
 



বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
িজরানী, সাভার, ঢাকা। 
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িশেরানাম : িবেকএসিপ’র ভিত পরী ার আধুিনকীকরণ।  
 
 

াপট : বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ) যুব ও ীড়া ম ণালেয়র এক  পূণ 
িত ান।  এ িত ােন িশ ণাথ  ভিত ি য়ায় প িতগত িকছু সমস া িছল। ভিত পরী ার জন  একজন 
াথ েক আেবদনপ  ফরম সং হ, তথ  উপ াপন, ফলাফল অবগত হওয়া ইত ািদ সময় সােপ  ব াপার িছল।  

পরবত েত ভিত পরী ার আধুিনকীকরণ ও সহজ প িতর েয়াগ িনি ত করা হেল উে িখত সমস ার 
সমাধান হেয়েছ।  
 
 

সমাধােনর ি য়া : বতমােন ভিতর িব াপেন বিণত িনেদশনা অনুযায়ী প িতেত ভিত গুণ অনলাইেন 
রিজে শন করেছ।  ফেল েতই আেবদনকারী িশ ণাথ র সকল তথ  িত ােন জমা হে  এবং ভিত ওু 
য সব িবষয় ট  নয়া হেব তার িব ািরত জানেত পারেছ।  ধ ুতাই নয় ঘের বেসই েবশপে র ি  
আউট িনেয় িনধািরত িদবেস ভিত পরী ায় হািজর হে ।  াথিমক বাছাইেয়র া  ন র িশ কগণ 
অনলাইেন ইনপুট দয়ার কারেণ খুব ত ফলাফল তির িনি ত হে ।  অপরিদেক ভিত  ু াথ  যথাসমেয় 
অনলাইেন ফলাফল অবগত হে ।  সািবক ি য়া  অত  ।  তাই সব মহেল ইেতামেধ  শংিসত হেয়েছ।  
 
অনলাইন ি য়ার রখািচ  : www.bksp.gov.bd  লগইন  ছা /ছা ী  Online Registration  
Form পূরণ ও Submit করার পর ি  কিপ।  
 
 

ফলাফল :  

১. অনলাইেনর মাধ েম ভিত িব ি  কাশ করায় তৃণমূল পযায় থেক িব ািরত তথ  পাওয়ার িবষয়  
সহজলভ  হেয়েছ। 

 
২.  তৃণমূল পযায় থেক অনলাইন রিজে শেনর মাধ েম ভিতর আেবদন করায় এবং অনলাইেনর মাধ েম 

ফলাফল জানেত পারায় িশ ণাথ েদর অথ ও সময় সা য় হে । 
 
৩. ভিত ি য়ায় তা ও জবাবিদিহতা বৃি  পেয়েছ।  
 
৪. সারােদশ থেক কৃত মধাবী খেলায়াড় বাছাই, ভিত, িফস িনধারণ এবং এত সং া  শাসিনক 

কাজ অনলাইেনর মাধ েম স  করায় ভিত ি য়া সহজতর হেয়েছ।  ফল িতেত িত ােনর 
সািবক কায েম গিতশীলতা বৃি  পেয়েছ।  

 
 
 


