
িবেকএসিপ’ ত এিশয়ান িজমন াি  ইউিনয়ন িনং ক া  সমা  

আজ (২৪ জলুাই) স ায় িবেকএসিপ’ ত শষ হেলা আ জািতক আ ি ক িজমন াি  (পু ষ) 

কাচেদর িনং ক া ।  সমাপনী অনু ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িবেকএসিপ’র 

মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. রাশীদুল হাসান, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস।  ধান অিতিথ 

তাঁর ব েব  এ ধরেনর আ জািতক কাস িবেকএসিপেত অনিু ত হওয়ায় গবেবাধ করার পাশাপািশ 

কােস অংশ হণকারী  কাচেদর মাধ েম িজমন াি  খলা এিশয়া অ েল ভােলা অব ােন যেত 

পারেব বেল িতিন মেন কেরন।অনু ােন উপি ত িছেলন ফডােরশেনর সাধারন স াদক জনাব 
আহেমদরু রহমান বাবল ুছাড়াও িবেকএসিপ’র িজমন াি  িবভােগর িশ কগণ।  উে খ  গত ২১ 

জলুাই িজমন াি  ফডােরশেনর সভাপিত জনাব শখ বিশর আহেমদ ক াে র ভ উে াধন 

কেরন।  িশ ণ কাস  এিশয়ান িজমন াি  ইউিনয়েনর সহেযািগতায় এবং বাংলােদশ িজমন াি  

ফডােরশেনর পিরচালনায় আেয়াজন করা হয়।  বাংলােদশ ছাড়াও ি লংকা, ভারত, সৗিদ আরব,  

নপাল ও দি ণ কািরয়া এ িশ ণ ক াে  অংশ হণ কের।  িশ ণ ক াে  বাংলােদেশর ০৫জন 

সহ মাট ১৮ জন কাচ অংশ িনেয়েছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

িবেকএসিপ’ ত ীড়ািব ােন িবষয় িভি ক কমশালা অনুি ত 

আজ (২৪ জলুাই) সকােল িবেকএসিপ’র ীড়ািব ান শাখার ব ব াপনায় অনিু ত হেলা 

ীড়ািব ন িবষয়ক কমশালা।  কমশালার িবষয়ব  Psychological Assistance for Sports Personnel 
িশেরানােম িনিদ  করা হয়।  মলূ ব  উপ াপন কেরন সাইি েয়  এবং লাইফ ি ং 
ই উেটর ধান উপেদ া ডা: সাইদলু আশরাফ এবং Mental Preparation Secrets of Top 
Athlets িবষেয়র উপর ব ব  রােখন সাইেকােলািজক াল কাউি লর ও লাইফ ি ং ই উেটর 

সভাপিত ইয়ািহয়া মা: আিমন।  বতমান িব  ীড়া েন াটস সাইেকালিজ অত  পূণ এক  

িবষয়।  আম ীত ব া য় িবে র িবিভ  তারকা খেলায়াড়েদর উদাহরন িদেয় তােদর পারফরম া  

উে ারেন াপার সাইেকালিজক াল ি টেম  িবেশষ ভূিমকা পালন করেছ বেল উে খ কেরন।  

াটেস ভােলা ফলাফেলর জন  িফিজক াল িনং এর পাশাপািশ িভজু য়ালাইেজশেনর িবষেয় দিৃ  
আকষন কেরন।  কমশালায় হাই পারফরেম  তারকা খেলায়াড়েদর আরও ভােলা করার জন  

সাইেকালিজক াল পুেশর উপর ােরাপ ক রন।  সমাপনী ব েব  িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক 

ি েগিডয়ার জনােরল মা. রাশীদুল হাসান, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস বেলন, এ ধরেনর কমশালা 

থেক অিজত ান িবেকএসিপ’র িশ কগেণর িশ ণ কায েম  উ ত িশ েণ সহায়তা করেব 

বেল আশাবাদ ব  কেরন।  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


