
৩০ নেভ র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

িবেকএসিপ’র িশ ণ শাখার কমকতা-কমচারীগেণর জন  ৬০ ঘ ার ইন-হাউজ 
িশ ণ কাস আেয়াজন করা হেয়েছ। অদ  সকাল ১১.০০ ঘ কায় িবেকএসিপ’র 
মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা: সামছুর রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, 
এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস কােসর উে াধন কেরন। 

    
 

     
 

     
  



২৯ নেভ র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

২৮ তম জাতীয় সাঁতার, ডাইিভং ও ওয়াটারেপােলা িতেযািগতা-
২০১৬ এর সমাপনী 

 
 
িমরপুেরর সুইিমং কমে ে  অনিু ত ২৮ তম জাতীয় সাঁতার, ডাইিভং ও ওয়াটারেপােলা 
িতেযািগতা-২০১৬ এ আজ িছল শষ িদন। িদনেশেষ িবেকএসিপ তােদর পদক তািলকায় 
আরও ০২  রৗপ  ও ০২  া  পদক যু  কেরেছ। এ িনেয় িবেকএসিপ’র মাট পদক 
সংখ া হেলা ০২  ণ, ০৫  রৗপ  ও ১০  া  পদক অজন কেরেছ।  সমাপনী 
অনু ােন মাননীয় যুব ও ীড়া িতম ী ড. বীেরন িশকদার,এমিপ ধান অিতিথ 
িহেসেব উপি ত থেক পুর ার িবতরণ কেরন। 
 

 
 

 

 

  



২৮ নেভ র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

২৮ তম জাতীয় সাঁতার, ডাইিভং ও ওয়াটারেপােলা িতেযািগতা-২০১৬ 
 
 
িমরপুেরর সুইিমং কমে ে  অনিু ত ২৮ তম জাতীয় সাঁতার, ডাইিভং ও ওয়াটারেপােলা 
িতেযািগতা-২০১৬ এ আজ িছল ২য় িদন। িদনেশেষ িবেকএসিপ তােদর পদক তািলকায় 
আরও ০১  ণ, ০১  রৗপ  ও ০৪  া  পদক যু  কেরেছ। এ 
িনেয়  িবেকএসিপ’র মাট পদক সংখ া হেলা ০২  ণ, ০৩  রৗপ  ও ০৭  া  
পদক অজন কেরেছ ।   
 
আজেকর (২৮ নেভ র’১৬) পদক া রা হেলন পু ষেদর ৫০ িম.  ােক মা. 
আিরফুল ইসলাম ১  ণ, মিহলােদর ৫০ িম বাটার াই সািনয়া আ ার ১  রৗপ , 
পু ষ (জািহদ, বকর, টু ও জাম ল)ও মিহলােদর (চুমকী, ডথই , খািদজা ও 
সািনয়া) ৪x১০০িম. ি  াইল িরেল’ ত ২  া  পদক অজন কেরন। 
অপরিদেক  ডাইিভং এ ৩ িম. ি ং  বাড ও ৩িম. াটফম বােড মা. নািসম 
হােসন একাই ২  া  পদক অজন কেরন। 
  
গতকাল পু ষেদর ১০০ িম  ােক মা. আিরফুল ইসলাম ১  
ণ,  মিহলােদর  ১০০িম. বাটার াই ইেভে  সািনয়া আ ার ১  রৗপ , মিহলােদর 
১০০ িম. ব াক ােক সুরাইয়া আ ার ১  রৗপ , পু ষেদর ১০০ িম. বাটার াই এ 
জাম ল িময়া া  ও পু ষ ও মিহলা ৪ x ২০০ ি  াইল িরেলেত ২  া  পদক 
অজন কেরেছ। িবেকএসিপ’র ১৩ সদস  িবিশ  এক  সুইিমং দল িতেযািগতায় অংশ 
িনে । িতনিদন ব ািপ এ িতেযািগতা আগামীকাল শষ হেব।  

  



২৭ নেভ র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

২৮ তম জাতীয় সাঁতার, ডাইিভং ও ওয়াটারেপােলা িতেযািগতা-২০১৬ 
 
আজ থেক িমরপুর সুইিমং কমে  এ ২৮ তম জাতীয় সাঁতার, ডাইিভং ও ওয়াটারেপােলা 
িতেযািগতা-২০১৬ শ  হেয়েছ। িবেকএসিপ’র ১৩ সদস  িবিশ  এক  সুইিমং দল 
িতেযািগতায় অংশ িনে । থম িদেন িবেকএসিপ ১  ণ, ২  রৗপ  ও ৩  া  পদক 
অজন কেরেছ। পু ষেদর ১০০ িম  ােক মা. আিরফুল ইসলাম ১  ণ, 
মিহলােদর ১০০িম. বাটার াই ইেভে  সািনয়া আ ার ১  রৗপ , মিহলােদর ১০০ িম. 
ব াক ােক সুরাইয়া আ ার ১  রৗপ , পু ষেদর ১০০ িম. বাটার াই এ জাম ল িময়া 
া  ও পু ষ ও মিহলা ৪x২০০ ি  াইল িরেলেত ২  া  পদক অজন কেরেছ। 

িতনিদন ব ািপ এ িতেযািগতা আগামী ২৯ নেভ র শষ হেব। 
 

    
 

   
  



২৫ নেভ র ২০১৬ তািরেখর কায ম 

িদ জার িবিড িবেকএসিপ কাপ আরচ ারী চ াি য়নশীপ-২০১৬ সমা  

আজ সকােল বাংলােদশ আরচ ারী ফডােরশেনর সািবক সহেযািগতায় ও বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
(িবেকএসিপ) এর ব ব াপনায় এবং িদ জার িবিড িলিমেটেডর পৃ েপাষকতায় শষ হেয়েছ  ‘িদ জার 
িবিড িবেকএসিপ কাপ আরচ ারী চ াি য়নশীপ-২০১৬’ ।  িতেযািগতায় তীর াজ সংসদ ০৬ 
ণ, ০৫ রৗপ  ও ০১ তা  পদক িনেয় চ াি য়ন, ঢাকা আিম আচাির াব০২ ণ, ০৪ রৗপ  ও 

০১ তা  পদক িনেয় রানার আপ ও িবেকএসিপ এইচিপ  ০১ ণ, ০২ রৗপ  ও ০২ তা  পদক 
িনেয়  তৃতীয় ান, িদ জার িবিড িলিমেটড ০১ ণ, ০০ রৗপ  ও ০১ তা  পদক িনেয় চতুথ, 
এএসিপ এস  ০৩  তা  পদক িনেয় প ম ও িবিজিব ০১  তা  পদক িনেয় ষ  ান অজন 
কেরন। কায়া াম ফাউে শন ও িবেকএসিপ’র নবাগত আচারেদর িনেয় গ ত দল  কান পদক 
পায়িন। অনু ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ) এর 
মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা: সামছুর রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, 
িপএসিস।  অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িদ জার িবিড িলিমেটেডর ব ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ 
অিলি ক এেসািসেয়শেনর কাষাধ  এবং বাংলােদশ আচাির ফডােরশেনর সাধারণ স াদক কাজী রাজীব 
উ ীন আহেমদ চপল, িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ) এিবএম ল আযাদ, পিরচালক 
( িশ ণ) মা. মাশারফ হােসন মা া, কেলেজর অধ  ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ 
রউফ, উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমম ুও ীড়ািব ান িবভােগর ভার- া  উপ-
পিরচালক নসুরাৎ শারমীন । 

 ফলাফল: 
ইেভে র নাম ফলাফল 

ণ রৗপ  তা  
িরকাভ 
(মিহলা-একক) 

নাম:িবউ  রায় 
দল: তীর াজ সংসদ 
 

নাম: শ মলী রায় 
দল: ঢাকা আিম আচির 
াব 

নাম: রােবয়া আ ার 
দল: িবেকএসিপ এইচিপ  

িরকাভ 
(পু ষ-একক) 

নাম: এমদাদলু হক 
িমলন 
দল: ম বলজার িবিড 

নাম: মান সানা সুজন 
দল: তীর াজ সংসদ 

নাম: মা. ই াহীম সজান 
দল: ম বলজার িবিড 

িরকাভ 
(মিহলা- 
দলগত) 

নাম:িহরামিন. শাপলা ও  
রােবয়া 
দল: িবেকএসিপ এইচিপ  

নাম: িবউ , নাজিমন 
ও আফেরাজা 
দল: তীর াজ সংসদ 

নাম: ইয়াসিমন, ঈশরাত ও 
মমতাজ 
দল: এএসিপ এস আচাির াব 

 
িরকাভ 
(পু ষ- 
দলগত) 

নাম:জােবদ, দা ও 
িমজান 
দল: ঢাকা আিম আচির 
াব 

 

নাম: মান, তামীমুল 
ও মামনু 
দল: তীর াজ সংসদ 
 

নাম: ফা ক, আ ু াহ ও 
তাফা ল 
দল: এএসিপ এস আচাির াব 



ইেভে র নাম ফলাফল 
ণ রৗপ  তা  

িরকাভ (িম ) নাম:িবউ  ও ি মানা 
দল: তীর াজ সংসদ 

নাম: হীরা মিন ও 
সিজব 
দল:িবেকএসিপ এইচিপ  

নাম: শ ামলী ও দা 
দল: ঢাকা আিম আচির াব 

ক াউ  
(একক-মিহলা) 

নাম: বন া 
দল: তীর াজ সংসদ 

নাম: সুি তা 
দল:ঢাকা আিম আচির 
াব 

নাম: রা ানা 
দল: ঢাকা আিম আচির াব 

ক াউ  
(একক-পু ষ) 

নাম: মামুন 
দল: তীরজ সংসদ 

নাম:রাম কৃ  
দল: তীর াজ সংসদ 

নাম: অসীম 
দল: তীর াজ সংসদ 

ক াউ  
(দলীয়- 
মিহলা) 

নাম:সুি তা, তামা া ও 
রা ানা 
দল:ঢাকা আিম আচির 
াব 

নাম: ফােতমা, িবপাশা 
ও বন া 
দল: তীর াজ সংসদ 

নাম: রীনা, িমতু ও সতু 
দল: িবেকএসিপ এইচিপ  

ক াউ  
(দলীয়- 
পু ষ) 

নাম: রাম কৃ , অসীম 
ও মামনু 
দল: তীর াজ সংসদ 

নাম: ওবায়দলু, রতন 
ও আেনায়ার 
দল: ঢাকা আিম আচির 
াব 

নাম: নািসম, সােনায়ার ও 
সােহল 
দল: িবিজিব 

ক াউ  
(িম ) 

নাম: বন া ও রাম কৃ  
দল: তীর াজ সংসদ 

নাম: সুি তা ও রতন 
দল:ঢাকা আিম আচির 
াব 

নাম: রীনা ও শাহিরয়ার 
দল: িবেকএসিপ এইচিপ  

 
চ াি য়নিশেপ িরকাভ ও ক াউ  িডিভশেন পু ষ ও মিহলা সকশেন ৮ দেল ৪৭ জন পু ষ ও ৩২ জন 
মিহলা আচার অংশ হণ ক রেছ। অংশ হণকারী দলসমহূ হেলা: ঢাকা আিম আরচ ারী াব, এএসিপ এস 
আচাির াব, িবিজিব, তীর াজ সংসদ, ম জার িবিড, কায়া াম ফাউে শন, িবেকএসিপ হাই পারফমার 
ম ও িবেকএসিপ। 

   



     
 

   
 

   
  



২৪ নেভ র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

আগামীকাল ‘১ম িদ জার িবিড িবেকএসিপ কাপ আরচ ারী 
চ াি য়নশীপ-২০১৬’ এর গা  মেডল ম াচ 

 
বাংলােদশ আরচ ারী ফডােরশেনর সািবক সহেযািগতায় ও বাংলােদশ ীড়া িশ া 
িত ান (িবেকএসিপ) এর ব ব াপনায় এবং িদ জার িবিড িলিমেটেডর 
পৃ েপাষকতায় িবেকএসিপ’র ফুটবল াউ -১ এ র াংিকং রাউ  শেষ আজ (২৪ 
নেভ র) ‘১ম িদ জার িবিড িবেকএসিপ কাপ আরচ ারী চ াি য়নশীপ-২০১৬’ 
এর ইিলিমেনশন রাউে র খলা অনুি ত হয়।   
 
খলার ফলাফল: 
িরকাভ িডিভশেন পু ষ সকশেন একেক তীর াজ সংসেদর মা: মান সানা ম 
জার িবিড’র মা: ই ািহম সজওয়ানেক হািরেয় এবং ম জার িবিড’র মা: 

ইমদাদলু হক িমলন এএসিপ এস আরচ ারী ােবর আ ু া  আল মামুনেক হািরেয় 
গা  মেডল ম ােচ উ ীত হন।  িরকাভ িডিভশেন মিহলা সকশেন একেক তীর াজ 
সংসেদর িবউ  রায় িবেকএসিপ হাই পারফমার েমর িহরা মিনেক হািরেয় এবং 
ঢাকা আিম আরচ ারী ােবর শ ামলী রায় িবেকএসিপ হাই পারফমার েমর মাসা ৎ 
রািদয়া আ ার শাপলােক হািরেয় গা  মেডল ম ােচ উ ীত হন।  িরকাভ িডিভশেন 
পু ষ সকশেন দলীয়েত তীর াজ সংসদ িবেকএসিপ হাই পারফমার মেক এবং 
ঢাকা আিম আরচ ারী াব এএসিপ এস আরচ ারী াবেক হািরেয় গা  মেডল 
ম ােচ উ ীত হয়।  িরকাভ িডিভশেন মিহলা সকশেন দলীয়েত িবেকএসিপ হাই 
পারফমার ম এএসিপ এস আরচ ারী াবেক হািরেয় এবং তীর াজ সংসদ ঢাকা 
আিম আরচ ারী াবেক হািরেয় গা  মেডল ম ােচ উ ীত হয়।  
 
ক াউ  িডিভশেন পু ষ সকশেন একেক তীর াজ সংসেদর রাম কৃ  সাহা একই 
ােবর অসীম মার দাসেক হািরেয় এবং তীর াজ সংসেদর মা: আবুল কােশম 

মামুন িবিজিব’র মা: নাজমুল দােক হািরেয় গা  মেডল ম ােচ উ ীত হয়।  
ক াউ  িডিভশেন মিহলা সকশেন একেক ঢাকা আিম আরচ ারী ােবর সুি ত 
বিনক  িবেকএসিপ হাই পারফমার েমর িরনা চাকমােক হািরেয় এবং তীর াজ 
সংসেদর বন া আ ার ঢাকা আিম আরচ ারী ােবর রাকসানা আ ারেক হািরেয় 
গা  মেডল ম ােচ উ ীত হয়।  ক াউ  িডিভশেন পু ষ সকশেন দলীয়েত 



তীর াজ সংসদ িবিজিবেক হািরেয় এবং ঢাকা আিম আরচ ারী াব ম জার 
িবিডেক হািরেয় গা  মেডল ম ােচ উ ীত হয়।  ক াউ  িডিভশেন মিহলা সকশেন 
দলীয়েত ঢাকা আিম আরচ ারী াব এএসিপ এস আরচ ারী াবেক হািরেয় এবং 
তীর াজ সংসদ িবেকএসিপ হাই পারফমার মেক হািরেয় গা  মেডল ম ােচ উ ীত 
হয়।  
 
আগামীকাল (২৫ নেভ র) বার িবেকল চারটায় ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত 
থেক চ াি য়নশীেপর িবজয়ী আরচ ার ও আরচ ারী দলেক পুর ার িবতরণ করেবন 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর যুব ও ীড়া ম ণালেয়র মাননীয় উপ-ম ী জনাব 
আিরফ খান জয়, এম.িপ।  অনু ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন িদ 
জার িবিড িলিমেটেডর ব ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ অিলি ক এেসািসেয়শেনর 
কাষাধ  এবং বাংলােদশ আরচ ারী ফডােরশেনর সাধারণ স াদক কাজী রাজীব 
উ ীন আহেমদ চপল।  অনু ােন সভাপিত  করেবন বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
(িবেকএসিপ) এর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা: সামছুর রহমান, 
িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস।  

  

 



িবেকএসিপেত আচাির ও ভিলবল  কােচস সা ফেকট কাস সমা   
 
আজ িছল িবেকএসিপ’র আচ ির ও ভিলবল ি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 তৃণমলূ পযােয় স ক বা বায়নই 
হে  এ কমশালার সাফল । ’ ২০ িদন ব ািপ অনিু ত এ সা িফেকট কােস দেশর িবিভ  জলা, 
িবভাগ, ােবর িশ ক ও আ হীগণ  অংশ করেছন।  আচ ির ও ভিলবল িবভােগ ১০ জন কের 
মাট ২০ জন  এ কােস অংশ িনেয়েছ।  অনু ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন 
িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এিবএম ল আজাদ, পিরচালক ( িশ ণ) 
জনাব মাঃ মাশারফ হােসন মা া, কেলেজর অধ  ল. কেনল মাঃ ইমরান ইবেন এ রউফ, 
উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমম ুও ীড়ািব ান িবভােগর ভার া  উপ-পিরচালক 
িমেসস নসুরাৎ শারিমন।  আরও উপি ত িছেলন কেলেজর উপধ  ও িবেকএসিপ’র সকল িবভােগর 
িবভাগীয় ধানগণ।  
 

   
 

   



   
 

   
 

 



২৩ নেভ র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

আজ  হেয়েছ ‘১ম িদ জার িবিড িবেকএসিপ কাপ 
আরচ ারী চ াি য়নশীপ-২০১৬’ 

 
বাংলােদশ আরচ ারী ফডােরশেনর সািবক সহেযািগতায় ও বাংলােদশ ীড়া িশ া 
িত ান (িবেকএসিপ) এর ব ব াপনায় এবং িদ জার িবিড িলিমেটেডর 
পৃ েপাষকতায় আজ (২৩ নেভ র) ‘১ম িদ জার িবিড িবেকএসিপ কাপ আরচ ারী 
চ াি য়নশীপ-২০১৬’  হেয়েছ।  চ াি য়নশীেপ িরকাভ ও ক াউ  িডিভশেন 
পু ষ ও মিহলা সকশেন ৮  দেল ৪৭ জন পু ষ ও ৩২ জন মিহলা আরচ ার 
অংশ হণ করেছন।  অংশ হণকারী দলসমূহ হেলা: ঢাকা আিম আরচ ারী াব, 
এএসিপ এস আরচ ারী াব, িবিজিব, তীর াজ সংসদ, ম জার িবিড, কায়া াম 
ফাউে শন, িবেকএসিপ হাই পারফমার ম ও িবেকএসিপ।  
 
িরকাভ ও ক াউ  িডিভশেন একক, দলীয় ও িম  দলীয়েত আরচ ারবৃ  ১০  
গা , ১০  িসলভার ও ১০  া সহ মাট ৩০  পদেকর জন  লড়েছন।  
চ াি য়নশীেপর খলাসমূহ িবেকএসিপ’র ফুটবল াউ -১ এ অনুি ত হে ।  
চ াি য়নশীেপর খলাসমূহ সকাল ৮ টা হেত  হেয়েছ।  িবেকল সােড় িতনটায় 
ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত হেয় আনু ািনকভােব চ াি য়নশীেপর উে াধন কেরন 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর যুব ও ীড়া ম ণালেয়র সিচব কাজী আখতার 
উি ন আহেমদ।  অনু ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িদ জার িবিড 
িলিমেটেডর ব ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ অিলি ক এেসািসেয়শেনর কাষাধ  এবং 
বাংলােদশ আরচ ারী ফডােরশেনর সাধারণ স াদক কাজী রাজীব উ ীন আহেমদ 
চপল এবং বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ােনর পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব 
এিবএম ল আজাদ, পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মা: মাশারফ হােসন মা া, 
অধ  ল: কেণল ইমরান ইবেন রউফ, উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার 
িমমু, িদ জার িবিড িলিমেটেডর পিরচালক কাজী রািফদ ইবেন রাজীব।  অনু ােন 
সভাপিত  কেরন বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ) এর মহাপিরচালক 
ি েগিডয়ার জনােরল মা: সামছুর রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, 
এএফডি উিস, িপএসিস।  



    
 

    
 

    
 

     
 



 
 
 
 
 

  



২২ নেভ র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 
 

আগামীকাল হেত  হে  ‘িদ জার িবিড িবেকএসিপ কাপ 
আরচ ারী চ াি য়নশীপ-২০১৬’ 

 
 
 
বাংলােদশ আরচ ারী ফডােরশেনর সািবক সহেযািগতায় ও বাংলােদশ ীড়া িশ া 
িত ান (িবেকএসিপ) এর ব ব াপনায় এবং িদ জার িবিড িলিমেটেডর 
পৃ েপাষকতায় আগামী ২৩ হেত ২৫ নেভ র-২০১৬ পয  ‘িদ জার িবিড 
িবেকএসিপ কাপ আরচ ারী চ াি য়নশীপ-২০১৬’ অনুি ত হেত যাে ।  
চ াি য়নশীেপ িরকাভ ও ক াউ  িডিভশেন পু ষ ও মিহলা সকশেন ৮ দেল ৪৭ 
জন পু ষ ও ৩২ জন মিহলা আরচ ার অংশ হণ করেবন।  অংশ হণকারী দলসমূহ 
হেলা: ঢাকা আিম আরচ ারী াব, এএসিপ এস আরচ ারী াব, িবিজিব, তীর াজ 
সংসদ, ম জার িবিড, কায়া াম ফাউে শন, িবেকএসিপ হাই পারফমার ম ও 
িবেকএসিপ।  
 
িরকাভ ও ক াউ  িডিভশেন একক, দলীয় ও িম  দলীয়েত আরচ ারবৃ  ১০  
গা , ১০  িসলভার ও ১০  া সহ মাট ৩০  পদেকর জন  লড়েবন।  
চ াি য়নশীেপর খলাসমূহ িবেকএসিপ’র ফুটবল াউ -১ এ অনুি ত হেব।  
চ াি য়নশীেপর খলাসমূহ আগামীকাল বুধবার (২৩ নেভ র) সকাল ৮ টা হেত 

 হেব।  িবেকল সােড় িতনটায় ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত হেয় আনু ািনকভােব 
চ াি য়নশীেপর উে াধন করেবন গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর যুব ও ীড়া 
ম ণালেয়র সিচব কাজী আখতার উি ন আহেমদ।  অনু ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব 
উপি ত থাকেবন িদ জার িবিড িলিমেটেডর ব ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ 
অিলি ক এেসািসেয়শেনর কাষাধ  এবং বাংলােদশ আরচ ারী ফডােরশেনর সাধারণ 
স াদক কাজী রাজীব উ ীন আহেমদ চপল এবং সভাপিত  করেবন বাংলােদশ ীড়া 
িশ া িত ান (িবেকএসিপ) এর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা: সামছুর 
রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস।  
 



চ াি য়নশীপ উপলে  আজ ম লবার (২২ নেভ র) বাংলােদশ অিলি ক 
এেসািসেয়শেনর ডাচ-বাংলা ব াংক অিডেটািরয়ােম সংবাদ সে লেন এসব তথ  জানান 
বাংলােদশ আরচ ারী ফডােরশেনর সাধারণ স াদক কাজী রাজীব উ ীন আহেমদ 
চপল।  সংবাদ সে লেন এ সময় উপি ত িছেলন বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 
(িবেকএসিপ) এর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা: সামছুর রহমান, 
িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস, উপ-পিরচালক ( িশ ণ) 
শামীমা সা ার িমমু, পৃ েপাষক িত ান িদ জার িবিড িল: পিরচালক কাজী 
রািফদ ইবেন রাজীবসহ অন ান রা।   
 

   
 

 
 

  



০৮ নেভ র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

 

 

িবেকএসিপ’র িজমন ািসয়ােম অনূধ-১৮ অেকা ট -িবেকএসিপ কাপ-২০১৬ 
বাে টবল টুণােমে  িবেকএসিপ (লাল) অপরািজত চ াি য়ন হওয়ার গৗরব 
অজন কের।  ১০ম জাতীয় সংসেদর যুব ও ীড়া ম ণালয় স িকত ায়ী 
কিম র মাননীয় সভাপিত জনাব মাঃ জািহদ আহসান রােসল, এমিপ টুণােমে  
ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক খলা উপেভাগ কেরন এবং িবজয়ীেদর 
মােঝ পুর ার িবতরণ কেরন। এসময় িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক, পিরচালক 
( শাসন ও অথ), পিরচালক ( িশ ণ), অধ  ও িবেকএসিপ’র কমকতাগণ 
উপি ত িছেলন।  এছাড়াও অেকা ট  েপর উ তন কমকতাগণ উপি ত 
িছেলন।  পুর ার িবতরণী অনু ােনর পূেব িতিন িবেকএসিপ’র সািবক কায ম 
পিরদশন কেরন।  এছাড়া িতিন িবেকএসিপ’র িশ ণাথ েদর পিরেবশনা অনুি ত 
সাং ৃ িতক অনু ান উপেভাগ কেরন। 
 

   
 

   



   
 

   
 

 
  



০৭ নেভ র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

 

িবেকএসিপ কাপ বাে টবল টুনােম -২০১৬ 

 

আজ সকােল িবেকএসিপ’র িজমন ািসয়ােম অনূধ-১৮ অেকা ট া -িবেকএসিপ কাপ-২০১৬ 
এর ভ উে াধন কেরন িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর 
রহমান, িবিজিবএম,িপিবিজএম, এনিডিস,এএফডি উিস,িপএসিস। িবেশষ অিতিথ হেসেব উপি ত 
িছেলন টুনােমে র া র িত ান অেকা ট া  েপর এিজএম ( শাসন) জনাব মা: 
সাইদরু রহমান। এ সময় আরও 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 মা. ইমরান ইবেন এ রউফ।  উে াধনী খলায় িবেকএসিপ লাল 
দল িচটাগং িডএসএ ক ৪৪-৩০ পেয়ে র ব বধােন পরািজত কের ভ সূচনা কের।  িদেনর 
অন ান  খলায় িবেকএসিপ সবুজ দল স  গ ােগািরেজস দলেক ৫৪-১৬, রাজশাহী িডএসএ 
ক ৫৪-১৬ পেয়ে  ও িবেকএসিপ লাল দল ৩৫-১০ পেয়ে র ব বধােন পরািজত 
কের।অংশ হণকারী দল েলা হেলা িবেকএসিপ লাল, িবেকএসিপ সবুজ, গ ােগািরয়ান াব, 
িচটাগং িডএসএ, রাজশাহী িডএসএ, খুলনা িডএসএ ও স  গ ােগািরেজস।  

 
আগামীকাল টুনােমে র সমাপনী ও পুর ার দান অনু ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত 
থাকেবন যুব ও ীড়া ম ণালয় স ক ত সংসদীয় ায়ী কিম র মাননীয় সভাপিত জনাব 
মাঃ জািহদ আহসান রােসল, এমিপ ।  
 

   



   
 

   
 

   
 

   



িবেকএসিপেত অনুি ত কােচস কােসর উে াধন 
 

আজ সকােল িবেকএসিপ’র হল েম আচারী ও ভিলবল িবভােগ এক মাস ময়াদী 
কােচস কােসর উে াধন কেরন িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ 
সামছুর রহমান, িবিজিবএম,িপিবিজএম, এনিডিস,এএফডি উিস,িপএসিস।  এ সময় 
আরও 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 মা. ইমরান ইবেন এ রউফ।  কােস মাট ২০ জন 
িশ ণাথ  অংশ হণ করেছন।  

   
 

   
 

   



   
 

   
 

 



০৬ নেভ র ২০১৬ তািরেখর কায ম 
 

 
বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ)-এর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার 
জনােরল মাঃ সামছুর রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, 
িপএসিস িবেকএসিপেত অনুি ত Special Olympics 2nd South Asian Unified 
Cricket 2016 এর  সমাপনী অনু ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক 
িবজয়ীেদর মােঝ পুর ার িবতরণ কেরন।  
 

  
 

  
 

  



     


