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িবেকএসিপ’ ত তায়েকায়ানেডা ও ভিলবল িবভােগর কােচস সা িফেকট কােসর সনদ দান অনু ান 

 
আজ িবেকএসিপেত তায়েকায়নেডা ও ভিলবল িবভােগর কােচস সা িফেকট কােসর সনদ দান ও সমাপনী অনু ান অনুি ত হয়। 
িবেকএসিপ’র মৗিলক কায েমর মেধ  কােচস সা িফেকট কাস অন তম। ২১ িদন ব াপী এ কােসর সমাপনী ও সনদ দান অনু ােন 
িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ) হাওলাদার মা. রিকবলু বাির সভাপিত  কেরন এবং কােস অংশ হণকারী সকলেক সনদ 
দান কেরন। এর আেগ িতিন তার সং ী  ও সমাপনী ব েব  খলাধলুার  তুেল ধের কােস অংশ হণকারী সকলেক আরও 
িনেবিদত এবং িবেকএসিপ’র তৃণমলূ কে র কায েম তােদর সহেযািগতার কথা বেলন। এসময় মে  অঅরও উপিব  িছেলন উপ–
পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু, উপ-পিরচালক ( িশ ণ) উ ল চ বত , ি েকেটর িচফেকাচ মা. মিতউর রহমান এবং 
টিনস িবভােগর িচফ কাচ মা. রাকন উি ন আহেমদ। দেশর িবিভ  জলা, িব িবদ ালয়, াব ও জলা ীড়াসং ার আ হীগণ কােস 
অংশ হণ কেরন।দ’ু  ীড়া িবভােগ ১০জন কের মাট ২০ জন এ কােস অংশ িনেয়েছন। অনু ােন আরও উপি ত িছেলন সংি  
িবভােগর সকল কাচ এবং সকল ীড়া িবভােগর িবভাগীয় ধানগণ। 
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িবেকএসিপ’র ীড়ািব ান িবভােগর াটস ইনজিুর িবষয়ক কমশালা অনুি ত 
 
আজ িবেকএসিপেত ীড়ািব ান িবভােগর উে ােগ াটস ইনজিুর িবষয়ক এক কমশালা অনুি ত হয়। অনু ােন ি ড়ািব ান িবভােগর 
ডা. এএফএম ছিম াহ ও িসিনয়র গেবষণা কমকতা মা. বখিতয়ার াটস ইনজিুরর িবিভ  িদক িনেয় আেলাচনা কেরন। কমশালার 
ে ার পেব িশ ক ও িশ ণাথ েদর িবিভ  ে র উ র দােনর মাধ েম সং ী  কমশালা  াণব  ও ফেলা শূ হেয় উেঠ। এ সময় 
িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান, অধ  ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ, উপ-পিরচালক 
( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু, ীড়ািব ান িবভােগর ভার া  উপ-পিরচালক নসুরাৎ শারমীন, সকল িবভােগর িশ কগণ ও 
িশ ণাথ রা উপি ত িছেলন। 
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বাংলােদশ হিক দল যবু অিলি েক খলার যাগ তা অজন করেলা 
 
বাংলােদশ হিক দল ২০১৮ এর ৬-১৮ অে াবের আেজি নায় অনুি ত যুব অিলি েক এিশয়া জান থেক ৩য় দল িহেসেব কায়ািলফাই 
কেরছ। (https://en.wikipedia.org/…/Field_hockey_at_the_2018_Summer_… )। গত ২৫-২৯ এি ল থাইল াে র ব াংকেক অনেু য় 
বাছাই পেব বংলােদশ দি ণ কািরয়ার সােথ ান িনধারনী খলায় ৫-৪ গােল জয়লাভ কের ২য় রানারআপ হবার গৗরব অজন কের। 
টুনােমে  বাংলােদশ ভােলা পারফম করায় অিলি ক কিম  এিশয়া জােনর ২  দেশর পিরবেত ৩য় দশ িহেসেব বাংলােদশেক সুেযাগ 
দয়।বাছাই পেব মাট ১২ দল অংশ হণ কের। এর মেধ  প ান আেমিরকা অ ল থেক ২ , এিশয়া অ ল থেক ৩ , ওেশিনয়া অ ল 
থেক ২ , আি কা অ ল থেক ২ , ইউেরা অ ল থেক ২  এবং াগিতক আেজি না।অিলি ক কিম র এ িস াে  িবেকএসিপ ও 
বাংলােদশ হিক ফডােরশন অত  আনি ত।উে খ  বাংলােদশ দেলর সকল খেলায়াড় ও কাচ িবেকএসিপ’র বতমান িশ ণাথ  ও কাচ। 
ইেতাপূেব ২০১৪ সােলর নানিজং অিলি েকও িবেকএসিপ’র হিক দল বাংলােদশ দেলর হেয় অংশ হণ কেরিছেলা। 
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থম িবভাগ ি েকেট রানারআপ িবেকএসিপ দেলর সােথ মহাপিরচালক মেহাদেয়র সৗজন  সা াৎ 
 

এবছর অনুি ত থম িবভাগ ি েকট িলেগ রানারআপ িবেকএসিপ দেলর সােথ মহাপিরচালক মেহাদয় সৗজন  সা াৎ কেরেছন।  িতিন 
ি েকট িবভােগর এ সাফেল  দেলর সকলেক অিভন ন ও েভ া জানান।  এ অজেনর ফেল িবেকএসিপ আগামী বছর ি িময়ার িলেগ 
খলার যাগ তা অজন কেরেছ।  িবেকএসিপ ১ম িবভাগ ি েকট িলেগর ১৬  খলার মেধ  ৮ েত জয় ও ২ েত পরািজত হয়।  অবিশ  
৬  খলার মেধ  ১  িনরাপ াজিনত ও অপর ৫  বৃি জিনত কারেন পিরত া  হয়। িতেযািগতার বাইলজ অনযুায়ী পেয়  ভাগাভািগ 
হয়। ১ম িবভাগ ি েকেট উ রা া ং াব চ াি য়ন হবার গৗরব অজন কের।  আগামী বছর িবেকএসিপেক খলেত হেব ি িময়ার িলেগ 
পশাদািরে র দল েলার িবপে  খলেত হেব অেপশাদাির  ও বয়স িভি ক খলার অিভ তা স  খেলায়াড়েদর।  উে খ  ইেতাপূেব 
২০০৭ সােল িবেকএসিপ থমবােরর মেতা ঢাকা ি িময়ার িলেগ খলার যাগ তা অজন করেলা। 
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মহাপিরচালক মেহাদেয়র সােথ িবেকএসিপ কাপ ফুটবেল রানারআপ সাইফ া ং (অনূ:-১৮) 
দেলর সৗজন  সা াৎ 

 
সাইফ পাওয়ার ব াটাির ৫ম িবেকএসিপ কাপ(অ:১৮) ফুটবল টুনােম -২০১৮ এর রানার আপ দল সাইফ া ং অনূ:-১৮ ফুটবল দল 
আজ সকােল িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক মেহাদেয়র সােথ সৗজন  সা াৎ কের। মহাপিরচালক দেলর সকলেক অিভন ন জানান এবং 
ভিবষ েত আরও ভােলা খলার জন  উপেদশ দন।ফাইনােল দল  অ ত ািশত ভােব খলার শষ িমিনেট সাইফ (অনূ:১৬) যবু দেলর 
িনকট ১-০ গােল পরািজত হেয় রানার আপ হয়। উে খ  সাইফ অনূ:১৮ দেলর সকল খেলায়াড়ই িবেকএসিপ’র বতমান 
িশ ণাথ ।গতবছর িবেকএসিপ ও সাইফ া ং াব িল: এর মধ কার স ািদত এক চুি র মাধ েম িবেকএসিপ’র ২৪ জন ফুটবলারেক 
০২ বছেরর জন  সাইফ া ং াব িল: ক ত াবধােন রাখা হেয়েছ। 
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িবেকএসিপ কাপ (অ: ১৮) ফুটবেল সাইেফর দ’ু  দল ফাইনােল 
 
সাইফ পাওয়ার ব াটাির ৫ম িবেকএসিপ কাপ(অ:১৮) ফুটবল টুনােম -২০১৮ এর থম সিমফাইনােল সাইফ া ং াব যুব দল ১-০ 
গােল িবেকএসিপেক পরািজত কের ফাইনােল উ ীণ হয়। খলার েতই সাইফ ১ গাল িদেয় এিগেয় যা । িবেকএসিপ পনাি  িমস করেল 
১ গােলর ব বধােনই হার মেন িনেত হয়।িদেনর ি তীয় সিমফাইনােল সাইফ া ং াব(অনূ:১৮)ফুটবল দল ৯-০ গােলর িবশাল 
ব বধােন মা রার আছাদু ামান াটস একােডিমেক পরািজত কের ি তীয় দল িহেসেব ফাইনােল খলার যাগ তা অজন কের। িবজয়ী 
দেলর তাইউস ও িমজান হ াি ক করার কৃিত  দখান। আগামী ২২ তািরখ সাইফ া ং াব(অনূ:১৮)ফুটবল দল ও সাইফ া ং 
াব যুব দেলর মেধ  িবেকএসিপ কােপর ফাইনাল খলা অনুি ত হেব। ফাইনাল খলায় যুব ও ীড়া ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ড.  

বীেরন িশকদার,এমিপ ধান অিতিথ িহেসেব এবং যবু ও ীড়া ম ণালেয়র মাননীয় উপম ী আিরফ খান জয়,এমিপ ও সাইফ 
পাওয়ারেটেকর ব ব াপনা পিরচালক জনাব তরফদার মা. ল আিমন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন বেল আশা করা হে । 
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Finally BKSP 
BKSP and Uttara Sporting Club are new members to play the Dhaka Premier League next year (2018 – 2019). 
When the match between BKSP and Uttara in the Dhaka First Division League 2017 – 2018 was washed out due to 
heavy rain since morning on Sunday, 20 May 2018 at the BKSP Cricket Ground 3, as per the bye laws both teams 
get 1 point each. With 21 points in 15 matches BKSP becomes runner up and qualifies for the Premier League next 
year. No doubt it is a big success of BKSP. It was very difficult to compete at the open level with the professional 
and experienced players because most of the players of BKSP played only age group competition. It is a combined 
effort from Director General to the Groundsman of BKSP and credit goes to all. Under the leadership of Chief Coach 
and Head Coach of the team Masud Hasan the plan was executed by the coaches specially A I Sohel Anwar has 
helped a lot in achieving the target. The principal of BKSP Lt Col Imran Ibn A Rouf has played an important role 
behind the screen in inspiring the players. The team boy Md. Shahjahan, Groundsman (Cricket) also helps a lot 
during the competition. The performance of the players like, Shamim Patwari, Md. Akbar Ali, Abdul Quayum, Sifat Islam 
was remarkable. BKSP will play last of Super League on 22 May 2018 at the BKSP Cricket Ground 4 against 
Surjotorun Club. 
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িবেকএসিপ কাপ ফুটবেল সাইেফর দ’ু  দল ফাইনােল 
 
সাইফ পাওয়ার ব াটাির ৫ম িবেকএসিপ কাপ(অ:১৮) ফুটবল টুনােম -২০১৮ এর থম সিমফাইনােল সাইফ া ং াব যুব দল ১-০ 
গােল িবেকএসিপেক পরািজত কের ফাইনােল উ ীণ হয়। খলার েতই সাইফ ১ গাল িদেয় এিগেয় যা । িবেকএসিপ পনাি  িমস করেল 
০১ গােলর ব বধােনই হার মেন িনেত হয়। িদেনর ি তীয় সিমফাইনােল সাইফ া ং াব(অনূ:১৮)ফুটবল দল ৯-০ গােলর িবশাল 
ব বধােন মা রার আছাদু ামান াটস একােডিমেক পরািজত কের ি তীয় দল িহেসেব ফাইনােল খলার যাগ তা অজন কের। িবজয়ী 
দেলর তাইউস ও িমজান হ াি ক করার কৃিত  দখান। আগামী ২২ তািরখ সাইফ া ং াব(অনূ:১৮)ফুটবল দল ও সাইফ া ং 
াব যুব দেলর মেধ  িবেকএসিপ কােপর ফাইনাল খলা অনুি ত হেব। ফাইনাল খলায় যুব ও ীড়া ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ড.  

বীেরন িশকদার,এমিপ ধান অিতিথ িহেসেব এবং যবু ও ীড়া ম ণালেয়র মাননীয় উপম ী আিরফ খান জয়,এমিপ ও সাইফ 
পাওয়ারেটেকর ব ব াপনা পিরচালক জনাব তরফদার মা. ল আিমন িবেশষ িঅিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন বেল আশা করা হে । 
 

 
 

 
  



১৮ ম ২০১৮ ি ঃ 
 

িবেকএসিপ কাপ (অ: ১৮) ফুটবেলর ৩  খলা 
 
সাইফ পাওয়ার ব াটাির ৫ম িবেকএসিপ কাপ(অ:১৮) ফুটবল টুনােম -২০১৮ এর ২য় িদেন ৩  খলা অনুি ত হয়। থম খলা সকাল 
৮টায় মা রার আছাদু ামান াটস একােডিম টাইে কাের ৪-২ গােল মুি েযা া সংসদ ীড়া চ েক পরািজত কেরেছ।িনধািরত সমেয় 
খলা  গাল শূণ  ভােব শষ হয়। ি তীয় খলায় সাইফ া ং াব যুব দল ৩-০ গােল মািনকগে র িডএফএ ফুটবল দলেক পরািজত 
কের ভ সচূনা কের। িদেনর মষ খলায় সাইফ া ং াব(অনূ:১৮) টাইে কাের ৫-৪ গােলর ব বধােন শখ জামল ধানমি  
াবেক পরািজত কের।িনধারীত সমেয় খলা  ১-১ গােল  থােক।। আগামীকাল িবরতী।আগামী ২০ ম থম সিমফাইনােল (দপুুর 

১:৪৫) িবেকএসিপ খলেব সাইফ া ং াব যুব দল এবং ি তীয় সিমফাইনেল(িবকাল ৩:৩০)সাইফ া ং াব(অনূ:১৮)ফুটবল 
দল খলেব মা রার আছাদু ামান াটস একােডিম দেলর সােথ।যুব দল। প চ াি য়ন ২  দেলর মেধ  ফাইনাল খলা অনিু ত হেব। 

 

 
  



১৭ ম ২০১৮ ি ঃ 
িবেকএসিপ কাপ (অ: ১৮) ফুটবেল িবেকএসিপর ভ সূচনা 

আজ থেক  হেলা সাইফ পাওয়ার ব াটাির ৫ম িবেকএসিপ কাপ(অ:১৮) ফুটবল টুনােম -২০১৮। উে াধনী খলায় িবেকএসিপ 
টাইে কাের ৫-৪ গােল এসএসএ ফুটবল একােডিম, টা া্ইলেক পরািজত কের ভ সচুনা কেরেছ।িনধািরত সমেয় খলা  গাল শণূ  ভােব 
শষ হয়।এর আেগ টুনােমে র ভ উে াধন কেরন িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ) এবং অনু ােনর ধান অিতিথ হাওলাদার 
মা. রিকবলু বারী। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন সাইফ ং াব িল. এর ব ব াপনা পিরচালক ইি িনয়ার মা. নািসর 
উি ন চৗধরুী। এ সময় আরও উপি ত িছেলন কেলেজর অধ  ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ ও উপপিরচালক 
( িশ ণ)শামীমা সা ার িমম।ু মাট আট  দল এ িতেযািগতায় অংশ িনে ।আগামীকাল ২  খলা অনুি ত হেব। ১ম খলায় (সকাল 
৮টায়) মােঠ নামেব আছাদু ামান া ং একােডিম, মা রা ও মি েযা া সংসদ ীড়া চ  এবং িবেকল ৪টায় খলেব ল. শখ জামাল 
ধানম ী াব ও সাইফ া ং াব যুব দল। ৮  দল দু  েপ নক আউট প িতেত খলেব। প চ াি য়ন ২  দেলর মেধ  
ফাইনাল খলা অনুি ত হেব। 

 

 



১৬ ম ২০১৮ ি ঃ 
 

Third win in the Super League 
 
 
BKSP has beaten Orient Sporting Club by 5 wickets in the Dhaka First Division Super League 
2017 – 2018 on Wednesday, May 16, 2018 at the BKSP Cricket Ground 4. This was the third 
win of four matches in the Super League. Due to rain the match was scheduled into 23 overs. 
Orient won the toss and bat first, after the stipulated over they 93 for 9. BKSP right arm medium 
pacer Shumon Khan 4 for 12, Mukidul Islam 2 for 26 and right arm off spinner Abdul Quayum 3 
for 27. In reply, BKSP reached the target in 21.2 overs. Shaim Patwari 32, Fahad Ahmed 25. 
  



১৬ ম ২০১৮ ি ঃ 
 

িবেকএসিপ কাপ তায়েকায়ানেডা ও ভিলবল িতেযািগতায় িবেকএসিপ চ াি য়ন 
 
দ’ুিদন ব াপী অনুি ত িবেকএমিপ কাপ তায়েকায়ানেডা িতেযািগতায় িবেকএসিপ একক আিধপত  দিখেয় চ াি য়ন হবার গৗরব অজন 
কেরেছ। িবেকএসিপ পদক তািলকায় ৬  ওেয়ট ক াটাগিরর ৬ েতই ণ পদক লাভ কেরেছ। িম া ২  রৗপ  ও ১  া  পদক িনেয় 
রানারআপ এবং িসরাজগ  ২  রৗপ  পদেক ৩য হেয়েছ। খলা শেষ কেলেজর অধ  ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ 
িবজয়ীেদর মােঝ পরু ার িবতরণ কেরন।িবেকএসিপর ণ িবজয়ীরা হেলন- আরাফাত হােসন (৪৫ কিজ), মা. সাগর শখ (৪৯ 
কিজ), মা. সবুজ শখ (৫২ কিজ), মা. ইিলয়াস(৫৫ কিজ), রািফ িময়া(৫৮ কিজ) ও মা. ফয়সাল আহেমদ (৬২ কিজ)। 
পদক িবজয়ীেদর অিভন ন। এ িতেযািগতায় মাট ১০  দল অংশ হন কের। এিদেক ৮ দেলর অংশ হেন ভিলবল িতেযািগতায়ও 
িবেকএসিপ চ াি য়ন হেয়েছ। িবেকএসিপ ৩-০ সেট িততাস গ াস (অন-ূ১৮) দলেক পরািজত কের চ াি য়ন হেয়েছ।এ  িছল ভিলবল 
িবভােগর থম িবেকএসিপ কাপ িতেযািগতা। 
 

 

 
 

  



১৬ ম ২০১৮ ি ঃ 
 
িবেকএসিপ কাপ তায়েকায়ানেডা - ২০১৮ 
সমাপনী ও পুর ার িবতরণী অনু ান 

 

 
 

 
  



১৫ ম ২০১৮ ি ঃ 
 

িবেকএসিপ’র ীড়ািব ান িবভােগর িবষয় িভি ক (ফুটবল) কমশালা অনুি ত 
 
আজ সকােল িবেকএসিপর হল েম ীড়ািব ান িবভােগর িবষয় িভি ক কমশালা অনুি ত হয়। আজেকর িবভাগ িছেলা 
ফুটবল ।ফুটবেলর Fatigue impact to mechanical movement of maximal instep kicking in football িশেরানােম 
কমশালা  পিরচািলত হয়। ফুটবল কাচ জয়া চাকমা িনধারীত িবষয় র উপর সং ী  ধারনা দন।এরপর ীড়ািব ােনর 
গেবষকগণ এর উপর আেলাকপাত কেরন।এ সময় ফুটবল িবভােগর িশ কগণ ছাড়াও িশ ণাথ  অন ান  িবভােগর 
িশ কগণ উপি ত িছেলন। 

 

 
  



১৫ ম ২০১৮ ি ঃ 
 

িবেকএসিপ কাপ তায়েকায়ানেডা ও ভিলবল-২০১৮  
 
িবেকএসিপ ইনেডার াটস এিরনােত আজ থেক দ’ুিদন ব াপী িবেকএসিপ কাপ ভিলবল ও তায়েকায়ানেডা িতেযািগতা  
হেয়েছ।েদেশর কেয়ক  জলা দল এ িতেযািগতায় অংশ িনে । সকােল যুব ও ীড়া ম ণালেয়র যু  সিচব ও িত ােনর 
পিরচালক ( শাসন ও অথ)হাওলাদার মা. রিকবুল বারী দু  িতেযািগতার ভ উে াধন কেরন এবং সবাইেক ীড়া সুলভ 
মেনাভাব লালেনর মাধ েম এ িতেযািগতার সাফল  কামনা কেরন।এ সময় তার সােথ িছেলন উপ পিরচালক( িশ ণ) 
শামীমা সা ার িমম,ু উপ পিরচালক ( শাসন) মা. ছিগর হােসন, তায়েকায়ানেডা িবভােগর কাচ মা. নূ ল ইসলাম ও 
ভিলবল িবভােগর কাচ মা.শিফ র রহমান রােসল। তায়েকায়ানেডা িতেযািগতায় ১০  ও ভিলবল িতেযািগতায় ৮  দল 
অংশ িনে । এ িতেযািগতার মাধ েম িবেকএসিপর খেলায়াড়রা িতেযািগতামূলক মেনাভাব চচার সেুযাগ পােব। আগামীকাল 
দু  খলার সমাপনী ও পুর ার দান করা হেব। 

   

   

  



১৪ ম ২০১৮ ি ঃ 
 

সাইফ পাওয়ার ব াটাির ৫ম িবেকএসিপ কাপ (অ: ১৮) ফুটবল টুনােম -২০১৮ 
 
আগামী ১৬-২২ ম িবেকএসিপেত সাইফ পাওয়ার ব াটাির ৫ম িবেকএসিপ কাপ(অ:১৮) ফুটবল টুনােম -২০১৮  হেত 
যাে । িবেকএসিপ’র আেয়াজেন এবং সাইফ পাওয়ার ব াটািরর পৃ েপাষকতায় মাট আট  দেলর অংশ হেণ  হেব এ 
িতেযািগতা। অংশ হণকারী দল েলা হেলা: 
 
১. সাইফ া ং াব(অ:১৮)ফুটবল দল ২. এস এস এ ফুটবল একােডিম, টা াইল 
৩. মুি েযা া সংসদ ীড়া চ   
৪. আছাদু ামান াটস একােডিম, মা ড়া 
৫. সাইফ া ং াব যুব দল  
৬. ল. শখ জামাল ধানমি  াব 
৭. িডএফএ ফুটবল দল, মািনকগ   
৮. িবেকএসিপ 
িব. : নক আউট িভি ক এ িতেযািগতা  িবেকএসিপর িসনেথ ক ফুটবল  
মােঠ অনুি ত হেব। 
 

 

  



১৪ ম ২০১৮ ি ঃ 
িবেকএসিপ’র ীড়া িতভা অে ষেনর এক মােসর িশ ণ ক া  সমা  

 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর ীড়ার মান উ য়েনর লে  িবেকএসিপ কতৃক বা বায়নেযাগ  ক  ‘‘তৃণমূল পযােয় ীড়া িতভা 
অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ কায ম-২০১৮’’ এর ১ম পব শষ হেয়েছ। দেশর ৬৪  জলা থেক বাছাইকৃত ১০০০ জন খেলায়াড়েদর 
িবেকএসিপ ও িবেকএসিপ’র আ িলক িশ ণ ক  সমেূহ ১ মাস ময়ােদর িশ ণ দান করা হয় । ঢাকা িবেকএসিপেত সমাপনী ও 
সনদ দান অনু ােন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর যু  সিচব ও িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ) হাওলাদার মা. রািকবুর 
বারী ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক িবিভ  ীড়া িবভােগর জন িশ ণাথ েদর মােঝ সনদ দান কেরন। এ সময় িবেশষ অিতিথ 
িহেসেব উপি ত িছেলন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর যু  সিচব জনাব মা. শাহালম সরকার, িসিনয়র সহকারী সিচব জনাব মা. 
সামছুল আিরফ ও কেলেজর অধ  ল. কেণল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ। াগত ব ব  রােখন িনং কা-অিডেনটর জনাব মা. 
রাকন উি ন আহেমদ। ১০০০ জেনর মেধ  ৪০০ জনেক ঢাকা িবেকএসিপ ও বাকী ৬০০ জনেক িবেকএসিপ’র আ িলক ক  সমহূ 
চ াম, িসেলট, খুলনা, িদনাজপুর ও বিরশােল সনদ দান করা হয়। িসেলট ও িদনাজপুর আ িলক ক  দ’ু েত সনদ িবতরণ অনু ােন 
জলা শাসকগণ ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন। আগামী ২০ জনু থেক ২ মােসর ক া   হেব। ১০০০ জেনর মধ  থেক 
বাছাইকৃত ৪০০ জনেক বাছাই করা হেব। এরপর থম পেব ২০০ জনেক িনেয় ২মােসর ক া  ও পেরর পেব অবিশ ্  ২০০ জনেক িনেয় 
আরও ১  ২ মােসর ক া  আেয়াজন করা হেব। ২ মাস ময়ােদ অনুি ত এই িশ ণ ক া  হেত চূড়া ভােব বাছাইকৃত যাগ  
িশ ণাথ েদর িবেকএসিপ’র দীঘ ময়াদী িশ ণ কায েম অ ািধকার দয়া হেব। উে খ  ২০১৮ সােল ভিতকৃতেদর ৭০% িছল এ 
কে র িশ ণাথ । 
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A good come back 
 

After losing a nail biting finishing of first match in the Dhaka First Division Cricket 
League 2017–2018 BKSP come back in the second match beating Rupgonj Tigers by 
35 runs on Saturday 12 May 2018 at the Fatullah Cricket Stadium, Narayangonj. 
Winning the toss and decide to bat first, though the outfield was slow but BKSP 
batters have overcome that and after completion of 50 overs BKSP scores 278 for 
9, right hand batter Akbar Ali was successful among them, playing 113 balls who 
scores 112 with 7 fours and 3 sixes and Sifat Islam 41. Chasing 278 Rupgonj could 
reach up to 243 in 46.5 overs for all. Left arm spinner Sifat Islam 3/62, Naushad 
Iqbal 2/51 and Shumon Khan 2/40. 
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িবেকএসিপ’ ত তায়েকায়ানেডা ও ভিলবল িবভােগর কােচস সা িফেকট কাস  
 
িবেকএসিপ’র মৗিলক কায েমর মেধ  কােচস সা িফেকট কাস অন তম।আজ তায়েকায়নেডা ও ভিলবল িবভােগর কােচস সা িফেকট কাস  
হেয়েছ। ২১ িদন ব াপী এ কােসর ভ উে াধন কেরন িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ)হাওলাদার মা. রিকবুল বাির। এসময় আরও উপি ত 
িছেলন উপ পিরচালক ( শাসন) মা. ছিগর হােসন, িনবাহী েকৗশলী শাহ আশরাফ আলী, ীড়ািব ান িবভােগর উপ পিরচালক নুসরাৎ শারমীন ও 
টিনস িবভােগর িচফ কাচ মা. রাকন উি ন আহেমদ। দেশর িবিভ  জলা, িব িবদ ালয়, াব ও জলা ীড়াসং ার আ হীগণ।দ’ু  ীড়া িবভােগ 
১০জন কের মাট ২০ জন এ কােস অংশ িনেয়েছন। অনু ােন আরও উপি ত িছেলন সংি  িবভােগর সকল কাচ এবং সকল ীড়া িবভােগর 
িবভাগীয় ধানগণ। 
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মীলা ফুটবেলর উ য়েন উ তন কমকতাগেণর ািজল ও আেজি না পিরদশন 
 
িবেকএসিপ’র মীলা িশ ণাথ েদর খলাধুলার উ য়েন যুব ও ীড়া ম ণালেয়র সিচব মা. আসাদুল ইসলােমর নতৃে  ০৬ 
সদেস র এক  দল গত ০৪ ম ািজেলর সাও পাওেলা’র উে েশ  ঢাকা ত াগ কেরেছন। দল  ফুটবেলর অন তম পরাশি  
িহেসেব খ াত ািজল ও আেজি না পিরদশেনর মাধ েম ত  ান অজেন িবেশষ ভূিমকা রাখেব। সফরকারী দেলর সদস রা 
হেলন জনাব মা. আসাদুল ইসলাম, সিচব যুব ও ীড়া ম ণালয়, ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান, মহাপিরচালক, 
িবেকএসিপ, মা. ওমর ফা ক, যু  সিচব,যুব ও ীড়া ম ণালয়, সু ত িসকদার, উপ ধান,যুব ও ীড়া ম ণালয়, 
শামীমা সা ার িমম,ু উপ পিরচালক( িশ ণ), িবেকএসিপ ও উ ল চ বত , িচফ কাচ, ফুটবল, িবেকএসিপ। পিরদশন 
দল  আগামী ১৪ ম দেশ ত াবতন করার কথা রেয়েছ। 
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৩য় সাউথ এিশয়ান জিুনয়র এ াথেল  িতেযািগতায় মেয়েদর ৪ x ১০০ িম. 
িরেলেত বাংলােদেশর (িবেকএসিপ) া  পদক অজন 
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BKSP booked in the Super league 
 

Beating Young Pegasus by 13 runs (DLS) BKSP confirmed Super League in the Dhaka First Division 
Cricket League 2017 – 2018 at the BKSP Cricket Ground 4 on Friday 04 May 2018. Winning the toss and 
decided to bat first since the wicket and weather condition was in favour but when score reaches at 168 for 
3 in 33 overs rain starts. As a result the umpires rescheduled the match into 38 overs so after resuming 
the match BKSP could bat only 5 overs and with a ton of Shamim Patwari BKSP finish the stipulated overs 
and scores 231 for 3, Shamim Patwari 103 (56), Fahad Ahmed 71 (102) and Akbar Ali 44 (53). To 
win the match 259 runs was set for Young Pegasus according to DLS method. But Yong Pegasus could 
reach up to 246 for 9. Shumon Khan 2/53, Mukidul Islam 2/47, Sifat Islam 2/41, Abdul Quayum 1/32. 
Shamim Patwari 1/20. 

Report: M Hasan, Chief Coach (Cricket), BKSP 
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Dhaka First Division Cricket League 2017-2018 
 
Match 79, Group B (R-8) Young Pegasus Club vs Bangladesh Krira Shikkha Protisthan 
Bangladesh Krira Shikkha Protisthan : 231/3 (38 ov)  
Young Pegasus Club : 244/9 (38 ov)  
(D/L) Bangladesh Krira Shikkha Protisthan won by 12 runs 


