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থম অধ ায় 

 
বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ) যুব ও ীড়া ম ণালেয়র আওতাধীন এক  িবিধব  

ায় শািসত িত ান। ১৯৮৩ সােলর ২ অে াবর বাংলােদশ সরকার কতৃক জািরকৃত অধ ােদশ নং-৫৮ 
বেল বাংলােদশ ইনি উট অব াটস (িবআইএস) এর নাম বাংলায় “বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান” 
িহেসেব ভাষা র করা হয়। যুব ও ীড়া ম ণালেয়র দািয়ে  িনেয়ািজত মাননীয় ম ীর নতৃে  দশ সদস  
িবিশ  এক  পিরচালনা পিরষদ এ িত ােনর নীিত িনধারক িহেসেব কাজ কের।  মহাপিরচালক পদািধকার 
বেল পিরচালনা পিরষেদর সদস  সিচব এবং িত ােনর ধান িনবাহী কমকতা।  

 
পিরচালনা পিরষদ 
 
১। ম ী, যুব ও ীড়া ম ণালয়       সভাপিত 
২। সিচব, অথ ম ণালয়, পদািধকার বেল      সদস  
৩।  সিচব, িশ া ম ণালয়, পদািধকার বেল      সদস  
৪। সিচব, যুব ও ীড়া ম ণালয়, পদািধকার বেল     সদস  
৫।  চয়ারম ান, গভিণং বিডজ অব ক ােডট কেলেজস, পদািধকার বেল   সদস  
৬।  চয়ারম ান, জাতীয় ীড়া পিরষদ, পদািধকার বেল    সদস  
৭। চয়ারম ান, সনা বািহনী ীড়া িনয় ণ বাড, পদািধকার বেল   সদস  
৮। মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ  মাধ িমক িশ া অিধদ র, পদািধকার বেল  সদস  
৯। মহাসিচব, বাংলােদশ অিলি ক সিমিত, পদািধকার বেল    সদস  
১০। মহাপিরচালক, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান, পদািধকার বেল   সদস -সিচব 
 

 
 

 
 

িভশন 
 

ীড়া িশ েণর মাধ েম জাতীয় ও আ জািতক মােনর খেলায়াড় তরী করা।  
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িমশন 
 

তৃণমূল পযােয় দেশর ত ণ ও িতভাবান খেলায়াড়েদর ীড়ায় উ ু  কের  ও দীঘ ময়াদী 
িশ েণর মাধ েম ীড়া িতভার িবকাশ ঘটােনা এবং জাতীয় ও আ জািতক মােনর খেলায়াড় গেড় তালা।  

 
 
িবেকএসিপ’র কাযাবলী 
 
ক) দেশর উদীয়মান ও িতভাবান খেলায়াড়েদর বাছাই কের িব ান িভি ক িনিবড় িশ েণর পযা  

সুেযাগ ও সুিবধািদ দান করা এবং সই সােথ উ  মাধ িমক পযায় পয  সাধারণ িশ ার সুেযাগ 
দান করা;  

খ) দেশ দ  কাচ, রফারী এবং আ ায়ার সৃি র লে  স াবনাময় কাচ, রফারী এবং 
আ ায়ারেদর িশ ণ দান করা; 

গ) দেশ িবদ মান কাচ, রফারী ও আ ায়ারেদর কলােকৗশলগত মান বৃি  করা;  
ঘ) আ জািতক খলায় অংশ হেণর পূেব জাতীয় দল সমূহেক যথাযথ িশ ণ দান করা;  
ঙ) কাচ, রফারী ও আ ায়ারেদর জন  সা িফেকট কাস পিরচালনা করা; 
চ) ীড়া স িকত তথ  ক  িহেসেব দািয়  পালন করা;  
ছ)  ীড়া িবষেয় পু ক, সামিয়কী, বুেল ন ও সমসামিয়ক তথ  সং া  কাশনার ব ব া করা;  
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ি তীয় অধ ায় 
শাসন ও অথ শাখা  

 
 

শাসন ও অথ শাখার উে খেযাগ  তথ ািদ ও কায মসমূহ 
 
জনবল 
 

িমক িববরণ সংখ া 
ক রাজ  খােত কমকতা-কমচারী ২৫৩ 
খ িবেকএসিপ’র আ িলক িশ ণ ক  িদনাজপুের রাজ  খােতর কমকতা ও 

কমচারী 
৩৫ 

গ িবেকএসিপ’র আ িলক িশ ণ ক  িসেলট, বিরশাল, চ াম ও খুলনায় রাজ  
খােতর কমকতা ও কমচারী 

১৩২ 

ঘ দিনক স ানীিভি ক কমকতা ৪৪ 
ঙ দিনক স ানীিভি ক কমচারী ১৪৬ 
চ িবেদিশ িশ ক ০১ 
ছ িবেকএসিপ’র িবদ মান ীড়া সুিবধািদর অিধকতর উ য়ন ও তৃণমূল পযােয় 

িতভা অে ষণ এবং িনিবড় িশ ণ দান সং া  কে র িশ ক ও কমচারী 
৩৩ 

 
২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অথ-বছের রাজ  বােজেট া  বরাে র তুলনামূলক িচ  
                                                অংক সমূহ হাজার টাকায় 

কাড িববরণ মূল বরা  সংেশািধত 
বরা  

মূল বরা  সংেশািধত 
বরা  

২০১৪-২০১৫ ২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ ২০১৫-২০১৬ 

৪৫০১ অিফসারেদর 
বতন 

২৩৮০০ ২৩৮০০ ২৫০০০ ৪১১১৪ 

৪৬০১ কমচারীেদর 
বতন 

২৩১০০ ২২৪০০ ২৪২০০ ৩৫৩৫৮ 

৪৭০০ ভাতািদ ৩০০৬৭ ২৯৬৬৭ ৩১৫৮৭ ২৬২৬০ 

৪৮০০ সরবরাহ ও 
সবা 

৮২৩২৩ ৮২৩২৩ ১১১৮২৩ ১০৬৭৪৯ 

৪৯০০ মরামত ও 
সংর ণ  

৫৯৬০ ৫৯৬০ ৬২৮০ ৬২৮০ 

৫৯২২ িশ ণ ম ুরী ৪৫০০০ ৪৫০০০ ৪২২১০ ৪২২১০ 

৫৯৭৪ মরামত ম ুরী ৪২৫০ ৪২৫০ ৪৫০০ ৪৫০০ 

৬৩১১ আনুেতািষক ১৫০০ ২৬০০ ১৯০০ ৩৭০৪ 

৫৯৯৮ মূলধন ম ুরী ২২৫০০ ২২৫০০ ০০ ০০ 

                 মাট ২৩৮৫০০ ২৩৮৫০০ ২৪৭৫০০ ২৬৬১৭৫ 
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অনু য়ন ও উ য়ন বােজট বা বায়ন হার 
 

বরাে র িববরণ অথ বৎসর বরাে র পিরমাণ কৃত ব য় বােজট বা বায়ন 
হার 

অনু য়ন ২০১৪-২০১৫ ২৩,৮৫,০০০০০/- ২৩,৭০,০২,৫৬৪/- ৯৯.৩৭% 
অনু য়ন ২০১৫-২০১৬ ২৬,৬১,৭৫০০০/- ২৬,৬১,৭৫০০০/- ১০০% 
উ য়ন ২০১৪-২০১৫ ৫,৫৭,০০০০০/- ৪,৩৬,০০৩৮২/- ৭৮.২৭% 
উ য়ন ২০১৫-২০১৬ ২৯,৯৬,০০০০০/- ২৯,৬৯,৮৬,৪৩৪/- ৯৯.১২% 

 
২০১৫-১৬ অথ বছেরর িহসাব শাখা কতৃক স ািদত কাযাবলীর িববরণ 
 

১। িবেকএসিপর উ য়ন এবং অনু য়ন বােজট ণয়ন, বােজট িনয় ণ ও সংর ণ এবং কৃত ব েয়র 
উপর মািসক িভি েত িতেবদন ত এবং ম ণালেয় রণ।  

 
২। অনুেমািদত িবেলর িবপরীেত ইসু কৃত চক সমূহ ক াশবুেক িলিপব  করা, খিতয়ান সংর ণ এবং 

িনিদ  সময় পরপর ক াশ বই এবং ব াংেকর ি িতর সােথ িরকনিসেলশন করা।  
 
৩।  িহসাব শাখায় সংরি ত সকল রিজ ার সমূহ িলিপব  ও সংর েণর কাজ।  
 
৪। সকল কমকতা ও কমচারীেদর বতন ও ভাতািদ যথাসমেয় পিরেশাধ করা।  
 
৫।  উ য়ন এবং অনু য়ন বােজেটর সকল অথৈনিতক কােডর িবপরীেত িবল ত পূবক িসিজএ অিফস 

হেত অথছাড় করা।  
 
৬।  ২০১৫-২০১৬ আিথক সােল ৩৬ জন কমকতা ৯৮ জন কমচারীেক িসিপএফ লান দান। 
 
৭। ২০১৫-২০১৬ আিথক সােল ৪ জন কমচারীর চা রীকালীন আিথক সুিবধািদ পিরেশাধ।  
 
৮। িত ােনর গ াস িবল, িবদু ৎ িবল, টিলেফান িবল এবং ভূিম উ য়ন কেরর অথ যথাসমেয় 

পিরেশাধ।  
 
৯। িবিভ  ব ি / িত ানেক পিরেশাধকৃত িবল হেত সরকারী িবিধ মাতােবক জামানত, ভ াট এবং 

আয়কর কতন কের সরকারী কাষাগাের জমা পূবক জমাকৃত অেথর িতেবদন ভ াট এবং আয়কর  
অিফেস রণ। 

 
১০। ২০১৫-২০১৬ আিথক সােল ৩০  অিডট আপি  িন ি  করা হয়। িন ি কৃত আপি র সােথ জিড়ত 

টাকার পিরমাণ ১,৬৪,২৫,০৬৪/-। 
 
১১। জাতীয় বতন ল ২০১৫ অনুযায়ী িত ােনর কমকতা ও কমচারীর বতন িনধারণ পূবক বেকয়া 

বতন পিরেশাধ।  
 
১২। আিথক িবষেয় সরকারী িবিধ িবধােনর আেলােক নিথপ  স েক মতামত দান।  
 
১৩। িবিভ  কােজর িবপরীেত অ ীম দান এবং কাজ সমাি র পর যথািনয়েম অ ীম িবল সম য় করা।  
১৪। অনুেমািদত িবেলর অনু েল ইসু কৃত চক যথাযথ ভােব িবতরণ এবং চক সংর েণর কাজ। 
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১৫। িবিভ  তহিবল সংর ণ এবং তহিবেলর িবপরীেত ময়াদী আমানত যথা সময় নগদায়ন/নবায়েনর 
লে  মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনকট উপ াপন করা।  

 
১৬। িহসাব শাখায় সংরি ত সকল কােজর সােথ স িকত রিজ ারসমূহ িলিপব  ও সংর ণ করা।  
 
১৭। অিন  অিডট আপি  সমূহ িন ি র লে  ম ণালেয়/অিডট অিফেস কাযপ  রণ।  
 
১৮। িবিভ  অ ীেমর িবপরীেত অব িয়ত অথ হণ পূবক িত ােনর িহসােব জমা সং া  যাবতীয় 

কাজ।  
 
১৯। মধ েময়াদী বােজট কাঠােমা (এম িবএফ) নয়ণ এবং হালনাগাদ করণসহ অনু য়ন ও উ য়ন 

ব েয়র ক ন ও ে পণ ত ও ডাটা এি ।  
 
২০। অথ িবভােগর ণীত িনেদশনা এবং ছক অনুযায়ী বােজট বা বায়ন সং া  িতেবদন ম ণালেয় 

রণ।  
 
িনমাণ শাখায় কতৃক স ািদত পণূ কায ম ও তথ ািদ 
 
ক) অথবরা  ও ব য় 
 

মাট ক  ও 
নতুন ক  

এিডিপেত বরা  ( কা  
টাকায়) 

বরাে র িবপরীেত ব েয়র 
পিরমাণ ও ব েয়র শতকরা 

হার 

ম ণালেয়র এিডিপ 
িরিভউ সভার সংখ া 

মাট ক  ২  
ও 

নতুন ক  ১  

৩০.১৭০০ কা  
 
- 

২৯.৬৯৪৪ (৯৮.৪২%) 
 
- 

১১  
 
- 

 
খ) কে র অ গিত 

ল  টাকায় 
নং কে র নাম বােজট 

বরা  
ব য় অিজত 

বা ব 
অ গিত 

পণূ অংেগর নাম এবং অংেগর 
অনু েল ব য় 

১. ‘‘তৃণমূল পযােয় 
ীড়া িতভা 

অে ষণ কের িনিবড় 
িশ ণ দান এবং 
িবেকএসিপর িবদ মান 
ীড়া সুিবধাবলীর 

আধুিনকায়ণ’’ 
(১লা জানুয়াির 
২০১৫ 
৩১ শ িডেস র 
২০১৭) 
ক  ব য় 
৪১৮৩.৯৬ 

১৮১১. 
০০ 

১৮০৬.
৯৫ 

৯৯.৮০% ক) খলার সাম ী-৬০.০০ ল  
টাকা। 
খ) িশ ণ ব য়-৩১০.০০ ল  টাকা 
গ) আসবাবপ -৪২.৭৪ টাকা 
ঘ) াফ ডরেমটরী িনমাণ ৯৪.৩৯ 
ল   টাকা 
ঙ) ছা  হাে ল িনমাণ ৩৫০.০০ 
ল  টাকা 
চ) ফুটবল টাফ াপন ৫০০.০০ ল  
টাকা 
ছ) ি েকট মােঠর উ য়ন (১ ) 
১৮৫.০০ ল  টাকা  
জ) কেলজ ভবেনর উ য়ন ৯৮.৯৫ 
ল  টাকা 
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ঝ) িবদ মান িশ ণাথ েদর হাে ল 
ভবেনর উ য়ন ৪৯.৮৯ল  টাকা 
ঞ) মিহলা হাে ল বিধতকরণ ও 
িবদ মান ছা  হাে েলর উ য়ন 
১১০.৯৮ ল  টাকা 

২. ‘‘ বাংলােদশ ীড়া 
িশ া িত ােনর 
আওতায় চ াম ও 
রাজশাহীেত ীড়া 
ু ল িত া’’ 
(১লা জানুয়াির 
২০১৫ 
৩১ শ িডেস র 
২০১৭) 
ক  ব য় ৮৭৬৭.৪৪ 

১২০৬.০
০ 

১১৬২. 
৪৯ 

৯৬.৩৯% ক) যানবাহন (মাইে াবাস) ৭৬.৯৯ 
ল  টাকা 
খ) ভূিম অিধ হণ ১০৮৩.৫০ ল  
টাকা 
এছাড়া আগামী অথবছের ভূিম 
উ য়ন, সীমানা াচীর, শাসিনক 
ভবন, িশ ণাথ  হাে ল ভবন  
এবং একােডিমক ভবেনর িনমাণ কাজ  
  করা হেব। 

 

২০১৫-১৬ অথ বছের িনমাণ শাখা কতৃক স ািদত কাযাবলীর িববরণ 
 
১। িত ােনর সকল িনমাণ মরামত, সং ার, য় ও সরবরাহ সং া  কাজ বা বায়ন করা।  
 
২। যথাযথ াপন সােপে  িপিপআর অনুযায়ী দরপ  আহবান, হণ, খালা, তুলনামূলক ছক তরী 

দরপ  মূল ায়ন কিম র সভা অনু ান করা এবং সভার কাযিববরণী ত করতঃ অনুেমাদেনর 
ব ব া হণ করা।  

 
৩।  েয়াজন অনুসাের পরামশদাতা িত ান িনেয়ােগর ব ব া করা। 
 
৪। িবেকএসিপ এবং পরামশদাতা িত ান কতৃক ইং িডজাইন তরী এবং অনুেমাদেনর ব ব া করা।  
 
৫।  দরপ  মূল ায়ন কিম র সভার সুপািরশ এবং অনুেমাদন েম চুি  স াদন এবং  কাযােদশ জারী 

করা।  
 
৬।  িবল দােনর ে  িকংবা কােজর ণগতমান িবচাের কাদারেক দ  কাজ িনয়িমত পিরদশন ও 

পরী া করা।  
 
৭। কাদার কতৃক স ািদত কােজর অনু েল কিম র িতেবদেনর আেলােক িবল পিরেশাধ করা।  
 
৮। িবেকএসিপর উ য়েনর লে  িডিপিপ নয়ণ ও অনুেমাদেনর কায ম হণ করা এবং স অনুসাের 

িনমাণ, সরবরাহ এবং র ণােব ণ কাজ পিরচালনা করা।  
 
৯। িনমাণ শাখায় সংরি ত সকল কােজর সােথ স িকত রিজ ার সমূহ িলিপব  ও সংর ণ করা।  
 
১০। িবেকএসিপর উ য়ন এবং রাজ  বােজেটর কাজ বা বায়ন এবং কৃত ব েয়র উপর মািসক, 

মািসক ও অিনয়িমত সকল িতেবদন ত এবং ম ণালেয় রণ।  
১১। িনমাণ, সরবরাহ ও র ণােব ণ এবং িবিভ  মরামত কােজর দরপ / কােটশন ফরম  ত  
 করা।  
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১২। ‘‘বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ােনর আওতায় চ াম ও রাজশাহীেত ীড়া ু ল িত া’’ শীষক 
কে  অ ভূ  ২  মাইে াবাস সরবরাহ নয়া হেয়েছ এবং জিম অিধ হেণর লে  জলা শাসন ও 
ভূিম অিফেস যাগােযাগ ও সকল কাগজপ  তরী এবং রন। 

১৩। ‘‘তৃণমূল পযােয় ীড়া িতভা অে ষণ কের িনিবড় িশ ণ দান এবং িবেকএসিপর িবদ মান 
ীড়া সুিবধাবলীর আধুিনকায়ণ’’ শীষক কে র আওতায় খলার সাম ী, আসবাবপ  সরবরাহ কাজ 

স  করা হেয়েছ।  াফ ডরেমটরী িনমাণ, ফুটবল টাফ াপন ও ি েকট মােঠর উ য়ন কাজ 
 করা হেয়েছ।তাছাড়া কেলজ ভবেনর উ য়ন িবদ মান িশ ণাথ  হাে েলর উ য়ন এবং 

িবদ মান ছা  হাে েলর উ য়ন কাজ স  করা হেয়েছ।   

১৪।  ‘‘িবেকএসিপেত নতুন অ ভূ  ৫  গেমর ( টিবল টিনস, তায়েকায়ানেডা, কারােত, উ  এবং 
ভিলবল)’’ শীষক কে র িডিপিপ নয়ণ, িডিপিপর উপর যাচাই বাছাই কিম  ও িপইিস কিম র 
সভার কাগজপ ািদ ত করত ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ এবং ক  অনুেমাদেনর ব ব া 
করা হেয়েছ।  

১৫। ‘‘িবেকএসিপর আ িলক িশ ণ ক  সমূেহর (বিরশাল, িদনাজপুর এবং খুলনা) উ য়ন’’ শীষক 
কে র িডিপিপ নয়ণ, িডিপিপর উপর যাচাই বাছাই কিম  ও িপইিস কিম র সভার কাগজপ ািদ 
ত করত ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ । 

১৬। ‘‘িবেকএসিপর হিক টাফ াপন এবং িবদ মান িসনেথ ক এ াথেল ক াক িত াপন’’ শীষক 
কে র িডিপিপ নয়ণ, িডিপিপর উপর যাচাই বাছাই কিম  ও িপইিস কিম র সভার কাগজপ ািদ 
ত করত ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ । 

১৭। িতমােস অনুি ত এিডিপ পযােলাচনা সভার কাগজপ  তরী ও ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ।  

১৮।  কে র উপর অনুি ত ি য়ািরং কিম র সভার জন  কাযপ  তরী করতঃ ম ণালেয় রণ করা 
হেয়েছ। 
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তৃতীয় অধ ায় 
িশ ণ শাখা 

 
িশ ণ শাখার উে খেযাগ  কায মসমূহ 

 
দীঘেময়াদী িশ ণ কায ম 
 
িন বিণত ১৭  ীড়া িবষেয় দীঘেময়াদী িশ ণ দান করা হয়।  
 

১. আচাির ১০. কারােত 
২. এ াথেল  ১১. শূ ং 
৩. বাে টবল ১২. সাঁতার ও ডাইিভং 
৪. বি ং ১৩. টিবল টিনস 
৫. ি েকট ১৪. টিনস 
৬. ফুটবল ১৫. তায়েকায়ানেডা 
৭. িজমন াি  ১৬. উ  
৮. হিক ১৭. ভিলবল 
৯. জেুডা   

 

 
 
 
উে শ  
১. স াবনাময় খেলায়াড়েদর বয়স িভি ক ধারাবািহক দীঘেময়াদী িশ ণ দান করা।   
২, ধারাবািহকভােব, াথিমক, মাধ িমক ও উ তর পযােয় পিরকি ত, িব ান িভি ক িশ ণ দান 

করা।   
৩. ব ি ে র সািবক িবকাশ িনি ত করেত ীড়া িবষয়ক এবং সাধারণ িশ া দান করা এবং 

ভিবষ ৎ জে র িশি ত খেলায়াড়, িশ ক, সংগঠক ও ীড়া িবষেয় দ  ব ি  িহেসেব গেড় 
তালা।   

 
িতভাবান নবীন ীড়ািবদেদর বি ং, িজমন াি  ও সাঁতার ও ডাইিভং এ চতুথ, প ম ও ষ  

ণীেত ভিত করা হয় এবং এ াথেল , বাে টবল, ি েকট, ফুটবল, হিক ও ং এ স ম ণীেত ভিত 
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করা হ  এ িত ােন দীঘেময়াদী িশ ণাথ েদর িড ী পয  সাধারণ িশ া দােনর ব ব া রেয়েছ।  স ম 
ণীেত ভিত হেত হেল িশ ণাথ েদর বয়স ১৩ বছেরর মেধ  হেত হেব।   

 
িশ ণাথ েদর মান অনুযায়ী দীঘেময়াদী িশ ণ িতন  পযােয় িবন াস করা হয়। যথাঃ াথিমক, 

মাধ িমক ও উ তর। িশ ণ কায ম চলাকালীন িনধািরত সমেয় পারদিশতার মূল ায়ন কের অন সর 
িশ ণাথ েদর ত াহার কের নয়ার ব ব া হণ করা হ ।    

 
িত স ােহ িশ ণাথ েদর সকােল িতন  িনং সশন, িত  এক ঘ া িতিরশ িমিনট কের এবং 

িবেকেল ছয়  িনং সশন, িত  দুই ঘ া কের স  করেত হয়। িবেশষ কের িতেযািগতায় 
অংশ হেণর পূেব িনধািরত কমসূচীর সশন সংখ া এবং সময় েয়াজন অনুযায়ী পিরবতন করা হয়।  

 
িবেকএসিপ ১৯৮৬ সাল হেত ২০১৬ সন পয  সবেমাট ৩৩৪৭ জন িশ ণাথ েক দীঘেময়াদী 

িশ ণ দান কেরেছ।  বতমােন এক  িশ াবেষ গেড় ৭৫০ হেত ৮০০ জন িশ ণাথ  দীঘেময়াদী িশ ণ 
হণ কের থােক।   
 
 
 

েময়াদী িশ ণ কায ম 
 
উে শ  
 
১. নতুন জ েক ীড়াে ে  ব াপক অংশ হেণ উৎসািহত ও উ ী  করা এবং তােদর মােঝ ীড়া 

সেচতনতা সৃি  করা।   
২. াথিমক িশ ণ দান এবং দীঘেময়াদী িশ েণর জন  ীড়া িতভা সনা  করা।্    
 

সংি  ফডােরশন, জলা ীড়া সং া এবং অন া য ীড়া সংগঠন কতৃক মেনানীত স াবনাময় 
ীড়ািবদগণ এ িনিবড় িশ ণ কায েম অ ািধকার পেয় থােক।  এ িশ েণর ময়াদ একমাস হেত ছয় 

মাস পয  এবং তা িবেকএসিপসহ অন ান  িবভােগ জলা ীড়া সং ার সহেযািগতায় সংগ ত হয়। 
 
িবেকএসিপ িশ ণাথ েদর আবাসন, খাদ , ীড়া সর ামািদ এবং িচিকৎসার সুিবধা দান কের।  

অংশ হণকারীেদর মধ  থেক িত িতশীল খেলায়াড়েদর দীঘ ময়াদী িশ ণ দােনর লে  মেনানীত করা 
হয়।   
 

জাতীয় দেলর িশ ণ 

উে শ  
 
১. বাংলােদশ অিলি ক এেসািসেয়শন, ন াশনাল াটস কাউি ল এবং ন াশনাল াটস ফডােরশেনর 

চািহদা অনুযায়ী জাতীয় দেলর িশ েণর ব ব া করা।   
২. িশ ণ সং া  কৗশলগত ও িব ানস ত সহায়তা দান করা।   
 

আ জািতক িতেযািগতায় অংশ হেণর পূেব জাতীয় দলসমূহেক উ মান স  িশ ণ সুিবধা, 
চমৎকার আবািসক পিরেবশ ও িচিকৎসা দান করা হয়।   
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১৯৮৬ সাল হেত অদ াবিধ আচাির, এ াথেল , বাে টবল, বি ং, ি েকট, ফুটবল, জেুডা, 
িজমন াি , হিক, কারােত, শূ ং, সাঁতার ও ডাইিভং, টিবল টিনস, টিনস, তায়েকায়ানেডা, উ  ও 
ভিলবল খলাসমূেহর জাতীয় দল েলা িবিভ  সমেয় উি িখত সুিবধা েলা হণ কেরেছ।   
 

কােচস সা িফেকট কাস/ িশ ক িশ ণ কাস 
 
উে শ  
 
১. ীড়ািবদেদর জন  সুেযাগ সৃি  করা এবং এ িবষেয় সহজাত িতভা স  ব ি েক আধুিনক 

িশ েণর প িত স েক মৗিলক ধারণা দয়ার ব ব া করা।   
 
২. এ সকল স াবনাময় িশ কেদর াথিমকভােব ধারাবািহক ীড়া িশ ণ এবং ীড়া িব ান 

স েক যথাযথ িশ া দান করা।   
 
 একমাস ময়াদী এ কাস  দেশর সসব স াবনাময় িশ কেদর জন - যারা সংি  ফডােরশন, 
জলা ীড়া সং া এবং অন ান  ীড়া সংগঠন কতৃক মেনানীত।  িতবছর সেবা  ১৫০ জন িশ ণাথ  এ 
কােস অংশ হণ কের থােক।   
 

িশ ণ সং া  কলােকৗশল এবং দিহক িবষেয় ব বহািরক িশ ার পাশাপািশ অংশ হণকারীরা ীড়া 
িব ােনর িবিভ  শাখার াথিমক িবষয় েলার সােথ পিরিচিত হয় যােত তােদর িশ ণ কায ম আরও 
কাযকর হয়। সকােল ১ ঘ া ৩০ িমিনট এবং িবেকেল ২ ঘ ার ব বহািরক সশন ছাড়াও অংশ হণকারীরা 
সকােল ৩ ঘ ার তাি ক সশন স  কের।  িবেদশী ও িবেকএসিপর কাচ এবং ীড়ািব ান িবেশষ গণ 
কাস  পিরচালনা কেরন।   

 
১৮৮৯ সাল হেত এ াথেল , বাে টবল, বি ং, ি েকট, ফুটবল, িজমন াি , হ া বল, হিক, 

সাঁতার ও ডাইিভং, টিনস এবং ভিলবল এ মাট ৬০৯ জন কাচ এ িশ ণ কায েমর অধীেন িশ ণ 
হণ কেরেছ।  এ িত ান হেত অংশ হণকারীেদরেক িশ ার উপকরণসমূহ, আবাসন, খাদ , িশ ণ 
সর ামািদ এবং িচিকৎসা সুিবধা দান করা হয়।  
 
 
দীঘ ময়াদী িশ ণাথ েদর ভিত ি য়া 
  

স াবনাময় খেলায়াড়েদর বাছাই কের তােদর পিরচযা করা এ িত ােনর মূল কমসূচী।  সাধারণত 
িত বছেরর িডেম র মােস ব ল চািরত দিনক পি কাসমূহ এবং অন ান  চার মাধ েম যাগ  াথ েদর 
জন  িব াপন চার করা হয়। এ ছাড়াও ভিতর যাগ তা, শত ও পরী ার িবষয়সমূহ এক  সেপ টােস 
ছাপা আেছ, যা েয়াজেন চািহদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়।  
 

িত ােন ভিতর জন  বাছাই ি য়া 
  

যাগ  াথ েদরেক ভিত পরী ায় অংশ হেণর জন  আহবান করা হয়। সকল া থ েক াথিমক া  
পরী ায় অবতীণ হেত হয়।  াথিমক া  পরী ায় যাগ  িবেবিচত াথ েদর শারীিরক যাগ তা সমূেহর 
পরী া নয়ার পর সংি  খলার পরী া নয়া হয়। াথিমক বাছাই পরী ায় য সব াথ  উ ীণ হয় 
তােদরেক চূড়া  বাছাইেয়র জন  দু-স ােহর আবািসক ক াে  ডাকা হয়।  আবাসন, খা য ও িচিকৎসা 
সুিবধািদ িত ান কতৃক দান করা হয়। এ সময় াথ েদরেক পু ানুপু ভােব সংি  ীড়ার পরী া নয়া 
হয়।  মিডক াল পরী ার অিতির  িহসােব িকছু িনিদ  শারীরবৃি ক ও মেনাৈব ািনক িবষেয়র উপেরও 



-13- 

পরী া নয়া হয়।  ি তীয় স ােহর সমাি  িদেন   ণী মােনর পাঠ  িবষেয়র উপর িলিখত পরী া নয়া 
হয়।   
 
 ভিত পরী ায় উ ীণ হবার পর াথ েদরেক এক বছেরর জন  সামিয়কভােব ভিত করা হয়।  বছর 
শেষ িশ ণাথ র ীড়ােমধা মূল ায়ন করা হয় এবং কাি ত মান অজেন ব থ িশ ণাথ েদর িত ান থেক 
ত াহার করার ব ব া নয়া হয়।  
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চতুথ অধ ায় 
ীড়া িব ান শাখা  

 
ীড়া িব ান িবভােগর উে খেযাগ  কায মসমূহ 

 
 খলাধুলায় দ তা বৃি েত ীড়া িব ান িবভােগর  অনুধাবন কের ২০০০ সােল াথিমক ভােব 
িবেদশী ীড়া িবশষ েদর ত াবধােন এ িত ােন ীড়া িব ান িবভাগ িত া করা হেয়েছ।  বতমােন এ 
িবভােগ পাঁচ  শাখা রেয়েছ।  শাখা েলা হল: এ ারসাইজ িফিজওলজী, াটস বােয়ােমকািন , াটস 
মিডিসন, াটস সাইেকালজী এবং সাই  অব াটস িনং।  গেবষণাগারসমূহ আধুিনক য পািত ারা 
সুসি ত করা হেয়েছ।  দেশর জন  ীড়া িব ানী তরী করার লে  ীড়া িব ান িবভােগর িবিভ  শাখার 
উপর সা িফেকট কাস চালু করা হেয়েছ এবং ীড়া িব ােন এক বছর ময়াদী পা  াজেুয়ট িডে ামা 
কাস চালু করা হেয়েছ।  িবিভ  খলাধুলার উপর সা িফেকট কােস ীড়া িব ােনর িবষয়ািদ অ ভূ  করা 
হেয়েছ। এ িবভাগ ীড়া মধা িচি ত করার জন  পরী ণ চালু কেরেছ এবং িশ ণাথ েদর ীড়া দ তা 
বৃি র জন  কাযকর িশ ণ প িত েয়ােগর িদক িনেদশনা িদে ।  ীড়া িব ান িবভাগ দীঘ ও  
ময়াদী িশ ণ কমসূচী িতর জন  সহযািগতা দান করেছ, যােত িশ ণ প িতেক আরও অথবহ ও 
কাযকর করা যায়। ীড়া িব ান িবষেয় এক  ষা ািসক গেবষণা সামিয়কী কাশ হে  যা িশ ক ও 
ীড়ািবদেদরেক এ ে র সবেশষ ধারা ও অ গিত স েক অবিহত করেব।    

 

 
 
1। িবেকএসিপর িবিভ  ীড়া শাখায় অংশ হণকারী িশ ণাথ েদর ীড়া িব ান িভি ক মূল ায়ন ও 

িতেবদন দান।  

 
২। ীড়া িশ ণ ভনু েত বকািলক িশ ণকালীন সময় পযেব ণ ও েয়াজনীয় পরামশ দান। 
 
৩। স াহ ব াপী িবিভ  ীড়া িবভােগর েত ক িশ ণাথ েক ীড়ািব ান িবভােগর িবিভ  শাখায় 

িবষয়িভি ক িবেশষ  কতৃক মূল ায়ন ও কাউ িলং দান।  
 
৪। িবেকএসিপর আ িলক িশ ণ কে  িবিভ  ীড়া িবভােগর িশ ণাথ েদর ীড়া িব ান িভি ক 

িবিবধ মূল ায়ন ও িতেবদন দান । 
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৫।  জাতীয় দল এবং ফডােরশেনর চািহদার িভি েত ীড়া িব ান শাখার সব ধরেনর সহেযািগতা 
দান। 

 
৬।  খেলায়াড়েদর আঘাত জিনত িচিকৎসা ও পুনবাসন ি য়া স াদন।  
 

৭। িশ া কায ম যথা- ীড়ািব ােন াতেকা র িডে ামা, িব- াটস (পাশ), িব- াটস ( াতক- 
ি য়াধীন), িবিভ  কািচং কােস ীড়ািব ান িবষেয় পাঠদান।  

 

৮। িবিভ  সমেয় িতর াবািহনীর সদস েদর ( যমন এএসিপ এস, নৗবািহনী ভৃিত) চািহদা অনুযায়ী 
অিতিথ িশ ক িহেসেব াস নয়া।  

 

৯। সনাবািহনীর কমাে ােদর (২০০/৩০০ জেনর এক  প) ীড়া িব ান িভি ক িবিবধ মূল ায়ন 
এর িরেপাট দান। 

 
১০। গেবষণাল  ও তথ  সমৃ  িবেকএসিপ জানাল অব াটস© সাই  এর কায© স াদন।  
 
১১। ২০১৫-২০১৬ সােল িডে ামা ইন াট©স সাই  এ ২৯ জন িশ াথ  ভিত াশ কায© ম পিরচালনা 

করা।  

১২। ীড়া িব ান র মাড়ক উে াচন ও বই িবতরণ।  

 
১৩। িবিভ  িতেযািগতার পূেব ীড়া িব ান িভি ক মূল ায়ন ও িতেবদন দান।  

 
১৪। িশ ণাথ েদর িনেয় ীড়ািব ান শাখায় ওয়াক©শপ এর আেয়াজন।  
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প ম অধ ায় 
ীড়া কেলজ 

 
 

ীড়া কেলেজর উে খেযাগ  কায মসমূহ 
 
 িবেকএসিপ’র অধ ােদেশ বিণত কাযাবলী অনুসাের িত ােনর মূল ল  হে  মধাস  
খেলায়াড়েদর িশ ণ দান করার পাশাপািশ তােদর সািবক উ য়েনর জন  সাধারণ িশ ার উপর িবেশষ 

 আেরাপ করা।  এত উে েশ  িবেকএসিপেত দীঘ ময়াদী সকল িশ ণাথ রা সাধারণত স ম ণীেত 
ভিত হয় এবং িড ী পয  অধ য়ন কের। িত ােনর কেলজ  মাধ িমক ও উ মাধ িমক িশ ােবাড, ঢাকা 
এবং াতক পযােয়র িশ া কায ম জাতীয় িব িদব ালেয়র অিধভু ।  িত ান েত িশ ােবাড ও 
িব িবদ ালয় ণীত পাঠ ম অনুসরণ করা হয়। ।উে খ  য, মাধ িমক, উ মাধ িমক এবং াতক ণীেত 
ীড়া িবষয়েক অ ভূ  করা হেয়েছ।  কেলজ শাখার ধান অধ  এবং তার অধীেন সহকারী অধ াপক ও 
ভাষকবৃ  িশ া কায ম পিরচালনা কেরন। 
 

 

 
িবেকএসিপ কেলজ শাখায় সাধারণ িশ ায় পাঠদান ও পরী ার পাশাপািশ িনে  সহিশ া কায ম 

২০১৫-২০১৬ অথ বছের স ািদত হেয়েছ।  
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০১. জাতীয় শাক িদবস (১৫ আগ ) উপলে  আবৃি  িতেযািগতা, আেলাচনা সভা, ব ব ু র আেলাক 
িচ  দশনী, মুি যু  িভি ক চলি  দশনী, আেলাচনা সভা অনুি ত হয় এবং মসিজেদ তাঁর 
আ ার মাগিফরাত কামনা করা হয়। 

 
০২. মহান িবজয় িদবস (১৬ িডেস র) উ  যাপন উপলে  িশ ণাথ েদর মেধ  িচ া ন িতেযািগতা, 

আেলাচনা সভা, মুি যু  িভি ক চলি  দশন, মসিজেদ দায়া মাহিফল, িবেকেল কমকতা ও 
কমচারীেদর মেধ  ীিত ফুটবল িতেযািগতা অনুি ত হয়।   

 
০৩. িশ ণাথ েদর মেধ  িবতক ও ব ৃ তা িতেযািগতা অনুি ত হয়। 
 
০৪. মধাবী িশ ণাথ েদর ীড়া পুর ার কেলজ কতৃক আেয়ািজত িবিভ  িতেযািগতায় সাফল  

অজনকারী িশ ণাথ েদর পুর ার িবতরণ ও সাং ৃ িতক অনু ােনর আেয়াজন করা হয়। 
 
০৫. িশ ণাথ েদর বািষক বনেভাজন অনুি ত হয়। 
 
০৬. াদশ ও াতক িণর িশ ণাথ েদর িশ া সফেরর আেয়াজন করা হয়। 
 
০৭. শিহদ িদবস ও আ জািতক মাতৃভাষা িদবস উপলে  দয়ািলকা িতেযািগতা (হাউস িভি ক), 

আেলাচনা সভা, মাতৃভাষা িবষেয় আেলাকিচ  এবং চলি  দশনী, শহীদেদর আ ার মাগেফরাত 
কামনা কের মসিজেদ দায়া করা হয়। 

 
০৮. জািতর জনক ব ব ু র শখ মুিজবুর রহমােনর জ  িদন (১৭ মাচ) উপলে  িচ া ন 

িতেযািগতা, আেলাচনা সভা ও ব ব ু র রাজৈনিতক জীবেনর উপর িভি  কের আেলাকিচ  ও 
চলি  দশনী অনুি ত হয়। 

 
০৯. াধীনতা ও জাতীয় িদবস (২৬ মাচ) উপলে  রচনা ও কিবতা আবৃিত িতেযািগতা, আেলাচনা 

সভা, াধীনতা যু  িবষয়ক আেলাকিচ  ও ামান িচ  দিশত হয়। 
 
১০. ১ জানুয়াির ২০১৬ তািরখ ৪থ থেক ৯ম িণর িশ ণাথ েদর মেধ  সরকার কতৃক সরবরাহকৃত 

িবনামূেল  বই িবতরণ অনু ােনর আেয়াজন করা হয়। 
 
১১. ১ বশাখ (বাংলা নববষ) ও িবেকএসিপ িত া বািষকী উপলে  মেনা  সাং ৃ িতক অনু ান 

অনুি ত হয়। উ  অনু ােন িশ ণাথ  এবং কমকতা ও কমচারীর পিরবারবগ অংশ হণ কেরন।
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িণিভি ক িশ াথ েদর পিরসংখ ান।  তািরখ t ১৮-০৭-২০১৬ 

 

িবভােগর নাম 

িণ 

সবেমাট 
৪থ ৫ম ৬  ৭ম ৮ম ৯ম ১০ম 

এস এস িস 
(অকৃতকায) 

১১শ ১২শ ১৩ ১৪ ১৫ ১৫ 

ঢাকা ১০ ১৩ ১২ ৬৫ ৫৮ ১০৩ ১৩৯ ০৬ ১০৮ ৬৩ ০৫ ১৪ ১৮ ১৭ ৬৩১ 

িদনাজপুর ০২ ০৫ ০১ ১৯ ২৫          ৫২ 

খুলনা   ০২ ১৯ ২৪          ৪৫ 

বিরশাল   ০১  ০৫          ০৬ 

      মাট = ১২ ১৮ ১৬ ১০৩ ১১২ ১০৩ ১৩৯ ০৬ ১০৮ ৬৩ ০৫ ১৪ ১৮ ১৭ ৭৩৪ 

 

 
িবেকএসিপ, ঢাকা অনাবািসক (একাদশ-০৯) = ০৯ জন 
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িশ ণাথ  পিরসংখ ান 

তািরখ t ১৮-০৭-২০১৬ 
 

িমক নং খলার নাম 
বতমান িশ ণাথ  

ম ব  
ছেল মেয় মাট 

১ আচাির ০৭ ১১ ১৮ ঢাকা 
২ এ াথেল  ১৮ ১৩ ৩১ ঢাকা 
৩ বাে টবল ২৭ - ২৭ ঢাকা 
৪ বি ং ২০ - ২০ ঢাকা 

৫ ি েকট ঢাকা-১৩২ 
িদনাজপুর-৩১ 

১৯ ১৮২ 
ঢাকা ও িদনাজপুর 

৬ ফুটবল ঢাকা-৯৮ 
খুলনা-৪৫ 

১৪ ১৫৭ 
XvKv I Lyjbv 

৭ wRgb¨vw÷  ১২ ১৩ ২৫ ঢাকা 
৮ হিক ৫৮ - ৫৮ ঢাকা 
৯ জেুডা ০৯ ০৭ ১৬ ঢাকা 
১০ সাঁতার ও ডাইিভং ঢাকা-১২ 

িদনাজপুর-২১ 
১৯ ৫২ 

ঢাকা ও িদনাজপুর 

১১ ং ১৮ ১১ ২৯ ঢাকা 
১২ টিনস ১৯ ১০ ২৯ ঢাকা 
১৩ টিবল টিনস ঢাকা-২১ 

- ২১ খুলনা 
১৪ ভিলবল ঢাকা-১৮ - ১৮ ঢাকা 
১৫ কারােত ঢাকা-১৩ - ১৩ ঢাকা ও বিরশাল 
১৬ তায়েকায়াে া ঢাকা-১৯ - ১৯ ঢাকা ও বিরশাল 
১৭ উ  ঢাকা-১৩  

বিরশাল-০৬ 
- ১৯ 

 

             মাট  = ৬১৭ ১১৭ ৭৩৪  

 
 
ঢাকা  ছেল -   ৫১৪  
ঢাকা  মেয় -   ১১৭ 
  মাট -  ৬৩১ জন 
 

 
িদনাজপুর ছেল - ৫২ 
খুলনা  ছেল - ৪৫ 
বিরশাল  ছেল - ০৬   

মাট -        ১০৩জন 
 
 

সবেমাট িশ ণাথ  (৬৩১+১০৩)= ৭৩৪ জন 
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ষ  অধ ায় 
ীড়াে ে  অিজত সাফল  

 

 

জাতীয় ও আ জািতক িতেযািগতা সমূেহ অিজত ীড়া সাফল  
 

আচাির 

 
 

আ জািতক পযায় 

নং িতেযািগতা     ান  বছর  অিজত সাফল  
১. ৪থ এিশয়ান আচাির া  ি     ভারত  ২০০৯  রৗপ  পদক 

২. ৫ম এিশয়ান আচাির া  ি     বাংলােদশ ২০০৯  অংশ হণ 

৩. ১৬তম এিশয়ান চ াি য়নশীপ ও  

   এিশয়ান ইয়ুথ অিলি ক কায়ািলফাইং ট    ইে ােনিশয়া ২০০৯  ৭ম ান 

৪. ১১তম এস এ গমস     বাংলােদশ ২০১০  রৗপ  পদক 

৫. ২য় এিশয়ান আচাির া  ি     থাইল া   ২০১০  অংশ হণ 

৬. ১৯তম কমনওেয়লথ গমস    ভারত  ২০১০  ৬  ান 

৭. ১৬তম এিশয়ান গমস    চীন  ২০১০  ১১তম ান 

৮. ১ম এিশয়ান আচাির া  ি    থাইল া   ২০১১  ৯ম ান 

৯. ৩য় এিশয়ান আচাির া  ি  ও 

   ইয়ুথ আচাির চ াি য়নশীপ    ঢাকা  ২০১১  রৗপ -১, তা -২ 

৮. ওয়া  আচাির চ াি য়নশীপ    ইতালী  ২০১১  অংশ হণ 

৯. ১৬তম এিশয়ান চ াি য়নশীপ ও  

   এিশয়ান ইয়ুথ অিলি ক কায়ািলফাইং ট   ইরান  ২০১১  ৫ম ান 

১০. ১ম এিশয়ান আচাির া  ি    থাইল া   ২০১৩  ৮ম ান 

১১. ৫০ ওয়া  আচাির চ াি য়নশীপ   তুর   ২০১৩  অংশ হণ 
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১২. ১৮তম এিশয়ান চ াি য়নশীপ ও  

   এিশয়ান ইয়ুথ অিলি ক কায়ািলফাইং ট   চাইিনজ তাইেপ ২০১৩  ১২ম ান 

১৩. ১ম এিশয়ান আচাির া  ি    থাইল া   ২০১৪  ৫ম ান 

১৪. ২য় এিশয়ান আচাির া  ি    চাইিনজতাইেপ ২০১৪  অংশ হণ 

১৫. ১৭তম এিশয়ান গমস    কািরয়া  ২০১৪  অংশ হণ 

১৬. ২য় এিশয়া কাপ জ-২    থাইল া   ২০১৫  রৗপ  

১৭. ৫১তম ওয়া  আচাির    ডনমাক  ২০১৫  অংশ হণ 

১৮. ইয়ুথ কমনওেয়লথ গমস    সামওয়া  ২০১৫  ১  ণ, ১  তা  

১৯. ১৯তম এিশয়ান আচাির চ াি য়নশীপ  থাইল া   ২০১৫  অংশ হণ 

২০. ১২তম এসএ গমস     ভারত  ২০১৬  ১  রৗপ , ১  তা  

২১. ১ম এিশয়া কাপ জ-২ িব  র াংিকং টুনােম  থাইল া   ২০১৬  ৯ম ান 

২২. ৬  িচলে ন অফ এিশয়া াটস গমস  রািশয়া  ২০১৬  ণ দলগত-১  

 
জাতীয় পযায় 
নং িমট       ান  বছর  অিজত সাফল  
১. ৪থ জাতীয় আচাির চ াি য়নশীপ   ঢাকা  ২০১০  রানার আপ 

২. ৫ম জাতীয় আচাির চ াি য়নশীপ   ঢাকা  ২০১২  চ াি য়ন 

৩. ৮ম বাংলােদশ গমস     ঢাকা  ২০১৩  রৗপ -৪, তা -২ 

৪. ৭ম জাতীয় আচাির চ াি য়নশীপ   ঢাকা  ২০১৪  রৗপ -৪, তা -৫ 

৫. ১ম জাতীয় ইয়ুথ আচাির চ াি য়নশীপ   টি , গাজীপুর  ২০১৫  চ াি য়ন 

৬. ১ম ওেপন ইে ার আচাির চ াি য়নশীপ  টি , গাজীপুর  ২০১৬  রানার আপ 

৭. ামীণেফান ৮ম জাতীয় আচাির চ াি য়নশীপ  টি , গাজীপুর  ২০১৬     ণ-১, রৗপ -২, তা -১ 
 

 

 

এ াথেল  

 
আ জািতক ীড়া সাফল : 

নং িমট      ান  বছর  অিজত সাফল  
১. এিশয়ান জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা বইিজং  ১৯৯০  ১০০িম: অংশ হণ 
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২. ৬  সাফ গমস    ঢাকা  ১৯৯৩  ১০০িম: ণ পদক 
৩. ২৬তম অিলি ক গমস   আটলা া ১৯৯৬  ১০০িম: অংশ হণ 
৪. িব যুব চ াি য়ন     মে া  ১৯৯৮   অংশ হণ 
৫. িব যুব চ াি য়ন     মে া  ১৯৯৮  অংশ হণ 
৬. ৮ম সাফ গমস    কাঠমু   ১৯৯৯   অংশ হণ 
৭. এিশয়ান জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা িস াপুর  ১৯৯৯   অংশ হণ 
৮. ৮ম সাফ গমস    কাঠম ু   ১৯৯৯  তা  ৪×১০০ িরেল 
৯. আ জািতক এ াথেল  গমস    পািক ান  ২০০০  ১০০িম:- ণ,লংজা েরৗপ  
১০. ২৭তম অিলি ক গমস   িসডিন  ২০০০  ১০০িম: অংশ হণ 
১১. ২য় এিশয়ান িশ  িতেযািগতা  রািশয়া  ২০০০  অংশ হণ 
১২. ইসলািমক মিহলা এ াথেল  গমস  পািক ান  ২০০০  ১০০িম:- ণ,লংজা  রৗপ  
১৩. িব  ইসলািমক গমস   ইরান  ২০০১  লংজা - ণ,৬০িম:-তা  
১৪. ২২তম িব  ইউিনভািস  গমস   কািরয়া  ২০০৩  ১০০িম: অংশ হণ 
১৫. আগরতলা আম ণমূলক গমস  ি পুরা  ২০০৩  লংজা - ণ,শটপুট- ণ১০০িম:- 
          রৗপ ,৪×১০০িম:- ণ 
১৬. ৯ম এস এ গমস    পািক ান  ২০০৪  লংজা - রৗপ ,িরেল-তা  
১৭. ১১তম এিশয়ান জিুনয়র িতেযািগতা  মালয়িশয়া ২০০৪  তা  
১৮. সাফ গমস     পািক ান  ২০০৪   অংশ হণ 
১৯. ২৩তম িব  ইউিনভািস  গমস  তুিক  ২০০৫   অংশ হণ 
২০. ১০ম এস এ গমস    কলে া  ২০০৬  রৗপ  
২১. ১৮তম কমওেয়লথ গমস   অে িলয়া ২০০৬   অংশ হণ 
২২. িব  জিুনয়র িতেযািগতা   মরে া  ২০০৬   অংশ হণ 
২৩. এস এ জিুনয়র িতেযািগতা   লংকা  ২০০৭  উ -লাফ তা  
২৪. িব  যুব চ াি য়ন    ইতালী  ২০০৮   অংশ হণ 
২৫. ১৩ তম এিশয়ান জিুনয়র িতেযািগতা জাকাতা  ২০০৮   অংশ হণ 
২৬. সাফ এ াথেল     ভারত  ২০০৮   অংশ হণ 
২৭. এিশয়ান াক এ  িফ    চীন  ২০০৯   অংশ হণ 
২৮. ১ম এিশয়ান যুব চ াি য়ন   িস াপুর  ২০০৯   অংশ হণ 
২৯. ১১তম এস এ গমস   ঢাকা  ২০১০   অংশ হণ 
৩০. ১৪ তম এিশয়ান জিুনয়র িতেযািগতা িভেয়তনাম ২০১০   অংশ হণ 
৩১. ৩য় ইে া-বাংলা গমস   কালকাতা ২০১০  উ  লাফ- ণ 
৩২. ১৯ তম কমওেয়লথ গমস   িদ ী  ২০১০  উ লাফ অংশ হণ 
৩৩. ৪থ যুব কমনওেয়লথ গমস   যু রাজ   ২০১১  ১০০িম:-অংশ হণ 
৩৫. ১৯তম এিশয়ান এ াথেল  িমট  জাপান  ২০১১  ১০০িম:-অংশ হণ 
৩৬. ১৪তম আইএএএফ ইনেডার এ াথ ল  তুিক ান  ২০১২  ৬০ িম:-অংশ হণ 
৩৭. ১৫তম এিশয়ান জিুনয়র িতেযািগতা  লংকা  ২০১২  ১০০িম:,ি পল জা  অংশ হণ 
৩৮. ১৪তম িব  জিুনয়র এ াথেল  িমট ন  ২০১২  ১০০িম:-অংশ হণ 
৩৯. ৩০তম অিলি ক গমস   ল ন  ২০১২  ১০০িম:-অংশ হণ 
৪০. ২০তম এিশয়ান এ াথেল  চ াি য়নশীপ ভারত-পুেন ২০১৩  ১০০িম:২০০িম:অংশ হণ 
৪১. ১৪তম আইএএএফ িব  এ াথেল   মে া  ২০১৩  ১০০িম: অংশ হণ 
৪২. ২য় সাফ জিুনয়র এ াথেল  িমট  ঝাড়খ  ভারত ২০১৩  ৪×১০০, ৪×৪০০িরেল-তা  
৪৩. ২য় যুব এিশয়ান গমস   চীন  ২০১৩  ১০০িম,২০০িম অংশ হণ 
৪৪. ২০ তম কমওেয়লথ গমস   টল া   ২০১৪  ১০০িম: অংশ হণ 
৪৫. িব  যুব এ াথেল    আেমিরকা ২০১৪  ১০০িম: অংশ হণ 
৪৬. ১৬তম এিশয়ান জিুনয়র এ াথেল   চাই-তাইেপ ২০১৪  ১০০িম:,২০০িম: 
৪৭. ২১তম এিশয়ান এ াথেল  চ াি য়নশীপ চীন  ২০১৫  ১০০িম:-অংশ হণ 
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৪৮. ১৫ তম আইএএএফ িব  এ াথেল   চীন  ২০১৫  ১০০িম: অংশ হণ 
৪৯. নায় উ ু  জাতীয় এ াথেল   েনই  ২০১৫  ১০০িম:- রৗপ  
৫০. িফিলপাইন উ ু  জাতীয় এ াথেল  িফিলপাইন ২০১৫  ১০০িম:- রৗপ   
৫১. ১ম যুব এ াথেল  িমট   কাতার  ২০১৫  ১০০িম:-অংশ হণ 
৫২. ৫ম যুব কমনওেয়লথ গমস   সােমায়া  ২০১৫  ১০০িম:-অংশ হণ 
৫৩. ২৮ তম িব  ইউিনভািস  গমস  দ: কািরয়া ২০১৫  ১০০িম:-অংশ হণ 
৫৪. ১২ তম এস এ গমস   গাহা  ভারত ২০১৬  ১০০িম:,৪×১০০িম-তা  
 
জাতীয় পযায় 
নং িমট       ান  বছর  অিজত সাফল  
১. জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা  ঢাকা  ১৯৮৮  চ াি য়ন 
২. জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা  ঢাকা  ১৯৯০  রানার-আপ 
৩. জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা  ঢাকা  ১৯৯১  রানার-আপ 
৪. ১৪ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ১৯৯২  রানার-আপ 
৫. ১৫ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা িবেকএসিপ ১৯৯৫  রানার-আপ 
৬. ১৬ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ১৯৯৬  চ াি য়ন 
৭. ১৭ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ১৯৯৮  চ াি য়ন 
৮. ২৫ তম জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা  ঢাকা  ১৯৯৯   রৗপ -১ 
৯. ১৮ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০০০  চ াি য়ন 
১০. ২৬ তম জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০০  ণ-২, রৗপ ১,তা -১ 
১১. ৭ম বাংলােদশ গমস     ঢাকা  ২০০২  ণ-৪, রৗপ -৪, 
১২. ৭ম সামার জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০২  ণ-২, রৗপ -৩,তা -৩ 
১৩. ১৯ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০০২  চ াি য়ন 
১৪. ২০ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০০৩  চ াি য়ন 
১৫. ৯ম সামার জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০৪  ণ-৭, রৗপ -৪,তা -৮ 
১৬. ২৮ তম জাতীয় এআইইউিব এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০০৪  ণ-৬, রৗপ -৩,তা -৪ 
১৭. ২১ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০০৪  চ াি য়ন 
১৮. ৩০ তম জাতীয় িপএইচিপ এ াথেল  িতেযািগতা চ াম  ২০০৫  ণ-৩, রৗপ -৮,তা -৫ 
১৯. ২২ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০০৫  চ াি য়ন 
২০. ৩১ তম জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০৬  ণ-৩, রৗপ -১,তা -২ 
২১. ৩২ তম জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০৭  ণ-২, রৗপ -১,তা -৫ 
২২. ২৩ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০০৭  চ াি য়ন 
২৩. ইয়ংওয়ান ৩৩ তম জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০০৮  ণ-৫, রৗপ -৫,তা -০ 
২৪. ১ম ম া কম জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০৮  ণ-৩, রৗপ -৩, 
২৫. ২৪ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০০৮  চ াি য়ন 

২৬. ৩৪ তম ইউিসিব জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০০৯  ণ-২, রৗপ -৪,তা -৪ 

২৭. ২৫ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০০৯  চ াি য়ন 

২৮. ১০ম সামার জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০১০  ণ-১, তা -১ 

২৯. ৩৫ তম ওয়ালটন জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০১০  ণ-২, তা -১ 

৩০. ২৬ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০১০  চ াি য়ন 

৩১. ৩৬ তম জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা  ঢাকা  ২০১১  তা -২ 

৩২. ১১ম সামার জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা  ঢাকা  ২০১১  ণ-৩, রৗপ -৩,তা -৩ 

৩৩. ২৭ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০১১  চ াি য়ন 

৩৪. ৩৭ তম জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা  ঢাকা  ২০১২  ণ-১, রৗপ -৬,তা -২ 
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৩৫. ২৮ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০১২  চ াি য়ন 

৩৬. ৮ম বাংলােদশ গমস    ঢাকা  ২০১৩  ণ-৬, রৗপ -৫,তা -২ 

৩৭. ২৯ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০১৩  চ াি য়ন 

৩৮. ৩৮ তম জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা  ঢাকা  ২০১৪  ণ-৫, রৗপ -১, তা -২ 

৩৯. ৩০ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০১৪  চ াি য়ন 

৪০. ৩৯ তম জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা  ঢাকা  ২০১৫  ণ-০, রৗপ -১, 

৪১. ৩১ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০১৫  চ াি য়ন 

৪২. ৩২ তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতা ঢাকা  ২০১৬  চ াি য়ন 

 
বাে টবল 
 

 
বিহিবে  আম ণমূলক টুণােমে  অংশ হণ 
নং িতেযািগতা      ান  বছর  অিজত সাফল  
১. আফজাল খান ই ারন াশনাল বাে টবল িতেযািগতা  ভারত  ১৯৯৯  ৩য় ান 

২. আফজাল খান ই ারন াশনাল বাে টবল িতেযািগতা   ভারত  ২০০০  ৩য় ান 

৩. আফজাল খান ই ারন াশনাল বাে টবল িতেযািগতা  ভারত  ২০০১  রানার আপ 

৪. আফজাল খান ই ারন াশনাল বাে টবল িতেযািগতা  ভারত  ২০০২  চ াি য়ন 

৫. আফজাল খান ই ারন াশনাল বাে টবল িতেযািগতা  ভারত  ২০০৩  রানার আপ 

৬. আফজাল খান ই ারন াশনাল বাে টবল িতেযািগতা  ভারত  ২০০৪  রানার আপ 

৭. আফজাল খান ই ারন াশনাল বাে টবল িতেযািগতা  ভারত  ২০০৫  ৩য় ান 

৮. আফজাল খান ই ারন াশনাল বাে টবল িতেযািগতা ভারত  ২০০৬  ৩য় ান 

৯. আফজাল খান ই ারন াশনাল বাে টবল িতেযািগতা ভারত  ২০০৭  চ াি য়ন 

১০. ওেয়লহাম বেয়স বাে টবল িতেযািগতা  ভারত  ২০০৭  চ াি য়ন 

১১. ১২তম রাজ রাও িসং বাে টবল িতেযািগতা  ভারত  ২০০৯  ৩য় ান 
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১২. ১৩তম রাজ রাও িসং বাে টবল িতেযািগতা ভারত  ২০১০  রানার আপ 

১৩. ১৪তম রাজ রাও িসং বাে টবল িতেযািগতা ভারত  ২০১১  রানার আপ 

১৪. ১৫তম রাজ রাও িসং বাে টবল িতেযািগতা  ভারত  ২০১২  চ াি য়ন 

১৫. ১৬তম রাজ রাও িসং বাে টবল িতেযািগতা ভারত  ২০১৩  রানার আপ 

১৬. ১৮তম রাজ রাও িসং বাে টবল িতেযািগতা ভারত  ২০১৫  রানার আপ 

 

জাতীয় পযােয় 
নং িতেযািগতা     ান  বছর  অিজত সাফল  
১. জাতীয় ু ল বাে টবল িতেযািগতা   ঢাকা  ১৯৯৯  চ াি য়ন 

২. জাতীয় ু ল বাে টবল িতেযািগতা   ঢাকা  ২০০০  চ াি য়ন 

৩. জাতীয় ু ল বাে টবল িতেযািগতা   ঢাকা  ২০০১  চ াি য়ন 

৪. জাতীয় ু ল বাে টবল িতেযািগতা   ঢাকা  ২০০২  চ াি য়ন 

৫. জাতীয় ু ল বাে টবল িতেযািগতা   ঢাকা  ২০০৩  চ াি য়ন 

৬. জাতীয় ু ল বাে টবল িতেযািগতা   ঢাকা  ২০০৪  চ াি য়ন 

৭. ফডােরশন কাপ বাে টবল িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০৮  চ াি য়ন 

৮. ফডােরশন কাপ বাে টবল িতেযািগতা  ঢাকা  ২০১১  রানার আপ 

৯. াধীনতা িদবস বাে টবল িতেযািগতা  ঢাকা  ২০১১  রানার আপ 

১০. ৩৩ িস  সল বাে টবল (িবজয় িদবস) িতঃ ঢাকা  ২০১২  রানার আপ 

১১. ৩৩ অনূ -১৬ িস  সল বাে টবল িতঃ ঢাকা  ২০১৫  চ াি য়ন 

১২. ৩৩ অনূ -১৯ বাে টবল িতেযািগতা  ঢাকা  ২০১৫  চ াি য়ন 

১৩. ৩৩ অনূ -১৯ াধীনতা িদবস টুনােম   ঢাকা  ২০১৫  চ াি য়ন 

১৪. আইএসিড বেয়স বাে টবল টুনােম    ঢাকা  ২০১২  চ াি য়ন 

১৫. মা ফ াবস বাে টবল টুনােম    ঢাকা  ২০১৪  রানার আপ 

১৪. জিসপিহটস বাে টবল টুনােম    ঢাকা  ২০১৫  রানার আপ 

১৫. এআইএসিড/িডআইএসএ বাে টবল টুনােম   ঢাকা  ২০১৫  রানার আপ 
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ি েকট 

 
 

 

আ জািতক পযায় 
নং িতেযািগতা      ান  বছর  অিজত সাফল  
০১. ই ারন াশনাল ু ল ি েকট টুনােম      ভারত  ২০০২  রানার-আপ 

০২. জ িস িড ই ারন াশনাল -২০ টুনােম    ভারত  ২০১০  সিমফাইনাল 

০৩. অনু -১৭ অল ই িয়া ই ার একােডিম -২০ টুনােম   ভারত  ২০১০  চ াি য়ন 

০৫. অনু -১৭ অল ই িয়া ই ার একােডিম -২০ টুনােম   ভারত  ২০১১  চ াি য়ন 

০৬. ১৩তম অনু -১৭ চৗধুরী রানবীর িসং টুনােম ,   ভারত  ২০১১  চ াি য়ন 

০৭. ৮তম অনু -১৭ রাজীব গা ী টুনােম    ভারত  ২০১১  চ াি য়ন 

০৮. ১৬তম অনু -১৫ চৗধুরী রানবীর িসং টুনােম   ভারত  ২০১২  চ াি য়ন 

০৯. ১৭তম িভ হনুমানথা রাও টুনােম     ভারত  ২০১৩  রানার-আপ 

১০. ১৭তম অনু -১৭ চৗধুরী রানবীর িসং টুনােম   ভারত  ২০১৩  চ াি য়ন 

১১. ২য় অনু -১৭ রাজীব গা ী ই ারন াশনাল চ াি য়নশীপ ভারত  ২০১৩  চ াি য়ন 

 

জাতীয় পযায় 
নং িতেযািগতা      ান  বছর  অিজত সাফল  
০১ ন াশনাল ু ল চ াি য়নশীপ    ঢাকা  ১৯৮৯  রানার আপ 

০২ ন াশনাল ু ল চ াি য়নশীপ    িসেলট  ২০০১  চ াি য়ন 

০৩ ন াশনাল ু ল চ াি য়নশীপ    ব ড়া  ২০০০  চ াি য়ন 

০৪ ন াশনাল ু ল চ াি য়নশীপ    ঢাকা  ২০০৩  রানার আপ 

০৫ ন াশনাল ু ল চ াি য়নশীপ    ঢাকা  ২০০৫  চ াি য়ন 

০৬ ন াশনাল ু ল চ াি য়নশীপ    ঢাকা  ২০০৬  চ াি য়ন 

০৭ ন াশনাল ু ল চ াি য়নশীপ    ঢাকা  ২০০৭  চ াি য়ন 

০৮ ন াশনাল ু ল চ াি য়নশীপ    ঢাকা  ২০০৮  চ াি য়ন 

০৯ ন াশনাল ু ল চ াি য়নশীপ    ঢাকা  ২০১০  চ াি য়ন 
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ন াশনাল ইয়ুথ (অনু -১৯) িতেযািগতা 
নং িতেযািগতা     ান  বছর  অিজত সাফল  
০১ ন াশনাল ইয়ুথ (অনু -১৯) চ াি য়নশীপ রাজশাহী  ১৯৯০  রানার আপ 

০২ ন াশনাল ইয়ুথ (অনু -১৯) চ াি য়নশীপ চ াম  ১৯৯১  চ াি য়ন 

০৩ ন াশনাল ইয়ুথ (অনু -১৯) চ াি য়নশীপ ঢাকা  ১৯৯৪  চ াি য়ন 

০৪ ন াশনাল ইয়ুথ (অনু -১৯) চ াি য়নশীপ খুলনা  ১৯৯৮  চ াি য়ন 

০৫ ন াশনাল ইয়ুথ (অনু -১৯) চ াি য়নশীপ সাত ীরা ১৯৯৯  রানার আপ 

০৬ ন াশনাল ইয়ুথ (অনু -১৯) চ াি য়নশীপ ঠাঁ রগা  ২০০১  চ াি য়ন 

০৭ ন াশনাল ইয়ুথ (অনু -১৯) চ াি য়নশীপ ব ড়া  ২০০২  চ াি য়ন 

 

জাতীয় বয়স িভি ক ডেভলপেম  িতেযািগতা 
নং িতেযািগতা      ান  বছর  অিজত সাফল  
০১ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৫) টুনােম    রাজশাহী  ২০০০-০১ চ াি য়ন 

০২ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৭) টুনােম    ঢাকা  ২০০০-০১ রানার আপ 

০৩ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৪) টুনােম    ময়মনিসংহ ২০১০-১১ রানার আপ 

০৪ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৬) টুনােম    িদনাজপুর ২০১০-১১ চ াি য়ন 

০৫ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৮) টুনােম    ফিরদপুর  ২০১০-১১ রানার আপ 

০৬ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৪) টুনােম    সাত ীরা ২০১১-১২ রানার আপ 

০৭ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৬) টুনােম    িদনাজপুর ২০১১-১২ ফা  রাউ  

০৮ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৮) টুনােম   যেশার  ২০১১-১২ সিমফাইনাল 

০৯ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৪) টুনােম    ময়মনিসংহ ২০১২-১৩ রানার আপ 

১০ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৬) টুনােম    ময়মনিসংহ ২০১২-১৩ চ াি য়ন 

১১ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৮) টুনােম    রংপুর  ২০১২-১৩ সিমফাইনাল 

১২ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৪) টুনােম    জামালপুর ২০১৩-১৪ চ াি য়ন 

১৩ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৬) টুনােম    ক বাজার ২০১৩-১৪ চ াি য়ন 

১৪ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৮) টুনােম    রংপুর  ২০১৩-১৪ চ াি য়ন 

১৫ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৪) টুনােম    রাজশাহী  ২০১৪-১৫ চ াি য়ন 

১৬ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৬) টুনােম    ক বাজার ২০১৪-১৫ চ াি য়ন 

১৭ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৮) টুনােম    ঢাকা  ২০১৪-১৫ রানার আপ 

১৮ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৪) টুনােম    ক বাজার ২০১৫-১৬ সিমফাইনাল 

১৯ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৬) টুনােম    রাজশাহী  ২০১৫-১৬ সিমফাইনাল 

২০ জাতীয় বয়স িভি ক (অনু -১৮) টুনােম    চ াম  ২০১৫-১৬ চ াি য়ন 

 

ন াশনাল চ াি য়নশীপ 
নং িতেযািগতা      ান  বছর  অিজত সাফল  
০১ ন াশনাল ওেপন চ াি য়নশীপ    ঢাকা  ২০০৬-০৭ চ াি য়ন 

 

ঢাকা মে াপিলস লীগ 
নং িতেযািগতা      ান  বছর  অিজত সাফল  
০১ ঢাকা ৩য় িবভাগ কায়ালিফাইং    ঢাকা  ২০০০-০১ রানার আপ 
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০২ ঢাকা ৩য় িবভাগ লীগ     ঢাকা  ২০০১-০২ অংশ হণ 

০৩ ঢাকা ৩য় িবভাগ লীগ     ঢাকা  ২০০২-০৩ অংশ হণ 

০৪ ঢাকা ৩য় িবভাগ লীগ     ঢাকা  ২০০৩-০৪ অংশ হণ 

০৫ ঢাকা ৩য় িবভাগ লীগ     ঢাকা  ২০০৪-০৫ চ াি য়ন 

০৬ ঢাকা ২য় িবভাগ লীগ     ঢাকা  ২০০৫-০৬ চ াি য়ন 

০৭ ঢাকা থম িবভাগ লীগ     ঢাকা  ২০০৬-০৭ চ াি য়ন 

০৮ ঢাকা িমিয়ার িডিভশন লীগ    ঢাকা  ২০০৭-০৮ চতুথ 

০৯ ঢাকা িমিয়ার িডিভশন লীগ    ঢাকা  ২০০৮-০৯ ৯ম 

১০ ঢাকা িমিয়ার িডিভশন লীগ    ঢাকা  ২০০৯-১০ ৯ম 

১১ ঢাকা িমিয়ার িডিভশন লীগ    ঢাকা  ২০১০-১১ ১১তম 

১২ ঢাকা থম িবভাগ লীগ     ঢাকা  ২০১১-১২ ১২তম 

১৩ ঢাকা থম িবভাগ লীগ     ঢাকা  ২০১২-১৩ ১৬তম 

১৪ ঢাকা থম িবভাগ লীগ     ঢাকা  ২০১৪-১৫ ১৩তম 

১৫ ঢাকা থম িবভাগ লীগ     ঢাকা  ২০১৫-১৬ ১৪তম 

 

অন ান  আম ণমূলক িতেযািগতা ( ানীয়) 

নং িতেযািগতা      ান  বছর  অিজত সাফল  
০১ িবজয় িদবস টুনােম      ঢাকা  ১৯৮৯  রানার আপ 

০২ িস  এ সাইড ি েকট টুনােম     ঢাকা  ১৯৯১  চ াি য়ন 

০৩ ব ব ু কাপ ি েকট টুনােম      িদনাজপুর ২০০০  রানার আপ 

০৪ সাঈদুর রহমান মেমািরয়াল িফ    মািনকগ  ২০০২  রানার আপ 

০৫ সাঈদুর রহমান মেমািরয়াল িফ    মািনকগ  ২০০৬  চ াি য়ন 

০৬ শখ রােসল মেমািরয়াল িফ    িদনাজপুর ২০১০  চ াি য়ন 

০৭ িসিজএস অনু -১৭ -২০ টুনােম     চ াম  ২০১০  চ াি য়ন 

০৮ শহীদ কণেল লজার মােমািরয়াল িফ   গাজীপুর  ২০১১  চ াি য়ন 

০৯ িবেকএসিপ কাপ অনু -১৯ টুনােম    ঢাকা  ২০১২  চ াি য়ন 

১০ শহীদ কণেল লজার মােমািরয়াল িফ   গাজীপুর  ২০১২  চ াি য়ন 

১১ শহীদ কণেল লজার মােমািরয়াল িফ   গাজীপুর  ২০১৩  সিমফাইনাল 

১২ শহীদ কণেল লজার মােমািরয়াল িফ   গাজীপুর  ২০১৪  রানার আপ 
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ফুটবল 

 
 

বিহিবে  আম ণমূলক টুণােমে  অংশ হণ 
নং িতেযািগতা     ান  বছর  অিজত সাফল  
১. আ ঃসংঘ সি লনী টুনােম     ভারত  ১৯৮৮  চ াি য়ন 

২. নমাদা সাব-জিুনয়র িফ    ভারত  ১৯৮৯  চ াি য়ন 

৩. ডানা কাপ      ডনমাক  ১৯৯০  চ াি য়ন 

৪. গািথয়া কাপ      সুইেডন  ১৯৯০  চ াি য়ন 

৫. আম ণমূলক ফুটবল িতেযািগতা   ভারত  ১৯৯৪  চ াি য়ন 

৫. গ ালাি  আ জািতক অনূ -১৯ টুনােম   নপাল  ১৯৯৮  রানার আপ 

৭. সু ত মুখািজ কাপ অনূ -১৪    ভারত  ২০০৩  রানার আপ 

৮. সু ত মুখািজ কাপ অনূ -১৪   ভারত  ২০০৮  রানার আপ 

৯. সু ত মুখািজ কাপ টুনােম     ভারত  ২০১৪  সিমফাইনাল 

১০. সু ত মুখািজ কাপ টুনােম     ভারত  ২০১৬  সিমফাইনাল 
 

জাতীয় পযায় 
নং িতেযািগতা     ান  বছর  অিজত সাফল  
১. জাতীয় যুব ফুটবল অনূ -১৬   ঢাকা  ১৯৯৮  চ াি য়ন 

২. ২য় শামস-উল- দা গা  কাপ   যেশার  ১৯৯১  চ াি য়ন 

৩. অনূ -১৪ িবমান কাপ (জনুাল)   মািনকগ  ১৯৯৭  রানার আপ 

৪. অনূ -১৪ িবমান কাপ (জনুাল)   মািনকগ  ১৯৯৮  রানার আপ 

৫. অনূ -১৯ জাতীয় সাহরাওয়াদ  কাপ   রংপুর  ১৯৯৯  চ াি য়ন 

৬. ৪থ শামস-উল- দা গা  কাপ   যেশার  ২০০০  রানার আপ 

৭. িবেকএসিপ কাপ ফুটবল    ঢাকা  ২০০৪  চ াি য়ন 

৮. িবেকএসিপ কাপ ফুটবল    ঢাকা  ২০০৫  চ াি য়ন 
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৯. ওেয় ান ইউিনয়ন অনূ -১৮ চ াি য়নশীপ  সাত ীরা ২০০৭  চ াি য়ন 

১০. জএফএ কাপ অনূ -১৫    ঢাকা  ২০০৬  রানার আপ 

১১. জএফএ কাপ অনূ -১৫    রাজশাহী  ২০০৭  রানার আপ 

১২. পাইওিনয়ার ফুটবল লীগ    ঢাকা  ২০০৮  চ াি য়ন 

১৩. পাইওিনয়ার ফুটবল লীগ    ঢাকা  ২০০৮  চ াি য়ন 

১৪. ফডােরশন কাপ     ঢাকা  ২০০৮  কায়াটার ফাইনাল 

১৫. ৩য় িবভাগ লীগ     ঢাকা  ২০০৯  সুপার লীগ 

১৬. পাইওিনয়ার ফুটবল লীগ    ঢাকা  ২০১০  চ াি য়ন 

১৭. জএফএ কাপ অনূ -১৫ (জনুাল)   িড় াম  ২০১১  চ াি য়ন 

১৮. িবেকএসিপ কাপ ফুটবল    ঢাকা  ২০১১  চ াি য়ন 

১৯. ৩য় িবভাগ লীগ     ঢাকা  ২০১১  সুপার লীগ 

২০. এ এন বাংলা গা  কাপ    িদনাজপুর ২০১২  সিমফাইনাল 

২১. ৮ম বাংলােদশ গমস    ঢাকা  ২০১৩  চ াি য়ন 

২২. ঢাকা মহানগরী ৩য় িবভাগ লীগ   ঢাকা  ২০১৩  সুপার লীগ 

২৩. পাইওিনয়ার ফুটবল লীগ    ঢাকা  ২০১৪  চ াি য়ন 

২৪. িডিস গা  কাপ     টাংগাইল  ২০১৫  সিমফাইনাল 

২৫. ঢাকা মহানগরী ৩য় িবভাগ লীগ   ঢাকা  ২০১৫-১৬ রানার আপ 

 
িজমন াি  
 

 
 

আ জািতক পযায় 
নং িতেযািগতা     ান   বছর  অিজত সাফল  

১. আম নমুলক জিুনয়র িজমন াি কস িতেযািগতা  ইরান ( তহরান) ১৯৯৭  কায়ািলফাই  

২. ১ম সাক িজমন াি কস চ াি য়ন   ভারত   ১৯৯৭  তা  পদক 
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৩. ি -কমনওেয় থ িজমন াি কস িতেযািগতা    মালেয়িশয়া  ১৯৯৮  কায়ািলফাই 

৪. ১ম সাউথ স ল িজমন াি কস চ াি য়নিশপ  ভারত   ২০০২   তা  পদক 

৫. ১ম রাজীব গাি  িজমনাি কস চ াি য়নিশপ  ভারত (হায় াবাদ) ২০০৫  কায়ািলফাই  

৬. ৩য়, এিশয়ান িজমন াি কস চ াি য়নিশপ  ভারত (সুরাট)  ২০০৬  কায়ািলফাই  

৭. সাউেস াল সুলতানা কামাল আ জািতক িজমন াি কস ঢাকা   ২০১১  রৗপ  পদক 

৮. ইে া বাংলা গম      ভারত ( কালকাতা) ২০১০  ণ-২, রৗপ -২, 

তা -৩  
 

জাতীয় পযায় 
নং িতেযািগতা     ান  বছর  অিজত সাফল  
১. জাতীয় জিুনয়র িজমন াি কস িতেযািগতা  ঢাকা  ১৯৯০  রানার আপ 

২. জাতীয়জিুনয়র িজমন াি কস িতেযািগতা   ঢাকা  ১৯৯১  চ াি য়ন 

৩. জাতীয় জিুনয়র িজমন াি কস িতেযািগতা  িদনাজপুর ১৯৯২  রানার আপ 

৪. জাতীয় িসিনয়র িজমন াি কস িতেযািগতা  িচটাগং  ১৯৯৩  চ াি য়ন 

৫. বাংলােদশ গমস     ঢাকা  ১৯৯৪  ১  ণ, ২  রৗপ  

৬. জাতীয় িসিনয়র ও জিুনয়র িজমন াি কস  ঢাকা  ১৯৯৫  চ াি য়ন 

৭. জাতীয় িসিনয়র ও জিুনয়র িজমন াি কস িতেযািগতা ঢাকা  ২০০৬  চ াি য়ন  

৮. জাতীয় িসিনয়র জিুনয়র িজমন াি কস  ঢাকা  ১৯৯৭  চ াি য়ন 

৯. জাতীয় জিুনয়র িজমন াি কস িতেযািগতা  ঢাকা  ১৯৯৯  চ াি য়ন 

১০. জাতীয়জিুনয়র িজমন াি কস িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০০  চ াি য়ন 

১১. জাতীয় জিুনয়র িজমন াি কস িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০১  রানার আপ 

১২. ৭ম বাংলােদশ গম      ঢাকা  ২০০২  চ াি য়ন 

১৩. জাতীয় িসিনয়র জিুনয়র িজমন াি কস   ঢাকা  ২০০৩  চ াি য়ন 

১৪. জাতীয় জিুনয়র িজমন াি কস িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০৪  ১  রৗপ 

১৫. জাতীয় িসিনয়র জিুনয়র িজমন াি কস িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০৮  চ াি য়ন  

১৬. ৩২জাতীয় িসিনয়র জিুনয়র ও বয়স িভি ক  ঢাকা  ২০১৩  চ াি য়ন 

১৬. বাংলােদশ গমস ২০১৩ইং ঢাকা  ২০১৩  ৩  ণ, ৫  রৗপ , 

৪  তা  

১৭. ৩৩তম জাতীয় িসিনয়র িতেযািগতা   ঢাকা  ২০১৪  ১৩  ণ, ৫  রৗপ, 

            ৬  তা  

১৮. ৩৪তম জাতীয় িসিনয়র িতেযািগতা   ঢাকা  ২০১৬  চ াি য়ন  
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হিক 

 
আ জািতক পযায় 
নং িতেযািগতা      ান  বছর  অিজত সাফল  
১. এিশয়ান আ ঃ ু ল হিক     ভারত  ১৯৯৪  রানার আপ 

২. অনূ -১৬ এ.এইচ.এফ কাপ (জাতীয় দল)   িস াপুর  ২০০০  রানার আপ 

৩. ২য় এিশয়ান ু ল হিক টুনােম     ভারত  ২০০১  রানার আপ 

৪. আম ণমূলক আ জািতক হিক িতেযািগতা   িবেকএসিপ ২০০৫  চ াি য়ন 

৫. ৩৪তম বালক নহ  জিুনয়র হিক িতেযািগতা  িদি   ২০০৫  চ াি য়ন 

৬. ৪থ অল ইি য়া জাগতার িসং ৃ িত হিক িতেযািগতা  লুিধয়ানা  ২০০৬  রানার আপ 

৭. ট  ম াচ- ভূপাল হিক একােডিম    ভূপাল  ২০১০     ২-১ িসিরজ জয় 

৮. জিুনয়র এিশয়া কাপ হিক (অনূ -১৬)   িসংগাপুর  ২০১৩  রানার আপ 

৯. িব  যুব অিলি ক গমস (অনূ -১৬)   নানিজং  ২০১৪  অংশ হণ 

১০. এিশয়া কাপ হিক িতেযািগতা (অনূ -১৮)  ভারত  ২০১৬  রানার আপ 

১১. ৪৫তম নেহ  কাপ      ভারত  ২০১৬  অংশ হণ 

 
জাতীয় পযায় 
নং িতেযািগতা    ান   বছর  অিজত সাফল  
১. জাতীয় যুব হিক িতেযািগতা   পটুয়াখালী  ১৯৮৮  রানার আপ 

২. জাতীয় যুব হিক িতেযািগতা   ঢাকা   ১৯৮৯  চ াি য়ন 

৩. জাতীয় যুব হিক িতেযািগতা   ঢাকা   ১৯৯০  চ াি য়ন 

৪. জাতীয় যুব হিক িতেযািগতা   ঢাকা   ১৯৯০  চ াি য়ন 
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৫. জাতীয় যুব হিক িতেযািগতা   ঢাকা   ১৯৯৪  চ াি য়ন 

৬. জাতীয় যুব হিক িতেযািগতা   ঢাকা (িবেকএসিপ) ১৯৯৫  চ াি য়ন 

৭. জাতীয় যুব হিক িতেযািগতা   ঢাকা (িবেকএসিপ) ১৯৯৬  রানার আপ 

৮. জাতীয় যুব হিক িতেযািগতা   ঢাকা   ১৯৯৭  চ াি য়ন 

৯. জাতীয় যুব হিক িতেযািগতা   ঢাকা   ১৯৯৮  চ াি য়ন 

১০. জাতীয় যুব হিক িতেযািগতা  ঢাকা   ১৯৯৯  চ াি য়ন 

১১. ২য় িবেকএসিপ কাপ হিক (অনূ -১৬) ঢাকা   ২০০০  চ াি য়ন 

১২. জাতীয় যুব হিক িতেযািগতা  ঢাকা   ২০০০  চ াি য়ন 

১৩. জাতীয় যুব হিক িতেযািগতা   ঢাকা   ২০০৩  চ াি য়ন 

১৪. শহীদ ৃ িত হিক িতেযািগতা  ঢাকা   ২০০৪  রনার আপ 

১৫. াধীনতা িদবস হিক িতেযািগতা  িবেকএসিপ  ২০০৪  রনার আপ 

১৬. জাতীয় যুব হিক িতেযািগতা  ঢাকা   ২০০৪  চ াি য়ন 

১৭. িবজয় িদবস হিক িতেযািগতা  ঢাকা   ২০০৬  চ াি য়ন 

১৮. জাতীয় হিক    ঢাকা   ২০০৭  ৩য় ান 

১৯. জাতীয় যুব হিক িতেযািগতা   ঢাকা   ২০০৭  চ াি য়ন 

২০. িবজয় িদবস হিক িতেযািগতা  ঢাকা   ২০০৯  রানার আপ 

২১. িবজয় িদবস হিক িতেযািগতা  ঢাকা   ২০১০  সিম ফাইনাল 

২২. িবেকএসিপ কাপ হিক (লাল ও সবুজ) ঢাকা   ২০১১      চ াি য়ন ও রানার আপ 

২৩. জাতীয় যুব হিক িতেযািগতা  ঢাকা   ২০১২  চ াি য়ন 

২৪. জাতীয় হিক িতেযািগতা   ঢাকা   ২০১২  ৩য় ান 

২৫. িবজয় িদবস হিক িতেযািগতা  ঢাকা   ২০১২  রানার আপ 

২৬. জাতীয় যুব হিক িতেযািগতা  ঢাকা   ২০১৫  চ াি য়ন 
 

 
শূ ং 

 
 
আ জািতক পযায় 
নং িতেযািগতা    ান  বছর  অিজত সাফল  
০১. কমনওয়েলথ গমস    ম ান চ ার ২০০২   ১  ণ 
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০২. এিশয়ান গমস    কািরয়া  ২০০২  অংশ হণ 
০৩. অিলি ক গমন    এ ােথ   ২০০৪  অংশ হণ 

০৪. সাফ গমস     পািক ান  ২০০৪      ২  ণ, ২  রৗপ  
০৫. কমনওেয়লথ গমস    মলবন  ২০০৬  অংশ হণ 

০৬. সাফ গমস      কল া  ২০০৬  ২  তা  
০৭. ১ম এিশয়ান এয়ার গান চ াি য়ন  ব াংকক  ২০০৬  ১  রৗপ  
০৮. এিশয়ান শট গান চ াি য়নশীপ  ভারত  ২০০৮  ৩  তা  
০৯. কমনওেয়লথ গমস    ভারত  ২০০৮  অংশ হণ 
১০. এিশয়ান ইয়ুথ গমস    িস াপুর  ২০০৯  ৯মতম 
১১. এিশয়ান ইয়ুথ চ াি য়নশীপ   ব াংকক  ২০০৯  ১  তা  
১২. ৫ম সাউথ এিশয়ান শূ ং   ঢাকা  ২০০৯  ১  ণ, ১  তা  

১৩. এিশয়ান এয়ার গান চ াি য়ন  কাতার  ২০০৯  ১২তম 
১৪. ৮ম কমনওেয়লথ শূ ং   িদি   ২০১০  ১  ণ, ২  তা  
১৫. ১৫ তম কমনওেয়লথ গমস   িদি   ২০১০  ১  তা  
১৬. এিশয়ান গমস    চীন  ২০১০  অংশ হণ 

১৭. ১১তম সাউথ এিশয়ান গমস   ঢাকা      ২০১০  ৪  ণ, ৩  রৗপ , ৪  তা  
১৮. ৪থ এিশয়ান এয়ার গান চ াি য়ন  েয়ত  ২০১১  ৪থ তম 
২০. ২য় এিশয়ান ইয়ুথ গমস   চীন  ২০১৩  ১২ তম 
২১. ২য় ইয়ুথ অিলি ক গমস   চীন  ২০১৪  অংশ হণ  
২২. ওয়া  কাপ     জামান  ২০১৪  অংশ হণ 
২৩. ২০তম কমনওেয়লথ গমস    টল া   ২০১৪    ১  রৗপ  
২৪. ইয়ুথ িনং     েয়ত  ২০১৪       অংশ হণ 
২৫. ৮ম এিশয়ান চ াি য়নশীপ   িদি   ২০১৫      অংশ হণ 
২৬. ১৭ তম এিশয়ান শূ ং চ াি য়নশীপ েয়ত  ২০১৫  ২  তা  
২৭. ইয়ুথ িনং     চীন  ২০১৫  অংশ হণ 
২৮. ওয়া  কাপ    জামান      ২০১৫  অংশ হণ 
২৯. ওয়া  কাপ    আজারবাইজান ২০১৬  অংশ হণ 
৩০. ওয়া  কাপ    ািজল  ২০১৬  অংশ হণ 
৩১. অিলি ক      ািজল  ২০১৬       ২৫তম 
৩২. ১২ তম সাউথ এিশয়ান গমস  ভারত   ২০১৬   ৩  রৗপ , ২  তা  
৩৩. ৬  িচে ন গমস    রািশয়া  ২০১৬  ১  রৗপ  
 
 
জাতীয় পযায়: 
 
নং িতেযািগতা    ান  বছর  অিজত সাফল  
১. ১৭ তম জাতীয় িতেযািগতা   ঢাকা  ২০০২   ১  তা  
২. ৭তম আ : াব শূ ং িতেযািগতা       পটুয়াখালী  ২০১৫  ১  ণ ,  
৩. ১৮ তম জাতীয় িতেযািগতা    ঢাকা  ২০০৩   ৩  ণ 
৪. ১৯ তম জাতীয় িতেযািগতা         ঢাকা  ২০০৪   ২  ণ, ২  রৗপ , ২  তা  
৫. ২০ তম জাতীয় িতেযািগতা   ঢাকা  ২০০৫   ২  ণ, ১  রৗপ , ৩  তা  
৬. ২১ তম জাতীয় িতেযািগতা   ঢাকা  ২০০৭   ৬  ণ, ৫  রৗপ , ১  তা  
৭. ২২ তম জাতীয় িতেযািগতা   িবেকএসিপ ২০০৮  ২  ণ, ২  রৗপ , ৩  তা  
৮. ২৩ তম জাতীয় িতেযািগতা   ঢাকা  ২০০৯   ১  ণ, ৪  রৗপ , ৫  তা  
৯. ২৪ তম জাতীয় িতেযািগতা   ঢাকা  ২০১০   ২  ণ, ২  রৗপ , ৩  তা  
১০. ২৫ তম জাতীয় িতেযািগতা   ঢাকা  ২০১১   ৪  ণ, ৩  রৗপ , ২  তা  
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১১. ৪থ এয়ার গান চ াি য়নশীপ  ঢাকা  ২০১১  ৬  ণ, ৪  রৗপ , ৫  তা  
১২. ৫ম এয়ার গান চ াি য়নশীপ  ঢাকা       ২০১২  ৪  ণ, ১  রৗপ , ৪  তা  
১৩. ২৬ তম জাতীয় িতেযািগতা  ঢাকা  ২০১২     ২  ণ,  
১৪. ৮ম বাংলাদেশ গমস      ঢাকা  ২০১৩   ১  ণ, ১  রৗপ , ১  তা  
১৫. ৬  এয়ার গান িতেযািগতা   ঢাকা       ২০১৪  ২  ণ, ১  রৗপ , ২  তা  
১৬. ২৭ তম জাতীয় িতেযািগতা  ঢাকা  ২০১৫   ২  ণ, ২  রৗপ , ৪  তা  
১৭. ১ম ইয়ুথ চ াি য়নশীপ       ঢাকা       ২০১৫  ৫  ণ, ২  রৗপ , ২  তা  
১৮. ২০তম আ : াব শূ ং িতেযািগতা  ঢাকা        ২০১৫  ২  ণ, ১  রৗপ , ১  তা  
১৯. ২৮তম জাতীয় িতেযািগতা   ঢাকা  ২০১৬   ৪  ণ, ২  রৗপ , ২  তা  
২০. ৭তম এয়ার গান চ াি য়নশীপ  ঢাকা  ২০১৬   ২  ণ, ১  রৗপ , ২  তা  
২১. ২১ তম আ : াব শূ ং িতেযািগতা  ক বাজার ২০১৬  ৩  ণ, 
 

সাঁতার ও ডাইিভং 

 
 
জাতীয় পযায়: 
নং িমট      ান  বছর  অিজত সাফল  
১. ৮ম জাতীয় বয়স িভি ক সাঁতার   ঢাকা  ১৯৮৭  ণ-১ , রৗপ -১  
২. ৯ম জাতীয় বয়স িভি ক সাঁতার িতেযািগতা ঢাকা  ১৯৮৮  ণ-৬  রকডসহ, রৗপ -১  
৩. ১০ম জাতীয় বয়স িভি ক সাঁতার িতেযািগতাঢাকা  ১৯৯০  ণ-৭  রকড, রৗপ -২  
৪. ১ম যুব সাঁতার িতেযািগতা   ঢাকা  ১৯৯২     ১০০িমঃ ও ২০০িম  াক- 

ণ( রকডসহ) 
৫. ১ম যুব সাঁতার িতেযািগতা   ঢাকা  ১৯৯২  ণ -৮ ( রকডসহ) 
৬. ১৫তম জাতীয় সাঁতার িতেযািগতা  ঢাকা  ১৯৯৪  রৗপ -২  
৭. ১৬তম জাতীয় সাঁতার িতেযািগতা  ঢাকা  ১৯৯৫  ণ-১  রকডসহ, রৗপ -২  
৮. জাতীয় সাঁতার িতেযািগতা   ঢাকা  ১৯৯৫    ১০০িমঃ ও ২০০িম  াক- 
          ণ রকডসহ) 
৯. ৬  বাংলােদশ গম     ঢাকা  ১৯৯৬  ণ-৩  রকডসহ, রৗপ -১  
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১০. ১৭তম জাতীয় সাঁতার    ঢাকা  ১৯৯৭  ণ-৩  রকডসহ, রৗপ -১  
১১. ১৮তম জাতীয় সাঁতার    ঢাকা  ১৯৯৯  ণ-২  রকডসহ, রৗপ -৪  
১২. ২০তম জাতীয় বয়স িভি ক সাঁতার ঃ ঢাকা  ২০০৩  ণ-২ , রৗপ -৩ , তা -১  
১৩. ২১তম জাতীয় সাঁতার িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০৫  ণ-১ ,তা -২  
১৪. ২২তম জাতীয় সাঁতার িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০৭  ণ-৩ , রৗপ -১  তা -৩  
১৫. ২৩তম জাতীয় সাঁতার িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০৮  ণ-৫ ,তা -৩  

 
আ জািতক পযােয়: 
নং িমট      ান  বছর  অিজত সাফল  
১. সাফ সুইিমং     কালকাতা ১৯৯২  ণ-১ , রৗপ -১  
২. ৬  সাফ গম     ঢাকা  ১৯৯৩  ণ-১ , রৗপ -১  
৩. কমন ওেয়লথ গমস    কানাডা  ১৯৯৪  অংশ হণ 
৪. ওয়া  সুইিমং চ াি য়ানশীপ   রাম  ১৯৯৪  অংশ হণ 
৫. এিশয়ান গম     িহেরািশমা ১৯৯৪  অংশ হণ 
৬. এিশয়া প ািসিফক গম    নয়ািদ ী  ১৯৯৪  অংশ হণ 
৭. ৭ম সাফ গম     মা াজ  ১৯৯৫  ণ-১ , রৗপ -১  
৮. সাফ সুইিমং     ঢাকা  ১৯৯৫  ণ-২  
৯. অিলি ক গম     আটলা া ১৯৯৬  অংশ হণ 
১০. ওয়া  ইয়ুথ গম -   মে া  ১৯৯৮  অংশ হণ 
১১. ৮ম সাফ গম     কাঠম ু   ১৯৯৯  অংশ হণ 
১২. অিলি ক গমস    িসডিন  ২০০০  অংশ হণ 
১৩. কমন ওেয়লথ গমস   ইংল া   ২০০২  অংশ হণ 
১৪. ওয়া  ইসলািমক গম    তেহরান  ২০০২  অংশ হণ 
১৫. ১০ম সাফ গমস    কেলাে া  ২০০৬  ণ-১  
১৬. ইয়ুথ এিশয়ান গমস   পুেন (ভারত) ২০০৮  অংশ হণ 
১৭. িব  দূর পা া সাঁতার িতেযািগতা   মুিশদাবাদ ২০০৮  তা -১  
১৮. ৩য় ইে া- বাংলা বাংলােদশ গমস  ঢাকা  ২০০৮  ণ-১ , রৗপ -১  
১৯. ইেয়াথ এিশয়ান গমস   িসংগাপুর  ২০০৯  অংশ হণ 
২০. ১১তম এস এ গম    ঢাকা  ২০১০  রৗপ -৬ , তা -৫  
২১. ৩য় ইে া- বাংলা বাংলােদশ গমস  কালকাতা ২০১০  ণ-২ , রৗপ -২  
২২. অিলি ক গম     ল ন  ২০১২  অংশ হণ 
২৩. িব  সাঁতার িতেযািগতা   কাজান  ২০১৫  অংশ হণ 
২৪. ১২তম এস এ গম    গাহা   ২০১৬  ২  ণ তা -১৭  
২৫. অিলি ক গম     িরও  ২০১৬  অংশ হণ 
 
জাতীয় পযায়: 
নং িমট      ান  বছর  অিজত সাফল  
১. ৮ম জাতীয় বয়স িভি ক সাঁতার   ঢাকা  ১৯৮৭  ণ-১ , রৗপ -১  
২. ৯ম জাতীয় বয়স িভি ক সাঁতার িতেযািগতা ঢাকা  ১৯৮৮  ণ-৬ েরকডসহ, রৗপ -১  
৩. ১০ম জাতীয় বয়স িভি ক সাঁতার িতেযািগতাঢাকা  ১৯৯০  ণ-৭  রকড, রৗপ -২  
৪. ১ম যুব সাঁতার িতেযািগতা   ঢাকা  ১৯৯২  ১০০িমঃ ও ২০০িম  াক- 
             ণ রকডসহ) 
৫. ১ম যুব সাঁতার িতেযািগতা   ঢাকা  ১৯৯২  ণ -৮ ( রকডসহ) 
৬. ১৫তম জাতীয় সাঁতার িতেযািগতা  ঢাকা  ১৯৯৪  রৗপ -২  
৭. ১৬তম জাতীয় সাঁতার িতেযািগতা  ঢাকা  ১৯৯৫  ণ-১  রকডসহ, রৗপ -২  
৮. জাতীয় সাঁতার িতেযািগতা   ঢাকা  ১৯৯৫  ১০০িমঃ ও ২০০িম  াক- 
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ণ ( রকডসহ) 
৯. ৬  বাংলােদশ গম     ঢাকা  ১৯৯৬  ণ-৩  রকডসহ, রৗপ -১  
১০. ১৭তম জাতীয় সাঁতার    ঢাকা  ১৯৯৭  ণ-৩  রকডসহ, রৗপ -১  
১১. ১৮তম জাতীয় সাঁতার    ঢাকা  ১৯৯৯  ণ-২  রকডসহ, রৗপ -৪  
১২. ২০তম জাতীয় বয়স িভি ক সাঁতার ঃ ঢাকা  ২০০৩  ণ-২ , রৗপ -৩ , তা -১  
১৩. ২১তম জাতীয় সাঁতার িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০৫  ণ-১ ,তা -২  
১৪. ২২তম জাতীয় সাঁতার িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০৭  ণ-৩ , রৗপ -১  তা -৩  
১৫. ২৩তম জাতীয় সাঁতার িতেযািগতা  ঢাকা  ২০০৮  ণ-৫ ,তা -৩  
 
 
টিনস 

 
 
আ জািতক পযায় 
নং িতেযািগতা     ান   বছর  অিজত সাফল  
১. আই এফ টিনস কনেসােলশন টুনােম   পািক ান   ২০০০  চ াি য়ন 

২. আই এফ ম িতিনিধ পূব এিশয়া   থাইল া    ২০০৩  অংশ হণ 

৩. ডিভস কাপ      ি লংকা   ২০০৩  অংশ হণ 

৪. ডিভস কাপ      জডান   ২০০৪  অংশ হণ 

৫. ডিভস কাপ      মালেয়িময়া  ২০০৬  ৩য় ান 

৬. ডিভস কাপ      মায়ানমার  ২০০৭  রানার আপ 

৭. ডিভস কাপ      ঢাকা   ২০০৯  চ াি য়ন 

৮. ডিভস কাপ (জিুনয়র)    মায়ানমার  ২০০৯  অংশ হণ 

৯. ডিভস কাপ (জিুনয়র)    ি লংকা   ২০১০  অংশ হণ 

১০. এ এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০১০  চ াি য়ন 

১১. এ এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম   ঢাকা (িবেকএসিপ) ২০১০  চ াি য়ন 
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১২. আই এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম   মলেয়িশয়া  ২০১০  অংশ হণ 

১৩. আই এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম   মায়ানমার  ২০১১  রানার আপ 

১৪. ডিভস কাপ (জিুনয়র)    ি লংকা   ২০১১  অংশ হণ 

১৫. আই এফ ম িতিনিধ পূব এিশয়া   ইে ােনিশয়া  ২০১১  অংশ হণ 

১৬. এ এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০১১  চ াি য়ন 

১৭. এ এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম   ঢাকা (িবেকএসিপ) ২০১১  চ াি য়ন 

১৮. আই এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম  িভেয়তনাম  ২০১২  অংশ হণ 

১৯. ডিভস কাপ (জিুনয়র)    মালেয়িশয়া  ২০১২  অংশ হণ 

২০. এ এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০১২  চ াি য়ন 

২১. এ এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম   ঢাকা (িবেকএসিপ) ২০১২  চ াি য়ন 

২২. এ এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০১৩  চ াি য়ন 

২৩. এ এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম   ঢাকা (িবেকএসিপ) ২০১৩  চ াি য়ন 

২৪. আই এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম   িভেয়তনাম  ২০১৩  অংশ হণ 

২৫. ডিভস কাপ (জিুনয়র)    মালেয়িশয়া  ২০১৩  অংশ হণ 

২৬. ডিভস কাপ     ইরান   ২০১৪  অংশ হণ 

২৭. আই এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম   িভেয়তনাম  ২০১৫  অংশ হণ 

২৮. আই এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম  থাইল া    ২০১৫  অংশ হণ 

২৯. ডিভস কাপ (জিুনয়র)    মালেয়িশয়া  ২০১৫  অংশ হণ 

৩০. এ এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম   ঢাকা    ২০১৫  চ াি য়ন 

৩১. এ এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম   ঢাকা (িবেকএসিপ) ২০১৫  চ াি য়ন 

৩২. আই এফ অনূ -১৪ িসিরজ টিনস টুনােম   থাইল া    ২০১৬  অংশ হণ 

৩৩. এসএ গমস     ভারত   ২০১৬  অংশ হণ 

৩৪. ডিভস কাপ (জিুনয়র)    লংকা   ২০১৬  অংশ হণ 

 
জাতীয় পযায় 
নং িতেযািগতা    ান   বছর  অিজত সাফল  
১. এরশাদ গা  কাপ টিনস টুনােম   ঢাকা   ১৯৮৯  রানার আপ 

২. জাতীয় টিনস টুনােম    ঢাকা   ১৯৮৯  রানার আপ 

৩. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা   ১৯৯০  রানার আপ 

৪. জাতীয় টিনস টুনােম    িম া   ১৯৯০  চ াি য়ন 

৫. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা   ১৯৯৩  চ াি য়ন 

৬. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা   ১৯৯৯  চ াি য়ন 

৭. জাতীয় টিনস টুনােম    ঢাকা   ১৯৯৯  রানার আপ 

৮. চ ােল ার কাপ    ঢাকা   ১৯৯৯  চ াি য়ন 

৯. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০০০  চ াি য়ন 

১০. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   পটুয়াখালী  ২০০০  চ াি য়ন 

১১. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০০১  চ াি য়ন 

১২. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০০১  চ াি য়ন 

১৩. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০০১  চ াি য়ন 

১৪. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০০১  চ াি য়ন 
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১৫. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   চ াম   ২০০২  চ াি য়ন 

১৬. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০০৩  চ াি য়ন 

১৭. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০০৩  চ াি য়ন 

১৮. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা (উ রা)  ২০০৫  চ াি য়ন 

১৯. জাতীয় টিনস টুনােম    ঢাকা (উ রা)  ২০০৫  চ াি য়ন 

২০. জাতীয় টিনস টুনােম ট   ঢাকা   ২০০৬  চ াি য়ন 

২১. জাতীয় টিনস টুনােম    ঢাকা   ২০০৭  চ াি য়ন 

২২. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০০৮  চ াি য়ন 

২৩. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০০৯  চ াি য়ন 

২৪. এমএ জ ার ৃ িত টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০১০  রানার আপ 

২৫. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   িম া   ২০১০  চ াি য়ন 

২৬. জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০১০  চ াি য়ন 

২৭. শাহজালাল ইসলামী টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০১০  চ াি য়ন 

২৮. রানার প িবজয় িদবস টিনস টুনােম  নওগা ঁ   ২০১০  চ াি য়ন 

২৯. সিন জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০১১  চ াি য়ন 

৩০. রানার প িবজয় িদবস টিনস টুনােম  ঢাকা   ২০১১  চ াি য়ন 

৩১. স ামসাং জাতীয় টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০১২  চ াি য়ন 

৩২. রানার প িবজয় িদবস টিনস টুনােম  ঢাকা/নওগা ঁ  ২০১২  চ াি য়ন 

৩৩. স ামসাং জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম  ঢাকা   ২০১২  চ াি য়ন 

৩৪. স ামসাং জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম  ঢাকা   ২০১২  রানার আপ 

৩৫. এমএ জ ার জাতীয় জিুনয়র টিনস  ঢাকা   ২০১৪  চ াি য়ন 

৩৬. এমএ জ ার জাতীয় জিুনয়র টিনস ঢাকা   ২০১৪  রানার আপ 

৩৭. রানার প িবজয় িদবস টিনস টুনােম  ঢাকা   ২০১৪  চ াি য়ন 

৩৮. রানার প িবজয় িদবস টিনস টুনােম  ঢাকা   ২০১৪  চ াি য়ন 

৩৯. ১ম জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০১৫  চ াি য়ন 

৪০. ২য় জাতীয় জিুনয়র টিনস টুনােম   ঢাকা   ২০১৬  চ াি য়ন 

৪১. ১ম ওয়ালটন ও পন জিুনয়র টিনস টুনােম  ঢাকা   ২০১৬  চ াি য়ন 

৪২. ১ম ওয়ালটন ও পন িসিনয়র মিহলা টিনস  ঢাকা   ২০১৬  চ াি য়ন 
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টিবল টিনস 
 

 
 
আ জািতক পযায় 
নং িতেযািগতা      ান  বছর  অিজত সাফল  
সাফল  

১. জিুনয়র এ  ক ােডট ওেপন ট. টিনস চ াি য়নশীপ  ভারত  ২০১৫  অংশ হণ 

 
জাতীয় পযায় 

নং িতেযািগতা      ান  বছর  অিজত সাফল  
১. লােটা উ ু  টিবল টিনস টুনােম     ঢাকা  ২০১২  চ াি য়ন 

২. বােয়িজদ ীল ফডােরশন কাপ টুনােম    ঢাকা  ২০১২  রানার আপ 

৩. আম ণমূলক ১ম টিবল টিনস ট     ঢাকা  ২০১৩  চ াি য়ন 

৪. ওয়ালটন টিবল টিনস িতেযািগতা    ঢাকা  ২০১৩  চ াি য়ন 

৫. িবজয় িদবস টিবল টিনস িতেযািগতা   ঢাকা  ২০১৩  রানার আপ 

৬. ২য় জাতীয় জিুনয়র টিবল টিনস িতেযািগতা  ঢাকা  ২০১৪  রানার আপ 

৭. ৩য় জাতীয় জিুনয়র টিবল টিনস িতেযািগতা  ঢাকা  ২০১৫  রানার আপ 

৮. র াংিকং টুনােম       ঢাকা  ২০১৫  চ াি য়ন 

৮. ানীয় িতেযািগতা িবেকএসিপ বনাম নথ সাউথ িবঃ  ঢাকা (িবেকএসিপ)২০১৬  চ াি য়ন 

৯. শখ রােসল ু ল টুনােম      ঢাকা   ২০১৬  চ াি য়ন 
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ভিলবল 

 
 

 

জাতীয় পযায় 
নং িতেযািগতা    ান  বছর  অিজত সাফল  
১. ২য় িবভাগ ভিলবল লীগ   ঢাকা  ২০১৬  রানার আপ 

২. িবজয় িদবস ভিলবল িতেযািগতা  ঢাকা  ২০১৬  ৫ম ান 

উ  

 
 
আ জািতক পযায় 
নং িতেযািগতা     ান  বছর  অিজত সাফল  

১. ১৭তম এিশয়ান গমস    কািরয়া  ২০১৪  ১২তম ান 

২. ১১তম সাউথ এিশয়ান গমস    ভারত  ২০১৫  ৪থ ান 
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জাতীয় পযায় 
নং িতেযািগতা     ান  বছর    অিজত সাফল  
১. িসেজেকএস উ  িতেযািগতা    ঢাকা  ২০১২   চ াি য়ন 

২. ৪থ জাতীয় উ  িতেযািগতা    ঢাকা  ২০১২   ণ-১, রৗপ -১ 

৩. ৮ম বাংলােদশ গমস     ঢাকা  ২০১৩   ণ-২, রৗপ -৫, তা -৪ 

৪. জাতীয় উ  চ াি য়ন    ঢাকা  ২০১৪   ণ-২, রৗপ -৩, তা -৮ 

৫. ি ি পাল ওসমান সােরায়ার ৃ িত িতেযািগতা  ঢাকা  ২০১৫   ণ-১১, রৗপ -৯, তা -৩ 

৬. ময়র হািনফ কাপ উ  িতেযািগতা   ঢাকা  ২০১৬   ণ-৯, রৗপ -২, তা -৪ 

 

কারােত 

 
 
আ জািতক পযায় 

নং িতেযািগতা      ান  বছর  অিজত সাফল  
১. ৫ম উ ু  আ জািতক কারােত চ াি য়নশীপ   ঢাকা   ২০১৫   তৃতীয় ান  

২. ৫ম উ ু  আ জািতক কারােত চ াি য়ানশীপ   ঢাকা  ২০১৫   তৃতীয় ান  

৩. ৪থ বগম ফিজলাতুনেনছা মুিজব আ জািতক মাশাল আট   ঢাকা   ২০১৫   সানা- ০২   

 
জাতীয় পযায় 
নং িতেযািগতা      ান  বছর  অিজত সাফল  
১. বিরশাল জলা কারােত িতেযািগতা     বিরশাল  ২০১৩   চ াি য়ন  

২. চতুথ জাপান কাপ িতেযািগতা     ঢাকা  ২০১৩   রানাস আপ  

৩. াধীনতা কাপ কারােত িতেযািগতা     ঢাকা  ২০১৪   া -০২  

৬. িবজয় িদবস কারােত িতেযািগতা     ঢাকা  ২০১৪   রানার আপ  

৭. াধীনতা িদবস কারােত িতেযািগতা     ঢাকা  ২০১৫  চ াি য়ান  
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তায়েকায়ানেডা 

 
 

আ জািতক পযায় 
নং িতেযািগতা      ান  বছর  অিজত সাফল  
১. ৬  িচলে ন অব এিশয়া ই ারন াশনাল াটস গমস  রািশয়া  ২০১৬  অংশ হণ 
 

জাতীয় পযায় 
নং িতেযািগতা      ান  বছর  অিজত সাফল  
১. ১২তম জাতীয় িসিনয়র ও জিুনয়র চ াি য়নশীপ   ঢাকা  ২০১২   রানার আপ  

২. ১৩তম জাতীয় িসিনয়র ও জিুনয়র চ াি য়নশীপ   ঢাকা  ২০১৪   চ াি য়ান 

৩. িবজয় িদবস তায়েকায়ানেডা চ াি য়নশীপ    ঢাকা  ২০১৪   চ াি য়ান 

৪. ি য়ন কাপ বাংলােদশ তায়েকায়ানেডা চ াি য়নশীপ   ঢাকা  ২০১৬   চ াি য়ান 
 

জেুডা

 
 

আ জািতক পযায় 
নং িতেযািগতা      ান  বছর  অিজত সাফল  
১. সাউথ এিশয়ান জেুডা িতেযািগতা     পািক ান  ২০১১ অংশ হণ 
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২. সাউথ এিশয়ান ক ােডট জেুডা িতেযািগতা    নপাল  ২০১১ ণ-১, রৗপ -১তা -৩ 

৩. সাউথ এিশয়ান ক ােডট জেুডা িতেযািগতা    ঢাকা  ২০১২ রানাস আপ 

৪. আ ঃ নথ ব াংকক ইউিনভািস  জেুডা িতেযািগতা   থাইল া   ২০১২ ৫ম ান 

৫. ১২ তম সাউথ এিশয়ান গমস     ভারত  ২০১৬ তা -১ 

৬. ৯ম এিশয়ান ক ােডট এবং ১৬তম এিশয়ান জেুডা িতেযািগতা ব াংকক  ২০১৫ অংশ হণ 

৭. ১০ম এিশয়ান ক ােডট এবং ১৭তম এিশয়ান জেুডা িতেযািগতা ভারত  ২০১৬ ৫ম ও ৭ম ান 

  

জাতীয় পযায় 
নং িতেযািগতা      ান  বছর অিজত সাফল  
১. উ ু  মিহলা জেুডা িতেযািগতা    ঢাকা  ২০১০ রানাস আপ 

২. ৩০ তম জাতীয় জেুডা িতেযািগতা    ঢাকা  ২০১০ ণ-১, রৗপ -১,তা -৫ 

৩. ৩১তম জাতীয় জেুডা িতেযািগতা    ঢাকা  ২০১১ ণ-২, রৗপ -১,তা -২ 

৪. াধীনতা িদবস জেুডা িতেযািগতা    ঢাকা  ২০১১ চ াি য়ন 

৫. িবজয় িদবস জেুডা িতেযািগতা    ঢাকা  ২০১১ চ াি য়ন 

৬. ৮ম বাংলােদশ গমস ও ৩২তম জাতীয় জেুডা িতেযািগতা ঢাকা  ২০১৩ ণ-৩, রৗপ -৩,তা -৫ 

৮. িবেকএসিপ কাপ জেুডা িতেযািগতা    ঢাকা  ২০১৫ চ াি য়ন 

৯. ৩৩তম জাতীয় জেুডা িতেযািগতা    ঢাকা  ২০১৬ চ াি য়ন 
 

বি ং 

 
জাতীয় পযায় 
 

নং িতেযািগতা    ান   বছর  অিজত সাফল  
১. জাতীয় যুব বি ং িতেযািগতা  ঢাকা   ১৯৯৫  রানার আপ 

২. জাতীয় যুব বি ং িতেযািগতা  ঢাকা   ১৯৯৭  চ াি য়ন 

৩. ময়র কাপ বি ং িতেযািগতা  রাজশাহী   ১৯৯৮  রানার আপ 

৪. জাতীয় যুব বি ং িতেযািগতা  ঢাকা   ১৯৯৮  চ াি য়ন 

৫. জাতীয় যুব বি ং িতেযািগতা  ঢাকা   ২০০০  চ াি য়ন 

৬. জাতীয় জিুনয়র বি ং িতেযািগতা  ঢাকা   ২০০০  চ াি য়ন 


