for 24. In the first innings BKSP declares the 
innings when the score reaches at 168 for 6 after 33.3 overs, Minhajul Hasan 69, Tahjibul 
Islam 40. Batting in the second innings Chittagong could score big to grip the match, their 
innings finishes after 50.1 overs at 132. Darul Islam 4 for 24 and Mahathir Mohammad 4 for 
49. In the 2nd innings BKSP needs only 25 runs and within 8 overs reaches the goal for 1 
wicket only. BKSP’s Mahathir Mohammad awarded man of the match. 

 
  



১৪ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ 
BKSP Pita Utshob-2018 
Organize by BKSP Ladies Club 
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BKSP VS UK Tiger Hockey Team Friendly Hockey Match at BKSP Hockey Field. 
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িড ী পাস কােস িবেকএসিপ’র সাফল  
 

আজ জাতীয় িব িবদ ালেয়র অধীন িড ী পাস কােসর ফল কাশ হেয়েছ। িবেকএসিপ’র ২০১২-১৩ সশেনর িব-
াটেস মাট ১৯ জন শী ণাথ  পরী ায় অংশ নন। এর মেধ  ১৭ জন থম িণেত উ ীন হওয়ার গৗরব 

অজন কেরন। এরা হেলন মাহাইেমনুল, সাইফুর, মাজানা, পােভজ, মাজাে ল, রািকব, মিনর, ফরহাদ, রামচ , 
ওয়ািহদ, খািলদ, ফয়সাল, আিরফুর, নূর আলম, হািববরু, আরমান ও শাহাদত । রজাউল ও সকত ২য় িণেত 
উ ীন হন। িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান িড ীর ব ােচর এ গৗরব ল 
সাফেল  িশ ণাথ েদর অিভন ন জানান। 

 
  



১২ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ 
 
BKSP Coaches Certificate Course(Athletics)-2018 
Inauguration Ceremony 
Chief Guest: Lt Col Md.Imran Ibne E Rouf,Director (Admin & Finance) 
 

 
 

 
  



১১ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ 
Blazer Giving Ceremony 
U-18 National Football -2017 Champion BKSP taem with Director General Brig Gen 
Md.Shamsur Rahman,BGBM,PBGM,ndc,afwc,psc, 
Director (Admin & Finance) Lt. Col Md.Imran Ebne E Rouf. 
Dept ,Director (Training) Shamima Satter Mimu, 
Chief Coach Footbal Uzzal Chakrobarty 
and all officer's 
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A good start of U-14 team 
 

The BKSP U-14 team starts the mission with a big win in the first match 97 – 8 
February 2018) against Dhaka Division (North) in the National U-14 Age Group 
Competition 2017 – 2018 at The first match of U-14 Age Group Competition 2017 – 
2018 at the Women Cricket Ground, Rajshahi. On the first BKSP won the toss and 
decided to bat first and in the first innings BKSP scores 196 for the loss of all in 
61.4 overs. Minhajul Hasan 37, Amir Hossain 44. In the first innings the Dhaka 
Division (North) batsmen could not face the BKSP attack and their innings finished 
within 25.1 overs at 66, BKSP Darul Islam takes 5 for 16 and Mahathir Mohammad 
5 for 18. Due to follow on the Dhaka Division (North) bats for the second innings 
and finally scores 154 for all in 54.1 overs, Darul Islam 4/40 and Mahathir 
Mohammad 3/37. Chasing 28 to win BKSP reaches the target within 5.3 overs for 
the loss of 1 wicket. Result: BKSP won by 9 wickets. Man of the match: Darul Islam 
(BKSP). 

 

Report: M Hasan, Chief Coach (Cricket), BKSP 

 
 

  



০৫ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ 
 

িবেকএসিপেত “কর িশ ণ ফারাম” শীষক কায ম অনিু ত 
 
আজ িবেকএসিপেত িবিসএস (কর) একােডিমর উেদ ােগ “কর িশ ণ ফারাম” শীষক কায েমর আওতায় 
কর িবষয়ক িশ ণ সশন অনুি ত হয়। অনু ােনর ধান ব া িছেলন িবিসএস (ট া ) একােডিমর 
মহাপিরচালক জনাব মা. বজলুল কিবর ভঁূইয়া িতিন উপি ত সকলেক কর দােনর জন  সকলেক উৎসািহত 
কেরন।  অনু ােন িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান উপি ত িছেলন । 
আরও উপি ত িছেলন িবেকএসিপ’র আয় কর পিরেশাধকারী কমকতা ও কমচারী এবং ১১শ, ১২শ ও 
াতক িণর িশ ণাথ গণ।  
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িবেকএসিপেত ওয়ালটন ঢাকা ি িময়ার িডিভশন ি েকট িলেগর ভ উে াধন 
 
আজ িবেকএসিপ’র ৩ ও ৪ নং ি েকেকট মােঠ ওয়fলটন ঢাকা ি িময়ার িডিভশন ি েকট িলগ (২০১৭-
১৮) সােলর খলা  হেয়েছ।  িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান 
আজেকর দুই খলার ৪ জন অিধনায়কেদর সােথ িনেয় ি িময়ার িডিভশণ ি েকট িলেগর ভ উে াধন 
কেরন।  এ সময় িবিসিবর কমকতাগণও উপি ত িছেলন। 
 

 

 
  



০৫ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ 
 

BKSP U-14 Cricket Team with Director General Brig Gen Md.Shamsur Rahman, 
BGBM, PBGM, ndc, afwc, psc, Director (Admin& Finance) Lt.Col Md Imran E Rouf, 
Dept. Director(Training) Shamima Satter Mimu, Chief Coach Masud Hasan & all 
Coaches. 
 

 
 

 
 

  



০৩ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ 
 

Friendship Cricket Match-2018 
 

BKSP Officer's Cricket Team VS High Commission Cricket Team of India,Bangladesh, 
Chief Guest : Brig Gen Md.Shamsur Rahman, BGBM,PBGM,ndc,afwc,psc 

 

 
 

 
 

 
 


