
১৯ জানুয়াির ২০১৮ 

BKSP is in the U-18 final 
Though the match was drawn but BKSP dominates throughout the match and as per the 
playing condition of National U-18 Competition 2017 – 2018 BKSP awarded point due to first 
innings lead in the semi final (15 – 18 January 2018) against Sylhet Division at the Cricket 
Garden, Rangpur and qualifies for the final which will be held at the same venue on 21 – 
24 January 2018. In the morning on the first day of the match Sylhet Division wins the toss 
and sends BKSP to bat. The match start was delayed since temperature was low and 
weather was foggy so the toss played an important role and the decision of Sylhet to send 
BKSP bat first proves that. Initially BKSP got a shock because top 3 batters got out without 
any score and then slowly recovers the grip of the match with the responsible batting of 
opening batsman Ashiquzzaman (52) and middle order Sazzad Shahriar (71), finally BKSP 
stops at 184 in 81.1 overs. In reply in the first innings the Sylhet Division could not cross 
the score of first innings of BKSP though the have played more overs than BKSP. They 
score 129 for the loss of all in 89.1 overs. In the second innings BKSP declares innings at 
272 for 8 in 84 overs. Shahriar Kobir’s 46 and Parvez Hossain’s 62 was the remarkable 
performance of BKSP. Sylhet in the second innings gets opportunity to bat for 31 overs and 
after falling 4 wickets at 83 in 30.3 overs and the umpires put down the bails. 

Brief scores: BKSP 1st innings 184 for all in 81.1 overs, Ashiquzzaman 52, Sazzad Sharir 
71. Sylhet Division first innings 129 all out in 89.1overs. Tanzim Hasan 2/31, Leon Islam 
2/13, Sazzad Hossain 2/22 and Fazle Rabbi 2/10. BKSP second innings 272/8 declares in 
84 overs. Ashiquzzaman 39, Shahriar Kobir 46 and Parvez Hossain 62. Sylhet Division 2nd 
innings 83 for 4 in 30.3 overs. Leon Islam 2/18. Man of the match: Ashiquzzaman 
(BKSP) Report: M Hasan, Chief Coach (Cricket), BKSP 

 

 

 
 

  



১০ জানুয়াির ২০১৮ 
 

যবু গমেস ঢাকা িবভাগীয় ফুটবেল টা াইল জলা চ াি য়ন 
 

বাংলােদশ যুব গমস এ ঢাকা িবভাগীয় পযােয় ফুটবল িডিসি েন চ াি য়ন হেয়েছ টা াইল জলা 
দল। আজ বধুবার (১০জানয়ুাির) িবেকএসিপর ১নং মােঠ অনিু ত ফাইনােল টা াইল জলা ২-১ 
গােল াগিতক ঢাকা জলােক পরািজত কের ফুটবল ইেভে  ঢাকা িবভােগর সরা দল হওয়ার 
গৗরব অজন কের। খলার  থেকই দ’ুদল গােলর জন  আ মন কের খলেত থােক। ম ােচর 
৮িমিনেট গালাপ নবী গাল করেল ১-০ ত এিগেয় যায় টা াইল জলা। এরপর ১৪িমিনেট জয় 
গাল করেল খলায় ১-১ গােলর সমতায় ফের ঢাকা জলা। থমােধর খলা যখন ১-১ গােলর 
সমতা চলেছ তখন পনাি  পায় ঢাকা জলা। িক  গাল করেত ব থ হওয়ায় তারা িলড িনেত 
পােরিন টা াইেলর িবপে । তেব দা ন ভােব পিরকি ত আ মন কের খেল ম ােচর ২৩িমিনেট 
ইজহা েলর গােল ২-১ ব বধােন এিগেয় যায় টা াইল। মধ িবরিতর পর দইু দলই গােলর জন  
আ মন কের খলেত থােক। ম ােচর ৬৫িমিনেট সুজন লাল কাড পেল ১০জেনর দেলর পিরনত হয় 
ঢাকা জলা। খলার বািক সময় উভয় দল গােলর িকছু সুেযাগ সৃি  করেত পারেলও িফিনিশংেয়র 
অভােব ার করেত পােরিন। শষ পয  আর গাল না হেল ঢাকা জলােক ২-১ গােল হািরেয় 
বাংলােদশ যুব গমেস ঢাকা িবভাগীয় পযােয় ফুটবল ইেভে  সরা দল হয় টা াইল জলা দল। 
খলা শেষ চ াি য়ন দেলর (১৭জন) িত সদস েক ১২০০টাকা কের এবং রানাস আপ দেলর 
(১৭জন) িত সদস েক ৮০০টাকা কের অথ পুর ার দান করা হয়। মােঠ ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি ত িছেলন বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ) এর ি ি পাল ল: কেনল মা: 
ইমরান ইবেন এ রউফ। এসময় আেরা উপি ত িছেলন িবেকএসিপর উপ-পিরচালক ( িশ ণ) 
শামীমা সা ার িমম,ু িচফ কাচ উ ল চ বত , ফুটবল কাচ অমল চ  দ সহ অন ান রা। ম াচ 

র পূেব ঢাকা িবভাগীয় ফুটবল িডিসি েনর আহবায়ক ও ীড়া পিরদ েরর সহকারী পিরচালক 
মা: তািরক উ ামান না  ুএর মােয়র িত স ান জািনেয় এক িমিনট িনরবতা পালন করা হয়। 
উে খ , গতকাল ম লবার (৯জানয়ুাির) িবেকল ৪টা ১৫িমিনেট না ুর মা মতুৃ  বরণ কেরন। 

 
 
 



০৮ জানুয়াির ২০১৮ 
 
Bangladesh Youth Games Football-2018,Dhaka Division football Tournament Opening Ceremony 
Date:8-11 January-2018 
Chief Guest:  Brig Gen Md.Shamsur Rahman, BGBM, PBGM, ndc, afwc, psc  
       Director General, BKSP 
 

 

 
  



০৫ জানুয়াির ২০১৮ 
 

 
  



০৪ জানুয়াির ২০১৮ 
 

তীর ৯ম জাতীয় আচাির চ াি য়নশীেপ-২০১৭এ বাংলােদশ আিম আচাির াব ০৫  ণ ০৪  
রৗপ  পেয় থম, তীর াজ আচাির াব ০২  ণ ০৩  রৗপ  ৫  তা  পেয় ২য়, িবেকএসিপ 
০২  ণ ০২  রৗপ  ০১  তা  পেয় ৩য়, গতবােরর চ াি য়ন বাংলােদশ আনসার ০১  ণ 
০৪  তা  পেয় ৪থ এবং এএসিপ এস আচাির াব ০১ রৗপ  পেয় ৫ম হয়।  চ াি য়নশীেপ মাট 
৩২  ম িছল।  
 

 
  



০২ জানুয়াির ২০১৮ 
 

15th Trust Bank National Teakwondo -2017 Champion Junior Team & Senior BKSP 
Player 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 and all Coaches. 

 
 

 
  



০২ জানুয়াির ২০১৮ 
 

Victory Day Tennis Tournament -2017 Champion BKSP Team with Principal Lt.Col 
Md.Imran Ibne E Rouf,Dept Director (Training) Shamima Satter Mimu,Chief Coach 
Rokon Uddin Ahamed,Account Officer Md.Sagir Hossain and all officials 
 

 
 

 
  



০১ জানুয়াির ২০১৮ 
 
Bangladesh Basketball Federation organized a reception party for South Asian U-16 
Boys Basketball -2017 Runners-up Bangladesh National Team. 

 

 

 
  



০১ জানুয়াির ২০১৮ 
 
9th National Archery-2018 BKSP all Archer with Director General Brig Gen 
Md.Shamsur Rahman, BGBM, PBGM, ndc, afwc, psc, Dept. Director (Training) 
Shamima Satter Mimu and all Coaches. 

 
 

 
  



০১ জানুয়াির ২০১৮ 
 
BKSP Book Giving Ceremony-2018  
Chief Guest: Lt Col Md.Imran Ibne E Rouf, Principal, BKSP. 

 
 

 
 


