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১৭ জলুাই ২০১৮ 
 

BKSP Trainees in the Bangladesh National U-19 team 
 
There are 7 BKSP trainees have been selected for the Bangladesh U-17 National team camp. The camp will be held from 17 July 
to 6 August 2018 at BKSP, Zirani, Ashulia, Savar, Dhaka.  
The trainees are  
1. Shahriar Alam Mahim, C-919 
2. Riad Khan, C-804 
3. Shahriar Sakib, C-816 
4. Mohiuddin Tareq, C-751 
5. Mofizul Islam, C-712 
6. Ashraful Islam Siam, C-745 
7. Sakib Shahriar, C-751 
BKSP Cricket is proud of them and wishes best of luck. 
 

 
 

 
 

 
  



১৬ জলুাই ২০১৮ 
িবেকএসিপ’র সরা খেলায়াড়েদর পরু ৃত করা হেলা 

 

আজ সকােল িবেকএসিপেত ২০১৭ সােলর ২৭ জন সরা খেলায়ড়েদর পরু ৃ ত করা হয়।২০১৭ সােল বতমান িশ ণাথ েদর মেধ  যারা 
জাতীয় ও আ জািতক পযােয় অবদান রেখেছন, এমনই ২৭ জনেক িনবািচত করা হয় সরা খেলায়াড় িহেসেব। িত ােনর মহাপিরচালক 
ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক সরা খেলায়াড়েদর হােত অথ পরু ার ও সনদ দান 
তুেল দন। ১৭  ি ড়া িবভােগর ১৭ জন ছেল ও ১০ জন মেয়েক দান করা হয় এ পরু ার। পুর র া রা হেলন; আচািরেত মা. 
তািমমুল ইসলাম ও রািদয়া আ ার শাপলা, এ াথেল ে  মা. হাসান িময়া ও জা াতুল, বাে টবেল মা. শািহনুর রহমান, বি ংেয় 
জা াতুল ফরেদৗস ও মা. আ ুল জা ার, ি েকেট আিমনলু ইসলাম িব ব ও নািহদা আ ার, ফুটবেল মা. রহমত িময়া ও আঁিখ 
খাতুন, িজমন াি ে  মা. িশিশর আহেমদ ও নূর আ ার বান,ু হিকেত মা. আরশাদ হােসন, জেুডােত ডসইুিশং চৗধরুী কা া ও ক  ক  
মারমা, কারােত জিজস আেণায়ার নাঈম, শূ ংেয় অনব শারার লািদফ ও তুিরং দওয়ান, সাঁতাের মা. আিরফুল হক ও সরুাইয়া 
আ ার, টিবল টিনেস মা. িরফাত মাহমদু সাি র, তায়েকায়ানেডােত মা. মামুনরু রিশদ, টিনেস মা. জবুােয়দ হােসন ও জিরন 
সুলতানা জিল, ভিলবেল মা. জািবর িবন কিবর এবং উ েত মা. ওমর ফা ক।পুর ার দান অনু ােন িবেকএসিপর উ তন 
কমকতাগণ ছাড়াও িশ ক, িশ ক ও িশ ণাথ রা উপি ত িছেলন। 

   

 
 
  



১৩ জলুাই ২০১৮ 
International Olympic Day Run-2018 

      

 
  



১২ জলুাই ২০১৮ 
 
সাফারী অ◌া জািতক িজমন াসি  িতেযািগতা ২০১৮,সা.আি কা এর অংশ হণকারী িবেকে◌এসিপ িজমন া েদর সােথ মহাপিরচালক 
ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান ,িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস এর সােথ সৗজন  সা াত। 

 

 
  



১১ জলুাই ২০১৮ 
 

ািজেলর রা দেূতর িবেকএসিপ পিরদশন 
 
ািজেলর রা দতূ িম. জয়ুাও টাবাজারা িদ অিলেভইরা জিুনয়র িবেকএসিপ পিরদশেন কেরন।িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার 
জনােরল মা. সামছুর রহমান রা দতূেক েভ া জানান।মহাপিরচালক িবেকএসিপ স েক এবং জাতীয় ও আ জািতক পযােয় 
িবেকএসিপ’র অবদােনর কথা রা দতূেক অবগত কেরন। এ বছেরর ম মােস যুব ও ীড়া ম ণালেয়র এক  িতিনিধ দল ািজল 
সফের গেল কনেফডােরশন অব ািজল (িসিবএফ) তােদর স াশাল া ােমর আওতায় িচেনর পর ি তীয় দশ িহেসেব বাংলােদেশর 
িবিভ  ু েল িশ ণ দােনর িবষেয় আ হ কাশ কের।তারই াপেট রা দতূ অিলেভইরা িবেকএসিপেত িবদ মান ীড়া সুিবধাদী দেখ 
সে াষ কাশ কেরন এবং তােদর দেশর সহেযািগতার িবষেয় িবেকএসিপেক আ  কেরন।িবেকএসিপ মধাবী খেলায়াড় ও িশ কেদর 
জন  কনেফডােরশন অব ািজল(িসিবএফ) এর সােথ  বা দীঘেময়াদী জেয়  িনং এর উপর ােরাপ কের। িপিরদশনকােল তার 
সােথ িছেলন যবু ও ীড়া ম ণালেয়র যু  সিচব মা. ওমর ফা ক, ীড়া পিরষেদর উপ পিরচালক এসেক মা. মাহমদু, দশ বেরণ  
সােবক ফুটবলার শখ মা. আসলাম ও বাংলােদশ ফুটবল ফডােরশেনর ডেভলপেম  কিম র সােবক সদস  খ কার রািকবুল ইসলাম। 

     
 

       
 

       
 
 

  



১০ জলুাই ২০১৮ 
 

সাফারী আ জািতক িজমন াসি  িতেযািগতা ২০১৮ এর িবেকএসিপ িজমন া েদর অনুশীলন পিরদশন শেষ ি িফং দান করেছন পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব 
হাওলাদার মা:রিকবুল বারী । 

 

 
  



১০ জলুাই ২০১৮ 
 

িবেকএসিপ’র ি েকট ইনেডােরর নাম করা হেলা  শহীদ ল.কেনল মা. আবুল কালাম আজাদ এর নােম 
 

িবেকএসিপেত ি েকট ইনেডার স ােরর নাম করণ করা হেয়েছ িবেকএসিপর সােবক ি েকট িশ ণাথ  শিহদ ল.কেনল মা. আবলু 
কালাম আজােদর নােম। আজ সকােল সকেলর উপি িতেত িবেকএসিপর মহািরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান নাম ফলক 
উে াচেনর মধ  িদেয় শিহদ ল. কেনল আবলু কালাম আজাদ ইনেডার ি েকট স ােরর ভ উে াধন কেরন। এসময় উপি ত িছেলন 
আজােদর সহধম িন সুরাইয়া সলুতানা। আজাদ ১৯৮৭ সােল িবেকএসিপেত ি েকট িবভােগর থম ব ােচর িশ ণাথ  িছেলন।তার ক ােডট 
ন র িছল ি েকট-০৭।আজাদ বাংলােদশ সনাবািহনীেত ১৯৯৬ সােল ৩৪তম িবএমএ দীঘ ময়াদী কােস কিমশন লাভ কেরন এবং ২০১১ 
সােল ষেণ যাে্ব িনেয়াগ া  হন।িতিন একজন চৗকস প ারা কমাে া িছেলন।েসনাবািহনীর পিরচালক গােয় া িহেসেব ২০১৩ সােল 
দািয় ভার হণ কেরন।২০১৭ সােলর ২৫ মাচ িসেলেটর দি ণ সরুমা উপেজলার িশববাড়ী এলাকায় আিতয়া মহেল জি  আ ানায় 
পিরচািলত অপােরশন টায়াইলাইেট গােয় া তথ  সং হ ও সািবক পিরি ি  পযেব ণ কােল জি েদর রেখ যাওয়া বামা হঠাৎ 
িবে ািরত হেল িতিন মারা ক ভােব আহত হন এবং ৩১ মাচ ২০১৭ তািরেখ শাহাদাত বরণ কেরন। তারঁ দশ ম, চ ােল  
মাকােবলার দ তা, সততা, পির ম ও ি েকেটর িত আবাল  অনুরাগ আমােদর জন  অনন  গৗরেবর িবষয়। বাংলােদশ সরকােরর যুব 
ও ীড়া ম ণালয় স ক ত সংসদীয় ায়ী কিম র িস া  ও সুপািরশ েম িবেকএসিপর ইনেডার ি েকট স ার র নামকরণ করা হেলা 
শিহদ ল. কেনল আবলু কালাম আজাদ ইনেডার ি েকট স ার। 

 

 
  



০৯ জলুাই ২০১৮ 
 

িবেকএসিপ কাপ টিনস িতেযািগতা-২০১৮ সমা  
 

গত ৫ জনু থেক  হওয়া িবেকএসিপ কাপ টিনস িতেযািগতা-২০১৮ আজ শষ হেয়েছ।সমাপনী ও পুর ার দান অনু ােন উপি ত 
িছেলন িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান। িতিন পুর ার া েদর মােঝ পরু ার িবতরণ কেরন। 
িতন  ক াটাগিরেত িতেযািগতা  অনুি ত হয়। অনূ -১০ এ বালক েপ জয়, আিসফ ও িনয়ামত থম, ি তীয় ও তৃতীয় ান 
অজন কের।বািলকা েপ িবেকএসিপ’র িরিম ১ম এবং রাজশাহীর হািলমা ও িমতু ২য় ও ৩য় ান লাভ কের।অনূ  ১৪ এর বালক েপ 
িবেকএসিপর রামান চ াি য়ন ও ঢাকার আলভী রানারআপ এবং বািলকা েপ িবেকএসাপর জিরন সলুতানা চ াি য়ন ও সািদয়া রানার 
আপ িফ লাভ কের। অপরিদেক অনূ -১৬ এর বালক েপ ঢাকার জেুয়ল রানা চ াি য়ন ও িবেকএসিপর তািমম রানারআপ হেয়েছ। 
বািলকা েপ িবেকএসিপর জিরন সলুতানা জিল চ াি য়ন ও িরনভী আ ার রানার আপ িফ লাভ কের। িতেযািগতায় মাট আট  
দল অংশ িনেয়িছল। দল েলা হেলা ঢাকা, রাজশাহী, নওগাঁ, নরিসংদী ঝালকা , ব ড়া, যেশার ও াগিতক িবেকএসিপ। আট  দেলর য় 
৮০জন খেলায়াড় এ িতেযািগতায় অংশ হণ কেরিছল। 

 

 
  



০৮ জলুাই ২০১৮ 
িবেকএসিপেত জেুডা কােচস সা ফেকট কােসর উে াধন 

 
আজ িবেকএসিপ’ ত জেুডা িবভােগর পিরচালনায় কােচস সা ফেকট কাস  হেয়েছ । সকােল ীড়া কেলেজর অধ  ল. কেনল মা. 
ইমরান ইবেন এ রউফ কােসর ভ উে াধন কেরন।২১ িদন ব ািপ অনুি ত এ সা িফেকট কােস দেশর িবিভ  জলা, িবভাগ, াব ও 
িব িবদ ালেয়র িশ ক ও আ হীগণ অংশ করেছন। কাস েত মাট ১০ জন অংশ হণকারী অংশ িনে ।উে াধনী অনু ােন আরও 
উপি ত িছেলন িবেকএসিপর উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু, উপ পিরচালক ( শাসন) মা. ছিগর হােসন, উপ 
পিরচালক ( ীড়ািব ান)অ.দা. নসুরাৎ শারিমন ও সকল িবভােগর িবভাগীয় ধানগণ।।আগামী ২৭ জলুাই,২০১৮ কেচস সা িফেকট 
কােসর সমাপনী ও সনদ দান অনু ান অনুি ত হেব। 

 

 
  



০৫ জলুাই ২০১৮ 
িবেকএসিপ কাপ টিনস িতেযািগতার ভ উে াধন 

 

 হে  িবেকএসিপ কাপ টিনস িতেযািগতা-২০১৮।পাঁচিদন ব াপী অনুি ত এ িতেযািগতার ভ উে াধন কেরন কেলেজর অধ  
ল.কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ। িতেযািগতায় মাট আট  দল অংশ িনে । দল েলা হেলা ঢাকা, রাজশাহী, নওগাঁ, নরিসংদী 
ঝালকা , ব ড়া, যেশার ও াগিতক িবেকএসিপ। আট  দেলর য় ৮০জন খেলায়াড় অংশ িনে । আগামী ০৯ জলুাই িতেযািগতার 
সমাপনী ও পুর ার দান অনু ান অনুি ত হেব। 

 

 
  



০৩ জলুাই ২০১৮ 
৬  িবেকএসিপ কাপ হিক িতেযািগতায় িবেকএসিপ লাল দল চ াি য়ন 

 
৬  আম নমলূক আ জািতক িবেকএসিপ কাপ (অনূ -১৮) হিক িতেযািগতা-২০১৮ এ িবেকএসিপ লাল দল চ াি য়ন হবার গৗরব 
অজন কেরেছ। িবেকএসিপ হিক মােঠ অনুি ত ফাইনাল খলায় িবেকএসিপ লাল দল এক  আিধপত  িব ার কের ৬-০ গােলর বড় 
ব বধােন ভারেতর িদ ী দলেক পরািজত কের চ াি য়ন হেয়েছ। খলায় ম ান অব দ  ফাইনাল িনবািচত হন লাল দেলর মহরাব হােসন 
সািমন। টুণােমে র সরা খেলায়াড় িনবািচত হন িবজয়ী দেলর মা. আরশাদ হােসন। টুণােমে  মাট ১৪  গাল কের সবািধক 
গালদাতার পরু ার পান লাল দেলর সাহানুর রহমান সবচু ফাইনাল খলা ও পরু ার িবতরনী অনু ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত 
িছেলন যুব ও ীড়া ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ড.  বীেরন িশকদার, এমিপ। িতিন পুর ার া েদর হােত িফ, , াইজ 
মািন ও মেডল তুেলেদন। পরু ার িবতরণী অনু ােন সভাপিত  কেরন িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর 
রহমান।অনু ােন আরও উপি ত িছেলন হিকর জাদকুর খ াত ভারেতর মজর ধ ান চাঁেদর ছেল অেশাক ধ ান চাঁদ ও হিক ফডােরশেনর 
সহ সভাপিত সািজদ এ এ আেদল। ছয়িদন ব াপী অনুি ত এ িতেযািগতায় মাট সাত  দল অংশ হণ কের। দল েলা হেলা ভারেতর 
িদ ী ও কালকাতা হিক দল, লংকা ুল দল, ঢাকা এ াজা  া ং াব, িদনাজপরু হিক দল, িবেকএসিপ লাল ও সবুজ দল। 

 

 



০২ জলুাই ২০১৮ 
 
৬  িবেকএসিপ কাপ হিক িতেযািগতার ফাইনােল িবেকএসিপ লাল ও িদ ী ৬  আম নমলূক আ জািতক িবেকএসিপ কাপ (অনূ -১৮) 
হিক িতেযািগতা-২০১৮ এর ফাইনােল খলার যাগ তা অজন কেরেছ িবেকএসিপ লাল ও ভারেতর িদ ী হিক দল। অজ িবেকএসিপর হিক 
মােঠ থম সিমেত িবেকএসিপ লাল ১০-১ গােলর িবশাল ব বধােন ঢাকা এ াজা েক পরািজত কের যাগ  দল িহেসেব ফাইনােল উ ীন 
হেয়েছ। িদনর ি তীয় সিমেত িদ ী হিক দল িবেকএসিপ সবজু দলেক টাইে কাের ৩-০ গােল পরািজত কের ফাইনােল খলার যাগ তা 
অজন কের। িনধািরত সমেয় খলা  ৩-৩ গােল শষ হয়।আগামীকাল িবেকল ৩ ঘ কায় টুণােমে র ফাইনাল খলা অনিু ত হেব।যুব 
ও ীড়া ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ড.  বীেরন িশকদার, এমিপ ফাইনাল খলা ও পুর ার িবতরনী অনু ােন ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি ত থাকেবন। 

 

 
  



০২ জলুাই ২০১৮ 
 
Bangladesh NAVY Delegate Team Visit BKSP Sports Science Department. 
 

 

 
 


