৩১ জুলাই ২০১৭ তািরেখর কায ম
সাভার উপেজলা ু ল ও মা াসা

ীড়া িতেযািগতায় িবেকএসিপ’র সহেযািগতা

আজ িবেকএসিপ’ ত ৪৬তম বাংলােদশ জাতীয় ু ল ও মা াসা
ী কালীন
ীড়া
িতেযািগতা
অনুি ত হয়। ফু টবেল সাভার উপেজলার ৩৭
বালক (৪
মা াসা) ও ০৮
বািলকা উ
িবদ ালেয়র ফু টবলার এবং ৩৭
বালক ও ০৩
বািলকা উ
িবদ ালেয়র সাঁতা রা এ
িতেযািগতায় অংশ নয়। িবেকেল ঢাকা-১৯ (সাভার) আসেনর মাননীয় সংসদ সদস আলহা
ডাঃ মাঃ এনামুর রহমান ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক পুর ার া েদর মােঝ পুর ার
িবতরণ কেরন। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন বাংলােদশ
ীড়া িশ া
িত ােনর
(িবেকএসিপ) পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এ,িব,এম
ল আজাদ (যু সিচব) ও
ীড়া
কেলেজর অধ
ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ এবং সাভার উপেজলা চয়ারম ান
(ভার া ) জনাব মা. ফখ ল আলম সমর। অনু ান
পিরচালনার দািয়ে িছেলন উপেজলা
মাধ িমক িশ া অিফসার মাসাঃ কাম াহার।

২২ জুলাই ২০১৭ তািরেখর কায ম
বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ) এবং সাইফ
া ং াব িলিমেটড
(এসএসিসএল)-এর মেধ জাতীয় ও আ জািতক ফুটবল িতেযািগতায়
অংশ হেণর দ তা উ য়েন সহেযািগতা চু ি
া র
জাতীয় ও আ জািতক পযােয় বাংলােদেশর
ীড়ার মােনা য়েন িনরলসভােব কাজ কের যাে
বাংলােদশ
ীড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ)। পাশাপািশ ফু টবেলর উ য়েন দীঘিদন ধের কাজ
কের যাে
সাইফ
া ং াব িলিমেটড। িবগত বছর েলার তু লনায় ফু টবলেক আরও জনি য়
এবং জাতীয় ও আ জািতক ফু টবল
িতেযািগতায় অংশ হণকারী
খেলায়াড়েদর দ তা
উ য়েনর জন অদ ঢাকার এক অিভজাত হােটেল (ফাস হােটল এ
র ু ের ) িবেকএসিপ ও
সাইফ
া ং াব িলিমেটড-এর মােঝ এক চু ি
া র অনুি ত হয়। উ
চু ি র মাধ েম
িবেকএসিপ’র অনূধ-১৮ দেলর ২৪ জন খেলায়াড় বাংলােদশ ফু টবল ফডােরশন অনুেমািদত আ ঃ
াব টু ণােম /িলেগ ও আ জািতক টু ণােমে
সাইফ
া ং াব িলিমেটেডর পে
২০১৭-২০১৯
(০২ মৗসুম) সােলর জন খলার সুেযাগ পােব। িবেকএসিপ’র পে
চু ি পে
া র কেরন
িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম,
এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস। চু ি
া র অনু ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন যুব
ও ীড়া ম ণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব মাঃ আসাদুল ইসলাম। অনু ােন িবেকএসিপ’র পিরচালক
( শাসন ও অথ) জনাব এিবএম
ল আজাদ (যু সিচব), পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মাঃ
মাশারফ হােসন মা া (যু সিচব), অধ
ল. কেনল ইমরান ইবেন এ রউফ ও িবেকএসিপ’র
উ তন কমকতাগণ উপি ত িছেলন। এছাড়াও বাংলােদশ ফু টবল ফডােরশেনর উ তন কমকতা
এবং সাইফ পাওয়ারেটক িলিমেটেডর ব ব াপনা পিরচালক জনাব তরফদার মাঃ
ল আিমন সহ
উ তন কমকতাগণ উপি ত িছেলন।

১৫ জুলাই ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপেত ‘নাগিরক সবায় উ াবন’ িবষয়ক িশ ণ কমশালা- ২০১৭
আজ িবেকএসিপেত ধানম ীর কাযালেয়র মি পিরষদ িবভাগ ও একেসস টু ইনফরেমশন (এটু আই)
া াম এর সহেযািগতায় ‘নাগিরক সবায় উ াবন’ িবষয়ক এক
িশ ণ কমশালা
হেয়েছ।
িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম,
এনিডিস,এএফডি উিস, িপএসিস দু’িদন ব াপী এ কমশালর উে াধন কেরন। িতিন বেলন কমদ তা
বৃি র জন এ কমশালার
অপিরসীম। কমশালা র
িশ েকর দািয়
পালন করেছন
ক াপািস
ডেভেলাপেম
এ পাট (এটু আই)এর
িশ ক মা. মাহবুবুর রহমান ও উপেজলা
লাইভে ােকর কমকতা ডা. অিমতাভ চ বত । কমশালায় িবেকএসিপ’র ৩০ জন কমকতা অংশ হণ
কেরন।

১৩ জুলাই ২০১৭ তািরেখর কায ম
ীড়ািব ােন াতেকা র িডে ামা ২০১৫-১৬ এর ফাইনাল পরী া
িবেকএসিপেত জাতীয় িব িবদ ালেয়র অধীন
ীড়ািব ােন াতেকা র িডে ামা ফাইনাল পরী া২০১৫-১৬ আজ
হেয়েছ। ীড়ািব ান িবভােগর ভার া
উপ-পিরচালক িমেসস নুসরাৎ
শারমীন জানান, এবােরর পরী ায় পরী াথ র সংখ া ২৮ জন হেলও পরী া িদে
২৫
জন। ীড়ািব ােন
াতেকা র িডে ামার িবষয়
েলা হেলা;
াটস সাইেকালিজ,
টস
বােয়ােমকািন , এ ারসাইজ িফিজওলিজ ও সাই অব
াটস
িনং (িজ এম )। ৬ ত ীয়,
১
ব বহািরক ও ১
মৗিখক পরী ার মধ িদেয় আগামী ৩০ জুলাই শষ হেব
ীড়ািব ােন
াতেকা র িডে ামা ফাইনাল পরী া।

১৩ জুলাই ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপেত জাতীয় বি ং দেলর ক া
দি ণ আেমিরকার বাহামােত অনুি ত ৬ কমনওেয় থ গেমসেক সামেন রেখ িবেকএসিপেত বি ং জাতীয়
দেলর
িশ ণ ক া
অনুি ত হে । বাংলােদশ বি ং ফডােরশেনর আেয়াজেন এবং িবেকএসিপ’র
সহেযািগতায় ক া
গত ০১ ম-১৪ জুলাই পয অনুি ত হয়। ক াে
িবেকএসিপ’র মাট ১০ জন
ব ার অংশ িনেয়িছল। এর মেধ ৪জন আশানু প ভােলা কেরেছন। এরা হেলন মা. আজহা ল ইসলাম মা.
আ ুল জ ার, ফারজানা ও জা াতু ল ফরেদৗস। অন ান রা হেলন; রিবন শখ, তমাল, শাহীন, হািসবুল,
নােভল ও কােয়স। ১২ জুলাই তািরেখ চলমান িশ ণ ক া
পিরদশন কেরন িবেকএসিপ;র পিরচালক
( শাসন ও অথ) জনাব এিবএম
ল আজাদ। ক াে
িশ েকর দািয়ে িছেলন িবেকএসিপ’র িসিনয়র
কাচ মা. আবু সুিফয়ান িচশতী (আইবা
ার ওয়ান) ও সহকারী িহেসেব িছেলন বি ং ফডােরশেনর
কাচ মা. িরয়াদ হােসন।

১২ জুলাই ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ’র এ াথেলট জিহর সিমফাইনােল
িবেকএসিপ’র বতমান এ াথেলট মা. জিহর রায়হান কিনয়ায় অনুি ত জুিনয়র িব
৪০০ িম. ি ে ৪৮.০০ স. সময় িনেয় ৩য় ান অজেনর মাধ েম সিমফাইনােল
জিহর গত ম মােস থাইল াে
অনুি ত এিশয়ান যুব িব চ াি য়নিশেপ একই
সেকে
দৗড় শষ কেরিছল।েসিমফাইনােল ভােলা করার জন জিহর সকেলর িনকট

চ াি
উ ীন
ইেভে
দায়া

য়নিশেপ
হেয়েছ।
৪৯.১২
াথ ।

১০ জুলাই ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ’র লেক মােছর পানা চাষ উে াধন
আজ িবেকেল িবেকএসিপ’র লেক মােছর পানা ছাড়া হয়। িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার
জনােরল মাঃ সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস মােছর
পানা চােষর ভ উে াধন কেরন।েলেক থম ধােপ ১৮৫ কিজ ই, মৃেগল, বৃেগড ও কালাবাউস
মােছর পানা ছাড়া হয়। এ সময় আরও উপি ত িছেলন পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব
এ,িব,এম
ল আজাদ, পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মা. মাশারফ হােসন মা া,
ীড়া
কেলেজর অধ
মা. ইমরান ইবেন এ রউফ ও উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু ,
িনবাহী েকৗশলী জনাব শাহ মা. আশরাফ আলী ও কমকতা-কবৃমচারী ।

০৮ জুলাই ২০১৭ তািরেখর কায ম
শনইয়াং

ীড়া িব িবদ ালেয়র সােথ িবেকএসিপ’র সমেঝাতা

ারক সই

গত ০৫ জুলাই,২০১৭ ি . চীেনর িব খ াত শনইয়াং
ীড়া িব িবদ ালেয়র সােথ বাংলােদশ
ীড়া
িশ া িত ান, িবেকএসিপ’র এক সমেঝাতা
ারক সই হয়। চীেনর িলউিনং েদেশর শনইয়াং
ীড়া িব িবদ ালেয় এ সমেঝাতা
ারক সই অনু ান অনুি ত হয়। িবেকএসিপ’র পে
মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস,
এএফডি উিস, িপএসিস এবং শনইয়াং
ীড়া িব িবদ ালেয়র
িসেড
িলউ িঝং িনজ িনজ
িত ােনর পে
িতন বছেরর জন
ারেক
া র কেরন। এ
া েরর ফেল সরকার হাই
পারফরেম
িনং
া ােমর মাধ েম িবেকএসিপ’ ক য স ার অব এ াি েল
করার উেদ াগ
হন কেরেছন, সমেঝাতা
ারক তারই এক সহায়ক ও
পূণ পদে প। এ সমেঝাতায়
িবেকএসিপ’র হাই পারফরেম
িনংেয়র জন িনবািচত এ াথেলটস ও
িশ কেদর উ তর
িশ েণর সুেযাগ থাকেছ। মহাপিরচালক মেন কেরন এ সমেঝাতা
ারেক িবেশষ
িবিনমেয়র
মাধ েম
ীড়ািব ান িবভােগেক যুেগাপেযাগী করারও সুেযাগ রাখা হেয়েছ। িতিন আরও মেনকেরন,
িবেকএসিপেক সমেঝাতা অনুযায়ী শনইয়াং এর এ পাটরা িবেকএসিপেত এেসও কাচ ও এ াথেলটেদর
িশ ণ িদেত পারেব। চু ি অনু ােন আরও উপি ত িছেলন ীড়া পিরদফতেরর পিরচালক ও যু
সিচব আিমনুল ইসলাম, যুব ও
ীড়া ম ণালেয়র (যুব অিধদফতর) যু সিচব আিজজুল হক,
িবেকএসিপর পিরচালক ( িশ ণ) ও যু সিচব মা. মাশারফ হােসন মা া, কেলেজর সহকারী
অধ াপক শামীমা সুলতানা,
ীড়া িব ান িবভােগর ভার া
উপ-পিরচালক নুসরাৎ শারিমন,
ফু টবল িবভােগর িচফ কাচ উ ল চ বত ও এ াথেল
কাচ মা. মেহদী হাসান।
উে খ সুেযাগ-সুিবধা আর সাফেল শনইয়াং িব বাসীর কােছ আদশ। এ িত ােনর এ াথেলটরা
অিলি েকর মেতা বড় আসর থেক অেনক পদক অজন কেরেছন। এক পিরসংখ ােন দখাযায়, এ
পয
শনইয়াং একােডিমর িশ ণাথ রা ১০৩
ণ পদক সহ মাট ৩৬৪ পদক উপহার িদেয়েছন
জািতেক। তাই সংি েদর মেত এ সমেঝাতায় িবেকএসিপ তথা বাংলােদশই বিশ লাভবান হেব।
আগামী ০৯জুলাই িতিনিধ দল
দেশ িফরেবন।

০২ জুলাই ২০১৭ তািরেখর কায ম
শনইয়াং

ীড়া িব িবদ ালেয়র সােথ সমেঝাতা ারক সই ও পিরদশেনর
জন িবেকএসিপ’র িতিনিধদেলর চীন যা া

চীেনর িব খ াত শনইয়াং
ীড়া িব িবদ ালেয়র সােথ সমেঝাতা চু ি হেত যাে
বাংলােদশ
ীড়া
িশ া িত ােনর (িবেকএসিপ)। স উে েশ
িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ
সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস এর নতৃ ে ৭ সদেস র
এক
িতিনিধদল আজ (০২ জুলাই) চীন পৗঁছান। দেলর অন া সদস রা হেলন: ীড়া পিরদ েরর
পিরচালক ও যু সিচব ডঃ মাঃ আিমনুল ইসলাম, যুব ও
ীড়া ম ণালেয়র যু সিচব (যুব)
জনাব আিজজুল হক, িবেকএসিপর পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মা. মাশারফ হােসন মা া
(যু সিচব), িবেকএসিপ
ীড়া কেলেজর সহকারী অধ াপক জনাব শামীমা সুলতানা,
ীড়া িব ান
িবভােগর ভার া উপ-পিরচালক ( ীড়া িব ান) জনাব নুসরাৎ শারিমন এবং ফু টবল িবভােগর
িচফ কাচ জনাব উ ল চ বত ।

িবেকএসিপ’ ত পুি িবষয়ক সিমনার
িবেকএসিপ’র িশ ণাথ েদর সুষম খাবার পিরেবশেনর জন িচিকৎসা শাখার উেদ ােগ গত ০২/০৭/২০১৭
তািরেখ িবেকএসিপ’র হল েম পুি িবষয়ক কমশালা অনুি ত হয়। কমশালায় িবেকএসিপ’র িশ ণাথ েদর
খাবােরর ণা ণ ও পুি িবষেয় িব ািরত পযােলাচনা করা হয়। কমশালায় িবেকএসিপ’র শাসন, িশ ণ,
ীড়া িব ান ও কেলজ শাখার সকল কমকতা এবং সকল চীফ কাচ, িসিনয়র কাচ, কাচ উপি ত
িছেলন। িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম,
এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস কমশালার ভ উে াধনী ঘাষণা কেরন এবং পিরচালক ( শাসন ও অথ)
জনাব এ িব এম
ল আজাদ (যু সিচব) সমাি
ঘাষণা কেরন। কমশালায় মূল
েজে শন উপ ান
কেরন Diet Counseling Centre-এর িবেশষ
জনাব ফারজানা ফরেদৗস।
ে া র পেব দািয় পালন
কেরন Diet Counseling Centre-এর িসইও এ ি ি পাল িনউি শিন
সয়দা শারিমন আ ার।

