
১৬ সে র ২০১৮ 
 

িবেকএসিপেত শূ ং, টিবল টিনস ও টিনস িবভােগর কােচস সা িফেকট কােসর ভ উে াধন 
 

িবেকএসিপ’ ত আজ থেক শূ ং, টিবল টিনস ও টিনস িবভাগ আেয়ািজত কােচস সা িফেকট কাস-২০১৮  হেয়েছ।২১ িদেনর এ 
কােসর ভ উে াধন কেরন িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. আিনছুর রহমান, িবিজিবএম, এনিডিস। িতিন 
িবেকএসিপ পিরচািলত এ ধরেণর কাস আেয়াজেন সাধুবাদ জানান। মহাপিরচালক অংশ হণকারীেদর কাস থেক দ তা বৃি  কের িনজ 
িনজ এলাকায় তা ছিড়েয় দয়ার আহবান জানান এবং কােসর ভ উে াধন ঘাষণা কেরন।েদেশর িবিভ  াটস িত ান, 
িব িবদ ালয়, জলা ীড়া সং া , াব, একােডিম, সনাবািহনী ও িসআরিপ’র কাচগণ এ কােসর অংশ িনে ন। শূ ং , িবল টিনস 
ও টিনস িবভােগ ১০জন কের মাট ৩০ জন অংশ হণকারী এ কােস অংশ িনে । ২১ িদন ব াপী এ কাস  আগামী ০৫ অে াবর 
শষ হেব। অনু ােন আরও উপি ত িছেলন পিরচালক ( শাসন ও অথ) হাওলাদার মা. রিকবলু বারী, পিরচালক ( িশ ণ) 
ড.মিহউ ীন আহেমদ ও উপ-পিরচালক শামীমা সা ার মীম ুছাড়াও সংি  িবভােগর কাচ ও সকল িবভােগর িবভাগীয় ধানগণ। 

 

 

 
  



১০ সে র ২০১৮ 
 

৪থ িবেকএসিপ কাপ সাঁতার িতেযািগতা-২০১৮ এ িবেকএসিপ চ াি য়ন। 
 
দ’ুিদন ব াপী অনুি ত ৪থ িবেকএসিপ কাপ সাঁতার িতেযািগতা-২০১৮ এ িবেকএসিপ চ াি য়ন হবার গৗরব অজন কেরেছ।পদক 
তািলকায় িবেকএসিপ ২৯  ণ, ৩১  রৗপ  ও ০৯  তা সহ সবেমাট ৬৯  পদক লাভ কের। অপরিদেক ি য়া জলা ীড়া সং া 
০৫  ণ, ৪  রৗপ  ও ০৭  তা সহ ১৬  পদক িনেয় রানাস আপ হবার গৗরব অজন কের। িতেযািগতায় ০৮-১০ বয়স েপ 
িবেকএসিপ’র তিসম ০৩  ণ, ২  রৗপ  ও ০১  তা  পদক, পিল আ ার ০৫  ণ, ০৪  রৗপ  ও ০০  তা  পদক এবং ১১-১৩ 
বয়স েপ মা. শিহদলু ০৬  ণ, ২  রৗপ  ও ০২  তা  পদক ও িম আ ার ০৩  ণ, ০৬  রৗপ  ও ০১  তা  পদক িনেয 
সরা সাঁতা  িনবািচত হেয়েছন। িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. আিনছুর রহমান, িবিজিবএম, এনিডিস, ধান 
অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক পদক া েদর পরু ৃ ত কেরন। এসময় আরও উপি ত িছেলন পিরচালক( িশ ণ) ড. মিহউ ীন আহেম , 
উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু, উপ-পিরচালক ( িশ ণ)উ ল চ বত , ভার া  উপ-পিরচালক ( ীড়ািব ান) 
নুসরাৎ শারিমন ও সকল িবভােগর িবভাগীয় ধানগণ। বয়স িভি ক এ িতেযািগতায় িবেকএসিপসহ দেশর িবিভ  জলা ও ােবর মাট 
১৪৪ জন সাঁতা  ১২৬  পদেকর জন  অংশ হণ কের।িবেকএসিপ কাপ মলূত িবেকএসিপর িশ ণাথ েদর মােঝ িতেযািগতামলূক 
মেনাভাব গেড় তালা এবং িতভা অে ষেণর মাধ েম িবেকএসিপর িনয়মাবলী অনসুরন কের দীঘেময়ািদ িশ ন কায েম ভিতর সেুযাগ 
কের দয়া। 

 

 
  



১০ সে র ২০১৮ 
 

িবেকএসিপ’র অধ ে র িবদায় সংবধনা অনু ান 
 
আজ সকােল িবেকএসিপর অধ  ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ’ ক আনু ািনক িবদায় জানােনা হয়।হল েম অনুি ত এ িবদায় 
অনু ােন উপি ত িছেলন িবেকএসিপর নবিনযু  মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. আিনছুর রহমান, িবিজিবএম, এনিডিস, 
পিরচালক ( শাসন ও অথ) হাওলাদার মা. রিকবলু বারী, পিরচালক( িশ ণ)ড.মিহউ ীন আহেম  ছাড়াও সকল েরর কমকতাবৃ । 
মহাপিরচালক িবদায়ী অধ ে র পেদা িতেত অিভন ন জানান এবং তার উ েরা র সাফল  কামনা কেরন। িতিন িবেকএসিপেত দইু বছর 
এক মাস পাঁচ িদন অধ  িহেসেব দািয়  পালন কেরন। ীড়ােমাদী এ মানুষ  অধ ে র দািয়  ছাড়াও িবেকএসিপর খলাধুলার উ য়েন 
সেচ  িছেলন।িতিন পেদা িতজিনত বদিল হেয় িডিজএফআই এর কেনল িজএস এর দািয়  পালন করেবন। 
 

 
 

 
  



০৯ সে র ২০১৮ 
 

৪থ িবেকএসিপ কাপ সাঁতার িতেযািগতা-২০১৮ এর ভ উে াধন 
 
আজ সকােল িবেকএসিপেত ৪থ িবেকএসিপ কাপ সাঁতার িতেযািগতা-২০১৮  হেয়েছ। িত ােনর পিরচালক( িশ ণ)ড. মিহউ ীন 
আহেমদ অংশ হণকারী সকল সাঁতা , কাচ ও ম ােনজারেদর িবেকএসিপেত াগতম জানান এবং দ’ুিদন ব ািপ এ িতেযািগতার ভ 
উে াধন কেরন।বয়স িভি ক এ িতেযািগতায় িবেকএসিপসহ দেশর িবিভ  জলা ও ােবর মাট ১৪০ জন সাঁতা  ১২৬  পদেকর জন  
অংশ িনেব।িবেকএসিপ কাপ মূলত িবেকএসিপর িশ ণাথ েদর মােঝ িতেযািগতামলূক মেনাভাব গেড় তালা এবং িতভা অে ষেণর 
মাধ েম িবেকএসিপর িনয়মাবলী অনসুরন কের দীঘেময়ািদ িশ ন কায েম ভিতর সুেযাগ কের দয়া। 

 

 
 

  



০৯ সে র ২০১৮ 
 

িবেকএসিপেত হিক কােচস সা ফেকট কােসর উে াধন 
 

আজ িবেকএসিপ’ ত হিক িবভােগর পিরচালনায় কােচস সা ফেকট কাস  হেয়েছ । সকােল িত ােনর পিরচালক ( িশ ণ) ড. 
মিহউ ীন আহেমদ কােসর ভ উে াধন কেরন। িতিন তারঁ ব েব  অংশ হণকারীেদরেক কােস অিজত ান তৃণমূল পযােয় পৗেঁছ 
দয়ার আহবান জানান।২১ িদন ব ািপ অনুি ত এ সা িফেকট কােস দেশর িবিভ  জলা, িবভাগ, াব, সনাবািহনী, নৗবািহনী ও 
িব িবদ ালেয়র,ছা , িশ ক ও আ হীগণ অংশ িনেয়েছন। কােস অংশ হণকারীদেক(০৯ জন) মূল ায়ন পরী ার মাধ েম িনবাচীত করা 
হেয়েছ।অনু ােন আরও উপি ত িছেলন িবেকএসিপর উপ-পিরচালক ( শাসন) মা. ছিগর হােসন, পিরচালক ( িশ ণ) উ ল চ বত , 
ি েকট িবভােগর িচফ কাচ মাসুদ হাসান, হিক িবভােগর কাচ মা. জািহদ হাসান রাজ,ু সংি  িবভােগর কাচ ও সকল িবভােগর 
িবভাগীয় ধানগণ।।আগামী ২৮ সে র,২০১৮ কেচস সা িফেকট কােসর সমাপনী ও সনদ দান অনু ান অনুি ত হেব। 

 

 
 

  



০৩ সে র ২০১৮ 
 

নবিনযু  মহাপিরচালেকর িবেকএসিপেত যাগদান 
 
আজ ি েগিডয়ার জনােরল মা. মা. আিনছুর রহমান, এনিডিস িবেকএসিপর ১৭তম মহাপিরচালক িহেসেব দািয়  হণ 
কেরন। িবেকএসিপর পিরচালক ( শাসন ও অথ) হাওলাদার মা. রিকবুল বারী মহাপিরচালক মেহাদয়েক িবেকএসিপেত াগত 
জানান। এসময় আরও উপি ত িছেলন পিরচালক ( িশ ণ) ড. মিহউ ীন আহেমদ, ীড়া কেলেজর অধ  ল. কেনল 
মা. ইমরান ইবেন এ রউফ, উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমম,ু িনবাহী েকৗশলী শাহ আশরাফ আলী, উপ-
পিরচালক ( শাসন) মা. ছিগর হােসন ও ভার া  উপ-পিরচালক ( ীড়া িব ান) নুসরাৎ শারিমন। িবেকএসিপেত 
আসার পেূব িতিন িবিজিব’র অিতির  মহাপিরচালক িহেসেব দািয়  পালন কেরন। 
 

 

 


