
১৮ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 
BKSP TID Cup Archery Championships-2018 
Opening Ceremony,Date:18.03.2018 at BKSP Archery Field 
Chief Guest: Md.Ekramul Haque,Vice Principal, BKSP 
 

 

 

 
 

  



১৭ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 
িবেকএসিপেত জািতর িপতা ব ব ু  শখ মুিজবুর রহমােনর ৯৮তম জ বািষকী ও 

জাতীয় িশ  িদবস -২০১৮ উপলে  ীিত ফুটবল ম াচ অনুি ত 
 

আজ িবকাল ৩ ঘ কায় িবেকএসিপর িসননেথ ক ফুটবল মােঠ িশ নাথ েদর মেধ  প িভি ক ীিত 
ফুটবল ম াচ অনুি ত হয়। এেত াদশ িণর িশ ণাথ রা টাইে কাের একাদশ িণর িশ ণাথ েদর ৩-২ 
গােল পরািজত কের চ াি য়ন হয়। িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান 
খলা উপেভাগ কেরন এবং খলা শেষ এ িদবেসর তাৎপয তুেল ধের ব ব  রােখন। অনু ােন ধান 
অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক পুর ার িবতরণ কেরন িবেকএসিপর লিডস ােবর সভাপিত িমেসস খােদজা 
খাতুন।এ সময় উপি ত িছেলন ীড়া কেলেজর উপাধ  জনাব মা. একরামুল হক। 

 

 

  



১৭ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

িবেকএসিপেত জািতর িপতা ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমােনর ৯৮তম 
জ বািষকী ও জাতীয় িশ  িদবস -২০১৮ পািলত 

 
 
আজ ১৭ মাচ জািতর িপতা ব ব ু শখ মুিজবুর রহমােনর ৯৮তম জ বািষকী ও জাতীয় িশমু িদবস -
২০১৮ উদযাপন করা হেয়েছ। সকােল িবেকএসিপর অিডও িভজু য়ােল সকল িশ ণাথ , িশ ক ও 
িশ কগেণর উপি িতেত পালন করা হয় এ িদবস । িশ ণাথ রা তােদর কিবতা আবৃি  ও আেলাচনায় 
ব ব ু র জীবন কম তুেল ধেরন। অনু ােন িশ কেদর মধ  থেক আেলাচনা কেরন ীড়া কেলেজর উপাধ  
জনাব মা. একরামুল হক, ড. মা. শামীমু ামান ও িমেসস শাহনাজ বগম । অনু ান  স ালনা কেরন 
িমেসস লাইনুন নাহার। 

 

 
 

 
  



১৪ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

িবেকএসিপ’র িতভা অে ষেণর আজ িছল ১০ম িদন 
 
িবেকএসিপ’র অনলাইন িনব ন ি য়ায় তৃণমেূলর খেলায়াড় বাছাই কায েমর আজ িছেলা ১০ম িদন। জয়পরুহাট, 
যেশার, গাজীপুর ও নায়াখালী জলার জলা িডয়াম েলােত িছল এ বাছই কায ম। চার  জলােতই সকাল থেক 
ু েদ খেলায়াড়েদর উপি িত ল  করা যায়। সকেলই িবেকএসিপ’র িশ ণ ক াে  সুেযাগ পেত  পূরেণ িছেলা 

মিরয়া। আজেকর উপি ত িতেবদন অনুসাের জয়পরুহাট জলায় ৩৭৭ জন, যেশার জলায়---- জন, গাজীপুর জলায় 
২৫৫ জন ও নায়াখালী জলায় ১৮২ জন পরী াথ  অংশ িনেয়িছল। িব. .-আগামীকাল(১৫ মাচ) নওগা,ঁ নড়াইল, 
টা াইল ও ফনী জলায় িবেকএসিপ’র িতভা অে ষেণর কায ম অনুি ত হেব। 

 

 
 

  



১৩ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

ঢাকা িবেকএসিপ ও অন  িতন  জলায় িছল খেলায়াড় বাছাই কায ম 
 
িবেকএসিপ’র অনলাইন িনব ন ি য়ায় তৃণমূেলর খেলায়াড় বাছাই কায েমর আজ িছেলা ৯ম িদন। ব ড়া, 
সাত ীরা, ঢাকা ও ল ীপুর জলার জলা িডয়াম েলােত িছল এ বাছই কায ম। চার  জলােতই সকাল থেক 
ু েদ খেলায়াড়েদর উপি িত ল  করা যায়। সকেলই িবেকএসিপ’র িশ ণ ক াে  সুেযাগ পেত  পূরেণ িছেলা 

মিরয়া। আজেকর উপি ত িতেবদন অনসুাের ব ড়া জলায় ৫৩৪ জন, সাত ীরা জলায় ৪২০ জন, ঢাকা জলায় 
৭৬৭ জন ও ল ীপরু জলায় ১৩৮ জন পরী াথ  অংশ িনেয়িছল। চার জলায় পরী াথ র মাট উপি িত িছল 
১৮৫৯ জন। িব. .-আগামীকাল(১৪ মাচ) জয়পরুহাট, যেশার, গাজীপরু ও নায়াখালী জলায় বাছাই পরী া অনুি ত 
হেব। 

 

 
 

  



১৩ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

িবেকএসিপেত বাংলােদশ যবু গমেসর বাে টবল আসর 
 
িবেকএসিপেত গত ১০ মাচ থেক বাংলােদশ যবু গমেসর বাে টবল িতেযািগতা  হেয়েছ। আজ িছল গমেসর 
সমাপনী িদন। এ িতেযািগতায় ত ণেদর ৪  ও ত ণীেদর ৩  দল অংশ িনেয়িছল। ত ণ েপ চ াি য়ন হেয়েছ 
রাজশাহী িবভাগ এবং রানার আপ হেয়েছ চ াম িবভাগ। খুলনা িবভাগ ৩য় ান আজন কের। অপরিদেক ত ণী 
েপ চ াি য়ন হেয়েছ ঢাকা িবভাগ এবং রানার আপ হেয়েছ রংপরু িবভাগ। ৩য় ান অজন কেরেছ রাজশাহী 

িবভাগ। সমাপনী অনু ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. 
সামছুর রহমান। িতিন খলা উপেভাগ কেরন এবং পরু ার া েদর মেডল, সনদ ও িফ তুেল দন। এ সময় 
বাে টবল ফডােরশেনর কমকতাগণ উপি ত িছেলন। 

 

 
 
 

 
  



১২ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

িবেকএসিপ’র িতভা অে ষেণর আজ িছল অ ম িদন 
 
িবেকএসিপ’র অনলাইন িনব ন ি য়ায় তৃণমেূলর খেলায়াড় বাছাই কায েমর আজ িছেলা ৮ম িদন। 
গাইবা া,খুলনা, নারায়নগ  ও চাঁদপুর জলার জলা িডয়াম েলােত িছল এ বাছই কায ম। চার  
জলােতই সকাল থেক ু েদ খেলায়াড়েদর উপি িত ল  করা যায়। সকেলই িবেকএসিপ’র িশ ণ ক াে  
সুেযাগ পেত  পূরেণ িছেলা মিরয়া। আজেকর উপি ত িতেবদন অনুসাের গাইবা া জলায় ৪৬৮ জন, 
খুলনা জলায় ৩৪৬ জন, নারায়নগ  জলায় ১৯৪ জন ও চাঁদপুর জলায় ১০৩ জন পরী াথ  অংশ 
িনেয়িছল। চার জলায় পরী াথ র মাট উপি িত িছল ১১১১ জন। 
 
িব. .-আগামীকাল(১৩ মাচ) ঢাকা, ব ড়া, সাত ীরা ও ল ীপুর জলায় িবেকএসিপ’র িতভা অে ষেণর 
কায ম অনুি ত হেব। ঢাকা জলার বাছাই পরী া হেব ঢাকা িবেকএসিপেত। 

 

 



১১ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 
Bangladesh Youth Games-2018 
Basketball opening Match 
Chittagong Division VS Dhaka Division at BKSP Basketball Ground 
 

 
 

 
 

  



১১ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

িবেকএসিপেত আচাির ও বাে টবল িবভােগর কােচস সা িফেকট কােসর ভ উে াধন 
 

আজ সকােল িবেকএসিপ’র হল েম আচাির ও বাে টবল িবভােগর ২১ িদন ময়ােদর কােচস সা িফেকট কাস  
হেয়েছ। কাস দ’ু  উে াধন কেরন িত ােনর উপ-পিরচালক ( িশ ণ) িমেসস শামীমা সা ার িমম।ুিতিন এ কােস 
অংশ হণকারী সকলেক াগত জানান এবং কােস মেনািনেবশ করার জন  বেলন। কারআন িতলওয়ােতর মধ  িদেয় 
অনু ান   হয়। অনু ােন আরও উপি ত িছেলন িবেকএসিপ’র িনবাহী েকৗশলী জনাব শা  আশরাফ আলী, িচফ 
কাচ, ফুটবল, জনাব উ ল চ বত  ও িহসাব র ণ কমকতা জনাব মা. ছিগর হােসন। কােস দেশর িবিভ  াব, 
িব িবদ ালয়, কেলজ, জলা ীড়া সং া, শািররীক িশ া কেলজ ও িসআরিপ’র কাচ ও আ হী ব ি বগ অংশ 
িনেয়েছ। আচািরেত ১৫ জন ও বাে টবেল ১০ জনসহ মাট ২৫ জন িশ ণাথ  অংশ হণ করেছন। অনু ান  
স ালনার দািয়ে  িছেলন িজমন াি  িবভােগর কাচ িমেসস মিজনা বগম।অনু ােন িবেকএসিপ’র সকল ীড়া 
িবভােগর িবভাগীয় ধানগণ উপি ত িছেলন। 

 

 
 

 
  



১১ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

স ম িদেন চলেছ িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ কায েমর খেলায়াড় বাছাই 
 

িবেকএসিপ’র অনলাইন িনব ন ি য়ায় তৃণমেূলর খেলায়াড় বাছাই কায েমর আজ িছেলা ৭ম িদন। 
িড় াম, বােগরহাট, মুি গ  ও িম া জলার জলা িডয়াম েলােত িছল এ বাছই কায ম। চার  
জলােতই সকাল থেক ু েদ খেলায়াড়েদর উপি িত ল  করা যায়। সকেলই িবেকএসিপ’র িশ ণ ক াে  
সুেযাগ পেত  পূরেণ িছেলা মিরয়া। আজেকর উপি ত িতেবদন অনুসাের িড় াম জলায় ৩৭০ জন, 
বােগরহাট জলায় ২৮৬ জন, মুি গ  জলায় ৬০ জন ও িম া জলায় ২৭৫ জন পরী াথ  অংশ 
িনেয়িছল। চার জলায় পরী াথ র মাট উপি িত িছল ৯৯১ জন।  

িব. .-আগামীকাল(১২ মাচ) গাইবা া,খুলনা, নারায়নগ  ও চাঁদপুর জলায় িবেকএসিপ’র িতভা 
অে ষেণর কায ম অনুি ত হেব। 

 

 

 
 

 
  



১০ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ কায েমর খেলায়াড় বাছাই এর ৬  িদন 
 
একিদন সা ািহক িবরিতর পর আজ আবার  হেলা িবেকএসিপ’র অনলাইন িনব ন ি য়ায় তৃণমেূলর খেলায়াড় 
বাছাই কায ম। আজ লালমিনরহাট, িপেরাজপুর, শিরয়তপুর ও া ণবাড়ীয় জলায় জলা িডয়াম েলােত িছল এ 
বাছই কায ম অনুি ত হয়। চার  জলােতই সকাল থেক ু েদ খেলায়াড়েদর উপি িত ল  করা যায়। সকেলই 
িবেকএসিপ’র িশ ণ ক াে  সেুযাগ িনেয়  পূরেণ িছেলা মিরয়া। আজেকর উপি ত িতেবদন অনুসাের লালমিনরহাট 
জলায় ২২২ জন, িপেরাজপুর জলায় ১১৪ জন, শিরয়তপরু জলায় ১১৩ জন ও া ণবাড়ীয়া জলায় ১৫৫ জন । 
চার জলায় পরী াথ র মাট উপি িত িছল ৬০৪ জন। 
িব. .-আগামী ১১ মাচ িড় াম, বােগরহাট, মুি গ  ও িম া জলায় িবেকএসিপ’র িতভা অে ষেণর কায ম 
অনুি ত হেব। 
 

 
 

 
 

 
  



০৮ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

প ম িদেন চলেছ িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ কায েমর খেলায়াড় বাছাই 
 
িবেকএসিপ’র অনলাইন িনব ন ি য়ায় তৃণমেূলর খেলায়াড় বাছাই কায েমর আজ িছেলা প ম 
িদন।রংপুর, বর না, মাদারীপুর ও হিবগ  জলার জলা িডয়াম েলােত িছল এ বাছই কায ম অনুি ত 
হয়। চার  জলােতই সকাল থেক ু েদ খেলায়াড়েদর উপি িত ল  করা যায়। সকেলই িবেকএসিপ’র 
িশ ণ ক াে  সুেযাগ িনেয়  পরূেণ িছেলা মিরয়া। আজেকর উপি ত িতেবদন অনসুাের রংপুর জলায় 
৫০৭ জন, বর না জলায় ৬৩ জন, মাদািরপুর জলায় ১৪৭ জন ও হিবগ  জলায় ২০১ জন পরী াথ  
অংশ িনেয়িছল। চার জলায় পরী াথ র মাট উপি িত িছল ৯১৮ জন। 
 
িব. .-আগামী ১০ মাচ লালমিনরহাট, িপেরাজপুর, শিরয়তপুর ও া ণবাড়ীয় জলায় িবেকএসিপ’র িতভা 
অে ষেণর কায ম অনুি ত হেব। 
 

   
 

 
 

 
  



০৭ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

BKSP U-14 team wins the trophy 
 
Another one trophy is added to the list of success, yes, BKSP proves the superiority in the National 
U-14 Age Group Competition 2017–2018, in the final match against Barisal Division on 5–7 March 
2018 BKSP won by 8 wickets at the SKIS 1, Cox’s Bazar. BKSP won the toss and sent Brisal to bat 
first and after playing 81.4 overs for the loss of all BKSP could score 170 in the first innings, Darul 
Islam 2/28, Mahathir Mohammad 4/61. In reply, BKSP ends the first inning at 192 in 65.5 overs 
with 22 runs lead. BKSP’s Amir Hossain 70. the second innings of Barisal could not make a big total 
to challenge BKSP they got all out within 25.4 overs while their score at 61 only, Mahathir Mohammad 
5/24. To win the match BKSP needs ony 40 runs and reached the target for the loss of 2 wickets. 
BKSP’s Mahathir Mohammad awarded man of the match for remarkable bowling performance. 
With a good plan and achievable goal, it is a combined effort of cricket department and credit goes to 
all the players, team manager Montu Dutta, special credit to team coach Md. Habibur Rahman and 
assistant coach Abu Sayem Mehedi. It is expected that a good number of payers from BKSP will be 
selected for the U-15 national squad. Well done and BKSP Cricket is proud of this result. Report: M 
Hasan, Chief Coach (Cricket), BKSP. 

   

 
  



০৭ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 
জয়া চাকমা, িবেকএসিপ’র ফুটবল িশ ক ও বাংলােদেশর থম আ জািতক মীলা রফির 
 

 

 
  



০৭ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

চতুথ িদেন িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ কায েমর খেলায়াড় বাছাই 
 
িবেকএসিপ’র অনলাইন িনব ন ি য়ায় তৃণমূেলর খেলায়াড় বাছাই কায েমর আজ িছেলা চতুথিদন। 
নীলফামারী, পটুয়াখালী, গাপালগ  ও মৗলভীবাজার জলার জলা িডয়াম েলােত িছল এ বাছই 
কায ম অনুি ত হয়। চার  জলােতই সকাল থেক ু েদ খেলায়াড়েদর উপি িত ল  করা যায়। সকেলই 
িবেকএসিপ’র িশ ণ ক াে  সেুযাগ িনেয়  পূরেণ িছেলা মিরয়া। আজেকর উপি ত িতেবদন অনুসাের 
নীলফামারী জলায় ৫৪৭জন, পটুয়াখালী জলায় ১০৪ জন, গাপালগ  জলায় ১৪৮ জন ও মৗলভীবাজার 
জলায় ১৪৫ জন পরী াথ  অংশ িনেয়িছল। চার জলায় পরী াথ র মাট উপি িত িছল ৯৪৪ জন।  
িব. .-আগামীকাল (০৮ মাচ) রংপুর, বর না, মাদারীপুর ও হিবগ  জলায় িবেকএসিপ’র িতভা 
অে ষেণর কায ম অনুি ত হেব।  
 

   
 

   
 

 
  



০৬ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

ক বাজােরর রামুেত িবেকএসিপ’র ৬  আ িলক িশ ণ ক  াউ  িকং-এর উে াধন 
 

আজ িবেকেল িবেকএসিপ’র আ িলক িশ ণ ক , রাম,ু ক বাজার-এর াউ  িকং-এর ভ উে াধন 
কেরন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় যুব ও ীড়া িতম ী ড.  বীেরন িশকদার, এমিপ। এ 
সময় ানীয় গণ মান  ব ি বগ ছাড়াও উপি ত িছেলন িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল 
মা. সামছুর রহমান। িবেকএসিপ’র ৬ তম িশ ণ ক  রামুর মাট আয়তন ২৮.৮৪ একর। 

 

 

 
  



০৬ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

চার জলায় িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ কায েমর খেলায়াড় বাছাই 
 
িবেকএসিপ’র অনলাইন িনব ন ি য়ায় তৃণমূেলর খেলায়াড় বাছাই কায েমর আজ িছেলা তৃতীয় িদন। িদনাজপুর, 
ঝালকা , ফিরদপুর ও িসেলট জলার জলা িডয়াম েলােত িছল এ বাছই কায ম অনুি ত হয়। চার  জলােতই 
সকাল থেক ু েদ খেলায়াড়েদর উপি িত ল  করা যায়। সকেলই িবেকএসিপ’র িশ ণ ক াে  সেুযাগ িনেয়  
পূরেণ িছেলা মিরয়া। আজেকর উপি ত িতেবদন অনুসাের িদনাজপুর জলায় ৩৬৩ জন, ঝালকা  জলায় ৪১ জন, 
িসেলট জলায় ২৪২ জন ও ফিরদপুর জলায় জন পরী াথ  অংশ িনেয়িছল। চার জলায় পরী াথ র মাট উপি িত 
িছল ৯৩৪ জন। সারা দশ থেক এক হাজার জনেক াথিমক ভােব িনবাচন কের থেম এক মােসর িশ ণ দয়া 
হব। এরপর এ এক হাজার জেনর মধ  থেক চারশ জনেক িনবািচত করা হব। এর মধ  থেক দ’ুশ জনেক িনেয় 
থেম ২মাস ময়ািদ এক  ক া  ও পেরর দ’ুশ জনেক িনেয় দ ু মাস ময়ািদ আেরক  ক া  অনুি ত হেব। 
পরবত েত এ দ’ু  িশ ণ ক া  থেক িনবািচত অিধকতর ীড়া মধাস  খেলায়াড়েদরেক িবেকএসিপ’র 
দীঘেময়ািদ িশ ণ কায েম অ াধীকার দয়া হেব। ২০১৮ এর ভিত ি য়ায় এ ক  থেক মাট ভিতকৃত 
িশ ণাথ র শতকরা ৮০ ভােগরও বিশ খেলায়াড়েদরেক িবেকএসিপ’র দীঘেময়ািদ িশ ণ কয েম ভিত করা হয়। 
উে খ  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর ীড়ার মান উ য়েনর লে  িবেকএসিপ কতৃক বা বায়নেযাগ  ক  “তৃণমূল 
পযােয় ীড়া িতভা অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ কয ম ২০১৮ ’’ এর জলা পযােয়র াথিমক বাছাই পরী া চলেছ। 
আগামী ২২ মাচ পয  িনিদ  িদেন অবিশ  জলা সমেূহ িতভা অে ষণ কায ম পিরচািলত হেব। 
িব. .-আগামীকাল (০৭ মাচ) নীলফামারী, পটুয়াখালী, গাপালগ  ও মৗলভীবাজার জলায় িবেকএসিপ’র িতভা 
অে ষেণর কায ম অনুি ত হেব। 

 

 
 
  



০৫ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

চার জলায় িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ কায েমর খেলায়াড় বাছাই 
 
থমবােরর মেতা অনলাইন িনব ন ি য়ার মধ  িদেয় চলেছ িবেকএসিপ’র খেলায়াড় বাছাই কায ম-২০১৮। 
ঠা রগাঁও, বিরশাল, রাজবাড়ী ও সুনামগ  জলার জলা িডয়াম েলােত িছল এ বাছই কায ম। চার  জলােতই 
সকাল থেক ু েদ খেলায়াড়েদর উপি িত ল  করা যায়। সকেলই িবেকএসিপ’র িশ ণ ক াে  সেুযাগ পেত িছল 
মিরয়া। ঠা রগাঁও জলায় ৩০১ জন, বিরশাল জলায় ১৪৯ জন, সুনামগ  জলায় ১৪২ জন ও রাজবাড়ী জলায় ৭৫ 
জন পরী াথ  অংশ িনেয়িছল। চার জলায় পরী াথ র মাট উপি িত িছল ৬৬৭ জন। সারােদশ থেক এক হাজার 
জনেক াথিমকভােব িনবাচন কের থেম এক মােসর িশ ণ দয়া হব। এরপর এক হাজার জেনর মধ  থেক চারশ 
জনেক িনবািচত করা হেব। এর মধ  থেক দ’ুশ জনেক িনেয় থেম ০২ মাস ময়ািদ এক  ক া  ও পেরর দ’ুশ 
জনেক িনেয় দ’ুমাস ময়ািদ আেরক  ক া  অনুি ত হেব। পরবত েত এ দ’ু  িশ ণ ক া  থেক িনবািচত 
অিধকতর ীড়া মধাস  খেলায়াড়েদরেক িবেকএসিপ’র দীঘেময়ািদ িশ ণ কায েম অ াধীকার দয়া হেব। ২০১৮ 
এর ভিত ি য়ায় এ ক  থেক মাট ভিতকৃত িশ ণাথ র শতকরা ৮০ ভােগরও বিশ খেলায়াড় িবেকএসিপ’র 
দীঘেময়ািদ িশ ণ কয েম ভিত করা হেয়েছ।  উে খ  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর ীড়ার মান উ য়েনর লে  
িবেকএসিপ কতৃক বা বায়নেযাগ  ক  “তৃণমলূ পযােয় ীড়া িতভা অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ কয ম ২০১৮’’-এর 
জলা পযােয়র াথিমক বাছাই পরী া চলেছ। আগামী ২২ মাচ ২০১৮ পয  িনিদ  িদেন অবিশ  জলা সমূেহ িতভা 
অে ষণ কায ম পিরচািলত হেব। 
 

িব. .-আগামীকাল (০৬ মাচ) িদনাজপরু, ঝালকা , ফিরদপুর ও িসেলট জলায় িবেকএসিপ’র িতভা অে ষেণর 
কায ম অনুি ত হেব। 

   
 

   
 

  



০৪ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

দশ ব ািপ  হেয়েছ িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ কায েমর খেলায়াড় বাছাই 

 

আজ িছল িবেকএসিপ’র ীড়া িতভা অে ষেণর থম িদন। থম িদেনই প গড়, ভালা, মািনকগ  ও নরিসংদী 
জলায় খেলায়াড় বাছাই করা হয়। চার  জলােতই সকাল থেক ু েদ খেলায়াড়রা িনেজেদর যাগ তা মেনর জন  
আসেত  কের। সবার চােখমুেখ িছল িবেকএসিপেত িশ ণ ক াে  সুেযাগ পাবার দঢ়ৃ ত য়। প গড় জলায় 
৩০১ জন, ভালা জলায় ৪৯ জন, মািনকগ  জলায় ১৭৯ জন ও নরিসংদী জলায় ১৪৩ জন পরী াথ  অংশ 
িনেয়িছল। চার জলায় পরী াথ র মাট উপি িত িছল ৬৭২ জন। সারা দশ থেক ১০০০ জনেক াথিমক ভােব 
িনবাচন কের থেম এক মােসর িশ ণ দয়া হব। এক মােসর ক া  থেক বাছাইকৃত ২০০ জনেক িনেয় থেম 
এক  ২ মােসর ক া  এবং আরও ২০০ জনেক িনেয় আেরক  ক া  পিরচালনা করা হেব। পরবত েত এ ২  
িশ ণ ক া  থেক িনবািচত অিধকতর িতভাবান খেলায়াড়েক িবেকএসিপ’র ভিতেত অ াধীকার দয়া হেব। ২০১৮ 
এর ভিত ি য়ায় এ ক  থেক মাট ভিতকৃত িশ ণাথ র শতকরা ৮০ ভােগরও বিশ জনেক িবেকএসিপ’র 
দীঘেময়ািদ িশ ণ কয েম ভিত করা হয়। উে খ  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর ীড়ার মান উ য়েনর লে  
িবেকএসিপ কতৃক বা বায়নেযাগ  ক  “তৃণমলূ পযােয় ীড়া িতভা অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ কয ম ২০১৮’’-এর 
জলা পযােয়র াথিমক বাছাই পরী া চলেছ। আগামী ২২ মাচ পয  িনিদ  িদেন অবিশ  জলা সমেূহ িতভা 
অে ষণ কায ম পিরচািলত হেব। 
 

িব. .- ০৫ মাচ ২০১৮ তািরেখ ঠা রগাঁও, বিরশাল, রাজবাড়ী ও সুনামগ  জলায় িবেকএসিপ’র িতভা অে ষেণর 
কায ম অনুি ত হেব। 

   

   
 
  



০১ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
BKSP TID Cup U-13 Cricket Tournament-2018 
Ispahani Cricket Academy, Chittagong Champion  
Chief Guest: Director General Brig Gen Md.Shamsur Rahman,BGBM,PBGM,ndc,afwc,pdc 
Special Guest: Director (Admin & Finance) Lt Col Md.imran Ibne A Rouf 
Ispahani Cricket Academy Chittagong Vs Mohammeda Cricket Academy Khulna 
Ispahani Champion 
win by 6 wicket 
man of the match Sakibur Rahman 
Mohammeda Cricket Academy Khulna 127/5 
Ispahani Cricket Academy Chittagong 128/4 
25 over match 

 

 
 

 
  



০১ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

2018 Asia Cup World Ranking Archery Tournament,Stage-1" 
All player & Officials with Director General ,BKSP Brig Gen Md.Shamsur 
Rahman,BGBM,PBGM,ndc,afwc,psc,Director (Admin & Finance) Lt Col.Md Imran Ibne A Rouf,Dept 
Director(Training) Shamima Satter Mimu,& Team Official Executive Engineer Shaha Ashraf Ali. 

 

 

 
 

  



০১ মাচ ২০১৮ ি ঃ 
 

BKSP Coaches Certificate Course Athletics-2018  
Closing & Certificate Giving Ceremony 
Chief Guest: Brig Gen Md.Shamsur Rahman,BGBM,PBGM,ndc,afwc,psc,Director General ,BKSP. 
 

 

 

 


