
৩০ আগ  ২০১৭ তািরেখর কায ম 
সু ত কাপ ফুটবেল িবেকএসিপ’র িকেশারেদর গাল বন া 

 
সু ত কােপর বতমান চ াি য়ন িবেকএসিপ অনূ -১৪ ফুটবল দল ১৬-০ গােলর িবশাল ব বধােন ভারেতর 
লাি ীপেক পরািজত কের কায়াটার ফাইনােল উি ত হেয়েছ।িদি েত অনুি ত ৫৮তম সু ত মুখাজ  কাপ 
আ জািতক ফুটবল িতেযািগতা-২০১৭ এ অেপ াকৃত দূবল দেলর সােথ িবেকএসিপ’র িকেশার ফুটবলাররা 
একেচ য়া াধান  িব ার কের থমােধই ৯  ও ি তীয়ােধ ৭  গাল কের প চ াি য়ন হেয় কায়াটার 
ফাইনােল খলার যাগ তা অজন কের।িবেকএসিপ’র মাট িতনজন ফুটবলার হ াি ক করার মুি য়ানা দখান। 
এরা হেলন নািফউ ৪ , নািসর ৩  ও এলমান ৩ ।এছাড়াও দয় ২ , অপূব মািল ১ , ভ সরকার 
১  রািকবুল ১  ও শিরফ ১  কের গাল কেরন। িবেকএসিপ দল প পেবর িতন খলায় মাট ২৬  
গাল কের। প পেবর থলা েলােত িবেকএসিপ’র ফুটবলাররা ছ ময় খলা উপহার দন। িবেকএসিপ’র 
মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান দেলর এ সাফেল  সকলেক অিভন ন জািনেয়েছন। 
আগামীকাল ১ সে র ( বার) িবেকএসিপ আফগািন ান দেলর িবপে  কায়াটার ফাইনাল খলেব।  
টুনােমে  মাট ৩২  দল ৮  েপ অংশ িনেব। পুল- ‘এইচ’ এ িবেকএসিপ ছাড়াও রেয়েছ িসিকম,ডামান 
এ া  িডউ ও লাি ীপ েদশ।  িবেকএসিপ দেলর মেনজার ও কােচর দািয়ে  আেছন যথা েম হাসান আল 
মাসুদ ও মা: আ ু াহ জািহদ। উে খ  িবেকএসিপ দল  বাংলােদেশর হেয় িতিনিধ  করেছ। 

 
  



২৯ আগ  ২০১৭ তািরেখর কায ম 
সৃ ত কাপ ফুটবেল িবেকএসিপ জেয়র ধারায় 

 
সু ত কােপর বতমান চ াি য়ন িবেকএসিপ অনূ -১৪ ফুটবল দল ৭-০ গােলর িবশাল ব বধােন ভারেতর 
িডমান এ া  িডউ দলেক পরািজত কের জেয়র ধারা অব াহত রেখেছ। িদি েত অনুি ত ৫৮তম সু ত 
মুখাজ  কাপ আ জািতক ফুটবল িতেযািগতা-২০১৭ এর আজেকর খলায় িবেকএসিপ’র িকেশার ফুটবলাররা 
িতপে র উপর স ণূ াধান  িব ার কের থমােধ ৪ গাল ও ি তীয়ােধ ৩ গাল কের পূণ পেয়  িনেয় 
খলা শষ কের। খলায় ভ সরকার ৩  গাল কের িবেকএসিপ’র পে  থম হ াি ক করার গৗরব 
অজন কেরন। এছাড়াও এলমান রহমান ২ , এবং তািসন ও দয় ১  কের গাল কেরন। স ূন খলায় 
িবেকএসিপ’র ছ ময় খলা সকেলর দৃি  আকষন কের। িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল 
মাঃ সামছুর রহমান দেলর এ িবজেয় সকলেক অিভন ন জািনেয়েছন। আগামীকাল (৩০ আগ ) 
িবেকএসিপ তােদর েপর শষ খলায় লাি ীপ দেলর িবপে  খলেব। টুনােমে  মাট ৩২  দল ৮  
েপ অংশ িনেব  পুল- ‘এইচ’ এ িবেকএসিপ ছাড়াও রেয়েছ িসিকম,ডামান এ া  িডউ ও লাি ীপ েদশ।  

িবেকএসিপ দেলর মেনজার ও কােচর দািয়ে  আেছন যথা েম হাসান আল মাসুদ ও মা: আ ু াহ জািহদ। 
উে খ  িবেকএসিপ দল  বাংলােদেশর হেয় িতিনিধ  করেছ। 
 

 
 

  



২৮ আগ  ২০১৭ তািরেখর কায ম 
সৃ ত কােপ িবেকএসিপর ভ সূচনা 

 

িবেকএসিপ অনূ -১৪ ফুটবল দল ভারেতর িদি েত অনিু ত ৫৮তম সু ত মুখাজ  কাপ আ জািতক ফুটবল 
িতেযািগতা-২০১৭ এর থম খলায় িসিকম দলেক ৩-০ গােলর ব বধােন পরািজত কের ভ সূচনা 
কেরেছ। গালদাতারা হেলন রািকবুল, আলমান ও তৗিহদুল।েখলার থমােধই িবেকএসিপ ৩-০ গােল এিগেয় 
যায়। স ূন খলায় িবেকএসিপ না িনক খলা খেল সকেলর দৃি  আকষন কের। িবেকএসিপ’র 
মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান দেলর এ িবজেয় সকলেক অিভন ন জািনেয়েছন। 
আগামীকাল (২৯ আগ ) িবেকএসিপ তােদর ২য় খলায় ডামান এ া  িডউ দেলর িবপে  মােঠ নামেব 
এবং ৩০ আগ  েপর শষ খলায় লাি ীপ দেলর িবপে  খলেব। টুনােমে  মাট ৩২  দল ৮  
েপ অংশ িনেব। পুল- ‘এইচ’ এ িবেকএসিপ ছাড়াও রেয়েছ িসিকম,ডামান এ া  িডউ ও লাি ীপ েদশ।  

িবেকএসিপ দেলর মেনজার ও কােচর দািয়ে  আেছন যথা েম হাসান আল মাসুদ ও মা: আ ু াহ জািহদ। 
উে খ  িবেকএসিপ দল  বাংলােদেশর হেয় িতিনিধ  করেছ এবং িবেকএসিপ বতমান চ াি য়ন দল িহেসেব 
টুনােমে  অংশ িনে । 

 
  



২৬ আগ  ২০১৭ তািরেখর কায ম 
সৃ ত মুখািজ কাপ ফুটবল টুনােমে  িবেকএসিপর অংশ হণ 

 

িবেকএসিপ অনূ -১৪ ফুটবল দল ভারেত অনিু ত সু ত মখুািজ কাপ আ জািতক ফুটবল 
িতেযািগতা-২০১৭ এ অংশ হেণর জন (২৫ আগ ) িদি র উে েশ  যা া কেরেছ। ১৮ সদস  
িবিশ  এ দেল ১৬ জন থেলায়াড়, কাচ ও ম ােনজার রেয়েছন। টুনােমে  মাট ৩২  দল ৮  
েপ অংশ িনেব।পুল- এইচ এ িবেকএসিপ ছাড়াও রেয়েছ িসিকম, লাকশা ীপ ও ডামান এ া  িডউ 
েদশ।দেলর মেনজার ও কােচর দািয়ে  আেছন যথা েম হাছান আল মাসুদ ও মা. আ ু াহ 
জািহদ। উে খ  িবেকএসিপ দল  সু ত মখুািজ কাপ ফুটবেল বতমান চ াি য়ন দল িহেসেব 
বাংলােদেশর হেয় িতিনিধ  করেছ। টুনােমে র কায়াটার ফাইনাল, সিম ফাইনাল ও ফাইনাল খলা 
আগামী ১ সে র, ৩ সে র ও ৬ সে র অনিু ত হেব। 

 

 



২১ আগ  ২০১৭ তািরেখর কায ম 
িবেকএসিপ’ ত ি েকট কােচস সা িফেকট কােসর সমাপনী অনু ান 

 

আজ (২১আগ )িবেকএসিপ’ ত ীেকট িবভােগর কােচস সা িফেকট কাস শষ হেয়েছ। িবেকএসিপ’র 
বিসক কায ম েলার মেধ  কােচস সা িফেকট অন তম। সমাপনী অনু ােন মহাপিরচালক ি েগিডয়ার 
জনােরল মাঃ সামছুর রহমান,িবিজিবএম,িপিবিজএম,এনিডিস,এএফডি উিস,িপএসিস ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি ত থেক সনদ া েদর মােঝ সনদ িবতরণ কেরন। ধান অিতিথ তার ব েব  কােচস সা িফেকট 
কােস অংশ হণকারীেদর িবেকএসিপ’র এ া ািসডর বেল আখ ায়ীত কের কােস অিজত ান তৃণমূল পযােয় 
পৗঁেছ দয়ার মাধ েম ীেকট খলার মান উ য়েন কাজ করার কথা বেলন। িবেশষ অিতিথ িহেসেব 
উপে িথত িছেলন ীড়া কেলেজর অধ  ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ,, উপ-পিরচালক 
( িশ ণ)শামীমা সা ার িমমু ও ি ড়ািব ান শাখার ভার া  উপ-পিরচালক নুসরাৎ শারিমন।েকােস দেশর 
িবিভ  জলা, িব িবদ ালয় ও জলা ীড়াসং ার মাট ১৭ জন অংশ হণকারী িছেলন।অনু ােন আরও 
উপি ত িছেলন ীেকট িবভােগর িশ ক ছাড়াও অন ান  ীড়া িবভােগর িবভাগীয় ধানগণ।অনু ান  
স ালনার দািয়ে  িছেলন ীেকট িবভােগর িচফ কাচ জনাব মাসুদ হাসান। 

 

 
 

 

 
  



১৫ আগ  ২০১৭ তািরেখর কায ম 
িবেকএসিপেত জাতীয় শাক িদবস পািলত 

 

আজ শাকাবহ ১৫ আগ । জাতীয় শাক িদবস। হাজার বছেরর  বা ািল জািতর জনক ব ব ু  শখ 
মুিজবুর রহমান এর ৪২ তম শাহাদত বািষকী।সারা দেশ িবন  া আর ভােলাবাসায় পািলত হে  
িদবস । িদন  রেন িবেকএসিপ’ ত পািলত হয় জাতীয় শাক িদবস-২০১৭। সূযদেয়র সােথ সােথ ীড়া 
কেলেজর অধ  ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ জাতীয় পতাকা অধনিমত কের িদেনর কায ম 

 কেরন। এ সময় সকল িশ ণাথ , কমকতা ও কমচারীগণ কােলা ব াজ ধারণ কের সমােবস েল 
উপি ত হন। পের কেলেজ িশ ণাথ েদর অংশ হেন অনুি ত হয় িচ া ন ও রচনা িতেযািগতা। অিডও 
িভজু য়াল স াের আেয়াজন করা হয় আেলাচনা ও ামাণ িচ  দশনীর। িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক 
ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান ব ব ু শখ মুিজবুর রহমােনর জীবনিভি ক এক আেলাকিচ  
দশনীর ভ উে াধন কেরন। িতিন সকলেক ব ব ুর জীবন ও আদশেক অনুসরণ কের এিগেয় যাবার 
পরামশ দন। পের িবেকএসিপ’র ক ীয় মসিজেদ ব ব ু  ও তাঁর পিরবােরর সকল শহীদেদর আ ার 
মাগেফরাত ও শাি  কামনা কের কারআন খতম ও িবেশষ মানাজাত করা হয়। উে খ  িবেকএসিপ’র 
আ িলক িশ ণ ক  িদনাজপুর, খুলনা, বিরশাল, চ াম ও িসেলেটও জাতীয় শাক িদবস-২০১৭ 
যথােযাগ  মযদায় পালন করা হয়। 

 

 

 
  



১০ আগ  ২০১৭ তািরেখর কায ম 
ীড়ািব ােন াতেকা র িডে ামা ২০১৬-১৭ এর উে াধনী অনু ান 

 
িবেকএসিপেত জাতীয় িব িবদ ালেয়র অধীন ীড়ািব ােন াতেকা র িডে ামা ২০১৬-১৭ িশ া বেষর আজ 
িছল উে াধনী অনু ান। িত ােনর মহাপিরচালক আজ িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ 
সামছুর রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস,এএফডি উিস, িপএসিস িশ াবেষর ভ উে াধন কেরন। 
মহাপিরচালক এ কােস অংশ হণকারী সকেলেক িবেকএসিপেত গত জানান এবং সকেলর সাফল  কামনা 
কেরন। এবােরর িশ াবেষ সবািধক সংখ ক ৪৮ জন িশ াথ  ভিত হেয়েছ।১৫তম এ ব ােচ এ ারসাইজ 
িফিজওলিজেত ২২জন, াটস বােয়ােমকািনে  ০৯ জন এবং সাই  অব াটস িনং এ ১৭ জন িশ াথ  
ভিত হেয়েছ। ৬০ জন আেবদনকািরর মধ  থেক বাছাই ি য়ার মাধ েম িশ াথ  ভিত করা হেয়েছ।  
অনু ােন আরও উপি ত িছেলন ীড়ািব ান িবভােগর ভার া  পিরচালক ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ 
রউফ, উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু, ীড়ািব ান িবভােগর ভার া  উপ-পিরচালক 
নুসরাৎ শারমীন এবং সকল ীড়া িবভােগর িশ কগণ ।উে খ  ২০০১ সাল থেক  হওয়া এ িডে ামা 
কাস থেক এ পয  ২১৬ জন সনদ া  হেয় দেশর িবিভ  িত ােন কমরত আেছন।  
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িবেকএসিপ’ ত ‘সা িফেকট কাস ইন ি েকট’ এর ভ উে াধন । 
 
িবেকএসিপ’ ত আজ ি েকট িবভাগ আেয়ািজত ‘সা িফেকট কাস ইন ি েকট’ শীষক ২১ িদেনর 
এক  কাস  হেয়েছ। মাট ১৯ জন অংশ হণকারী এ কােস অংশ িনে । দেশর িবিভ  

াটস িত ান, িব িবদ ালয়, জলা ীড়া সং া ও িবেকএসিপ’র সােবক ি েকটারগণ এ কােসর 
অংশ হণকারী। িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান, িবিজিবএম, 
িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক কােসর ভ 
উে াধন কেরন। ধান অিতিথ তার ব েব  বেলন ি েকেটর আধুিনক কলা- কৗশল স েক ান 
অজন এবং িনেজেক দ  কাচ িহেসেব গেড় তালাই এ কােসর উে শ । িতিন ি েকেটর বতমান 
সময়েক সুবন সময় বেল আখ া িদেয় সবাইেক যার যার অব ান থেক কাজ করার কথা বেলন। 
অনু ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এ,িব,এম 

ল আজাদ (যু সিচব) ও উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমম।ু আরও উপি ত 
িছেলন ি েকট িবভােগর সকল িশ ক ও সকল ীড়া িবভােগর িবভাগীয় ধানগণ। কােসর 
সািবক দািয়ে  রেয়েছন ি েকট িবভােগর িচফ কাচ মাসুদ হাসান। ার ীক ব েব  িতিন জাতীয় 
ি েকেট িবেকএসিপ’র অবদােনর কথা তুেল ধেরন। 

 

 
 


