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২০১৫-২০১৬ অথ বছেরর বািষক িতেবদন তকে  সংি  সেন িবেকএসিপ’র কমকাে র তথ াবলী 
 

পটভূিম :  

িবে র সকল মানুেষর কােছ খলাধুলার এক  িবেশষ ান রেয়েছ। এক  দেশর ভাবমুিত উ লত করার পছেন য 

 উে খেযাগ  ভূিমকা রেখ আসেছ তা হ চছ ীড়া। ীড়া ে  অথৈনিতক িবিনেয়াগ, ব ািনক গেবষণা, চার 

মাধ েম াধান  সবই এর সত তা মাণ কের। ীড়ার এই ে র কারেণ েত ক  দশই িনরলস কায ম চািলেয় 

যাে । ফল িতেত আ জািতক ীড়া ে  সফলতা অজন মশঃ দু হ হেয় পেড়েছ। 

 

াধীনতার অব বিহত পর দেশর ীড়া েনর মান উ য়ন এবং আ জািতক ীড়া পিরম েল সুনাম বৃি র লে  

ীড়ািবদ, ীড়া সংগঠক ও ীড়ানুরাগীরা ীড়া ে  আমােদর প াৎপদতা দূরীকরেণর য়ােস এক  ীড়া কমে  

াপেনর েয়াজনীয়তা অনভুব কেরন। যখানকার িশি ত িশ েকরা এিগেয় িনেয় যােব সারােদেশর ীড়া 
কমকা েক। একই সােথ যখােন সম য় ঘটেব দেশর স াবনাময় ীড়া িতভা, সরা ীড়া িশ ক ও আধুিনকতম 

ীড়া সুিবধািদর এবং তরী হেব দেশর সেবাৎকৃ  খেলায়াড়। যারা আ জািতক পযােয় কৃিত  দশন কের দশেক সারা 
িবে  এক  স ােনর আসেন িতি ত করেব। এই ত াশা পূরেনর উে েশ  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার ১৯৭৬ সােল 

বাংলােদশ ইনি উট অফ াটস িত ার পিরক না হন কের। জাতীয় ীড়া পিরষেদর এক  ক  িহেসেব ১৯৭৬ 

সেন বাংলােদশ ইনি উট অফ াটস (িবআইএস) নােম এক  সরকারী িত ান িহেসেব আ কাশ কের। পরবত েত 

১৯৮৩ সােল সরকােরর এক  িবিধব  ায় শািসত িত ান িহেসেব ‘বাংলােদশ ীড়া িশ া িত া’ (িবেকএসিপ) 

নােম এর পুনঃ নামকরণ করা হয়। ১৯৮৬ সােলর ১৪ এি ল িশ ণ কায ম  করার মধ  িদেয় আ জািতক ীড়া 
ে  দশেক িত া দবার িনরলস েচ ায় িনেবিদত রেয়েছ বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ)। 

 

অব ান : 
সাভার  জাতীয় ৃ িতেসৗধ এবং ঢাকা ইিপেজড এর উ র িদেক নবীনগর-কািলয়াৈকর সংেযাগ সড়ক ধের ০৯ 

িকেলািমটার দুরে  সড়েকর পি ম পাে  িজরানীেত ১১৫ একর জিমর উপর মেনারম পিরেবেশ িবেকএসিপর অব ান। 

রাজধানী ঢাকার িজেরা পেয়  হেত সড়ক পেথ ায় ০২ ঘ া সমেয়র পথ ধের এর দুর  ায় ৪৫ িকেলািমটার। 

 

বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ােনর অধ ােদশ : 

১৯৮৩ সােলর ২রা অে াবর বাংলােদশ সরকার কতৃক জািরকৃত অধ ােদশ নং ৫৮ বেল বাংলােদশ ইনি উট অব 

াটস (িবআইএস) িবলু  কের বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ) নামকরণ কের এক  অধ ােদশ জারী 
কেরন। এই অধ ােদশ বেল বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান  ‘যুব ও ীড়া ম ণালেয়র’ আওতায় িবিধব  ায় শািসত 

িত ান িহেসেব পিরগিণত হয়। সরকার িত ান র নীিত িনধারণ ও সামি ক কায ম ত াবধােনর জন  অধ ােদেশর 

আওতায় এক  পিরচালনা পষদ গঠন কের। 

 

পিরচালনা পষদ : 

ক) মাননীয় িতম ী, যুব ও ীড়া ম ণালয়, পদািধকার বেল   - চয়ারম ান 

খ) সিচব, অথ ম ণালয়, পদািধকার বেল     - সদস  

গ) সিচব, িশ া ম ণালয়, পদািধকার বেল     - সদস  

ঘ) সিচব, যুব ও ীড়া ম ণালয়, পদািধকার বেল     - সদস  

ঙ) চয়ারম ান, গভিণং বিডস অব ক ােডট কেলেজস,পদািধকার বেল  - সদস  

চ) চয়ারম ান, জাতীয় ীড়া পিরষদ, পদািধকার বেল    - সদস  

ছ) চয়ারম ান, আিম াটস কে াল বাড, পদািধকার বেল   - সদস  

জ) মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উচচ মাধ িমক িশ া অিধদ র,পদািধকার বেল  - সদস  

ঝ) মহা-সিচব, বাংলােদশ অিলি ক এেসািসেয়শন, পদািধকার বেল   - সদস  

ঞ) মহাপিরচালক, বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান, পদািধকার বেল   - সদস -সিচব 
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উে শ  : 

ক) স াবনাময় খেলায়াড়েদর বয়স িভি ক ধারাবািহক দীঘেময়াদী িশ ণ দান করা। 

খ) ধারাবািহকভােব াথিমক, মাধ িমক ও উ তর পযােয় পিরকি ত িব ান িভি ক িশ ণ দান করা। 

গ) ব ি ে র সািবক িবকাশ িন 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।  
ঘ) নতুন জ েক ীড়াে ে  ব াপক উৎসািহত ও উ ী  করা এবং তােদর মােঝ ীড়া সেচতনতা সৃি  করা। 

ঙ) াথিমক িশ ণ দান এবং দীঘেময়াদী িশ েণর জন  ীড়া িতভা সনা  করা। 

চ) বাংলােদশ অিলি ক এেসািসেয়শন, ন াশনাল াটস কাউি ল এবং ন াশনাল াটস ফডােরশেনর চািহদা 
অনুযায়ী জাতীয় দেলর িশ েণর ব ব া করা। 

ছ) জাতীয় দলেক িশ ণ সং া  কৗশলগত ও িব ানস ত সহায়তা দান করা। 

জ) ী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। 

ঝ) সকল স াবনাময় িশ কেদর াথিমকভােব ধারাবািহক ীড়া িশ ণ এবং ীড়া িব ান স েক যথাযথ 

িশ া দান করা। 
 

অধ ােদশ অনযুায়ী িত ােনর 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 তােদর াতক পযায় পয  সাধারণ িশ ার সুেযাগ দান করা। 

খ) দেশ দ  কাচ, রফারী এবং আ¤পায়ার সৃি র লে  স াবনাময় কাচ, রফারী এবং আ ায়ারেদর িশ ণ 

দান করা। 

গ) দেশ িবদ মান কাচ, রফারী ও আ¤পায়ারেদর কলােকৗশলগত মান বৃি  করা। 

ঘ) আ জািতক খলায় অংশ হেণর পূেব জাতীয় দলসমূহেক 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; 
জ) অধ ােদেশ বিণত কাযাবলী বা বায়েনর ােথ সহায়ক সকল কার কায ম হণ করা। 

 

সাংগঠিনক কাঠােমা : 
 

িবেকএসিপ এক  িবিধব  ায় শািসত িত ান। গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর যুব ও ীড়া ম ণালেয়র িনয় েণ 

এক  পিরচালনা পষেদর ত াবধােন মহাপিরচালক কতৃক িত ান র কায ম পিরচািলত হেয় থােক। বাংলােদশ 

সরকােরর যুব ও ীড়া ম ণালেয়র ম ী িত ােনর পিরচালনা পষেদর চয়ারম ান। অধ ােদশ অনুযায়ী পিরচালনা 
পষেদর সদস  সংখ া ১০ (দশ)। মহাপিরচালক এ িত ােনর ধান িনবাহী কমকতা। িত ােনর কায ম পিরচালনায় 

পিরচালক ( শাসন ও অথ), পিরচালক ( িশ ণ) এবং অধ  মহাপিরচালকেক সহায়তা কের থােকন। 
 
িবেকএসিপেত বতমােন মাট জনবেলর সংখ া : 
 

িমক িববরণ জনবেলর সংখ া 
ক) রাজ  খােত কমকতা-কমচারী ৪২০ জন 
ঘ) দিনক স ানী িভি ক কমকতা ৩৩ জন 
ঙ) দিনক মজরুী িভি ক কমচারী ১৩৫ জন 
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ীড়া িবভাগ  : 

িমক ীড়া িবভাগ  িমক ীড়া িবভাগ 
ক) আচারী  ঞ) কারােত 
খ) এ াথেল   ট) ং 
গ) বাে টবল  ঠ) সাঁতার 
ঘ) বি ং  ড) টিবল টিনস 
ঙ) ি েকট  ণ) তায়েকায়াে া 
চ) ফুটবল  ত) টিনস 
ছ) িজমন াি   থ) উ  
জ) হিক  দ) ভিলবল 
ঝ) জেুডা    

 

ছা  সংখ া : 

িবেকএসিপেত ীড়াৈশলী অজেনর সােথ সােথ ৪থ ণী হেত াতক ণী পয  মানিবক ও িব ান িবষেয় সাধারণ িবদ া 
িশ া দয়া হয়। এ  এক  স ূণ আবািসক িত ান িহসােব িতি ত হেয়েছ। িবেকএসিপর (০৪  আ িলক িশ ণ 

ক সহ) ১৭  ীড়া িবভােগ বতমােন ১১৮ জন ছা ীসহ ৭৩৬ জন িশ নাথ  িশ ণ হন করেছ। ধুমা  টিনস, 

িজমন াি , বি ং এবং সাঁতাের ৪থ, ৫ম ও ৬  ণীেত িশ নাথ  ভিত করা হয়। যেহতু টিনস, িজমন াি , বি ং 
ও সাঁতাের টপ পারফরেম  লেভল অ  বয়েস হয়, তাই এই ব ব া নয়া হয়। 

 

২০১৫-২০১৬ অথ বছের জাতীয় ও আ জািতক িতেযািগতায় িবেকএসিপর সাফল  : 
 

ীড়া িবভাগ িতেযািগতার নাম ান সন ফলাফল 
আরচ ারী ৫ম ইয়ুথ কমনওেয়লথ গমস  সামওয়া ২০১৫ রৗপ -১  

 ১২তম এম এ গমস-১৬ ভারত ২০১৬ রৗপ -১ , তা -২  

 ১ম ওেপন ইনেডার আরচ াির 
চ াি য়নশীপ 

ঢাকা ২০১৬ রানার আপ 

 ১ম ইয়ুথ আরচ ারী চ াি য়নশীপ গাজীপরু ২০১৫ চ াি য়ন 

 এিশয়া কাপ ওয়া  র াংিকং টুণােম  থাইল া  ২০১৬ দলগত ৯ম 

 িচলে ন অব এিশয়া ই ারন াশনাল গমস রািশয়া ২০১৬ ন-১  

 ওয়া কােপ জাতীয় আরচ ারী ডনমাক ২০১৫  

এ াথেল  ৩৯ তম জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা ভারত ২০১৫ ১  রৗপ  
 ৩২ তম জাতীয জিুনয়র এ াথেল  

িতেযািগতা 
ঢাকা ২০১৬ ন-১৬ , রৗপ -১২ , 

তা -৬  (চ াি য়ন) 

বাে টবল যােজফাইটস বাে টবল টুণােম  ঢাকা ২০১৫ রানার আপ 
 অনুধ-১৬ ি  অন ি  বাে টবল 

িতেযািগতা 
ঢাকা ২০১৫ চ াি য়ন 

 অনুধ-১৮ ি  অন ি  বাে টবল 
িতেযািগতা 

ঢাকা ২০১৫ চ াি য়ন 

 অনুধ-১৮ ি  অন ি  াধীনতা িদবস 
বাে টবল িতেযািগতা 

ঢাকা ২০১৬ চ াি য়ন 

 রাও জায় িসং মেমািরয়াল বাে টবল 
িতেযািগতা 

ভারত ২০১৫ রানার আপ 
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বি ং ওয়ালটন জাতীয় িসিনয়র বি ং 

িতেযািগতা 
ঢাকা ২০১৬ ১  ণ পদক 

ি েকট জাতীয বয়স িভি ক (অনুধ-১৮) ি েকট 
িতেযািগতা 

ঢাকা ২০১৬ চ াি য়ন 

ফুটবল ঢাকা মহানগরী তৃতীয িবভাগ ফুটবল লীগ ঢাকা ২০১৬ রানার আপ 

 অ-১৪ সু ত মুখাজ  আ জািতক ফুটবল 
িতেযািগতা 

ভারত ২০১৫ ১  জয়, ২ েত পরাজয় 

 অ-১৭ সু ত মুখাজ  আ জািতক ফুটবল  
িতেযািগতা 

ভারত ২০১৫ ৪  জয়, ১ েত পরাজয় 

িজমন াি  বয়স িভি ক ও ৩৪ তম জাতীয িসিনয়র ও 
জিুনয়র িজমন াি  িতেযািগতা 

ঢাকা ২০১৬ চ াি য়ন 

 মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস 
িজমন াি  িতেযািগতা 

ঢাকা ২০১৬ চ াি য়ন 

হিক ১২তম এস এ গমস-১৬   ভারত ২০১৬ ২  রৗপ  

 াধীনতা িদবস হিক িতেযািগতা ঢাকা ২০১৬ সিমফাইনাল পেব উি ত হয় 

জেুডা ১২তম এস এ গমস-১৬ িশিলং ভারত ২০১৬ রৗপ -১ , তা -২  
 ৩৩ তম জাতীয় জেুডা িতেযািগতা ঢাকা ২০১৬ চ াি য়ন 
 ১ম িবেকএসিপ কাপ জেুডা 

িতেযািগতা 
িবেকএসিপ ২০১৫ ন-৯ , রৗপ -৫ , তা -

১   

কারােত  ৬  আ জািতক কারােত িতেযািগতা ভারত ২০১৫ রৗপ -১ , তা -১  

 ৭ম আ জািতক গাজিুরউ কারােত 
িতেযািগতা 

ভারত ২০১৫ ন-৪ , রৗপ -১ , তা -
১  

 ১৫তম অল বাংলা ই ারন াশনাল 
ওেপন কারােত চ াি য়নশীপ 

ভারত ২০১৫-
২০১৬ 

ন-১  

শূ ং ১২তম এস এ গমস ভারত ২০১৬ রৗপ -১ , তা -২  

 সুজকী ৭ম জাতীয় এয়ারগান 
চ াি য়নশীপ 

ঢাকা ২০১৬ ন-২ , রৗপ -১ , তা -
২  (রানার আপ) 

 হািমদুর রহমান শূ ং চ াি য়নশীপ ঢাকা ২০১৫ ন-৫ , রৗপ -২ , তা -
২  (চ াি য়ন) 

 ২১তম আ : াব শূ ং িতেযািগতা ঢাকা ২০১৬ ন-৩ , 

 াধীনতা িদবস উ ু  শূ ং িতেযািগতা ঢাকা ২০১৬ ন-২ , রৗপ -১ , তা -
২   

 ৬  ই ারন াশনাল িচলে ন গমস রািশয়া ২০১৬ ১  রৗপ  

সাঁতার ও 
ডাইিভং 

৩১ তম জাতীয় বয়স িভি ক সাঁতার ও 
ডাইিভং িতেযািগতা 

ঢাকা ২০১৫ ন-৭১ , রৗপ -৬২ , 
তা -৩৭  (চ াি য়ন) 

টিবল টিনস সাউস বাংলা ব াংক ৩য় জাতীয় টিবল 
টিনস িতেযািগতা-২০১৫ 

 ২০১৫    ১  রৗপ , ১  তা  

তায়েকায়ানেডা ি য়ন  কাপ তায়েকায়ানেডা 
চ াি য়নশীপ 

ঢাকা ২০১৬  ৭  ণ,  ৩  রৗপ  
(চ াি য়ন) 

টিনস জিুনয়র জাতীয় টিনস িতেযািগতা ঢাকা ২০১৫ ৫  ণ,  ৬  রৗপ  
 আ জািতক (এিশয়ান) জিুনয়র টিনস 

িতেযািগতা 
ঢাকা ২০১৫  চ াি য়ন 
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উ  ি ি পাল আমান সারওয়ার আলম চৗধুরী 

মেমািরয়াল উ  চ াি য়শীপ 
ঢাকা ২০১৬ চ াি য়ন 

ভিলবল ২য় িবভাগ ভিলবল লীগ ঢাকা ২০১৬ রানার আপ 

 াধীনতা িদবস ভিলবল িতেযািগতা   ঢাকা ২০১৬ ৫ম ান অজন 
 
 

 

২০১৫-২০১৬ আিথক সােল এিডিপেত গৃহীত ক প  : 

ক) “তৃণমলূ পযােয় ীড়া িতভা অে ষণ কের িনিবড় িশ ণ দান এবং িবেকএসপ’র িবদ মান ীড়া সুিবধাবলীর 

অিধকতর উ য়ন” শীষক ক  । 
খ) “বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ােনর আওতায় চ াম ও রাজশাহীেত ীড়া ু ল িত ” শীষক ক  ।  

গ)  “বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ােন নতুন অ ভূ  ০৫  গেমর ( টিবল টিনস, তায়েকায়ানেডা, কারােত, উ  
এবং ভিলবল) অবকাঠােমা ও ীড়া সুিবধািদর উ য়ন” শীষক ক  ।  

 

 

 
 
 
  
 
 
 


