
১১ জনু ২০১৮ ি ঃ 
 
িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা: সামছুর রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস এর সােথ 
িবেকএসিপর হিক দেলর সৗজন  সা াত।  এ সময় উপি ত িছেলন িবেকএসিপর পিরচালক ( শাসন ও অথ) হাওলাদার মা: রিকবলু 
বারী, উ তন কমকতা ও কাচবৃ ।  উে খ  ২৫-২৯ এি ল ২০১৮ থাইল াে  অনুি ত যুব অিলি ক বাছাই এ বাংলােদশ যুব হিক দল 
৩য় ান অজন কের আগামী ৬-১৮ অে াবর ২০১৮ ত আেজ নায় অনুি তব  যুব অিলি েক খলার যাগ তা অজন কের।  
 

 

 
   



১০ জনু ২০১৮ ি ঃ 
BKSP Ifter Mahafil-2018 
at BKSP Belman Hanger Auditorium 

 

 
  



০৭ জনু ২০১৮ ি ঃ 
 

বাংলােদেশর হেয় িবেকএসিপ’র তায়েকায়ানেডা িবভােগর দইু িশ ণাথ র সাফল  
 
ভূটােনর িথ ুেত অনুি ত ৪থ আ জািতক (অনূ -১৭) খারগী চ াি য়নিশপ ও ৩য় আ জািতক (অনূ -১৯) তায়েকায়ানেডা পুমেস 
চ াি য়নিশেপ িবেকএসিপ’র দ’ুজন িশ ণাথ  দেশর হেয় ২  ণ পদক অজন কেরেছ। খারগী চ াি য়নিশেপ মামুন অর রিশদ -৫১ 
কিজ ওজন িণেত এবং মা. ইিলয়াস -৫৫ কিজ ওজন িণেত ণ পদক পেয়েছ।অপর চ াি য়নিশেপ(পুমেস অনূ -১৯)মামনু 
একক ও দলগত ইেভে  ২  া  এবং ইিলয়াস একক ইেভে  ১  া  পদক অজন কেরন।  িশ ণাথ য় আজ সকােল মহাপিরচালক 
ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমােনর সােথ সৗজন  সা াৎ কেরন। চ াি য়নিশপ দ’ু  গত ২-৪ জনু অনুি ত হ ।  িতেযািগতায় 
মাট ৭  দশ অংশ হণ কের।তায়েকায়ানেডা ফডােরশেনর ব ব াপনায় িশ ণাথ য় জাতীয় দেলর হেয় এ িতেযািগতায় অংশ হণ 
কের।  

 

 
  



০৬ জনু ২০১৮ ি ঃ 
 

িবেকএসিপেত ডািপং িবেরাধী িশ ামলূক সিমনার 
 
আজ সকােল িবেকএসিপেত বাংলােদশ অিলি ক এেসািসেয়শন আেয়ািজত ডািপং িবেরাধী িশ ামলূক এক সিমনার আেয়াজন করা হ । 
অিলি ক এেসািসেয়শেনর মিডেকল এ া  এি  ডািপং কিম র ডা. মা. শিফ র রহমান ডািপং িবেরাধী িশ ামলক এ কমশালা র 
স ালনা কেরন। সিমনােরর জাতীয় মানুিষক ই উেটর সহেযাগী অধ াপক ডা. হলাল উি ন ি তীয় ব া িহেসেব উপি ত 
িছেলন। ীড়া েণ ডািপং এর িবষয়  অত  পণূ িবধায় এ ধরেনর সিমনার থেক খেলায়াড় ও সংি  ব াি বেগর উপকৃত হেব। 
সিমনাের িবেকএসিপর িশ ণাথ  ছাড়াও িশ ক, িশ ক ও কমকতাবৃ  উপি ত িছেলন। 

 

 
 
  



০৫ জনু ২০১৮ ি ঃ 
 
Workshop on Sports Science-2018 
Related Gymnastics 
Date:05.06.2018 at BKSP Hall Room 
 

 

 
  



০৫ জনু ২০১৮ ি ঃ 
 

িশ ণাথ েদর সােথ মহাপিরচালক মেহাদেয়র ইফতার 
 
গতকাল পিব  মােহ রমজােনর স ায় িবেকএসিপ’র ছা  হাে েল মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান িশ ণাথ েদর 
সােথ ইফতার কেরন।এ সময় িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব হাওলাদার মা: রিকবুল বারী, অধ  ল. কেনল মা. 
ইমরান ইবেন এ রউফ ছাড়াও উ তন কমকতা ও িত িবভােগর ধানগণ উপি ত িছেলন।মহাপিরচালক সকলেক মােহ রমজােনর 
মাবারকবাদ জানান। 
 

 
 

 
 

  



০৩ জনু ২০১৮ ি ঃ 
 

এিশয়ান জিুনয়র এ াথেল  চ াি য়নিশেপ িবেকএসিপ’র দইু এ াথেলট 
 
আগামী ৭-১০ জনু, জাপােনর িজফু’ ত ১৮তম এিশয়ান জিুনয়র এ াথেল  চ াি য়নিশপ-২০১৮  হেত যাে ।এেত িবেকএসিপ’র 
িদশা সুলতানা ১০০ ও ২০০ িম. ি ে  এবং মা. হােসন মুরাদ হপ প এ া  জাে  অংশ িনেব। এ াথেলট েয়র সােথ কাচ কাম 
ম ােনজােরর দািয়  পালন করেবন িবেকএসিপ’র এ াথেল  িচফ কাচ জনাব শখ আ ুল জ ার।দল  আজ সকােল পিরচালক ( শাসন 
ও অথ) জনাব তালুকদার মা: রিকবলু বারী সােথ সৗজন  সা াৎ কেরন।িতিন তােদর িতর খাঁজ খবর নন এবং সাফল  কামনা 
কেরন। 

 

 
 


