
৩০ জানুয়াির ২০১৭ তািরেখর কায ম 
 

িবেকএসিপ’র িহরামিন, তািমমুল ও শাপলা আ জািতক আরচ াির িতেযািগতায় ণ পদক 
 
১৭ জািতর থম  আইএসএসএফ ই ারন াশনাল সিলডাির  আরচ াির চ াি য়নিশেপ বাংলােদেশর 
হেয় িবেকএসিপ’র িহরামিন িরকাভ বা (মিহলা) একক ইেভে  ণ, তািমমলু ইসলাম দলগত 
িরকাভ (পু ষ) ইেভে  ণ ও রািদয়া ইসলাম শাপলা দলগত িরকাভ (মিহলা) ইেভে  ণ  
পদক অজন কেরেছন।  উে খ  আ জািতক এ িতেযািগতায় বাংলােদেশর হেয় িবেকএসিপ’র িতন 
জন অংশ হণ কের িতন জনই ণ পদক লাভ কেরেছন।িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার 
জনােরল মাঃ সামছুর রহমান িত ােনর প  থেক গৗরবজনক সাফেল র জন  ণ িবজয়ী িতন 
তীর াজেক েভ া ও অিভন ন জািনেয়েছন।  মওলানা ভাষানী িডয়ােম অনুি ত ৪িদন ব াপী 
অনিু ত এ িতেযািগতায় িরকাভ ইেভে  ২৫জন পু ষ ও ১৩জন মিহলা এবং ক াউ  ইেভে  
২০ জন পু ষ ও ০৫জন মিহলা আরচ ারসহ মাট ৬৩জন অংশ িনে । 

 

 

 



২৯ জানুয়াির ২০১৭ তািরেখর কায ম 
 

িবেকএসিপ’ ত এ াথেল  িবভােগর কােচস সা িফেকট কাস উে াধন 
  

আজ িবেকএসিপ’ ত এ াথেল  িবভােগর কােচস সা িফেকট কাস উে াধন করা হেয়েছ। িবেকএসিপ’র 
পিরচালক ( িশ ণ) মা. মাশারফ হােসন মা া ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক কােসর উে াধন 
কেরন। ধান অিতিথ তার ব েব  কােসর ােরাপ করেত িগেয় বেলন, িবেকএসিপ’র মৗিলক 
কায েমর অংশ িহেসেব কােচস সা ফেকট কাস অন তম। তৃণমূল পযােয় স ক িনয়েম খলাধুলার সােরর 
জন  িবেকএসিপ’র এ য়াস। িতিন আরও বেলন এ কােস অংশ হণকারীগেণর ত াশা পূরেণর স মতার 
উপরই িনভর করেছ কােসর সাফল । এর আেগ অনু ােন াগত ব ব  রােখন িবেকএসিপ’র উপ-পিরচালক 
( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু। কােস দেশর িবিভ  জলা, িব িবদ ালয়, সনা, িবমান, নৗ-বািহনী, 
িবিজিব, আনসার, পুিলশ বাংলােদশ জল ও কায়া াম ফাউে শনসহ মাট ২০ জন অংশ হন করেছন। 
অনু ােন আরও উপি ত িছেলন এ াথেল  িবভােগর চীফ কাচ শখ আ ুল জা ার সহ কাস 
পিরচালনাকারী িশ কবৃ । এছারাও উপি ত িছেলন িবেকএসিপ’র সকল ীড়া িবভােগর িবভাগীয় ধানগণ। 
আগামী ১৬ ফ য়াির কােসর সমাপনী ও অংশ হণকারীেদর সনদ দান করা হেব। 

 

 

 



২৮ জানুয়াির ২০১৭ তািরেখর কায ম 
 

িবেকএসিপ’র িহরামিন আ জািতক আরচ াির িতেযািগতার ফাইনােল 
 
১৭ জািতর থম আইএসএসএফ ই ারন াশনাল সিলডাির  আরচ াির চ াি য়নিশেপ বাংলােদেশর 
হেয় িবেকএসিপ’র িহরামিন িরকাভ উইেমন ইি িভজয়ুাল ইেভে  ফাইনােল উেঠেছন। আগামী 
সামবার িহরামিন আজারবাইজেনর আরচ ােরর সােথ ণ পদেকর জন  মােঠ নামেবন। এিদেক একই 
ইেভে  িবেকএসিপ’র আেরক আরচ ার সািদয়া ইসলাম শাপলা ৪থ ান অজন কেরেছন। িরকাভ 
পু ষ ইেভে  িবেকএসিপ’র মা. তািমমলু ইসলাম কায়াটার ফাইনােল েদশী আেরক আরচ ােরর 
সােথ হেরেছন। মওলানা ভাষানী িডয়ােম অনুি ত ৪িদন ব ািপ এ িতেযািগতায় বাংলােদেশর 
হেয় ৩জন (িহরামিন, শাপলা ও তািমমুল) িবেকএসিপ’র বতমান আরচ ার অংশ িনে ন। িরকাভ 
ইেভে  ২৫জন পু ষ ও ১৩জন মিহলা এবং ক াউ  ইেভে  ২০ জন পু ষ ও ০৫জন মিহলা 
আরচ ারসহ মাট ৬৩জন অংশ িনে । 

   

 



২৬ জানুয়াির ২০১৭ তািরেখর কায ম 
 

িবেকএসিপেত চার  ীড়া িবভােগর কােচস সা ফেকট কাস সমা  
আজ িবেকএসিপ’ ত হেয় গল জেুডা, কারােত, তায়েকায়ানেডা ও উ  ি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 ।’ মহাপিরচালক মেহাদয় আরও বেলন 
সলফ িডেফে র জন  েত েকরই মাশাল আেটর েয়াজনীয়তার িত  আেরাপ কেরন। 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 চার  
িবভােগ পাঁচজন কের মাট ২০ জন িশ ণাথ রা অংশ নয়। অনু ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন 
িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এিবএম ল আজাদ, পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মা. মাশারফ 
হােসন মা া, উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমম ুও ীড়ািব ান িবভােগর ভার া  উপ-পিরচালক িমেসস 
নুসরাৎ শারিমন । 

  

  

 



২৫ জানুয়াির ২০১৭ তািরেখর কায ম 
 

াটস ম ােনজেমে র উপর পিরচালক ( িশ ণ)-এর পাওয়ার পেয়  েজে শন 

 
িবেকএসিপ’ ত জেুডা, কেরােত, তায়েকায়ানেডা ও উ  িবভােগর পিরচালনায় কােচস সা ফেকট 
কাস চলেছ। পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মা. মাশারফ হােসন মা া (যু -সিচব) াটস 
ম ােনজেমে র উপর ৫০ িমিনেটর এক  পাওয়ার পেয়  েজে শন দান কেরন। ২১ িদন ব ািপ 
অনিু ত এ সা িফেকট কােস দেশর িবিভ  জলা, িবভাগ, ােবর িশ ক ও আ হীগণ অংশ 
িনে ন। চার  ীড়া িবভােগ পাঁচ জন কের মাট ২০ জন িশ ণাথ  এ িশ ণ কােস অংশ 
িনে ন। আগামীকাল সকােল কােচস কােসর সমাপনী অনু ান অনিু ত হেব। 

  
 

 
 
  



২৪ জানুয়াির ২০১৭ তািরেখর কায ম 
 

ীিত বাে টবেল িবেকএসিপ’র জয়লাভ 
 

িবেকএসিপ’র বাে টবল কােট িবেকএসিপ ও সাভার ক া নেম  বাে টবল দেলর মেধ  এক িত বাে টবল 
খলা অনুি ত হয়। খলায় িবেকএসিপ বাে টবল সাভার ক া নেম  দলেক ৬৪-৫১ ােরর ব বধােন 
িবেকএসিপ বাে টবল দল জয়লাভ কের।  
 

  
 

  
 

 
 

  



এিশয়ান জিুনয়র ডভলপেম  টিনেস িবেকএসিপ’র অংশ হণ 
 
থাইল াে র রাজধানী ব াংকেক এিশয়ান জিুনয়র ডভলপেম  টিনস চ াি য়নিশপ-২০১৭ িডিভশন-২ শষ 
কের িবেকএসিপ দল দেশ িফেরেছ। ১২  দেশর ায় ৭৫ জন বালক-বািলকা এ টুনােমে  অংশ নয়। ৭ 
সদস  িবিশ  িবেকএসিপ দেল ৫জন খেলায়াড় ( , রামান, উৎস, ইিত ও তৃি ), কাচ জনাব রাকন 
উি ন আহেমদ ও ম ােনজার িম. অিলপ মার িব াস।  
 

িবজয় িদবস টিনস িতেযািগতা-২০১৬ 
 
বাংলােদশ টিনস ফডােরশেনর আেয়াজেন রমনা  জাতীয় টিনস কমে ে  শষ হেলা িবজয় িদবস টিনস 
িতেযািগতা-২০১৬। িতেযািগতার ব াি কাল িছল ১৪-১৯ জানুয়াির পয  । িতেযািগতায় বািলকা একক 
u/14 এ িবেকএসিপ’র জিরন চ াি য়ন হবার গৗরব অজন কেরন। বালক একক u/16 এ িবেকএসিপ’র 
মা. ইসিতয়াক ও বািলকা একক u/12 এ িবেকএসিপ’র সািদয়া রানার আপ হয়। মিহলা একেক 
িবেকএসিপ’র ীিত চ াি য়ন  ও ঈিশতা রানার আপ হবার গৗরব অজন কেরন। মিহলা ডাবলেস ঈিশতা 
ও পিপ জু  চ াি য়ন ও ীিত ও  জিরন জু েক রানার আপ হবার গৗরব অজন কেরন।  িবেকএসিপ 
দেলর কােচর দািয়ে  িছেলন তাছিলমা খাতুন। িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি . জনােরল মাঃ সামছুর 
রহমান দ’ু  টুনােমে  অংশ হনকারী খেলায়াড়, কাচ ও ম ােনজারেদর অিভন ন জানান।  

 
 

  



িবেকএসিপ’র উপ-পিরচালক ( িশ ণ) এর স াননা া ী 
 
গত ১৩ জানয়ুাির মা.পুর ি প ােরটির ু েল ঢাকা  িদনাজপুর জলা সিমিত িদনাজপুেরর ৫জন 
কৃতী খেলায়াড় ও সংগঠকেদর এক সংব না দান কেরন।িবেকএসিপ’র উপ-পিরচালক ( িশ ণ) 
শামীমা সা ার িমম ুতাঁেদর মেধ  অন তম।তাঁেক স াননা ও সংব না  তুেল দন াথিমক 
ও গণিশ া িতম ী এ াড. মা ািফজরু রহমান। শামীমা সা ার িমম ু ১৯৭৩-১৯৯২ সাল পয  
জাতীয় ীড়া িতেযািগতায় ২২  ণ পদক অজন কেরন।উে খ  বতমান মাননীয় ধানম ী শখ 
হািসনা ২০০০ সােল  এ াথেল ে  িবেশষ অবদােনর জন  শামীমা সা ার িমমেুক  জাতীয় ীড়া 
পুর ার দান কেরন।  

 
 

 
 

  



২৩ জানুয়াির ২০১৭ তািরেখর কায ম 
 
 

িবেকএসিপ ি েকট দেলর রনীয় রােনর জয় 
 
 
বাংলােদশ ি েকট বাড আেয়ািজত ১ম িবভাগ ি েকট িলগ ২০১৬-১৭ এ িবেকএসিপ তােদর ৭ম থলায় ১ 
রােন এস ক জামাল ি েকটাস াবেক পরািজত কের জেয়র ধারায় িফেরেছ। িবেকএসিপ থেম ব াট কের 
িনধািরত ৪৫.৫ ওভাের ১৫৫/১০ রান কের। জবােব এস ক জামাল ি েকটাস াব ৫০ ওভাের ১৫৪/৭ 
রান কের ১ রােন পরািজত হয়। িবেকএসিপ’র সুমন ৫ উইেকট িনেয় িবপ  দেলর ব া ং লাইেন ধস 
নামায়। এ জেয়র ফেল িবেকএসিপ ৭ খলায় ৩ েত জয় পল। 

 
  



২২ জানুয়াির ২০১৭ তািরেখর কায ম 
 

িশ ণ ক া  -২০১৭ (২য় পব) 
 
আজ থেক ২০১৭ সােল িবেকএসিপ ভিতর ২য় পেবর িশ ণ ক া   হেয়েছ। ি েকট (১৬২ জন), 
বাে টবল (২০ জন), বি ং (১৫ জন), কারােত (২০ জন), ং (২৬ জন), টিবল টিনস (২০ 
জন), তায়েকায়ানেডা (২০জন), টিনস (২৬জন), ভিলবল(২০জন) ও উ (২০জন) সহ মাট ৩৪৯ 
জন ২য় পেবর ক াে র জন  িনবাচীত হেয়েছ। আগামী ২৮ জানুয়াির ২য় পেবর িশ ণ ক া  শষ 
হেব।১ম ও ২য় পেবর িশ ণ ক া  থেকই িতভাবান খেলায়াড়েদর ২০১৭ সােলর জন  চূড়া  িনবাচন 
করা হেব।   

 

 
  



১৮ জানুয়াির ২০১৭ তািরেখর কায ম 
 

বাংলােদশ ং াটস ফডােরশেনর সাধারন স াদেকর িবেকএসিপ পিরদশন 

 
আজ বাংলােদশ ং াটস ফডােরশেনর সাধারন স াদক জনাব ইে খাবুল 
হািমদ অপু এর নতৃে  চার সদস  িবিশ  এক  িতিনিধ দল িবেকএসিপ পিরদশন 
কেরন। এ সময় িতিন িবেকএসিপ’ ত অনু ানরত জাতীয় দেলর অনুশীলন ক া ও 
পিরদশন কেরন। এরপর িতিন মহাপিরচালেকর কনফাের  েম এক মত িবিনময় 
সভায় িমিলত হন। মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান, 
িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনডি উিস, িপএসিস এবং ং ফডােরশেনর সাধারন 
স াদক িবেকএসিপ’র ং কমে েক সং ার ও বধ তকরেণর মাধ েম 
আ জািতক মােন উ ীতকরেণর িবষেয় একমত কাশ কেরন। এসময় উপি ত িছেলন 
পিরচালক ( শাসন ও অথ) এ িব এম ল আজাদ,  কেলেজর অধ  ল. কেনল 
মা. ইমরান ইবেন এ রউফ, উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু, িনবাহী 
েকৗশলী শাহ আশরাফ আলী ও ং িবভােগর কাচ ফারহানা কাউসার এবং 
মা.আিসফ হােসন খান। িতিনিধ দল িবেকএসিপ পিরদশন ও আেলাচনায় সে াষ 
কাশ কেরন। 

  
 

  
  



িবজয় িদবস টিনস িতেযািগতা-২০১৬ 

 
 

 হেয়েছ িবজয় িদবস টিনস িতেযািগতা-২০১৬। জাতীয় টিনস 
কমে ে  আেয়ািজত িতেযািগতায় িবেকএসিপ বািলকা অনবূধ-১৪ একেক 
জািরন সুলতানা ও সািদয়া তাসিনম সিমফাইনেল, বািলকা অনূ -১২ 
একেক সািদয়া ইয়াসিমন , বালক অনূ -১৬ একক ফাইনােল ইশিতয়াক, 
বালক অনূ -১২ একক ইেভে  ইয়ািসন আরাফ সিম ফাইনােল 
উেঠেছ।অপরিদেক মিহলা একেক আফরানা ইসলাম ীিত ও ঈিশতা 
আফেরাজ রীতু ফাইনােল খলেব এবং মিহলা ত ফাইনােল ঈিশতা ও পিপ 
জু  আফরানা ও জািরন জু র িব ে  খলেব।আগামী ১৯ 
জানয়ুাির িতেযািগতা র শষ হেব। 

 
  



জাতীয় কারােত িতেযািগতায় িবেকএসিপ চ াি য়ন 

 
 

    ১৫-১৭ জানুয়াির ২০১৭ তািরখ ঢাকা জাতীয় ীড়া ভবেন অনুি ত জাতীয় 
মশাল আট িতেযািগতায় িবেকএসিপ রানার আপ হেয়েছ। িবেকএসিপ কারােত দল 
১  রৗপ  ও ২  া  পদক লাভ কেরেছ। পদক া রা হেলন মা. জিজস 
আেনায়ার রৗপ  পদক, আ ু াহ আল নামান ও ওমর ফা ক া  পদক। 

দেলর কােচর দািয়ে  িছেলন  খ কার সালায়মান। এর আেগ িডেস ের-২০১৬ 
এ ভারেতর িদি ’ ত অনুি ত ৭ম আ জািতক কারােত িতেযািগতায়িবেকএ্সিপ ৬  ণ ও ১

 রৗপ  পদক অজন কেরেছ।পদক া রা হেলর-জিহস, আিশ র, শাউন, আিসফ ও সাগর। 
িত ােনর মহাপিরচালক ি . জনােরল মাঃ সামছুর রহমান দু  টুনােমে  
অংশ হণকারী সকলেক িবেকএসিপ পিরবােরর প  থেক অিভন ন জািনেয়েছন। 
 

 
 
 
  



২য় হািমদরু রহমান রহমান ইয়ুথ ং চ াি য়নিশপ-২০১৭ চ াি য়ন 
িবেকএসিপ দেলর খেলায়াড় ও কােচর সােথ সৗজন  সা াৎ ও অিভন ন 
জানান িত ােনর মহাপিরচালক ি . জনােরল মা. সামছুর রহমান।এ 
সময় উপি ত িছেলন উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমম।ু  

 

 



 
িবজয় িদবস বি ং চ াি য়িশপ-২০১৬ এ চ াি য়ন িবেকএসিপ দেলর 
সােথ সৗজন  সা াৎ ও অিভন ন াপন কেরন িত ােনর মহাপিরচালক 
ি . জনােরল মা. সামছুর রহমান। এ সময় উপি ত িছেলন উপ-
পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমম।ু 
 

 
 
 

  

 
  



১৭ জানুয়াির ২০১৭ তািরেখর কায ম 
 

িবেকএসিপ ও বাফুেফর মধ কার চুি র াথিমক আেলাচনা ও ভনূ  পিরদশন 

 

আজ িবেকেল বাফুেফর িতন সদস  িবিশ  এক  দল িবেকএসিপ পিরদশন কেরন।  

দেলর সদস গণ হেলন বাফুেফর িনং ডাইেরে ার িম ড়াউল লিল, িফটেনস কাচ 

জন ইটলার ও সাধারন স াদক জনাব মা. আবু নাঈম সাহাগ।  পিরদশেনর এক 

পযােয় িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান, 

িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস-এর নতৃে  এক  দল 

বাফুেফ িতিনিধ দেলর সােথ এক আেলাচনা পেব িমিলত হন।  আেলাচনায় 

িবেকএসিপ’ ত বাফুেফর িবিভ  বয়স িভি ক িশ েণ ব ব ত সুেযাগ সুিবধার 

নীিতমালা াধান  পায়।  িবেকএসিপ দেলর অন ান  সদস গেণর মেধ  উপি ত িছেলন 

পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মাঃ মাশারফ হােসন মা া, কেলেজর অধ  ল. 

কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ, উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু 

ও ফুটবল িবভােগর িচফ কাচ উ ল চ বত  িশবু।  িতিনিধ দল িবেকএসিপ 

পিরদশেন ও াথিমক পেবর আেলাচনায় সে াষ কাশ কেরন।   

  
 

  



  
 

  
 

  
  



 
 

জাতীয় কারােত িতেযািগতা-২০১৭ 
 
 
 
জাতীয় কারােত িতেযাগতা-২০১৭ এ িবেকএসিপ কারােত দল অংশ হণ কের ০১  
রৗপ  ও ০১  া  পদক লাভ কের।  

  



১৬ জানুয়াির ২০১৭ তািরেখর কায ম 
 

২য় হািমদরু রহমান রহমান ইয়ুথ ং চ াি য়নিশপ-২০১৭ 

 
২য় হািমদরু রহমান ইয়ুথ ং চ াি য়নিশপ-২০১৭ এ িবেকএসিপ চ াি য়ন। ১৪-১৬ 
জানুয়াির অনুি ত এ িতেযািগতায় িবেকএসিপ ৩  ণ, ২  রৗপ  ও ১  া  পদক 
অজন কেরেছ। ণ পদক া রা হেলন এয়ার িপ ল(পু ষ)ইেভে  িপয়াস হােসন নতুন 
রকডসহ ৫৫০ ার কের ণ, এয়ার িপ ল(মিহলা)ইেভে  িনলুফা ইয়াসিমন নতুন 
রকডসহ ৩৭১ ার কের ণ ও এয়ার রাইেফল (মিহলা) ইেভে  জুঁ ই চাকমা ৩৮৬ 
ার কের ণ পদক লাভ কেরন। রৗপ  া রা হেলন এয়ার িপ ল (মিহলা) ইেভে  

তুিরং দওয়ান ( ার-৩৬৬) ও ১০ িম. এয়ার রাইেফল (পু ষ) ইেভে  মা. আবু 
সুিফয়ান। এছারা এয়ার রাইেফল(পু ষ)ইেভে  া  পদক পেয়েছন অনব সারার লািদব। 
টুনােমে  মাট ২৬  দল অংশ হণ কের। িবেকএসিপ দেলর কােচর দািয়ে  িছেলন 
ফারহানা কাউসার রিন ও ম ােনজােরর দািয়ে  িছেলন িবেকএসিপ’র উপ-পিরচালক 
( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু। িত ােনর মহাপিরচালক িবেকএসিপ পিরবােরর প  থেক 

ং দলেক অিভন ন জািনেয়েছন। 

  
 

  
 

  



১৫ জানুয়াির ২০১৭ তািরেখর কায ম 
 
 

িবেকএসিপ’ ত জাতীয় ীড়া সে লন-২০১৭ আেয়াজন 
 িসনেথ ক ফুটবল মাঠ ও আধুিনক ি েকট মােঠর উে াধন 

 

আজ (১৫ জানুয়াির-২০১৭) থেক িবেকএসিপ’র ীড়া েন যু  হেলা আরও দু  ীড়া 
াপনা িসনেথ ক ফুটবল মাঠ ও আধুিনক ি েকট মাঠ।  যুব ও ীড়া িতম ী ড.  বীেরন 

িশকদার এমিপ এবং  যুব ও ীড়া উপম ী  মাঃ আিরফ খান জয় এমিপ  িবেকএসিপ’র ১নং 
ি েকট মােঠর আধুিনকায়ন ও ১নং ফুটবল  িসনেথ ক ফুটবল মােঠর  উে াধন কেরন। এর 
মধ  িদেয় িবেকএসিপ’র চার  ি েকট মােঠর মেধ  িতন  মাঠই আধুিনক ও আ জািতক 
মানস  করা হেলা। িবেকএসিপ’র ি েকট মাঠ  আধুিনকায়েন খরচ হেয়েছ ায় ৪ কা  
টাকা ও িসে ক টাফ াপেন খরচ ায় ১০ কা  টাকা। সংি  কাচেদর মেত মাঠ দ’ু  
সংেযাজন হওয়ার ফেল িবেকএসিপ’র িশ ণাথ েদর অনুশীলেন আসেব আমূল পিরবতন, সৃি  

হেব নতুন উ ীপনা । এর আেগ যুব ও ীড়া িতম ী ড.  বীেরন িশকদার এমিপ-এর 
সভাপিতে  িবেকএসিপ’র বাড সভায় অনুি ত এক মত িবিনময় সভায় আগামী এি ল মােস 
িবেকএসিপ’ ত সকল পযােয়র ীড়ািবদ, সংগঠক ও ফডােরশন সমুেহর সম েয় এক  জাতীয় 

ীড়া সে লন আেয়াজেনর িস া  নয়া হয়। উে খ  ১৯৯৬ সােল থমবােরর মত 
িবেকএসিপ’ ত জাতীয় ীড়া সে লন অনুি ত হেয়িছল।   

পের যুব ও ীড়া িতম ী ও উপম ী কেলজ শাখার সাধারণ িশ া ও ীড়া িব ান 
শাখার কায ম পিরদশনসহ িবেকএসিপ’ ত িবদ মান িবিভ  ীড়া িবভােগর িশ ণ কায ম 
পিরদশন কেরন। এসময় তাঁেদর সােথ িছেলন যুব ও ীড়া সিচব কাজী আখতার উি ন আহেমদ 
ও িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, 

এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস। আরও উপি ত িছেলন  যুব ও ীড়া ম ণেলেয়র অধীন জাতীয় 
ীড়া পিরষদ, ব ব ু  ীড়া সিব  কল ান ফাউে শন সহ িবেকএসিপ’র  উ তন কমকতাগণ । 

সবেশেষ স ায় িবেকএসিপ’র িশ ণাথ েদর পিরেবশনায় পিরেবিশত হয় এক মেনা  
সাং ৃ িতক অনু ান। 

 
 
 
 
 



 

  
 

  
 

  
 

  
  



হািমদরু রহমান ২য় ইেয়াথ শূ ং চ াি য়নশীপ-২০১৭-এ ০৩  ণ পদক অজন 
 
 
 
অদ  ১৫/০১/২০১৭ তািরেখ ঢাকায় অনুি ত হািমদরু রহমান ২য় ইেয়াথ শূ ং 
চ াি য়নশীপ-২০১৭-এ িবেকএসিপ’র িশ ণাথ গণ ০৩  ণ ও ০১  রৗপ  পদক অজন 
কের। পদক া রা হেলা:- িপয়াশ হােসন ১০ িম. এয়ার িপ ল (পু ষ) ইেভে  ৫৫০ 
ার কের রকডসহ ণ পদক, িনলুফা ইয়াসিমন ১০ িম. এয়ার িপ ল ( িমলা) ইেভে  

৩৭১ ার কের রকডসহ ণ পদক, জইু চাকমা ১০ িম. এয়ার রাইেফল ( িমলা) 
ইেভে  ণ পদক এবং তুিড়ং দওয়ান ১০ িম. এয়ার িপ ল ( িমলা) ইেভে  রৗপ  
পদক।  

 
  



১০ জানুয়াির ২০১৭ তািরেখর কায ম 
 

 

১ম িবভাগ ি েকট িলেগ িবেকএসিপ’র থম জয় 
 
 
আজ ১ম িবভাগ ি েকট িলেগ িবেকএসিপ ০১ রােন বািরধারা িড লারস াবেক পরািজত 
কেরেছ।িবজয়ী দল থেম ব াট কের ৫০ ওভাের ১৯৮/১০ রান সং হ কের। প া ের 
বািরধারা ৫০ ওভাের  ১৯৭/৯ রােন  কের। িবেকএসিপ থম খলায় টেল  হা  ি েকট 
একােডিমর িনকট পরািজত হয় ।আগামী ১২ জানুয়াির িবেকএসিপ িনেজেদর ৩য় খলায় 
পগ  টাইগারস ি েকট ােবর িবপে  খলেব।  বাংলােদশ ি েকট বাড এর আেয়াজেন 
 হেয়েছ ১ম িবভাগ ি েকট িলগ ২০১৬-১৭ । মাট ২০  দল ২  েপ িবভ  হেয় 

চলেছ এ িতেযািগতা। িবেকএসিপ রেয়েছ এ েপ। এ েপর অন ান  দল েলা হল 
পগ  টাইগারস ি েকট াব, বািরধারা িড লারস, ট ােল  হা  ি েকট একােডিম, 

অ িণ ব াংক ি েকট াব, ও  িডওএইচএস াটস াব,  এস ক জামাল ি েকটাস, 
উদয়চল াব, বাংলােদশ বেয়স াব ও কাকরাইল বেয়স াব। 
 

  



One step to go 
 
BKSP U-18 team has reached in the final of Young Tigers U-18 National Competition 2016 – 
2017. In the semi final (7 - 9 January 2017) BKSP won by 4 wickets against Dhaka Metro at 
the Divisional Stadium, Rajshahi. Winning the toss and sending Dhaka Metro to bat first, 
Dhaka Metro scores 161 for al in 75.3 overs, Left arm off spinner Hasan Murad was 
successful takes 5 for 40. In reply, BKSP finished their innings at 255 in 88.3 overs with the 
lead of 94 runs, Shamim Hossain 100, Ratul Khan 52. In the second innings Dhaka Metro could not 
survive the whole day their innings stopped when their score is 159 in 52 overs. BKSP needs 66 runs 
to win and in the second innings BKSp reached the target within 28.3 overs. For a remarkable batting 
Shamim Hossain of BKSP awarded man of the match. Final will be on 11 – 13 Jnuary 2017 at the 
Cricket Garden, Rangpur. 
 
Brief scores: Dhaka Metro first innings 161 all out in 75.3 overs, Hasan Murad 5/40. BKSP first 
innings 255 for all in 88.3 overs, Shamim Hossain 100, Ratul Khan 52. Dhaka Metro 2nd innings 159 
for 10 in 52 overs, Jubair Hasan 3/24, Naushad 3/62. 
 
Results: BKSP won by 4 wickets.  
Man of the match: Md. Shami Hossain (BKSP) 

 
 
 
 
 



এিশয়ান জিুনয়র ডভলপেম  টিনেস িবেকএসিপ’র অংশ হণ 
 
 

থাইল াে র রাজধানী ব াংকেক আজ থেক  হেয়েছ এিশয়ান জিুনয়র ডভলপেম  টিনস 
চ াি য়নিশপ-২০১৭ িডিভশন-২। ০৭ সদস  িবিশ  িবেকএসিপ দেল ০৫ জন খেলায়াড় 
( , রামান, উৎস, ইিত ও তৃি ), কাচ জনাব রাকন উি ন আহেমদ ও ম ােনজার 
িম. অিলপ মার িব াস রেয়েছন। আগামী ২১ জানুয়াির িতেযািগতা  শষ হেব।  

 
  



০৯ জানুয়াির ২০১৭ তািরেখর কায ম 
 

িবেকএসিপেত কােচস সা ফেকট কােসর উে াধন 

  

আজ িবেকএসিপ’ ত জেুডা, কেরােত, তায়েকায়ানেডা ও উ  িবভােগর পিরচালনায় কােচস 
সা ফেকট কাস  হেয়েছ । সকােল িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ 
সামছুর রহমান, িবিজিবএম,িপিবিজএম,এনিডিস,এএফডি উিস,িপএসিস ২১ িদন ব াপী অনিু ত  ।২১ িদন ব ািপ অনুি ত এ 
সা িফেকট কােস দেশর িবিভ  জলা, িবভাগ, ােবর িশ ক ও আ হীগণ  অংশ 
করেছন। চার  িবভােগ পাঁচ জন কের মাট ২০ জন িশ ণাথ  এ কমশালায় অংশ 
িনে ।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 ও উপ-পিরচালক 
( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু।আগামী ২৬ জানুয়াির,২০১৭ কেচস সা িফেকট কাসাট 
শষ হেব।  

  
 

  
 

  


