
৩০ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

ভারেতর কালকাতায় অনুি ত থম আ জািতক জিুনয়র তায়েকায়ানেডা িতেযািগতায় 
িবেকএসিপ ০৫  ণ পদক লাভ কেরেছ।  ণ পদক া রা হেলনঃ- সবুজ শখ (-
৪৪ কিজ), মামুনুর রিশদ (-৪৮ কিজ), রািকবুল ইসলাম (-৬০কিজ), সািমউল হাসান 
(-৬৪ কিজ) এবং মিফদলু ইসলাম (-৬৮ কিজ)।  দেলর অন  দ’ুজন সদস  হেলন মা. 
ইমন ও বাবন।  গত ২৫ িডেস র ০৮ সদস  িবিশ  তায়েকায়ানেডা দল  কালকাতার 
উে েশ  যা া কেরন।  দেলর কােচর দািয়ে  আেছন জনাব মা. নু ল ইসলাম, কাচ 
তায়েকায়ানেডা, িবেকােসিপ।  

   

   

 
  



ভারেতর িদি ’ ত অনুি ত ৭ম আ জািতক কারােত িতেযািগতায় িবেকএ্সিপ ০৬  
ণ ও ০১  রৗপ  পদক অজন কেরেছ।  পদক া রা হেলর- জিহস, আিশ র, 

শাউন, আিসফ ও সাগর।  দেলর কােচর দািয়ে  আেছন জনাব খ কার সালায়মান।  
 

 

 
  



খুলনা মহানগরী ১ম িবভাগ টিবল টিনস লীগ ২০১৬ 
িব. ক. এস.িপ চ াি য়ন 

 
িব. ক.এস.িপ ৩-০ সটএ সানাডা া যুব ীড়া সংসদেক পরািজত কের চ াি য়ন 
হয়।  িব. ক.এস.িপর খেলায়ারবৃ -(১) সাি র (২) ইমন (৩) াধীন (৪) 
দব চাকমা (৫) অ র অনু ােন পুর ার িবতরণ কেরন পুিলশ সুপার জনাব মাঃ 
িনজামুল হক মা া, কাজী শািমম আহসান সাধারণ স াদক খুলনা জলা ীড়া 
সং া, হাসান জিহর মু ল কাষাধ া  ও ধান িশ ক খুলনা জলা ীড়া সং া 
আেরা উপি ত িছেলন খুলনা জলা ীড়া সং ার কমকতাবৃ । গত বছরও 
িব. ক.এস.িপ চ াি য়ন হেয়িছল।  

 

 
  



ী অন ী বাে টবল টুণােমে  িবেকএসিপ চ াি য়ন 
 
 
বাংলােদশ বাে টবল ফডােরশন আেয়ািজত ী অন ী বাে টবল টুণােম -
২০১৬ এর অনু -১৬ ও অনু -১৮ েপ িবেকএসিপ চ াি য়ন হওয়ার 
গৗরব অজন কের।   



২৯ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

গত ২৬ িডেস র ২০১৬ িছল িবেকএসিপ’ ত ২০১৭ সােলর ভিতর াথিমক িনবাচেনর থম িদন।  
ি েকট িবভােগ চ াম ও িসেলেটর ৬১৫ জন ভিত  ু ু েদ ি েকটােরর পরী া নয়া হয়। 
ি েকেটর পাশাপািশ বাংলােদেশর সকল িবভগ থেক এ াথেল ে  ৮৫ জন, আরচ ািরেত ৬১ 
জন,কারােত ২০ জন এবং টিনেস ৫১ জন ু েদ খেলায়াড়রা  াথিমক িনবাচেন অংশ নয়।  
সবেমাট অংশ হণকারীর সংখ া িছল ৪৩২ জন। 
 
 
গত ২৭ িডেস র ২০১৬ িছল িবেকএসিপ’ ত ২০১৭ সােলর ভিতর াথিমক িনবাচেনর ি তীয় 
িদন। ি েকট িবভােগ রাজশাহী ও রংপুর িবভােগর ৭২২ জন ভিত  ু ু েদ ি েকটারেদর পরী া 
নয়া হয়। ি েকেটর পাশাপািশ ফুটবল িবভােগ (চ াম, িসেলট, রাজশাহী ও রংপুর) ৩৪৪ জন 
ছারাও বাংলােদেশর সকল িবভগ থেক বি ং এ ২৭ জন, জেুডােত ৩২ জন, উ েত ২১ জন ও 
তায়েকায়ানেডােত ২০ জন ু েদ খেলায়াড়রা াথিমক িনবাচেন অংশ নয়। মাট অংশ হণকারীর 
সংখ া িছল ১১৬৬ জন। 
 
গত ২৮ িডেস র ২০১৬ িছল িবেকএসিপ’ ত ২০১৭ সােলর ভিতর াথিমক িনবাচেনর তৃতীয় 
িদন। ি েকট িবভােগ বিরশাল ও খুলনা িবভােগর ৬৩৯ জন ভিত  ু ু েদ ি েকটারেদর পরী া 
নয়া হয়। ি েকেটর পাশাপািশ বাংলােদেশর সকল িবভগ থেক সাঁতাের ১৭৩ জন, হিকেত ৯৮ 
জন, বাে টবেল ৩৮ জন এবং ভিলবেল ২৮ জন ু েদ খেলায়াড়রা াথিমক িনবাচেন অংশ নয়। 
সবেমাট অংশ হণকারীর সংখ া িছল ৯৭০ জন। 
 
আজ ২৯ িডেস র ২০১৬ িছল িবেকএসিপ’ ত ২০১৭ সােলর ভিতর াথিমক িনবাচেনর শষ 
িদন। ি েকট িবভােগ ঢাকা ও ময়মনিসংহ িবভােগর ২১০৪ জন ভিত  ু ু েদ ি েকটােরর পরী ায় 
অংশ নয়। ি েকেটর পাশাপািশ ফুটবল িবভােগর (ঢাকা, খুলনা, বিরশাল ও ময়মনিসংহ িবভাগ) 
৫৮৬ জন, বাংলােদেশর সকল িবভগ থেক  িজমন াি ে  ৩০ জন, শূ ং-এ ৮২ জন এবং 
টিবল টিনেস ৪৫ জন ু েদ খেলায়াড় াথিমক িনবাচেন অংশ নয়। সবেমাট অংশ হণকারীর 
সংখ া িছল ২৮৪৭ জন। 
 
* ২০১৭ সােলর ভিতর াথিমক িনবাচেনর সবেশষ িতেবদন :  
ি েকট-৪০৮০ জন, ফুটবল-৯৩০ জন, আরচ াির- ৬১ জন, এ াথেল - ৮৫ জন, টিনস- ২০ 
জন, কারােত- ৫১ জন, বি ং- ২৭ জন, জেুডা- ৩২ জন, উ - ২১ জন, তায়েকায়ানেডা- ২০ 
জন, বাে টবল- ৩২ জন, সাঁতার- ১৭৩ জন, হিক- ৯৮ জন, ভিলবল-২৮ জন, িজমন ািসাট -
৩০ জন, ং- ৮২ জন ও টিবল টিনস- ৪৫ জন।  সবেমাট- ৫৭৬০ জন। 



   
 

   
 

   
 

   
 



   
 

 
 
  



বাংলােদশ জ িরয় কারােত এ ােসািসেয়শন এর আেয়াজেন িবেকএসিপ’র ইনেডার াটস এিরনােত 
শষ হেলা দ’ুিদন ব াপী আ জািতক ইে া-বাংলা জিরয় কারােত িতেযািগতা-২০১৬।  িবেকেল 
সমাপনী ও পুর ার দান অনু ােন ধান অিতিথ িহেসের উপি ত িছেলন যুব ও ীড়া ম ণালেয়র 
মাননীয় িতম ী ড.  বীেরন িশকদার, এমিপ । এ সময় িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন 
িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান,িবিজিবএম, িপিবিজএম, 
এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস, িবেকএসিপর পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এ,িব,এম ল 
আজাদ ও উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমম।ু  এ সময় আরও  উপি ত  িছেলন জ 
িরয় এ ােসািসেয়শেনর সাধারন স াদক ও িতেযািগতার ধান সম য়ক জনাব মা. খােলদ মনসুর 
চৗধুরী।  িতেযািগতায় ভারত ও বাংলােদেশর ায় ১০০ জন জ িরয় কারােত অংশ হণ কেরন।  
 

   
 

   
 

   



   
 

   
 

   
 

  



২৮ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

বাংলােদশ জ িরয় কারােত এ ােসািসেয়শেনর আেয়াজেন িবেকএসিপ ইনেডার এিরনােত  হেয়েছ 
দ’ুিদন ব াপী আ জািতক জিরয় কারােত িতেযািগতা-২০১৬।  সকােল িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক 
ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস ধান 
অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক িতেযািগতার ভ উে াধন কেরন।  িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত 
িছেলন িবেকএসিপর পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এ,িব,এম ল আজাদ, কেলেজর অধ  
ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ ও উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমম।ু  এ 
সময় আরও উপি ত িছেলন জ িরয় এ ােসািসেয়শেনর সভাপিত ও িতেযািগতার ধান সম য়ক 
জনাব মা. খােলদ মনসুর।  আ জািতক এ িতেযািগতায় বাংলােদশ ছারাও ভারত ও নপােলর  
ায় ১০০ জন িতেযাগী অংশ হণ করেছন।  আগামীকাল (২৯ িডেস র) িতেযািগতার সমাপনী 
িদেন যুব ও ীড়া ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ড.  বীেরন িশকদার এমিপ ধান অিতিথ 
িহেসেব উপি ত থাকেত সদয় স িত াপন কেরেছন।  
 

   
 

   
 

  



২৭ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

িবেকএসিপেত হিক কােচস সা ফেকট কাস সমা  

  

আজ িবেকএসিপ’ ত হেয় গল হিক িবভােগর পিরচালনায় কােচস সা ফেকট কােসর সমাপনী 
অিনু ান।িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, 
এএফডি উিস, িপএসিস ধান অিতিথ িহেসেব অনু ােন উপি ত িছেলন। ধান অিতিথ বেলন ‘ িশ ণ কমশালা 
থেক া  ান তৃণমূল পযােয় স ক বা বায়নই হে  এ কমশালার সাফল ।’ িশ ণাথ গণ িনজ িনজ 
এলাকা থেক হিক িতভা অে ষেণর পাইপলাইন িহেসেব িবেকএসিপ’র পােশ থাকার আশাবাদ ব  কেরন। 
মহাপিরচালক মেহাদয় তােদর াবেক াগত জািনেয়  িবেকএসিপ’র প  থেক সবা ক সহেযািগতা দােনর 
কথা বেলন। ২০ িদন ব ািপ অনুি ত এ সা িফেকট কােস দেশর িবিভ  জলা, িবভাগ, ােবর িশ ক ও 
আ হীগণ  অংশ কেরন। এ িশ ণ কােস মাট ২০ জন িশ থ  অংশ িনয়। অনু ােন িবেশষ অিতিথ 
িহেসেব উপি ত িছেলন িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এিবএম ল আজাদ ও উপ-
পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু। এ সময় কমশালার সম য়কারী ও হিক িবভােগর ফ কাচ 
জনাব মা. কাওসার আলী াগত ব ব  রােখন। অনু ােন আরও উপি ত িছেলন ীড়ািব ান িবভােগর 
ভার া  উপ-পিরচালক িমেসস নসুরাৎ শারিমন ও অন ান  কমকতাবৃ । 

   

   

   

  



২৬ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

আজ িছল িবেকএসিপ’ ত ২০১৭ সােলর ভিতর াথিমক িনবাচেনর থম িদন।  ি েকট িবভােগ 
চ াম ও িসেলেটর ৬১৫ জন ভিত  ু ু েদ ি েকটােরর পরী া নয়া হয়।  ি েকেটর পাশাপািশ 
বাংলােদেশর সকল িবভগ থেক এ াথেল ে  ৮৪ জন, আরচ ািরেত ৬১ জন, কারােত ২০ জন এবং 
টিনেস ৫১ জন ু েদ খেলায়াড়রা  াথিমক িনবাচেন অংশ নয় ।  

   

   

   

   



২৫ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ অনূ -১৪ ফুটবল টুনােম  ২০১৬ এ িবেকএসিপ চ াি য়ন 

 
িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , বিরশােল অনিু ত হেয় গল তৃণমলূ কাপ অনূ -১৪ ফুটবল 
টুনােম  ২০১৬ এর ফাইনাল খলা।  থমবােরর মত অনিু ত এ িতেযািগতায় িবেকএসিপ ২-০ 
গােলর ব বধােন বিরশাল িবভােগর মেহ নেন া ফুটবল একােডিমেক পরািজত কের অপরািজত 
চ াি য়ন হবার গৗরব অজন কের।  িবজয়ী দেলর এলমান ও দয় খলার ি তীয়ােধ গাল দ’ু  
কেরন।  সাতিদন ব াপী অনিু ত এ িতেযািগতায় িবেকএসিপ’র দ’ু  ও িবভাগীয় ীড়া সং ার 
আট  দলসহ মাট দশ  দল অংশ হণ কের।  খলা শেষ চ াি য়ন ও রানারআপ দেলর হােত 
মেডল ও িফ তুেলেদন অনু ােনর ধান অিতিথ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর যুব ও ীড়া 
ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ড.  বীেরন িশকদার এমিপ।  এসময় িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত 
িছেলন যুব ও ীড়া ম ণালেয়র সিচব জনাব কাজী আখতার উি ন আহেমদ।  আরও উপি ত 
িছেলন ানীয় সংসদ সদস  িমেসস জবেু সা আফেরাজ, বিরশােলর িডআইিজ জনাব শখ মা ফ 
হাসান এবং িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান, িবিজিবএম, 
িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস। 

   
 

   
  



২৪ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

Match finished within 119.4 overs 
 
BKSP U-18 team wins the second match (22 - 24 December 2016) by an inning 
and 76 runs against Kuhlna Division in the Young Tigers National U-18 
Competition 2016 – 2017 at the Cricket Garden, Rangpur. The match was 
finished before lunch on the second day and played only 119.4 overs. In the 
morning on first day BKSP captain Md. Akbar Ali wins the toss and sends 
Khulna to bat. But no batsman of opponent side could play as per the 
expectation against BKSP bowlers specially left arm off spinner Nawshad Iqbal, 
destroyed the batting line up. Khulna ends their first innings when they score only 91 
in 34.2 overs. Nawshad Iqbal 12-2-26-2 and another right arm off spinner Fazly Rabbi 
takes 3.2-1-2-3. BKSP in the first innings could not score high and bats up to 61.1 
overs when reached 61.1 overs, but it was a huge score for the opponent. Among the 
BKSP batters Mahmudul Hasan 54 (75), Captain Akbar Ali 57 (91) and Sadaman 
Rahman 52 (90). 
 
In the second innings of Khulna again same picture appeared no batter could make 
shield against the BKSP bowlers they score onl 61 for all in 25.1 overs. BKSP’s left 
arm spinner proves his talent and superiority and again he was successful, his bowling 
analysis is 11.1-5-20-5 and Hasan Murad 3 for 10. For a remarkable performance 
Nawshad Iqbal of BKSP awarded man of the match. 
 
Brief scores: Khulna Division 1st innings 91/10 in 34.2 overs, Nawshad Iqbal 5/26, 
Fazly Rabbi 3/2. BKSP 1st innings 219 for all in 61.1 overs, Mahmudul Hasan 54, 
Akabar Ali 57, Sadman Rahman 52. Khulna 2nd innings 61 all out in 25.1 overs. 
Nawshad Iqbal 5/20, Hasan Murad 3/10. 
Results: BKSP won by an inning and 76 runs. 
Man of the match: Nawshad Iqbal (BKSP) 
  



 
৪০ তম জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা ২০১৬-এ িবেকএসিপ 

 
 
৪০ তম জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা ২০১৬-এ িবেকএসিপর ০৩ সেদস  দল 
অংশ িনেয় ০১  ণ, ০১  রৗপ  ও ০১  তা  পদক আজন কের। শখ 
আশরাফু মান রিচ ১ম বার জাতীয় পযায় আংশ িনেয়ই ৪০০ িমটার ীে  ণ 
পদক অজন কের। সময় ৪৮.৬৬ সেক , মাঃ সাইফুল ইসমাইল সািন ২০০িমটার 
ীে  ২য় রৗপ , সময় ২১.৬৬ সেক  যা গত বছর থেক ০.২০ সেক  কম 

এবং লাবিন আ র মঘলা ও ১ম বার জাতীয় তা  পদক অজন কের দু  অিত ম 
কের ৯.৮৬িমটার। 
  



২৩ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ অনূ -১৪ ফুটবল টুনােম  ২০১৬ 

 

২য় সিমফাইনাল ম াচ এর িরেপাট: 

 
 তািরখ: ২৩.১২.১৬ িবকাল: ২.৪৫িম. ভনু : িবেকএসিপ আ. . ক. বিরশাল 
 
 মেহ নেন া ফুটবল একােডমী, বিরশাল িবভাগ বনাম ভূইয়া ফুটবল একােডমী, 

ময়মনিসংহ িবভাগ।  
 
 টুনােমে র িতদি তাপূণ ২য় সিমফাইনােল বিরশােলর মেহ নেন া ফুটবল একােডমী 

৩-১ গােল ময়মনিসংহ িবভােগর ভূইয়া ফুটবল একােডিম দল ক হািরেয় ফাইনােল 

উিনত হয়।  

 ারার: বিরশাল- গালাম রাি  ১০ নং জািসধারী ২  (৫ও ১৮ িমিনেট) এবং 

আসুদলু ইসলাম ১  (৫৪ িম.) গাল কের।  

ময়মনিসংহ িবভােগর পে  িরয়াদলু হক শা  ৩৮ িম. দেলর পে  একমা  গাল 

কের।  

আজেকর ২য় সিমফাইনাল খলায় ধান অিতিথ িহেসেব মােঠ উপি ত িছেলন বিরশাল 
রে র স ািনত িড.আই.িজ. শখ মাহা দ মারফ হাসান, িব িপ এম।  উে খ  আজেকর 
ধান অিতিথ ব ি গত ভােব িবজয়ী দলেক ২০০০০/- টাকা এবং আজেকর সরা 
খেলায়াড় (আসুদলু ইসলাম ৭নং জাস ধারী, বিরশাল) ক ৫০০০/- টাকা পু ার দান 
কেরন।  
  



২২ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

িবেকএসিপর ীড়া িতভা িশ ণ িশিবর  সমা  
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর ীড়ার মান উ য়েনর লে  িবেকএসিপ কতৃক বা বায়নেযাগ  ক  ‘‘তৃণমলূ 

পযােয় ীড়া িতভা অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ কায ম-২০১৫-১৭’এর ২য় পব শষ হেয়েছ। দেশর ৬৪  
জলা থেক বাছাইকৃত ১০০০ জন খেলায়াড়েদর  িবেকএসিপ ও  িবেকএসিপর আ িলক িশ ণ ক  সমেূহ 
থেম ১ মাস ময়ােদর এবং পরবত েত বাছাইকৃতেদর মধ  থেক ২০০ জনেক ধারাবিহক ভােব ৪ মাস ময়ােদর 

িশ ণ ক া  ঢাকা, চ াম ও বিরশােল িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক  থেক িশ ণ দান করা হয় । 
চ াম িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ কে  ৪ মাস ক াে র সমাপনী ও সনদ দান অনু ােন িবেকএসিপ’র 
মহা পিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম,এনিডিস, এএফডি উিস, 
িপএসিস ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক  ৭৪ জন ি েকট িশ ণাথ েদর মােঝ সনদ দান কেরন।  এ সময় 
িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মা. মাশারফ হােসন মা া।  বিরশাল 
আ িলক িশ ণ কে  ২৫ জন ফুটবল িশ ণাথ েদর মােঝ ধান অিতিথ িহেসেব সনদ িবতরন কেরন 
িবেকএসিপ কেলেজর অধ  ল কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ এবং ঢাকা িবেকএসিপ’ ত িবিভ  ীড়া 
িবভােগর ১০৯ জন িশ ণাথ েদর মােঝ ধান অিতিথ িহেসেব সনদ দান কেরন উপ-পিরচালক ( িশ ণ) 
শামীমা সা ার িমম।ু  এ সময় াগত ব ব  রােখন িনং কা-অিডেনটর মা. কাওসার আলী এবং ধন বাদ 
াপন কেরন  জনাব শাহ আশরাফ আলী, িনবাহী েকৗশলী, িবেকএসিপ।  আগামী ফ য়াির’২০১৭ থেক এ 
কে র ৩য় পেবর াথিমক বাছাই কায ম  হেব।  ৪ মাস ময়ােদ অনিু 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  ২০১৬ সােল  ভিতকৃত  ১২৯ জেনর মেধ  ৭৯ জনই িছল এ কে র িশ ণাথ  । 

 

 



িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ অনূ -১৪ ফুটবল টুনােম  ২০১৬ 

 

১ম সিমফাইনাল ম াচ এর িরেপাট: 
 তািরখ: ২২.১২.১৬ িবকাল: ২.৪৫িম. ভনু : িবেকএসিপ আ. . ক. বিরশাল 
 
 িবেকএসিপ তৃণমূল বনাম িবেকএসিপ অনূ -১৪।  
 
 টুনােমে র থম সিমফাইনােল িবেকএসিপ অনু -১৪ ফুটবল দল িবেকএসিপ তৃণমূল 

ফুটবল দলেক ৫-০ গােলর ব বধােন হািরেয় ফাইনােল উিনত হয়।  

 ারার: ভ সরকার ১  (৩িম.), এলমান রহমান ২  (৩১ ও ৩৩িম), রািফউ 

তাহিসন (৪২িম.), ই ািহম শখ (৫২িম.)।  

 

আগামীকাল একই সময় ও ভনু েত ২য় সিমফাইনাল অনুি ত হেব মেহ নেন া ফুটবেল 
একােডমী বিরশাল িবভাগ বনাম ভূইয়া ফুটবল একােডমী ময়মনিসংহ িবভােগর মেধ ।  
  



২১ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

we‡KGmwc Z…Yg~j Kvc Abya©-14 wµ‡KU U‚Y©v‡g›U 2016 

ev›`ievb †Rjv Abya©-14 `j‡KK 60 iv‡bi wekvj e¨eav‡b nvwi‡q 

U~Y©v‡g›U-Gi P¨vw¤úqb †dwb †Rj vAbya©-14 `j 

 

AvR 21 wW‡m¤î 2016 mvMwiKv¯’ wefvMxq gwnjv µxov Kg‡cø· gv‡V AbywôZ U‚b©v‡g›U-Gi dvBbvj †Ljvq 

ev›`ievb †Rjv‡K 60 iv‡bi wekvj e¨eav‡b nvwi‡q U~Y©v‡g›U-Gi P¨vw¤úqb nIqvi †MŠie AR©b Ki‡jv †dwb †Rjv 

Abya©-14 `j| U‡m ‡n‡I e¨vU Ki‡Z ‡b‡g wba©vwiZ 35 Ifv‡i 9 DB‡KU nvwi‡q 130 ivb msMÖn K‡i †dbx †Rjv| 

`‡ji c‡ÿ ivwKeyj 13, Zvnwg` 13, kvnwiqvi 28, Avkivdzj 10, Avwgiæj 12, AvwZKzj 20 ivb K‡ib| 

ev›`ievb `‡ji kwn`yj 14 iv‡b 3 DB‡KU, Beªvwng 29 iv‡b 1 DB‡KU, IgidviæK 13 iv‡b 1 DB‡KU, BkwZqvK 

20 iv‡b 2 DB‡KU, kvš‘by 26 iv‡b 2 DB‡KU `Lj K‡ib| Rev‡e ev›`ievb †Rjv 27.3 Ifv‡I meKwU DB‡KU 

nvwi‡q 70 ivb Zzj‡Z mg_© nq| `‡ji c‡ÿ kwn`yj 15, BkwZqvK 25 ivb K‡ib| †dbx †Rjvi AvwZKzj 17 iv‡b 

1 DB‡KU, nvwg` 19 iv‡b 3 DB‡KU, mv¾v`yj 14 iv‡b 2 DB‡KU, kvnwiqvi 8 iv‡b 2 DB‡KU jvf K‡ib|  

†dbxi AvwZKzj Bmjvg g¨vb Ad `¨v g¨vP wbe©vwPZ nb| 

 

‡Ljv †k‡l mgvcbx I cyi¯‹vi weZiYx Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡eDcw¯’Z wQ‡jb Avjnv¾¡ Av R g bvwQi DÏxb, 

gvbbxq †gqi, PÆMÖvg wmwUK‡c©v‡ikb Ges mn-mfvcwZ, evsjv‡`k wµ‡KU †evW©, we‡kl AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z 

wQ‡jb we‡MÖwWqvi †Rbv‡ij ‡gv. mvgQzi ingvb, bgbm, pbgm, ndc, afwc, psc, gnvcwiPvjK, we‡KGmwc; 

Rbve ‡gv. †gvkvid †nv‡mb †gvjøv, cwiPvjK (cÖwkÿY), we‡KGmwc, XvKv, Avjnv¾¡ wbQvi DwÏb Avn‡g`, c¨v‡bj 

†gqi, PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb, Avjnv¾¡ wmivR DwÏb †gv. AvjgMxi, mvaviY m¤úv`K, PÆMÖvg wefvMxq µxov 

ms¯’v, Rbve gvmy` nvmvb, Pxd †KvP, we‡KGmwc, Rbve GmGg Avmv`yj nK, fvicÖvß Dc-cwiPvjK, we‡KGmwc, 

PÆMÖvg; Rbve Avwgbyj Bmjvg, hyM¥ m¤úv`K, wm‡R‡KGm; Avjnv¾¡ w``viæj Avjg †PŠayix, m`m¨, wm‡R‡KGm; 

Rbve dR‡j evix Lvb iæ‡ej, †fb ÿ g¨v‡bRvi, wewmwe, PÆMÖvg| Abyôvb mÂvjbv K‡ib wgwWqv e¨w³Z¡ mvBdzj 

Avjg evey| Abyôv‡b Dcw¯’Z AwZw_e„›`‡K we‡KGmwcÕi cÿ †_‡K m¤§vbbv †µ÷ cÖ̀ vb Kiv nq|  

 

dvBbvj †Ljvq 20 ivb Ges 1 DB‡KU wb‡q dvBbvj †Ljvi †miv †L‡jvqvo wbe©vwPZ n‡q‡Qb †dbx †Rjvi AvwZKzj 

Bmjvg| 119 ivb msMÖn K‡i U‚Y©v‡g‡›Ui †miv e¨vUm g¨vb wbe©vwPZ n‡q‡Qb ‡dbx †Rjvi kvnwiqvi †nv‡mb| 11wU 

DB‡KU msMÖn K‡i U‚Y©v‡g‡›Ui †miv †evjvi wbe©vwPZ n‡q‡Qb ev›`ievb †Rjvi BmwZqvK Avn‡g`| me©‡gvU 119 

ivb Ges 7 DB‡KU `Lj K‡i U‚Y©v‡g‡›Ui †miv †L‡jvqvo wbe©vwPZ n‡q‡Qb †dbx †Rjvi kvnwiqvi †nv‡mb| 

 

  



 

  



 



িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ অনূ -১৪ ফুটবল টুনােম  ২০১৬ 
 

ম াচ িরেপাট: 
 

 তািরখ: ২১.১২.১৬ িবকাল: ২.১৫িম. ভনু : িবেকএসিপ আ. . ক. বিরশাল 
 

 িদেনর ১ম ম াচ নয়াপু র সাজােনা বাগান ফুটবল একােডমী বনাম  এস িব আলী 
ফুটবল একােডমী, খুলনা িবভাগ।  

 

 এস িব আলী ফুটবল একােডমীর ১৮ ন র জািস পিরিহত খেলায়াড় ইসমাইল খলার 
১৮ িমিনেট দেলর পে  একমা  গাল  কের।  
 

 িদেনর ২য় ম াচ িবেকএসিপ তৃণমূল বনাম  মেহ নেন া ফুটবল একােডমী, বিরশাল 
িবভাগ।  

 

 গালাম রাি র একমা  গােল িবেকএসিপ তৃণমূল ফুটবল দলেক হািরেয় প চ াি য়ন 
হেয় সিমফাইনােল উি ত হয় মেহ নেন া ফুটবল একােডমী দল।  িবেকএসিপ তৃণমূল 
ফুটবল দল প রানার-আপ হেয় সিমফাইনােল উেঠ।  

 
 িদেনর ৩য় ম াচ িবেকএসিপ অনূ -১৪ বনাম  বাংলােদশ বেয়জ াব ফূটবল 

একােডমী, চ াম িবভাগ।  
 

 ১১-০ গােল িবেকএসিপ অনূ -১৪ ফুটবল দল জিয় হয়।  
 
ারার: তৗিহদলু ইসলাম দয় ১  (২৪ িমিনেট), এলমান রহমান ৬  (৩৩, ৩৯, 

৪১, ৪৬, ৪৮, ৫৮িমিনেট) রািকবুল ১ , শখ মারসািলন ১ , ভ সরকার ১৮, 
রািফউ তাহিসন ২১ িমিনেট গাল েলা কের।  
 
১ম সিমফাইনাল : িবেকএসিপ অনূ -১৪  বনাম িবেকএসিপ তৃণমূল ২২ িডেস র ২০১৬ 
তািরখ িবকাল ২.৪৫ টা।  
 
২য় সিমফাইনাল : মেহ নেন া ফুটবল একােডমী বিরশাল  বনাম  ভূইয়া ফূটবল 
এক ডিম, ময়মনিসংহ িবভাগ, ২৩ িডেস র িবকাল ২.৪৫ িম. 
  



 

 
  



৪৫ তম মহান জাতীয় িদবস িসিনয়র, জিুনয়র ও বািলকা বি ং িতেযািগতা-২০১৬ 
 
গত ১৮-১৯ িডেস র ঢাকা মিতিঝল বি ং িডয়ােম অনুি ত হেয় গল ৪৫ তম মহান 
জাতীয় িদবস িসিনয়র, জিুনয়র ও বািলকা বি ং িতেযািগতা-২০১৬। িবেকএসিপ জুিনয়র 
বালক ও বািলকা েপ চ াি য়ন হবার গৗরব অজন কেরেছ । জিুনয়র বালক েপ 
িবেকএসিপ ০৩  ণ (জা ার,শাহীন ও আিজম)ও ০১  রৗপ   পদক(কাওসার), 
িসিনয়র েপ ০১  রৗপ  (আজহার) ও জিুনয়র বািলকা েপ ০১  ণ (ফারজানা) 
ও ০১   রৗপ  (জা াতুল) পদক লাভ কের।িবেকএসিপ দেলর কাচ কাম ম ােনজােরর 
দািয়ে  িছেলন জনাব মা.আবু সুিফয়ান িচশতী ও সহকারী কােচর দািয়ে  িছেলন জনাব 
মা. আিরফুল কিরম ভাষন।বাংলােদশ এ ােমচার বি ং ফডােরশন আেয়ািজত এ 
িতেযািগতায় মাট ১২  দল অংশ নয়।  িতেযািগতা শেষ িবএিবএফ এর সভাপিত ও 
ময়মনিসংহ ক া নেমে র িজওিস ল. জনােরল আিজজ আহেমদ িবজয়ীেদর মােঝ পুর ার 
দান কেরন। 

    
 

 
  



২০ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

২০/১২/২০১৬ তািরখ িবকাল ৩.০০ ঘ কায় িবেকএসিপ’র আ িলক িশ ণ 
ক , িসেলেট বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ) ও বাংলােদশ 
ফুটবল ফডােরশেনর িতিনিধ ক  সেরজিমেন পিরদশন কের কে র াবর 
ও অ াবর স ি  বাংলােদশ ফুটবল হ া র ও হণ কায স  হয়। 

   
 

   
  



we‡KGmwc Z…Yg~jKvcAbya©-14 wµ‡KU U‚Y©v‡g›U 2016 

dvBbv‡j ev›`ievb Abya©-14 `j 

6ô w`‡bi 1g †Ljvq PÆMÖvg Abya©-14 `j‡K civwRZ K‡i ‡mwgdvBbv‡j †Mj we‡KGmwc jvj 

Abya©-14 `j| 

w`‡bi 2q †Ljvq ‡mwgdvBbv‡j we‡KGmwc jvj`j‡K nvwi‡q dvBbv‡j ev›`ievb Abya©-14 `j 

 

 

AvR 20 wW‡m¤^i 2016 mKvj 8.45wg-GmvMwiKv ’̄ wefvMxq gwnjv µxov Kg‡cø· 

gv‡V AbywôZ 6ô w`‡bi 1g g¨v‡P we‡KGmwc jvj Abya©-14 `j 8 iv‡b civwRZ K‡i‡Q PÆMÖvg †Rjv 

Abya©-14 `j‡K| U‡m wR‡Z e¨vwUs Ki‡Z †b‡g we‡KGmwc jvj `j wba©vwiZ 25Ifv‡i7 DB‡KU nvwi‡q 

124 ivb msMÖn K‡i| `‡ji c‡ÿ I‡cbvi ivwKeyj 53, Zvbwfi 18, gvnvw_i 24 ivbK‡ib| PÆMÖvg `‡ji 

†gvRvwn` 13 iv‡b 1 DB‡KU, bvBg 23 iv‡b 2 DB‡KU, Bgivb 19 iv‡b 2 DB‡KU GesAvwZK 26 iv‡b 2 

DB‡KU `Lj K‡ib| Rev‡e PÆMÖvg 24.5 Ifv‡i meKwU DB‡KU nvwi‡q 116 ivb Zzj‡Z mg_© nq| `‡ji 

c‡ÿ bvBg 33, AvwZK 20, Zvbwfi 22 ivb K‡ib| we‡KGmwci wi`Iqvb 19 iv‡b 3 DB‡KU, wRnvb 19 

iv‡b 1 DB‡KU, ivwKeyj 18 iv‡b 4 DB‡KU Ges mv`gvb 12 iv‡b 2 DB‡KU `Lj K‡ib| we‡KGmwci 

ivwKeyj g¨vb Ad `¨v g¨vP wbe©vwPZ nb| Zvi nv‡Z Uªwd Zz‡j †`b we‡KGmwci cÖavb †KvP gvmy` 

nvmvb|  

 

ỳcyi 1 Uvq ïi ænIqv 2q g¨v‡P ev›`ievb †Rjv Abya©-14 `j 3 DB‡K‡U nvwi‡q‡Q we‡KGmwc jvj `j‡K| 

U‡m wR‡Z we‡KGmwc jvj `j wba©vwiZ 25 Ifv‡I meKwU DB‡KU nvwi‡q 114 ivb msMÖn K‡i| Zvbwfi 

17, wi`Iqvb 28, mv`gvb 16 ivb K‡ib| ev›`ievb `‡ji kwn ỳj 11 iv‡b 1 DB‡KU, kvšÍby 8 iv‡b 1 

DB‡KU, IgidviæK 20 iv‡b 3 DB‡KU, BmwZqvK 15 iv‡b 2 DB‡KU, Avkivdzj 15 iv‡b 1 DB‡KU Ges 

Beªvwng 2 iv‡b 1 DB‡KU msMÖn K‡ib| Rev‡e ev›`ievb †Rjv Abya©-14 `j 23 Ifv‡i 7 DB‡K‡Ui 

wewbg‡q R‡qi jÿ¨ ‡cŠ‡Q hvq| ev›`ievb †Rjvi kvšÍby 15, widvZ 27, IgidviæK 13 Ges byiæj 

Bmjvg 27 ivb K‡ib| we‡KGmwci wi`Iqvb 9 iv‡b 3 DB‡KU, mv`gvb 20 iv‡b 1 DB‡KU, Ges 

gvnvw_i 16 iv‡b 1 DB‡KU jvf K‡ib| ev›`ievb `‡ji ‡gv. IgidviæK g¨vb Ad `¨v g¨vP wbe©vwPZ nb| 

Zvinv‡Z UªwdZz‡j †`b mv‡eK wewmwe cwiPvjK †mwjg Av‡e`xb †PŠayix| AvMvgxKvj mKvj 9Uvq 

U‚Y©v‡g‡›Ui dvBbvj †Ljvq †dbx Abya©-14 `‡ji mv‡_ jo‡e ev›`ievb Abya©-14 `j| 

  

  



িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ অনূ -১৪ ফুটবল টুনােম  ২০১৬ 

ম াচ িরেপাট: 
 তািরখ: ২0.১২.১৬ িবকাল: ২.১৫িম. ভনু : িবেকএসিপ আ. . ক. বিরশাল 
 
 িদেনর ২য় ম াচ িবেকএসিপ তৃণমূল বনাম  এস িব আলী ফুটবল একােডমী, খুলনা 

িবভাগ।  
 
 খলা  ৭-০ গােল িবেকএসিপ তৃণমূল ফুটবল দল জিয় হয়।  
 
 ারার: িমরাজলু ইসলাম ২  (৬ও১৮ িমিনেট) এবং আল িমরাদ, আরমান ফয়সাল, 

অনব, জয় লাল, েসনিজতৎ এক  কের গাল কের।  
 

 

 িদেনর ৩য় ম াচ িবেকএসিপ অনূ -১৪ বনাম  ভূইয়া ফুটবল একােডমী, ময়মনিসংহ 
িবভাগ।  

 
 ৩-০ গােল িবেকএসিপ অনূ -১৪ ফুটবল দল জিয় হয়। 
 

 ারার: তৗিহদলু ইসলাম দয় ২  (৪০ ও ৫৯ িমিনেট) অপর গাল  কেরন 
এলমান রহমান ২৪িমিনেট।  

 

  



১৯ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

we‡KGmwc Z…Yg~j Kvc Abya©-14 wµ‡KU U‚Y©v‡g›U 2016 

we-MÖæ‡cig¨v‡P Rq Zy‡j wbj PÆMÖvg I ev›`ievb  

 

A`¨ 19 wW‡m¤î 2016 mKvj 8.45wg-G  mvMwiKv ’̄ wefvMxq gwnjv µxov Kg‡cø· 

gv‡V AbywôZ 5gw`‡bi 1g g¨v‡P PÆMÖvg†Rjv Abya©-14 `j 22 iv‡b LvMovQwo `j‡K civwRZ K‡i‡Q| 

U‡m wR‡Z e¨vwUs Ki‡Z †b‡g PÆMÖvg †Rjv Abya©-14 `j wba©vwiZ 25 Ifv‡i 5 DB‡KUnvwi‡q 130 ivb 

msMÖn K‡i| `‡ji c‡ÿ I‡cbvi Avigvb 24, dqmvj48I bvBgDwÏb 11 ivb K‡ib| LvMoQwoi mvBdzj 

30 iv‡b 1 DB‡KU, mvwKe 21 iv‡b 1 DB‡KU Ges wPs¸ gvigv 16 iv‡b 1 DB‡KU `Lj K‡ib| Rev‡e 

LvMovQwo wba©vwiZ25 Ifv‡i 8 DB‡K‡Ui wewbg‡q 108 ivb Zzj‡Z mg_© nq| `‡ji c‡ÿ †Zvdv‡qj 14, 

dinv` 10, bRiæj 11, mvwKe 10 Ges mvBdzj 14 ivb msMÖn K‡ib| PÆMÖv‡gi mvnwiqvi 19 iv‡b 2 

DB‡KU, bvBgywÏb 11 iv‡b 2 DB‡KU, bv‡qeyj 20 iv‡b 1 DB‡KU Ges Rvwn ỳj 13 iv‡b 1 DB‡KU `Lj 

K‡ib| PÆMÖv‡gi dqmvj Avn‡g` g¨v‡Pi g¨vb Ad `¨v g¨vP wbe©vwPZ nb|Zvi nv‡Z Uªwd Zz‡j †`b mv‡eK 

RvZxq wµ‡KUvi bvwdm BKevj Lvb|  

 

ỳcyi 1 Uvq ïiæ nIqv 2q g¨v‡P ev›`ievb †Rjv Abya©-14 `j 8 DB‡K‡Ui wekvj e¨eav‡b K·evRvi 

`j‡K nvwi‡q‡Q|U‡m wR‡Z K·evRvi `j23.3 Ifv‡i meKwU DB‡KU nvwi‡q 76 ivb msMÖn K‡i| 

bvRgyj 7 Ges †Zvwn ỳj 8 ivb K‡ib| ev›`ievb `‡ji byiæj 19 iv‡b 1 DB‡KU, widvZ 9 iv‡b 1 

DB‡KU, Igi 14 iv‡b 2 DB‡KU, BmwZqvK 18 iv‡b 3 DB‡KU, kvšÍby 7 iv‡b 2 DB‡KU msMÖn K‡ib| 

Rev‡e ev›`ievb †Rjv Abya©-14 `j 18.3 Ifv‡i 2 DB‡K‡Ui wewbg‡q R‡qi jÿ¨ ‡cŠ‡Q hvq| ev›`ievb 

†Rjvi I‡cbvi kwn ỳj 37, BmwZqvK 15 I Avkivdzj †mvnvb 13 ivb msMÖn K‡ib| K·evRvi Abya©-14  

`‡ji kwn ỳj 21 iv‡b 1 DB‡KU Ges †ZŠwmd 12 iv‡b 1 DB‡KU jvf K‡ib| ev›`ievb †Rjv Abya©-14 

`‡ji AwabvqK BmwZqvK Avn‡g`AjivDÐ ˆbcyb¨ ‡`wL‡q G g¨v‡Pi g¨vb Ad `¨v g¨vP wbe©vwPZ nb| Zvi 

nv‡Z Uªwd Zz‡j †`b mv‡eK RvZxq wµ‡KUvi myjZvb Av‡e`xb †PŠayix| 

 

   

 

  



১ম ম াচ সকাল: ৭.৩০িম. ভনু : িবেকএসিপ আ. . ক. বিরশাল 
নয়াপু র সাজােনাবাগান ফুটবল একােডিম, রংপুর বনাম  িবেকএসিপ তৃণমূল 
 
িবেকএসিপ ৫-০ গােল নয়াপু র সাজােনাবাগান ফুটবল একােডমীেক হারায়।  
 
ারার:  

জিয় দেলর ১০নং জািসধারী মরাজলু ইসলাম ২, ৩৫ ও ৪৬ িমিনেট িতন  গাল 
কের হ াি ক কের অবিশ  গাল দু  কের আল িমরাদ।  
 
 
২য় ম াচ   িবকাল: ২.১৫িম.  ভনু : িবেকএসিপ আ. . ক. বিরশাল 
মেহ নেন া ফুটবল একােডমী  বনাম  এস িব আলী ফুটবল একােডমী 
 
িদেনর ি তীয় খলায় মেহ নেন া ফুটবল একােডমী ১০-০১ গােল এস িব আিল ফুটবল 
একােডমী ক পরািজত কের। িজিয় দেলর গালাম রাি  একাই ৬  গাল কের, অবিশ  
দু  গাল কের আসাদলু ইসলাম।  
 
 
তয় ম াচ  িবকাল:  ৩.৩০ িম.  ভনু  িবেকএসিপ আ. . ক. বিরশাল 
িকেশার ফুটবল একােডিম    বনাম   ভূইয়া ফুটবল একােডিম 
 
িদেনর তৃতীয় খলায় ভূইয়া ফুটবল একােডমী ২-১ গােল িকেশার ফুটবল একােডমীেক 
হারায়।জিয় দেলর পে  িরয়াদ এবং রিকবুল ৩৭ ও ৪৮ িমিনেট গাল দু  কের অপরপে  
িবিজত দেলর পে  একমা  গাল  কের অিমত হাসান ৪৪িমিনেট।  

 
  



১৮ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

we‡KGmwc Z…Yg~j Kvc Abya©-14 wµ‡KU U‚Y©v‡g›U 2016 

we-MÖæ‡cig¨v‡P Rq Zy‡j wbj K·evRvi I ev›`ievb 

 

A`¨ 18 wW‡m¤̂i 2016 mKvj ‡cŠ‡b 9Uvq  mvMwiKv¯’ wefvMxq gwnjv µxov Kg‡cø· gv‡V AbywôZ 

4_©w`‡bi 1g g¨v‡P K·evRvi †Rjv Abya©-14 `j 25 iv‡b we‡KGmwc njy` `j‡K civwRZ K‡i‡Q| U‡m 

‡n‡ie¨vwUs Ki‡Z †b‡g K·evRvi †Rjv Abya©-14 `j wba©vwiZ 25 Ifv‡i 9 DB‡KUnvwi‡q 129 ivb msMÖn 

K‡i| `‡ji c‡ÿ I‡cbvi ivBnvb Kwei 50,kwn ỳj 16 I †ZŠwmd 14 ivb K‡ib| we‡KGmwc njy` `‡ji 

iIbK4 iv‡b 3IZvbwRe36 iv‡b 3 DB‡KU `Lj K‡ib| Rev‡e we‡KGmwc Abya©-14 njy` `j 

wba©vwiZ25 Ifv‡i 7 DB‡K‡Ui wewbg‡q 104 ivb Zzj‡Z mg_© nq| `‡ji c‡ÿ Avkivdzj nvmvb54 ivb 

msMÖn K‡ib| K·evRv‡ii ‡ZŠwmd 8 iv‡b 1 I ivBnvb Kwei12 iv‡b 1 DB‡KU `Lj K‡ib| we‡KGmwc 

njy` `‡ji ZvbwRe Avjg g¨v‡Pig¨vb Ad `¨v g¨vP wbe©vwPZ nb| Zvi nv‡Z Uªwd Zz‡j †`b mv‡eK RvZxq 

wµ‡KUvi I wewmwe nvB cvidig¨vÝ †KvP byiæj Av‡e`xb †bv‡ej| 

 

ỳcyi 1 Uvq ïiæ nIqv 2q g¨v‡P ev›`ievb †Rjv Abya©-14 `j 9 DB‡K‡Ui wekvj e¨eav‡bwe‡KGmwc 

Abya©-14 mv`v `j‡K nvwi‡qUzY©v‡g‡È Zv‡`i ïf m~Pbv K‡i| U‡m wR‡Z we‡KGmwc Abya©-14 mv`v 

`jwba©vwiZ 25 Ifv‡i 9 DB‡KU nvwi‡q 81 ivb msMÖn K‡i| we‡KGmwc Abya©-14 mv`v `‡ji wRmvb 

cv‡Uvqvix (Act) 22 I AvivdvZ 13 ivb msMÖn K‡ib|ev›`ievb †Rjvi BmwZqvK Avn‡g`18 iv‡b 

4  I  byiæj Bmjvg 13 iv‡b 2  DB‡KU `Lj K‡ib| Rev‡eev›`ievb †Rjv Abya©-14 `j 11.3 Ifv‡i 1 

DB‡K‡Ui wewbg‡q R‡qi jÿ¨ 82 iv‡b ‡cŧŠ‡Q hvq| ev›`ievb †Rjvi I‡cbvi BmwZqvK Avn‡g` (Act) 

26 I Avkivdzj †mvnvb (Act)29 ivb msMÖn K‡ib| we‡KGmwc Abya©-14 mv`v `‡ji gvRnviyj GKgvÎ 

DB‡KUwU jvf K‡ib|ev›`ievb †Rjv Abya©-14 `‡ji AwabvqK BmwZqvK Avn‡g`AjivDÐ ˆbcyb¨ 

‡`wL‡qG g¨v‡Pi g¨vb Ad `¨v g¨vP wbe©vwPZ nb| Zvi nv‡Z Uªwd Zz‡j †`b mv‡eK RvZxq wµ‡KUvi Gm 

Gg kwn ỳj Bmjvg| 

 

 

 

  



িবেকএসিপ তৃণমূল কাপ অনূ -১৪ ফুটবল টুনােম  ২০১৬ 

  

নবীন খেলায়াড়েদর িতেযািগতায় অংশ হেণর সুেযাগ সৃি  এবং িতভাবান খেলায়াড় বাছােয়র 
লে ্  অদ  ১৮ িডেস র ২০১৬ তািরখ থেক িবেকএসিপর আ িলক িশ ণ ক , বিরশােল 
থমবােরর মত  হল “িবেকএসিপ তৃণমূল কাপ অনূ -১৪ ফুটবল টুনােম  

২০১৬”।িবেকএসিপ কেলেজর অধ  ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ িতেযািগতার ভ 
উে াধন কেরন।েদেশর সকল িবভাগ থেক এক  কের একােডমী ফুটবল দল, িবেকএসিপর তৃণমূল 
কে র ১  দল ও িবেকএসিপর এক  দল সহ মাট ১০  দল িনেয় লীগ কাম নক-আউট 
িভি েত টুনােম  অনিু ত হেব। অংশ হণকারী িত  দল এখােন ননু তম ৪  খলায় 
িতেযািগতা করার সুেযাগ পােব। টুনােমে র ফাইনাল খলা অনিু ত হেব আগামী ২৫ িডেস র 
২০১৬ তািরখ। যুব ও ি ড়া ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ড.  বীেরন িশকদার এম িপ মেহাদয় 
উ  টুনােমে র ফাইনাল খলার পুর ার িবতরণ করার জন  সদয় স িত াপন কেরেছন। 

  

১ম ম াচ সকাল: ৭.৩০িম. ভনু : িবেকএসিপ আ. . ক. বিরশাল 

এস িব আলী ফুটবল একােডিম, খুলনা বনাম রিবর বাজার ফুটবল একােডিম, িসেলট 
িবভাগ 

টুনােমে র থম খলায় রিবর বাজার ফুটবল একােডিম ৮-১ গােল এস িব আিল ফুটবল 
একােডিমেক পরািজত কের ভ সূচনা কের। 

২য় ম াচ সকাল: ৯.০০ টা ভনু : িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , বিরশাল 

ভূইয়া ফুটবল একােডিম ময়মনিসংহ িবভাগ ৪-১ গােল বাংলােদশ বেয়জ াব ফুটবল 
একােডিম, চ াম িবভাগেক পরািজত কের ভ সূচনা কের। 

৩য় ম াচ িবকাল : ২.১৫ টা ভনু : িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , বিরশাল 

রংপুর িবভাগ ০-২ গােল বিরশাল িবভাগেক পরািজত কের ভ সূচনা কের। 

৪থ ম াচ িবকাল : ৩.৩০ টা ভনু : িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , বিরশাল 

খুলনা িবেকএসিপ ৭-০ গােল রাজশাহী িবভাগেক পরািজত কের ভ সূচনা কের। 
 

 

 

 
  



১৭ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ অনূ -১৪ ফুটবল টুনােম  ২০১৬ 
 
নবীন খেলায়াড়েদর িতেযািগতায় অংশ হেণর সুেযাগ সৃি  এবং িতভাবান 
খেলায়াড় বাছােয়র লে ্  অদ  ১৮ িডেস র ২০১৬ তািরখ থেক িবেকএসিপর 
আ িলক িশ ণ ক , বিরশােল থমবােরর মত  হল “িবেকএসিপ তৃণমূল কাপ 
অনূ -১৪ ফুটবল টুনােম  ২০১৬” ।  দেশর সকল িবভাগ থেক এক  কের 
একােডমী ফুটবল দল, িবেকএসিপর তৃণমূল কে র ১  দল ও িবেকএসিপর এক  
দল সহ মাট ১০  দল িনেয় লীগ কাম নক-আউট িভি েত টুনােম  অনুি ত 
হেব।  অংশ হণকারী িত  দল এখােন নুন তম ৪  খলায় িতেযািগতা করার 
সুেযাগ পােব।  টুনােমে র ফাইনাল খলা অনুি ত হেব আগামী ২৫ িডেস র ২০১৬ 
তািরখ।  যুব ও ীড়া ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ড.  বীেরন িশকদার এমিপ 
মেহাদয় উ  টুনােমে র ফাইনাল খলার পুর ার িবতরণ করার জন  সদয় স িত 
াপন কেরেছন।  

 

ম াচ িরেপাট: 
১ম ম াচ   সকাল: ৭.৩০িম.  ভনু : িবেকএসিপ আ. . ক. বিরশাল 
 
এস িব আলী ফুটবল একােডিম, খুলনা বনাম  রিবর বাজার ফুটবল একােডিম, 
িসেলট িবভাগ 
 
টুনােমে র থম খলায় রিবর বাজার ফুটবল একােডিম ৮-১ গােল এস িব আিল 
ফুটবল একােডমীেক হারায়।  
 
ারার: রিবর বাজার ফুটবল একােডিম, িসেলট িবভাগ- আইবর রাবন জিস নং ৭, 

খলার ৫, ১২, ১৮ ও ৪০ িমিনেট হ াি ক সহ ৪ গাল কের।  পন করা তীয় 
হ াি ক কের ২৪, ৩৭ ও ৫৫ িমিনেট গাল কেরন, জািস নং ৫।  ইমন িময় ৬নং 
জািসধারী ৩৩িম. এক  গাল কের।  এস িব আলী ফুটবল একােডমীর পে  খলার 
৪৩ িম. মাসুদ রানা িশকদার একমা  গাল কেরন।  
 
  



২য় ম াচ   সকাল: ৭.৩০িম.  ভনু : িবেকএসিপ আ. . ক. বিরশাল 
 
বাংলােদশ বেয়জ াব ফুটবল একােডমী, চ াম িবভাগ বনাম  ভূইয়া ফুটবল 
একােডমী ময়মনিসংহ িবভাগ।  টুনােমে র ি তীয় খলায় ভূইয়া ফুটবল একােডমী ৪-
১ গােল বাংলােদশ বেয়জ াব ফুটবল একােডমীেক হারায়।  
 
ারার: িবজিয় দেলর পে  রিকবুল হাসান ১৭িম. রািজব হাসান ১৯িম. িহরা িময়া 

২৬িম. ও রািকব ২৯ িমিনেট দেলর পে  গাল কের।  বাংলােদশ বেয়জ াব ফুটবল 
একােডমীর পে  খলার ৫৮িম. ইফিতখার একমা  গাল কেরন।  

  



১৭ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ অনুধ-১৪ ি েকট  টূণােম  ২০১৬ 
এ- েপর চ াি য়ন হেয় ফাইনােল ফণী জলা 

 
অদ  ১৭ িডেস র ২০১৬ সকাল পৗেন ৯টায়  সাগিরকা  িবভাগীয় মিহলা ীড়া কমে  মােঠ অনুি ত 

৩য় িদেনর ১ম ম ােচ ল ীপুর জলা অনুধ-১৪ দল ২৭ রােন িবেকএসিপ সবুজ দলেক পরািজত কেরেছ। 
টেস িজেত ল ীপুর জলা অনুধ-১৪ দল ২২ ওভাের সবক   উইেকেটর িবিনমেয় ১১৪ রান সং হ কের। 
দেলর পে  ওেপনার তামিজদ ৪৯ ও রাজ১ু৩ রান কেরন।িবেকএসিপ সবুজ দেলর িরেদায়ান ১৭ রােন ৩ 

উইেকট  ও ইমরান ২০ রােন ৩ উইেকটদখল কেরন।জবােবিবেকএসিপ অনুধ-১৪ সবুজ দল ২৩.৪ ওভাের 

৮৭ রােনই অল-আউট হেয় যায়।দেলর পে  ওেপনার রাকনুল ২৯ রান কেরন। ল ীপুেরর স াট ৭ রােন 

২ উইেকট দখল কেরন। তার হােত িফ তুেল দনিবেকএসিপ’র ি েকট কাচ হািববুর রহমান িলপন। 
 
দপুুর ১ টায়  হওয়া ২য় ম ােচ ফণী জলা অনুধ-১৪ দল ৪ উইেকেট ল ীপুরেজলা অনুধ-১৪ দলেক 
হািরেয় টুণােমে  তােদর টানা ৩য় জয় তুেল িনেয় নক আউট িভি ক ১ম পেবর এ- েপর চ াি য়ন হেয় 

২১ িডেস রফাইনাল খলার যাগ তা অজন কেরেছ।টেস িজেত ল ীপুর জলা অনুধ-১৪ দল ২৪.৩ 

ওভাের ৭৮ রােনই অল-আউট হেয় যায়। ল ীপুেরর সািকব ৪৬ রান করেলও অন  কান ব াটসম ান দইু 

অংেকর কাটা ছŧ◌ুেত পােরিন। ফিণরশাহিরয়ার ২৩ রােন ৩ উইেকট, সা াদলু ১০ রােন ২ উইেকটও 

আনাব ১১ রােন ২ উইেকটদখল কেরন। জবােব ফণী জলা অনুধ-১৪ দল ২১.৩ ওভাের৬ উইেকট 

হািরেয় জেয়র ল  ৭৯ রােন পৗঁেছ যায়। ফণীর তাহিমদ ২৭, শাহিরয়ার ১৩ ও  আিত ল (অপঃ)১৪ 

রান কেরন।ল ীপুেরর মেহদী বল হােত ১৮ রােনর িবিনমেয় ৪ উইেকট ও সােয়ম৯ রােনর িবিনমেয় ১ 

উইেকট দখল কেরন।এ- েপর প চ াি য়নশীপ িনধারনী এ ম ােচরম ান অফ দ া ম াচ িনবািচত হন 

অলরাউ- নপুন  দখােনা ফণীর শাহিরয়ার। তার হােত িফ তুেল দন সােবক জাতীয় ি েকটার 

আফতাব আহেমদ চৗধুরী। 

   
 

  



১৬ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

িবেকএসিপ’ ত যথাযথ মযাদায় মহান িবজয় িদবস-২০১৬ পািলত 
 
িবেকএসিপ’ ত যথাযথ মযাদায় পািলত হল মহান িবজয় িদবস-২০১৬। সকােল 
সূযদেয়র সােথ সােথ কমকতা, কমচারী ও িশ ণাথ েদর উপি িতেত কেলেজর অধ  
ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ এর জাতীয় পতাকা উে ালেনর মধ িদেয় 
িদেনর কমসূিচ  হয়। এর পর িদবস  রেন িশ ণাথ েদর অংশ হেণ কেলেজ 
রচনা িতেযািগতা, কিবতা আবৃি , আেলাচনা অনু ান ও মুি যু িভি ক চলিচ  
দশনীর আেয়াজন করা হয়।এছারা মসিজেদ বাদ জমু’আ শহীদেদর আ ার শাি  ও 
মাগেফরাৎ কামনা কের দায়া করা হয়। িবেকেল কমকতা ও কমচরীেদর অংশ হেণ 
এক ীিত ফুটবল ম ােচর আেয়াজন করা হয়। রােত িশ ণাথ র জন  িবেশষ খাবার 
পিরেবশেনর মধ  িদেয় িদেনর কমসূিচ শষ হয়। 

  
 

           
 

   



we‡KGmwc Z…Yg~j Kvc Abya©-14 wµ‡KU U‚Y©v‡g›U 2016 

 

 

A`¨ 16 wW‡m¤î 2016 mKvj ‡cŠ‡b 9Uvq  mvMwiKv ’̄ wefvMxq gwnjv µxov Kg‡cø· 

gv‡V AbywôZ w`‡bi 1g g¨v‡P jÿxcyi †Rjv Abya©-14 `j 104 iv‡b iv½vgwU†Rjv Abya©-14 

`j‡KcivwRZ K‡i‡Q| U‡m wR‡Z jÿxcyi †Rjv Abya©-14 `j wba©vwiZ 25 Ifv‡i 3 DB‡K‡Ui wewbg‡q 

200 ivb msMÖn K‡i| `‡ji c‡ÿ I‡cbvi Av‡iwdb mv‡qg AcivwRZ 76 ivb I ZvgwR` †nv‡mb 59 ivb 

K‡ib|  Rev‡e iv½vgwU †Rjv Abya©-14 `j 24.1 Ifv‡i 96 iv‡bB Aj-AvDU n‡q hvq|iv½vgwUi mvwgb 

24 ivb K‡ib|jÿxcyi †Rjvi ZvgwR`17 iv‡b 3 DB‡KU ImvwKe 18 iv‡b 3 DB‡KU `Lj 

K‡ib|jÿxcyi †Rjvi ZvgwR` †nv‡mbAjivDÐ ˆbcyb¨ ‡`wL‡q g¨v‡Pi g¨vb Ad `¨v g¨vP wbe©vwPZ nb| Zvi 

nv‡ZUªwd Zz‡j †`bcwiPvjK (cÖwkÿY), we‡KGmwc, XvKv ‡gv. †gvkvid †nv‡mb †gvjøv| 

 

ỳcyi 12:35 Uvq 2q g¨v‡P‡dYx †Rjv Abya©-14 `j 75 iv‡bwe.evwoqv †Rjv Abya©-14 `j‡K 

nvwi‡qUzY©v‡g‡È Zv‡`i 2q Rq Zz‡j †bq| U‡m wR‡Z‡dYx †Rjv Abya©-14 `j24.5 Ifv‡i 148 

iv‡bBAj-AvDU n‡q hvq|‡dYxi Zvnwg` 27, kvnwiqvi 27 I iwdK 25ivb K‡ib|we.evwoqvi Avj-

Avwgb cv‡fj ej nv‡Z 39 iv‡bi wewbg‡q 2 DB‡KU I gvngy ỳj 37 iv‡bi wewbg‡q 2 DB‡KU `Lj 

K‡ib| Rev‡ewe.evwoqv †Rjv Abya©-14 `j 20.1 Ifv‡i 73 iv‡bB Aj-AvDU n‡q hvq| we.evwoqvi 

†gv¯ÍvwdRyi 23 I  BqvwQb 14 ivb K‡ib|‡dYxi Ave ỳj nvwg` 7 iv‡b 2 DB‡KU`Lj K‡ib| ‡dYxi 

kvnwiqvig¨v‡Pi g¨vb Ad `¨v g¨vP wbe©vwPZ nb | Zvi nv‡ZUªwd Zz‡j †`b Dc-cwiPvjK hye Dbœqb 

Awa`ßi PÆMÖvg †gv. †gvL‡jQzi ingvb| 

 

  
  



১৫ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

িবেকএসিপ তৃণমূল কাপ (অনূধ-১৪) ি েকট টূণােম -২০১৬ 
 

বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ােনর উেদ ােগ িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ (অনধূ-১৪) ি েকট 
টূণােম -২০১৬ আজ সকােল চ াম িবভাগীয় মিহলা ীড়া কমে ে   হেয়েছ।  

টূণােমে র ভ উে াধন কেরন চ াম িস  কেপােরশেনর মাননীয় ময়র ও িবিসিব’র 

সহ-সভাপিত আলহা  আ জ ম নািসর উি ন।  িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন 

িবেকএসিপ’র পিরচালক ( িশ ণ) মা. মাশারফ হােসন মা া।  উে াধনী খলায় 

া নবািড়য়া জলা ৪৫ রােন নায়াখালী জলা দলেক পরািজত কের ভ সূচনা কেরেছ।  

িনধারীত ২৫ ওভােরর ম ােচ নবািড়য়া জলা দল ১০৪ রান কের।  প া ের নায়াখালী 

জলা দল ৫৯ রােন অল আউট হেয় ৪৫ রােন পরািজত হয়।  

  

িদেনর ি তীয় খলায় িম া ও ফনী জলা দেলর মধ কার খলায় ফনী জলা ৬৮ রােন 

িম া জলা দলেক পরািজত কের ভ সূচনা কের।    

 

০৭ িদন ব াপী অনুি ত এ িতেযািগতায় চ াম িবভােগর ১১  জলা দল ও িবেকএসিপ’র 
তৃণমূেলর ৩  দল (লাল, সাদা ও সবুজ)সহ মাট ১৪  দল অংশ হণ কর ছ।  
িতেযািগতা  থম পেব নক আউট প িতেত পিরচািলত হেব এবং দইু েপর সরা চার  
দল সিমফাইনাল এবং সিমফাইনািল  দু  দল ফাইনাল খলেব।  
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আজ চায়নার  িসআরআই নফুিসয়াস াস ম ডাইেরে ার িম. আকাশ, উ  কাচ 
ম াডাম ঝইউ ইউইন এবং িতন জন চায়না ভাষার িশ ক িবেকএসিপ পিরদশেন 
আেসন।  সং া  িবেকএসিপ’র  উ  িবভােগর িবিভ  টকিনক াল িবষয় ছাড়াও 
অন ান  ীড়া িবভােগর উ য়েন কাজ করেত আ হ কাশ কেরন।  সং া  
িবেকএসিপ’র কাচ ও ছা েদর ফুল ি  লারিশপ দােনও আ হ কাশ কেরন।  
পিরদশন দল  িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক মেহাদেয়র সােথ সৗজন  সা াৎ কেরন 
এবং িবেকএসিপ’র িবিভ  ীড়া সুিবধাদী ঘুের দেখন।  
 

   
 

 
 
  



Mission starts with a big win 
 
BKSP U-18 team win the first match (12 -14 December 2016) by an 
inning and 153 runs against Barishal in the Young Tigers National U-18 
Competition 2016 – 2017 at the Cricket Garden, Rangpur. Winning the 
toss anddecide to field first since the weather was foggyand the match 
was delayed and starts at 11.15. Sending Barishal team to bat the 
decision was correct. No batter could bat comfortably against the bowling 
attack of BKSP. Barishal Team could reach up to 111 for the loss of all. 
Among the BKSP bowlers Nawshad Iqbal was successful who takes 6 
wickets for 51 runs and Hasan Murad 3 for 16. In the first inning BKSP 
Bats full 90 overs and scores 338 for 8, left handed batsman Shamim 
Hossain Patwary made a ton (119*), Fazly Rabbi 62, Akbar Ali 65, 
Ratul Khan 46. In the second innings Barishal Division could bat bat 
properly against the BKSP Bowlers and could score only 74 after batting 
of 35 over for all. Left arm off spin bower Nawshad Iqbal was again 
successful takes 4/26 and Hasan Murad 3/15. 
 
Brief Scores: 
Barishal Division first innings 111 for all in 57.1 overs , Nawshad Iqbal 
20-5-51-6, Hasan Murad 15.1-6-16-3. BKSP first innings 338/8 in 90 
overs, Shamim Hossain Patwary 119*, Fazly Rabbi 62, Akbar Ali 65, 
Ratul Khan 46. Barishal Division 74 all out in 35 overs, Nawshad Iqbal 
4/26, Hasan Murad 3/15. 
 
Man of the match: Shamim Hossain Patwari (BKSP). 
Report by: Masud Hasan, Chief Coach (Cricket), BKSP 
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14Zg RvZxq wmwbqi-Rywbqi Zvq‡Kvqvb‡Wv cÖwZ‡hvwMZv mgvß  

 †mbvevwnbx, Avbmvi, wmivRMÄ I we‡KGmwc P¨vw¤úqb   

 

evsjv‡`k Zvq‡Kvqvb‡Wv †dWv‡ik‡bi D‡`¨v‡M Ges Uªv÷ e¨vs‡Ki Avw_©K mn‡hvwMZvq Av‡qvwRZ `yB w`be¨vcx 

14Zg RvZxq wmwbqi-Rywbqi Zvq‡Kvqvb‡Wv cÖwZ‡hvwMZv †kl n‡q‡Q AvR g½jevi (13wW‡m¤î)| cÖwZ‡hvwMZvq 

wmwbqi wefv‡M P¨vw¤úqb n‡q‡Q evsjv‡`k †mbvevwnbx I evsjv‡`k Avbmvi| RvZxq µxov cwil‡`i wRgb¨vwkqv‡g 

AbywôZ cÖwZ‡hvwMZvq cyiæl wmwbqi wefv‡M 6wU ¯Ŷ©, 5wU †iŠc¨ I 1wU †eªvÄmn †gvU 12wU c`K †c‡q P¨vw¤úqb 

n‡q‡Q evsjv‡`k †mbvevwnbx| G wefv‡M ivbvm© Avc wewRwe †c‡q‡Q 4wU ¯^Y©, 2wU †iŠc¨ I 4wU †eªvÄmn †gvU 10wU 

c`K| Gw`‡K, wmwbqi gwnjv wefv‡M P¨vw¤úqb evsjv‡`k Avbmvi †c‡q‡Q 7wU ¯Ŷ©, 2wU †iŠc¨ I 3wU †eªvÄmn †gvU 

12wU c`K| ivbvm© Avc evsjv‡`k †mbvevwnbx †c‡q‡Q 2wU ¯Ŷ©, 5wU †iŠc¨ I 2wU †eªvÄmn †gvU 9wU c`K|  

 

Rywbqi gwnjv wefv‡M wmivRMÄ †Rjv µxov ms¯’v 3wU ¯Ŷ© I 1wU †eªvÄmn †gvU 4wU c`K ‡c‡q P¨vw¤úqb nq| 

ivbvm© Avc PÆMÖvg †c‡q‡Q 1wU ¯Ŷ©, 1wU †iŠc¨ I 1wU †eªvÄmn †gvU 3wU c`K| Gw`‡K, we‡KGmwc Rywbqi cyiæl 

wefv‡M 7wU ¯Ŷ© c`K ‡c‡q P¨vw¤úqb nq Ges PÆMÖvg †Rjv †c‡q‡Q 1wU ¯^Y©, 1wU †iŠc¨ I 1wU †eªvÄmn †gvU 3wU 

c`K †c‡q ivbvm© Avc nq| g½jevi (13wW‡m¤î) mKv‡j cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z n‡q wmwbqi 

P¨vw¤úqbwk‡ci cyi¯‹vi weZiY K‡ib hye I µxov cÖwZgš¿x kÖx ex‡ib wkK`vi,Ggwc| Gmgq we‡kl AwZw_ wn‡m‡e 

Dcw¯’Z wQ‡jb RvZxq µxov cwil‡`i cwiPvjK (µxov) `xj †gvnv¤§`| we‡K‡j cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z n‡q 

Rywbqi P¨vw¤úqbwk‡ci cyi¯‹vi weZiY K‡ib evsjv‡`k ‡mbvevwnbxÕi GWRy‡U›U †Rbv‡ij †gRi †Rbv‡ij Gm.Gg 

gwZDi ingvb, GGdWweøDwm, wcGmwm| Gmgq Dcw¯’Z wQ‡jb †dWv‡ik‡bi mfvcwZ KvRx †gvi‡k` †nv‡mb Kvgvj 

I  mvaviY m¤úv`K gvngy`yj Bmjvg ivbvmn Ab¨vb¨iv| D‡jøL Gev‡ii cÖwZ‡hvwMZvq wewfbœ mvwf©‡mm `j, wefvM 

I †Rjv µxov ms¯’v †_‡K wmwbqi I Rywbqi wefv‡M †gvU 500Rb †Q‡j-‡g‡q Ask MÖnb Ki‡Q| 
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আজ (১২ িডেস র) থেক  হেয়েছ ইয়ং টাইগাস অনূধ -১৮ জাতীয়  ি েকট 
িতেযািগতা -২০১৬-১৭ ।  ক বাজার ও রংপুর-রাজশাহী জােন পাঁচ  পাঁচ  কের দশ  
দেলর মেধ  িতেযািগতা অনুি ত হেব।  রংপুর ি েকট াউে  িবেকএসিপ ও বিরশাল 
িবভােগর মেধ  উে াধনী খলা অনুি ত হয় ।  ৩ িদেনর ি েকেট িবেকএসিপ টেস িজেত 
বিরশালেক ব াট করেক পাঠােল ৫৭.৫ ওভাের ১১১ রােন অল আউট হেয় যায় ।  জবােব 
িবেকএসিপ ১০.৫ ওভাের কের ৪১/২ রান কের থম িদেনর খলা শষ কের ।  িবেকএসিপ 
দেলর ম ােনজােরর দািয়  পালন করেছন িচফ কাচ, ি েকট জনাব মাসুদ হাসান এবং 
কােচর দািয়ে  আেছন িম. ম ু দ  ও আখতার ইমাম  সােহল আেনায়ার িডয়ার।  িলগ 
পযােয়র খলা আগামী ৩ জানুয়াির পয  চলেব।  ফাইনাল অনুি ত হেব আগামী ১১, ১২ ও 
১৩ জানুয়াির’২০১৭।  িতেযািগতার ভ উে াধন কেরন  রংপুর িবভাগীয় কিমশনার জনাব 
কাজী হাসান আহেমদ।  এ সময় িবেশষ অিতিথ িহেসেব আরও উপি ত িছেলন রংপুর জলা 
শাসক জনাব মা. রাহাত আেনায়ার।  
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মালেয়িশয়ায় অনিু তব  সুপার মক কাপ ফুটবল টূণােম  ২০১৬ এ বাংলােদশ জাতীয় ফুটবল (অ-
১৪) দেলর হেয় িন  িলিখত  িবেকএসিপর িশ ণাথ রা গত ১০/১২/২০১৬ তািরেখ দশ ত াগ 
কের।  
 

িমক নং নাম িন িশ ণাথ  নং 

১ মাঃ িরজয়ুান কিবর ৯ম ফু-৫৪২ 
২ মাঃ আিতফ খান ৯ম ফু-৫৩০ 
৩ মাঃ রােশদলু ইসলাম িজহান ৯ম ফু-৫৩৬ 
৪ মাঃ সাইফুল ইসলাম ৯ম ফু-৫৩৪ 
৫  নাজমলু িব াস ১০ম ফু-৫৪৫ 
৬ মাঃ ফািহম মােশদ ১০ম ফু-৫০৩ 
৭ মাঃ রাজা শখ ৯ম ফু-৫২৯ 
৮ শা  মার রায় ৮ম ফু-৫৫১ 
৯ সােনায়ার হােসন লাল িময়া ৮ম ফু-৫৭৪ 

 
 

SuperMokhCup 
 

 
 
Bangladesh lose to Malaysia in first Mokh Cup match 
Official website of Bangladesh Football Federation. 
bff.com.bd|By BFF Correspondent 
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১০ম িবেকএসিপ  এিশয়ান অনুধ ১৪ িসিরজ টিনস িতেযািগতা ২০১৬ 
(বালক একেকর ফাইনােল বাংলােদেশর ফিরদরু রজা রানার আপ)  

 
এিশয়ান টিনস ফডােরশেনর অনুেমাদন েম এবং বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
(িবেকএসিপ) এর ব ব াপনায় শষ হেলা ১০ম িবেকএসিপ এিশয়ান অনধু ১৪ িসিরজ 

টিনস িতেযািগতা ২০১৬।   িতেযািগতায় বালক একক ফাইনােল িস াপুেরর িলম 
চ াি য়ন ও  বাংলােদেশর ফিরদরু রজা রানার আপ হন।  ফিরদ িস াপুেরর িলেমর িনকট 
৬-৩, ৬-১ সেট পরািজত হন ।  অপরিদেক বািলকা একক ফাইনােল কািরয়ার িজয়ং 
েদশী ইয়াং রাইউেক ৬-০, ৬-১ সেট পরািজত কের চ াি য়ন হবার গৗরব অজন 
কেরন ।   
 
বালক ডাবলেস িস াপুেরর িলম ও বাংলােদেশর সািকব জু  কািরয়ার িকম ও ভারেতর 
িল ন ভাজ জু েক ২-৬, ৭-৬(৫) ও ১০-৪ সেট পরািজত কের চ াি য়ন হন।   
অপরিদেক বািলকা ডাবলেস কািরয়ার িজয়ং ও িসম জু  কািরয়ার জাং ও ইয়াং রাইউ 
জু েক ৭-৬, ১-৬ ও ১০-৭ সেট পরািজত কের চ াি য়ন হন।    
 
িতেযািগতা শেষ পুর ার দান অনু ােনর ধান অিতিথ িবেকএসিপ ীড়া কেলেজর 
অধ  ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ পুর ার িবজয়ীেদর হােত  তুেলেদন।  
এ সময় িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িবেকএসিপ’র উপ-পিরচালক ( িশ ষণ) 
শামীমা সা ার িমমু, টুনােম  ডাইের র জনাব মা রাকন উি ন আহেমদ, িচফ কাচ, 
টিনস, কমকতা ও িশ ণাথ বৃ ।  
 

   
 



 

 

 



০৭ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

১০ম িবেকএসিপ  এিশয়ান অনুধ ১৪ িসিরজ টিনস িতেযািগতা ২০১৬ 
(বালক একেকর সিমফাইনােল চার জেনর মেধ  বাংলােদেশর িতন জন)  

 
 

এিশয়ান টিনস ফডােরশেনর অনেুমাদন েম এবং বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ) এর 
ব ব াপনায় চলেছ ১০ম িবেকএসিপ এিশয়ান অনুধ ১৪ িসিরজ টিনস িতেযািগতা ২০১৬।   
আজেকর িদেন বালক ও বািলকা েপর একেকর সব েলা সিমফাইনাল িনি ৎ হেয়েছ।  বালক 
একেক বাংলােদেশর ফিরদরু রজা, মা. জেুয়ল রানা, ও মা. জািহদ কায়াটার ফাইনাল থেক 
সিমফাইনােল পেব উি ত হেলও সকত শাহিরয়ার ব থ হেয়েছন।   

 
বালক একেকর কায়াটার ফাইনােল  বাংলােদেশর ফিরদরু রজা ভারেতর িল ন ভাজ ক 

৬-২, ২-৬ ও ৬-২ সেট,  জেুয়ল রানা হংকং এর ম ওেয়ল ক ৬-৩, ৭-৫ সেট, 
বাংলােদেশর মা. জািহদ েদশী সকত শাহিরয়া ক ৬-১, ৬-০ সেট এবং িস াপুেরর িলম 
লাউেসর কিনয়াফানেক ৬-২, ৬-৪ সেট পরািজত কের সিমফাইনােল খলার যাগ তা অজন 
কেরেছন।   

 
আগামীকাল বালক একেক বাংলােদেশর ফিরদরু রজা েদশী মা. জেুয়ল রানার সােথ এবং 

মা. জািহদ িস াপুেরর িলেমর সােথ ফাইনােলর জন  লড়েবন।  অপরিদেক বািলকা একেক 
বাংলােদেশর ইিত আ ার ও জিরন সুলতানা সিমেত উঠেত ব থ হেয়েছন।  কায়াটার ফাইনাল পেব 
কািরয়ার িসম বাংলােদেশর জিরনেক  ৬-০, ৬-০ সেট, কািরয়ার হিরম জাং বাংলােদেশর ইিত 
আ ারেক ৬-০, ৬-০ সেট, কািরয়ার িজয়ং েদশী কাইও জাংেক ৬-০, ৬-১ সেট এবং 
কািরয়ার ইয়ং রাইউ অপর েদশী িজন সল ইয়াংেক ৬-৩, ৬-১ সেট পরািজত কের 
সিমফাইনাল িনি ত কেরেছন।  আগামীকাল বািলকা একেক কািরয়ার িজয়ং েদশী িসয়ং িসম এর 
সােথ এবং কািরয়ার হিরম জাং অপর েদশী ইয়ং রাইউর িবপে  ফাইনােলর জন  লড়েবন।  
  



িবেকএসিপ’র  ইন হাউস িশ ণ কমশালা 
 
 
  িনজ কম মতােক দ তর করার য়ােস িবেকএসিপ’ ত চলেছ ইন হাউস 
িশ ণ কমসূিচ।  আজ িছল শাসন শাখার ইন হাউস িশ ণ কমসূিচ।  
িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এ.িব.এম ল আজাদ িশ ণ 
কমসূিচ  পিরচালনা কেরন।  িতিন  কমে ে  ‘শৃ লা’ িবষেয়র উপর আেলাকপাত 
কেরন।  আেলাচনার েত িতিন Annual Performance agreement (APA) এর 

ব স েক বেলন।  িতিন বেলন ‘চাকরী ে  যমন ব ি র Performance 
Analisis করা হয়, তমিন সরকার বছর শেষ িত ােনর  Performance 
Analisisকের থােকন।  তাই কান িত ােনর Performance ভােলা করেত হেল স 
িত ােনর কমচারীগণেক দ  হেত হেব।  দ  জনেগা ী এক  িত ান তথা দেশর 
আিশবাদ প। ’ কমশালায় পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মা. মাশারফ হােসন 
মা া ছারাও িবিভ  শাখার কমচারীগণ উপি ত িছেলন।  কমসূিচ  িতিদন ০২ 
ঘ া কের মাট ৬০ ঘ া পয  চলেব।  
 

   
 

   
 
  



জাপন এ া ািসর ফা  সে টািরর িবেকএসিপ পিরদশন 
 
 

আজ জাপন এ া ািসর ফা  সে টাির ও পাবিলক িরেলশনস এ া  কালচার এর ধান  Mr. 
Tomoko Otsuka  িবেকএসিপ পিরদশন কেরন। িতিন িবেকএসিপ’র জেুডা িবভােগর িশ ণ 

কায ম ত  কেরন এবং এ িবভােগর সুেযাগ সুিবধার খাঁজ খবর নন। এ সময় 
িবেকােসিপর পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এ.িব.এম ল আজাদ,  পিরচালক ( িশ ণ) 
জনাব মা. মাশারফ হােসন মা া, উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু, জেুডা 
িবভােগর িশ ক ও িশ ণাথ রা উপি ত িছেলন। 
 

   
 

   
 

 
  



০৫ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

১০ম িবেকএসিপ  এিশয়ান অনুধ ১৪ িসিরজ টিনস িতেযািগতা ২০১৬ 

 

এিশয়ান টিনস ফডােরশেনর অনুেমাদন েম এবং বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
(িবেকএসিপ) এর ব ব াপনায়  হেয়েছ িবেকএসিপ কাপ এিশয়ান অনধু ১৪ িসিরজ 

টিনস িতেযািগতা ২০১৬।  িতেযািগতার থম িদেন আজেক দু  খলা অনুি ত হয় ।  
িদেনর থম খলায় বালক একেক বাংলােদেশর রামান তার েদশী িত ী িমজানেক ৬-
০, ৬-০ সেট পরািজত কের ভ সূচনা কেরন।  আগামী কাল সকােল রামান ভারেতর 
িল ন ভােজর সােথ খলেবন।  অপরিদেক বািলকা একেক বাংলােদেশর িরনভী আ ার তৃি  
িস াপুেরর বােক ৬-০, ৭-৫ সেট পরািজত কের ভ সূচনা কেরেছন।   

িতেযািগতায় াগিতক বাংলােদশ সহ ভারত, কািরয়া, হংকং, লাওস ও িসং াপুর হেত ২০ জন 

বালক ও ২১ জন বািলকা খেলায়াড় অংশ হন করেছ।  এই বছর বাংলােদশ হেত ১০ জন বালক ও ০৭ 
জন বািলকা খেলায়াড় রেয়েছ।  িতেযািগতায় বালক একক, বািলকা একক, বালক ত ও বািলকা 
ত ইেভ স সমূহ অ ভূ  রেয়েছ।  িতিদন সকাল ৯:০০ টা হেত খলা  হেয় অপরা  পয  খলা 

চলেব।  আগামী ৯ িডেস র’২০১৬ পয  িতেযািগতা  চলেব। িতেযািগতার টুণােম  
ডাইের র িহেসেব দািয়  পালন করেছন জনাব রাকন উি ন আহেমদ।  
 

 
  



০৪ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

১০ম িবেকএসিপ  এিশয়ান অনুধ ১৪ িসিরজ টিনস িতেযািগতা ২০১৬ 

উে াধন 

এিশয়ান টিনস ফডােরশেনর অনুেমাদন েম এবং বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
(িবেকএসিপ) এর ব ব াপনায়  হেলা িবেকএসিপ কাপ এিশয়ান অনধু ১৪ িসিরজ 
টিনস িতেযািগতা ২০১৬।  িবেকএসিপ পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এিবএম 
ল আযাদ ধান অিতিথ িহেসেব িতেযািগতার  ভ উে াধন কেরন।  িবেশষ অিতিথ 

িহেসেব উপি ত িছেলন িবেকএসিপ’র পিরচালক ( িশ ণ) মা. মাশারফ হােসন মা া ও 
কেলেজর অধ  ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ।  আরও উপি ত িছেলন     
উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু ও ীড়ািব ান িবভােগর ভার- া    
উপ-পিরচালক নুসরাৎ শারমীনসহ অন ান  কমকতা ও িশ ণাথ বৃ  ।  

াগিতক বাংলােদশ সহ ভারত, কািরয়া, হংকং, লাওস ও িসং াপুর হেত ২০ জন বালক 
ও ২১ জন বািলকা খেলায়াড় অংশ হন করেছ।  এই বছর বাংলােদশ হেত ১০ জন বালক 
ও ০৭ জন বািলকা খেলায়াড় রেয়েছ।  িতেযািগতায় বালক একক, বািলকা একক, বালক 
ত ও বািলকা ত ইেভ স সমূহ অ ভূ  থাকেব।  কনসুেলশন  প িতেত অনুি ত 
িতেযািগতায় মূলপব ছাড়াও ি তীয় িদন থেক ান িনধারনী ম াচ ও েতর খলা 
অনুি ত হেব।  িতিদন সকাল ৯:০০ টা হেত খলা  হেয় অপরা  পয  খলা চলেব।  
আগামী ৯ িডেস র’২০১৬ পয  িতেযািগতা  চলেব।  

   
 

   



   
 

   
  



০২ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

ব ল াি ক এিশয়ান অনূ  -১৪ িসিরজ টিনস িতেযািগতা-২০১৬ 

 
গত ২৮ নেভ র ২০১৬ থেক ০২ িডেস র ২০১৬ তািরখ পয  ঢাকায় অনুি ত ব ল াি ক এিশয়ান 
অনূ  -১৪ িসিরজ টিনস িতেযািগতায় িবেকএসিপ’র ০৬ জন বালক ও ০৩ জন বািলকা অংশ হণ 
কের। িতেযািগতায় িবেকএসিপ’র বালক প রানার আপ হওয়ার গৗরব অজন কের। 

 

 
  



০১ িডেস র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

৯ম এিশয়ান  ং এয়ারগান চ াি য়নিশপ - ২০১৬ 

 
 
আগামী ০৩-০৯ িডেস র ২০১৬ ইরােনর রাজধানী তহরােন ৯ম এিশয়ান শূ ং এয়ারগান 

চ াি য়নিশপ-২০১৬  হেত যাে । বাংলােদশ দল আজ রােত ইরােনর উে েশ  রওয়ানা করেব। 

িবেকএসিপ’র ০৩ জন শূ টার জাতীয় দেলর পে  অংশ হণ করেছ। তারা হেলন; অনব সারার 

লািদফ (১০িম. রাইেফল ইেভ ) ও তুিরং দওয়ান (১০িম. এয়ার িপ ল ইেভ )।িবেকএসিপ’র 

মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, 

এএফডি উিস, িপএসিস দলেনতা িহেসেব দািয়  পালন করেছন। টুণােমে  মাট ৩১  দশ অংশ হণ 

করেছ। 

 
 

 


