
১৫ নেভ র ২০১৮ 
 

সু ত কাপ িবজয়ী মীলা ফুটবল দল িফরেলা িবেকএসিপেত 
 
িবেকএসিপর মীলা দল সু ত মখুাজ  কাপ অনূ -১৭ আ জািতক ফুটবল টুনােমে  অপরািজত চ াি য়ন হেয় গতকাল রাত ১২টায় 
িত ােন ত াবতন কের। গত ০৯ নেভ র অনুি ত ফাইনাল খলায় ভারেতর হিরয়ানার স  জােসফ ই ারন াশনাল ু ল দলেক ১-০ 
গােল পরািজত কের ি তীয়বােরর মেতা চ াি য়ন হেয়েছ। িদ ীর আে দকার িডয়ােম অনুি ত ফাইনাল খলা  িত ীতাপূণ িছল। 
িনধািরত ৬০ িমিনেটর খলার ৪৯ িমিনেট িবেকএসিপর পে  র া খাতুন জয় সচূক গাল  কেরন। টুনােমে  সরা খেলায়ােড়র পরু ার 
পান িবেকএসিপর র া এবং সরা কােচর পরু ার পান িবেকএসিপ দেলর কাচ জয়া চাকমা্। এর আেগ িবেকএসিপর মেয়রা কায়াটার 
ফাইনােল ৭-০ গােল পি ম বাংলােক এবং সিমফাইনােল টাইে কাের ৫-৪ গােল াটস অথির  অব ইি য়ােক পরািজত কের ফাইনাল 
খলার যাগ তা অজন কের। সু ত কােপ মীলা দল  এবার িনেয় িতনবার অংশ হণ কের। এর মেধ  ০২ বার চ াি য়ন হ । 
থমবার কায়াটার ফাইনােল খলার যাগ তা অজন কের। িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ আিনছুর রহমান, 
িবিজিবএম, এনিডিস মীলা দলেক িমি  মখু করান এবং িবেকএসিপ পিরবােরর প  থেক দেলর সকলেক অিভন ন জানান। দেলর 
ম ােনজার ও কােচর দািয়ে  আেছন যথা েম মাঃ শিহদলু ইসলাম িলটন ও জয়া চাকমা। িবেকএসিপ মীলা দল  সু ত কােপ 
বাংলােদেশর হেয় িতিনিধ  কেরেছ। 

   

 



১২ নেভ র ২০১৮ 
 

িবেকএসিপেত কারােত ও উ  িবভােগর কােচস সা িফেকট কােসর ভ উে াধন 
 
িবেকএসিপ’ ত আজ থেক কারােত ও উ  িবভাগ আেয়ািজত কােচস সা িফেকট কাস-২০১৮  হেয়েছ। ২১ িদেনর এ কােসর ভ 
উে াধন কেরন িবেকএসিপর পিরচালক ( িশ ণ) ড. মা. মিহউ ীন আহেমদ। িতিন তার ব েব  কােস অংশ হণকারী সকলেক 
িবেকএসিপেত াগতম জানান এবং কােসর সাফল  কামনা কেরন। দেশর িবিভ  াটস িত ান, িব িবদ ালয়, জলা ীড়া সং া, 
াব, একােডিম ও সনাবািহনীর কাচগণ এ কােসর অংশ িনে ন। কারােত ও উ  িবভােগ ১০জন কের মাট ২০ জন অংশ হণকারী এ 
কােস অংশ িনে । ২১ িদন ব াপী এ কাস  আগামী ০২ িডেস র শষ হবার কথা রেয়েছ। অনু ােন আরও উপি ত িছেলন 
উপপিরচালক ( িশ ণ) উ ল চ বত  ও ীড়িব ান িবভােগর ভার া  উপ-পিরচালক নুসরাৎ শারমীন ছাড়াও সংি  িবভােগর কাচ 
ও সকল িবভােগর িবভাগীয় ধানগণ। 
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আচাির জেয়  িনং া ােম অংশ হণকারীেদর িবেকএসিপ পিরদশন 
 
 
WAA জেয়  িনং া াম-২০১৮ এ অংশ হণকারী সকল আচার ও কাচবৃ  আজ সকােল িবেকএসিপ পিরদশেন আেসন।  ৪৬ সদস  
িবিশ  দল র নতৃ  দন ওয়া  আচাির এিশয়া এর ফা  ভাইস িসেড  ও বাংলােদশ আচাির ফডােরশেনর জনােরল সে টাির 
কাজী রািজব উি ন আহেমদ চপল।  িবেকএসিপর পিরচালক ( শাসন ও অথ) হাওলাদার মা. রিকবলু বারী পিরদশন দলেক াগত 
জানান এবং েভ া ব ব  রােখন।  এসময় িবেকএসিপর উপর িনিমত এক  ামাণ িচ  দশন করা হয়।  এরপর দল েক ীড়ািব ান 
িবভাগসহ িবেকএসিপর িবিভ  ভনু  ঘুের দখােনা হয়।  সবেশেষ িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. আিনছুর রহমান 
নবিনিমত মাি  াটস কমে ে  সফরকারী দেলর সােথ িমিলত হেয় সকেলর সােথ শল িবিনময় কেরন এবং েভ া উপহার তুেল 
দন।  জেয়  িনং া ােম ইরাক, িসিরয়া, িকরিগিজ ান, তাজািক ান, তুকিমিন ান, নপাল, ভারত, পািক ান, ইউএই ও াগিতক 
বাংলােদশসহ ১০  দশ অংশ িনে ।  পিরদশন দেলর সােথ আরও উপি ত িছেলন ওয়া  আচাির এিশয়ার সে টাির জনােরল েফসর 
উম সাং হা।  উে খ  জেয়  িনং া াম  শহীদ আহসান উ াহ মা ার িডয়ােম গত ৪ নেভ র  হেয়েছ।  শষ হেব ১০ 
নেভ র। 
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সাঁতার িবভােগর িশ ক িশ ণ কােসর ভ উে াধন 
 

আজ সকােল িবেকএসিপ কতৃক এক মাস ব াপী পিরচািলত সাঁতার িবভােগর িশ ক িশ ণ কােসর ভ উে াধন কেরন িত ােনর 
মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ আিনছুর রহমান, িবিজিবএম, এনিডিস। এসময় উপপিরচালক ( শাসন) জনাব মাঃ ছিগর 
হােসন ও সকল ীড়া িবভােগর চীফ কাচ ও কাচগণ উপি ত িছেলন। 
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সু ত মখুািজ কাপ অনূ -১৭ ফুটবল টুণােমে  অংশ হণকারী দেলর সােথ সুেভ া িবিনিময় 
 

সু ত মখুািজ কাপ অনূ -১৭ ফুটবল, িদ ী, ভারত-এ অংশ হণকারী িবেকএসিপ অনু -১৭ ফুটবল দলেক িত ােনর মহাপিরচালক 
ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ আিনছুর রহমান, িবিজিবএম, এনিডিস েভ া ও িদক-িনেদশনা দান কেরন। 

 

 

 


