
৩০ অে াবর ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

 
২৩-৩০ অে াবর ২০১৬ তািরেখ ঢাকায় অনুি ত URO Group National & Inter 
Club Tennis Tournament-2016 –এ িবেকএসিপ টিনস দল অংশ হণ কের 
িন বিণত গৗরব অজন কেরঃ 
 

প অংশ হণকারীর নাম অজন 
িমলা ঈিশতা আফেরাজ ঋতু চ াি য়ন (একক) 
 আফরানা ইসলাম ীিত রানার আপ (একক) 
বািলকা অনূ -১৪ পিপ আ ার চ াি য়ন (একক) 
 ইিত আ ার রানার আপ (একক) 
বািলকা অনূ -১২ সািদয়া তাসিনম রানার আপ (একক) 
বালক অনূ -১৪ অনব সাহা চ াি য়ন (একক) 
বালক অনূ -১২ ফরহাদ ইসলাম  চ াি য়ন (একক) 
 রামান হােসন রানার আপ (একক) 
বালক অনূ -১০ সুদীপ চ বত  ৩য় ান (একক) 
 

   
 



   
 

   
 

    
  



 

সাউথ এিশয়ান এ া য়া ক চ াি য়ানিশপ-২০১৬ এ িবেকএসিপ 

 
 
গত ১৯-২২ অে াবর পয  ০৪ িদন ব াপী লংকায় অনুি ত সাউথ এিশয়ান 

এ া য়া ক চ াি য়ানিশপ-২০১৬ এ বাংলােদেশর ৬ জন সাঁতা  অংশ হণ কের।  

এর মেধ  িবেকএসিপ’র বতমান সাঁতা  িছল ৩জন।  িতেযািগতায় বাংলােদশ, 

ভারত, লংকা, নপাল, পািক ান ও মাল ীপসহ মাট ০৬  দশ অংশ হণ কের।  

৩  বয়স (অনুধ-১৫, অনুধ-১৮ ও ১৮ ঊ ) ক াটগিরেত িতেযািগতা  

অনুি ত হয়।  এেত ভারত চ াি য়ান, লংকা রানাস-আপ ও বাংলােদশ ণ-০২ , 

০২  রৗপ  ও ০৫  া  পদক িনেয় তৃতীয় ান লাভ কের।  িতেযািগতায় 

িবেকএসিপ’র ০৩জন সাঁতা  ফলাফল িতেবদন : 

 
# নাম ক ােডটনং িণ ইেভ ট সময় ফলাফল 

১ মাঃআিরফুলইসলাম সা-ঁ১৬৫ ১১শ 

৫০িমটার ে াক ০০:৩০.৯৪ ণপদক 
১০০ িমটার ে াক ০১:০৮.২১ ণপদক 
৫০ িমটারি াইল ০০:২৫.১১ রৗপ পদক 
৪x১০০ িমটারিমক ড  া পদক 

২ মাঃজািহদলুইসলাম সা-ঁ১৯৯ ১১শ ৪x১০০ িমটারিমক ড  া পদক 

৩ দ থইু মামা সা-ঁ১৭৯ ০৯ম 
৫০িমঃ ি ি াইল  অংশ হণ 
১০০িমঃ ি ি াইল  অংশ হণ 
৪০০িমঃ ি ি াইল  অংশ হণ 

 
  



২৪ অে াবর ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

 
বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ) এর উে ােগ িত ােনর িজমন ািশয়ােম 
আজ সামবার (২৪অে াবর) সকাল থেক  হেয়েছ িদনব াপী িবেকএসিপ কাপ 
িজমন াি  িতেযািগতা-২০১৬। সকােল িতেযািগতার উে াধন কেরন িবেকএসিপ’র 
মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা: সামছুর রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, 
এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস। এসময় িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন 
গাজীপুর িস  কেপােরশেনর ১, ২ ও ৩ নং ওয়ােডর কাউি লর পারভীন আ ার। 
আেরা উপি ত িছেলন িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ) এ িব এম ল 
আজাদ (যু -সিচব), পিরচালক ( িশ ণ) মা: মাশারফ হােসন মা া (যু -
সিচব), কেলেজর অধ  ল: কেনল মা: ইমরান ইবেন এ রউফ, উপ-পিরচালক 
( িশ ণ) শািমমা সা ার িমমু ও ীড়া িব ান িবভােগর ভার া  উপ-পিরচালক 
নুসরাৎ শারিমন। 
 
িবেকেল পুর ার দান অনু ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন গাজীপুর িস  
কেপােরশেনর ভার া  মাননীয় ময়র জনাব মা আসাদুর রহমান িকরন। 
িতেযািগতায় িবেকএসিপ দলগত চ াি য়ন ও িদনাজপরু জলা ীড়া সং া রানার 
আপ হওয়ার গৗরব অজন কের। একক িতেযািগতায়ও িবেকােসিপ’র আবু সাইদ 
বালক েপ ও লািময়া আ ার বািলকা েপ রানার আপ হয়।  এবােরর 
িতেযািগতায় প গড় জলা ীড়া সং া, িদনাজপুর জলা ীড়া সং া, ঢাকা জলা 
ীড়া সং া, বীরমুি  যা া চানিময়া ুিত সংঘ ও াগিতক িবেকএসিপসহ ৫  

দেলর মাট ৪০জন ছেল ও মেয় ৮  ইেভে  িতেযাগীতা করেছ। এ িতেযািগতা 
আেয়াজেনর মুল উে শ  হল দেশর িজমন াি ে র উ িতর পাশাপািশ িতভা অে ষণ 
করা। এছাড়া ভিবষ েত দেশ ও আ জািতক অ েণ এই সব ু েদ িজমন া রা যন 
দেশর জন  ভাল ফলাফল করেত পাের স লে ই িনয়িমত ভােব িবেকএসিপর 
উে েগ  দেশর িবিভ  জলার খেলায়াড়েদর িনেয় িবেকএসিপ কাপ িজমন াি  
িতেযািগতা আেয়াজন করা হেয় থােক। 



  
 

  
 

  
 

  



  
 

  
 

  

  



২১ অে াবর ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 
শখ রােসল ু ল টিবল টিনস িতেযািগতা-২০১৬-এ িবেকএসিপ চ াি য়ন । 
 
শখ রােসল ু ল টিবল টিনস িতেযািগতা-২০১৬-এ িবেকএসিপ চ াি য়ন।  এবােরর 
িতেযািগতায় িবেকএসিপ’র ছেলরা বালক জিুনয়র দলগত (ইমন, মেহিদ, নাজমুল 
ও রাি ) ইেভে  চ াি য়ন, বালক সাব জিুনয়ের তাবা চ াি য়ন ও বালক 
জিুনয়র একেক আকাশ রানার আপ হন।  ১৪ সদস  িবেকএসিপ দেল ১২ জন 
খেলায়াড়।  কােচর দািয়ে  িছেলন জনাব মা ফা িব া ও  ম ােনজার িহেসেব িছেলন 
শামীমা সা ার িমমু , উপ-পিরচালক( িশ ণ), িবেকএসিপ।   খলা শেষ যুব ও 
ীড়া ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ড.  বীেরন িশকদার, এমিপ িবজয়ীেদর 

পুর ৃ ত কেরন সারােদশ থেক ৪২  ু েলর ২৬০ জন বালক/বািলকা এই িতেযািগতায় 
অংশ হণ করেছ।  বসু রা িসেম -এর পৃ েপাষকতায় , শখ রােসল ীড়া চে র আেয়াজেন ও 
টিবল টিনস ফডােরশেনর ব ব াপনায় ১৮ থেক ২১ অে াবর ০৪ িদন ব াপী শহীদ 
তাজউি ন আহেমদ উেডন ার িজমেনিসয়ােম িতেযািগতা  অনুি ত হয়।  

  

 



২০ অে াবর ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

িবেকএসিপেত কােচস সা ফেকট কাস সমা   
 
শষ হেলা িবেকএসিপ’র সাঁতার-ডাইিভং ও বি ং িবভােগর পিরচালনায় কােচস 
সা ফেকট কাস।  ২০ িদন ব ািপ অনুি ত এ সা িফেকট কােস দেশর িবিভ  
জলা, িবভাগ, ােবর িশ ক ও আ হীগণ অংশ হন কেরন।  সাঁতার িবভােগ ১২ 
জন ও বি ং িবভােগ ০৮ জনসহ মাট ২০ জন অংশ হণকরীেক সনদ দান করা 
হয়।  অনু ােন িবেকএসিপ’র  পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মাঃ মাশারফ হােসন 
মা া (যু -সিচব) ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক কােস অংশ হণকারীেদর 
সনদ দান কেরন।  িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত, কেলেজর অধ  ল. কেনল 
মাঃ ইমরান ইবেন এ রউফ ও ীড়ািব ান িবভােগর ভার া  উপ-পিরচালক 
িমেসস নুসরাৎ শারিমন।  এ সময় িবেকএসিপ’র সকল িবভােগর িশ ক ও 
কমকতাগণ উপি ত িছেলন।  

    
 
 

    
   



১৮ অে াবর ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

শখ রােসল ু ল টিবল টিনস িতেযািগতা-২০১৬-এ িবেকএসিপ প 
সিমফাইনােল 

 
সারা বাংলােদশ থেক ৪২  ু েলর ২৬০ জন বালক/বািলকা এই িতেযািগতায় 
অংশ হণ করেছ।  বসু রা েপর বসু রা িসেম -এর পৃ েপাষকতায় শখ রােসল 
ীড়া চে র আেয়াজেন ও বাংলােদশ টিবল টিনস ফডােরশেনর ব ব াপনায় ১৮ 
থেক ২১ অে াবর ০৪ িদন ব াপী শহীদ তাজউি ন আহেমদ উেডন ার 
িজমেনিসয়ােম (ব ব ু িডয়াম সংল ) অনুি ত হে ।  িতেযািগতার ভ উে াধন 
কেরন জনাব তাফােয়ল আহেমদ, এম.িপ, মাননীয় ম ী, বািণজ  ম ণালয়।  িবেশষ 
অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন জনাব মাঃ আ ুল কিরম, সভাপিত, বাংলােদশ 
টিবল টিনস ফডােরশন ও ধানম ীর মূখ  সিচব (সােবক)।  আেরা উপি ত 
িছেলন শখ রােসল ীড়া চে র সভাপিত ও সাধারণ স াদক এবং বসু রা েপর 
পিরচালকবৃ ।   
 
এক নজেরঃ  
(১) ইেভ  সংখ া = ০৬   
(২) ইেভ  সমূহ =  (ক) বালক িবভাগ 

১. বালক দলগত   
২. বালক একক 
৩. বালক একক (সাব) 

 

(খ) বািলকা িবভাগ 
১. বািলকা দলগত   
২. বািলকা একক 
৩. বািলকা একক (সাব) 

 
ফলাফলঃ  
িবেকএসিপ ৪  দলেক পরািজত কের প সিমফাইনােল উেঠেছ।  
 



   
 

   
 

   
 

   
   



০৭ অে াবর ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 
 

িবেকএসিপ’র অিডও িভজু য়াল স াের লিডস াব আেয়ািজত এক ঈদ পুনিমলনী 
অনু ােনর আেয়াজন করা হয়।  অনু ােন ধান িতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন 
িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান, িবিজিবএম, 
িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস।  ক া ােস বসবাসরত িকেশার-
িকেশারীেদর অংশ হেণ সাং ৃ িতক অনু ান  সকেলর মেনােযাগ আকষণ কের।  
অনু ােন সভাপিত  কেরন মহাপিরচালক মেহাদেয়র সহধিমণী িমেসস খােদজা 
খাতুন, উপি ত িছেলন কেলেজর অধ  ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ ও 
তাঁর সহধিমণী ও লিডস ােবর সাধারণ স াদক িমেসস তািনয়া নূর এবং 
িবেকএসিপর কমকতােদর পিরবার বগ।  
 

   
 

   
 



  
 

  
 

 
   



০৬ অে াবর ২০১৬ তািরেখর কায ম 
  
 
বাংলােদশ আ ঃ িব িবদ ালয় গমস-২০১৭ িবেকএসিপ’ ত আেয়াজন িনি ত করার 
জন  বাংলােদশ আ ঃ িব িবদ ালয় ীড়া সং ার এক  িতিনিধ দল অদ  
িবেকএসিপ পিরদশন কেরন এবং িতেযািগতা আেয়াজেনর িবষেয় িবেকএসিপ 
কতৃপে র সােথ আেলাচনা সভায় িমিলত হয়।  সভায় সভাপিত  কেরন িবেকএসিপ’র 
হাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, 
এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস।  িতেযািগতা  আগামী ০১-০৬ মাচ ২০১৭ 
িবেকএসিপেত অনুি ত হেব।  িতেযািগতা সফল করার জন  িবেকএসিপ কতৃক 
সবা ক সহেযািগতা করা হেব।  
 

   
 

   
  



০৪ অে াবর ২০১৬ তািরেখর কায ম 
  
আজ সকােল িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান, 
িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস ‘িবেকএসিপ পাবিলক ু ল’ 
এর একােডিমক ভবেনর (৫ তলা ফাউে শন) িভি র াপন কেরন।  এ সময় 
তাঁর সােথ িছেলন িত ােনর পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এ,িব,এম ল 
আজাদ, কেলেজর অধ  ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ, িনববাহী েকৗশলী 
জনাব শা  আশরাফ আলী, ভার া  উপ-পিরচালক ( ীড়া িব ান) িমেসস নুসরাত 
শারমীন, ু েলর ধান িশ ক এস ক এনামুল বশার ও ু েলর স ানীত িশ ক 
ম লী।  িভি র াপন শেষ মহাপিরচালক মেহাদয় ু েলর উে া্েরা র সাফল  ও 
ম ল কামনা কেরন।  
 

   
 

   
 
  



০৩ অে াবর ২০১৬ তািরেখর কায ম 
  
০৩ অে াবর ২০১৬ তািরখ সকােল িবেকএসিপেত সাঁতার, ডাইিভং ও বি ং 
িবভােগর িশ ক িশ ণ কাস  হেয়েছ।  স িফেকট কােস দেশর িবিভ  
জলা, িবভাগ ও ােবর িশ ক ও আ হীরা অংশ িনে ।  সাঁতার িবভােগ ১২ জন 
ও বি ং িবভােগ ০৮ জনসহ মাট ২০ জনেক িনেয় কমশালা  আগামী ২১ অে াবর 
পয  চলেব।  িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান, 
িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস কােচস সা ফেকট কােস 
ধান অিতিথ িহেসেব কমশালা  উে াধন কেরন।  িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত 
িছেলন িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এিবএম ল আজাদ, 
পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মাঃ মাশারফ হােসন মা া ও কেলেজর অধ  ল. 
কেনল মাঃ ইমরান ইবেন এ রউফ।  এ সময় িবেকএসিপ’র সকল িবভােগর িশ ক 
ও কমকতাগণ উপি ত িছেলন।  

   
 

   
 



   
 

   
 

   
 

   
  



০২ অে াবর ২০১৬ তািরেখর কায ম 
  
০২ অে াবর ২০১৬ তািরখ বলা ১১.০০ টায় যুব ও ীড়া ম ণালেয়র সভাকে  
(ক  নং-৫০২, ভবন নং-৭, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা) িবেকএসিপ বাড অব 
গভণরেসর ২৯তম সভা অনুি ত হয়।  সভায় যুব ও ীড়া ম ণালেয়র দািয়ে  
িনেয়ািজত মাননীয় িতম ী ড.  বীেরন িশকদার, এমিপ সভাপিত  কেরন।  সভায় 
যুব ও ীড়া ম ণালেয়র মাননীয় উপ-ম ী জনাব আিরফ খান জয়সহ অন ান  
সকল সদস  উপি ত িছেলন।  সভায় িবেকএসিপেত িব- াটস পাশ কােসর পিরবেত 
অনাস কাস চালুকরণসহ পূ ণ িবষেয় িস া  গৃহীত হয়। 
 

 

 

 


