১৭ ম ২০১৭ তািরেখর কায ম
আই এেফএর বালক একেক রামান সিমফাইনােল
নপােলর রাজধানী কাঠমু ু েত অনুি ত ই ারন াশনাল
টিনস (আই এফ)
িতেযািগতায়
বাংলােদেশর হেয় িবেকএসিপর রামান হােসন বালক একেকর সিম ফাইনােল উেঠেছ । রামান
পািক ােনর িবপে ৬-১, ৬-১ সেট পরািজত কের সিমফাইনাল িনি ত কেরন। মেয়েদর একেক
িবেকএসিপ’র সািদয়া ভূ টােনর িতপ েক ৭-৬, ৬-৩ সেট পরািজত কের কায়াটার ফাইনােল
উেঠেছ। অপরিদেক বািলকা ডাবলেস বাংলােদেশর সািদয়া ও ন ন ভূ টােনর জু র সােথ ১-৬ ও
৪-৬ সেট িবজয়ী হন এবং কায়াটার ফাইনাল িনি ৎ কেরন। আগামী ২১ ম পয চলেব এ
িতেযািগতা। টিনস ফডােরশেনর ব ব াপনায় বাংলােদশ থেক মাট ৬জন খেলায়াড় এ টূ নােমে
অংশ িনে । এর মেধ িবেকএসিপর িতনজন। এরা হেলন; রামান হােসন, সািদয়া আফিরন ও
উৎস।

১৬ ম ২০১৭ তািরেখর কায ম
িব েএসিপ’ ত অিডও িভজু য়াল িশ া প িত স

িকত কমশালা

আজ (১৬ ম,২০১৭) িবেকএসিপ’র অিডও িভজু য়াল স াের
ীড়ািব ান িবভাগ আেয়ািজত
অিডও িভজু য়াল িশ া প িত স িকত এক কমশালার আেয়াজন করা হয়।উ
কমশালায়
সভাপিত
কেরন িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছু র রহমান,
িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস।
ীড়ািব ান শাখায় িবদ মান ৪
িবভােগর িবষয়িভি ক উপ াপনায় যারা উপ াপনা কেরন তারা হেলন; িমেসস নুসরাৎ শারমীন
(ভার া উপ-পিরচালক,
ীড়ািব ান), মা. বখিতয়ার (িসিনয়র গেবষণা কমকতা), জনাব
আবু তােরক (িসিনয়র গেবষণা কমকতা) ও জনাব আবু ওবায়দা ভূঁ ইয়া (িফিজও থরািপ )।
কমশালা থেক খলাধুলার িবিভ
ে
ীড়া িব ােনর েয়াজনীয়তা ও এর ােয়াগীক িবষয় েলা
িচি ত করা হয়। িরেপা য়র িহেসেব িছেলন; িমেসস সােদকা ইয়াসিমন (গেবষণা সহকাির), জনাব
মা. শিফ ল ইসলাম ( াটস সাইেকালিজ ), িমেসস লুৎফা আ ার(িফিজও থরািপ ) ও ডা.
মা. শামীম রহমান। সভাপিত তাঁর ব েব
াটস সাই ও
াটস িডপাটেম েলার মধ কার
দূর দূর কের সম েয়র মাধ েম খলাধুলার উ য়েন সকলেক এক হেয় কাজ করার পরামশমূলক
িনেদশনা দান কেরন। কমশালায় আরও উপি ত িছেলন পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব
এ,িব,এম
ল আজাদ, পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মা. মাশারফ হােসন মা া, অধ
ল.
কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ ও উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু। এ সময়
সকল িবভােগর
িশ ক ও িশ কগণ উপি ত িছেলন। অনু ান
স ালনার দািয়ে
িছেলন
িজমন াি
িবভােগর কাচ িমেসস মিজনা বগম।

সাউথ এিশয়ান জুিনয়র টিবল টিনস চ াি

য়নিশেপ জাতীয় দেলর হেয় িবেকএসিপ’র িতনজন।

লংকার রাজধানী কেলা েত
হেত যাে
সাউথ এিশয়ান জুিনয়র
টিবল
টিনস
চ াি য়নিশপ-২০১৭। বাংলােদশ টিবল টিনস ফডােরশেনর ব ব াপনায় ১০ সদস িবিশ দল
আজ কেলাে র উে েশ যা া কেরেছ। আগামী ১৯-২১ ম পয চলেব এ টু নােম । বাংলােদশ দেল
মাট ০৭ জন খেলায়াড় রেয়েছন। এর মেধ িবেকএসিপ’র ৩ জন। এরা হেলন; সাি র, আকাশ
ও ঈমন। কােচর দািয়ে আেছন িবেকএসিপ’র কাচ জনাব খ কার মা ফা িব াহ।

১৫ ম ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ’ ত িজমন াি

িবভােগর কােচস সা িফেকট কাস উে াধন

আজ িবেকএসিপ’ ত িজমন াি
ি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। তৃ ণমূল 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, জলা
ীড়াসং া ও কায়া াম ফাউে শনসহ মাট ১০ জন
অংশ হণকারী অংশ হন করেছন। অনু ােন আরও উপি ত িছেলন িজমন াি
িবভােগর িসিনয়র
কাচ িমেসস নাসিরন আ ারসহ কাস পিরচালনাকারী িশ কবৃ । এছারাও উপি ত িছেলন
িবেকএসিপ’র সকল
ীড়া িবভােগর িবভাগীয়
ধানগণ। অনু ান
স ালনার দািয়ে
িছেলন
িজমন াি
কাচ িমেসস মিজনা বগম। আগামী ০৪জুন কােসর সমাপনী ও অংশ হণকারীেদর
সনদ দান করা হেব।

১৪ ম ২০১৭ তািরেখর কায ম
আই এফ টূ নােমে

িবেকএসিপ’র িতনজন

নপােলর রাজধাণী কাঠমু ু েত
হে ই ারন াশনাল টিনস িতেযািগতা (আই এফ)। ১৩-২১
ম পয চলেব এ িতেযািগতা। টিনস ফডােরশেনর ব ব াপনায় বাংলােদশ থেক মাট ০৬ জন
খেলায়াড় এ টূ নােমে অংশ িনে । এর মেধ িবেকএসিপর িতনজন। এরা হেলন; রামান হােসন,
সািদয়া আফিরন ও উৎস।

১৩ ম ২০১৭ তািরেখর কায ম
াধীনতা িদবস টিনস িতেযািগতা-২০১৭
রমনা জাতীয় টিনস কমে ে আেয়ািজত ‘সুইস পপার াধীনতা িদবস টিনস িতেযািগতা’ শষ
হেয়েছ আজ শিনবার (১৩ ম)।
খলা শেষ যুব ও
ীড়া িতম ী বীেরন িশকদার ধান অিতিথ
িহেসেব িবজয়ী খেলায়াড়েদর মেধ পুর ার িবতরণ কেরন। িতেযািগতায় িবিভ ইেভে চ াি য়ন
হন পু ষ একেক দেলায়ার হােসন (নরিসংদী টিনস াব), পু ষ েত অমল রায় (ইি িনয়ার
িরি েয়শন স ার) ও ফা ক হােসন (এিলট টিনস একােডিম), মিহলা একেক আফরানা ইসলাম
ীিত (িবেকএসিপ), বালক একেক (অ-১৮) ফা ক হােসন (এিলট টিনস একােডিম)।
বালক একেক (অ-১৪)
ন হােসন (িবেকএসিপ), বালক একেক (অ-১২) ফারহান ইসলাম
রৗ (িবেকএসিপ), বািলকা একেক (অ-১৮) আফরানা ইসলাম ীিত (িবেকএসিপ), বািলকা
একেক (অ-১৪) ইিত আ ার (িবেকএসিপ), বািলকা একেক (অ-১২) মাসিফয়া আফিরন
( া ণবাড়ীয় জলা ীড়া সং া)।
বালক একেক (অ-১০) সিজব হােসন (এিলট টিনস একােডিম), বািলকা একেক (অ-১০) কনা
(এিলট টিনস একােডিম), বালক একেক (অ-৮) দয় ( লশান ইয়ুথ াব), বািলক একেক
(অ-৮) এশা (নওগাঁ টিনস াব) এবং বালক একেক (অ-৬) রািজন (নওগাঁ)।

১১ ম ২০১৭ তািরেখর কায ম
াধীনতা িদবস টিনস টূ নােমে

২০১৭

ফলাফল ১১/০৫/২০১৭
মিহলা একক
১) ীিত, িবেকএসিপ বনাম জিল, িবেকএসিপ; ৬-৩, ৬-২, জয়ী।
২) ঈিশতা, িবেকএসিপ বনাম পিপ, িবেকএসিপ; ০-৬, ৬-৬, ৩-৬, জয়ী।
৩) ীিত, িবেকএসিপ বনাম ইিত, িবেকএসিপ; ৬-১, ৬-০, জয়ী।
বািলকা, অনূধ-১৮
১) ীিত, িবেকএসিপ বনাম ইিত, িবেকএসিপ; ৬-১, ৬-০, জয়ী।
২) জয়া, িবেকএসিপ বনাম পিপ, িবেকএসিপ; ৬-১, ৬-৬, জয়ী।
বািলকা, অনূধ-১৪
১) ইিত, িবেকএসিপ বনাম জুই, এিলট; ৬-০, ৬-১, জয়ী।
২) জিল, িবেকএসিপ বনাম মাশিফয়া, এন িস; ৬-১, ৬-১, জয়ী।
বািলকা, অনূধ-১২
১) সািদয়া, িবেকএসিপ বনাম সূবনা, িবেকএসিপ; ৮-১, জয়ী।
বািলকা, অনূধ-১০
১) সামওয়ািত খান ি তীয় ান অিধকার কেরেছ।
২) মায়রা খাতু ন তৃ তীয় ান অিধকার কেরেছ।
বালক, অনূধ-১৮
১) তািমম, িবেকএসিপ বনাম জুেয়ল, এিলট; ৪-৬, ১-৬, পরািজত।
বালক, অনূধ-১৪
১) রামান, িবেকএসিপ বনাম

, িবেকএসিপ; ৪-৬, ৬-০, ৬-৩, জয়ী।

বালক, অনূধ-১২
১) অিনক, িবেকএসিপ বনাম আলিভ, এন িস; ৮-১, জয়ী।
২)
, িবেকএসিপ বনাম আলিভ, এন িস; ৮-৫, জয়ী।
বালক, অনূধ-১০
১) জয়, িবেকএসিপ ি তীয়

ান অিধকার কেরেছ।

০৮ ম ২০১৭ তািরেখর কায ম
৩১ তম জাতীয় হিক

িতেযািগতায় িবেকএসিপ’র

ভ সূচনা

বাংলােদশ হিক ফডােরশেনর ব ব াপনায় গত ২৭ এি ল থেক মওলানা ভাসানী
িডয়ােম
হেয়েছ ৩১ তম এ এন বাংলা জাতীয় হিক িতেযািগতা-২০১৭। গতকাল (১০ ম) িবেকএসিপ
১৩-০ গােলর িবশাল ব বধােন নােটার জলা দলেক পরািজত কের জেয়র ধারা অব াহত রেখেছ।
িবজয়ী দেলর গালদাতারা হেলন রাহান, সােরায়ার, আরশাদ ও মাহসীন ২ কের এবং সিজব,
রাজু, খিলল, রািজব ও নািসর ১ কের গাল কেরন। িবেকএসিপ তােদর থম খলায় (৯ ম)
চ াম জলাদলেক ১২-০ গােলর িবশাল ব বধােন পরািজত কের ভ সূচনা কের। িবজয়ী দেলর
সাহানুর রহমান সবুজ হ াি কসহ ৫ গাল কের তার যাগ তার
মান রােখন। অন ান
গালদাতারা হেলন; আরশাদ ৩ , ভ, খিলর, রািজব ও নািসর েত েক ১ কের গাল কেরন।
িবেকএসিপ দেলর ম ােনজার িহেসেব দািয় পালন করেছন জনাব মা. কাওসার আলী(িচফ কাচ,
হিক, িবেকএসিপ) ও কাচ িহেসেব আেছন জনাব জািহদ হােসন রাজু। দেশর মাট ৩২
দল
৮
েপ ভাগ হেয় এ িতেযািগতায় অংশ িনে
। িতেযািগতায় িবেকএসিপ অন তম চ াি য়ন
ত ািশ দল।৮
েপর মেধ িবেকএসিপ আেছ ৬
েপ।
েপর অন ান দল েলা হেলা;
জয়পুরহাট, নােটার ও চ াম জলা দল।িবেকএসিপ আজ (১১ ম)
প পেবর শষ খলায়
জয়পুরহাট জলা দেলর িবপে মােঠ নামেব।

০৮ ম ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ’ ত চারজন কমকতার িবদায় সংবধনা অনু ান
আজ(৮ ম,২০১৭)িবেকএসিপেত চারজন উ তন কমকতাগেণর অবসরজিনত িবদায় অনু ােনর
আেয়াজন করা হয়। িবদায়ী কমকতাগণ হেলন; জনাব মাঃ জিসম উি ন ভূঁ ইয়া উপ-পিরচালক
( শাসন),জনাব মাঃ আিমনুল ইসলাম িচফ কাচ(ফু টবল), িমেসস আইনুন নাহার (উপাধ )
ও জনাব মাঃ সুলায়মান িচফ কাচ (সাঁতার)। িবদায়ী অিতিথেদর ফু েলর েভ া ও
দান
কেরন িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম,
এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস। এসময় আরও উপি ত িছেলন পিরচালক শাসন ও অথ জনাব
এ,িব,এম
ল আজাদ, পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মাশারফ হােসন মা া, কেলেজর অধ
ল. কেনল ইমরান ইবেন এ রউফ ছাড়াও সকল েরর কমকতা ও কমচারীবৃ ।

নাম ও পদবী

চারজন িবদায়ী কমকতাগেণর সং ী পিরিচিত
িববরণ
১৭ ম, ১৯৫৫ সােল
িম া জলায়
বািলনা
কেরন।

জনাব মাঃ জিসম উি ন ভূঁ ইয়া
উপ-পিরচালক ( শাসন)

জনাব মাঃ আিমনুল ইসলাম
িচফ কাচ,ফু টবল

ােম জ

হণ

িতিন ০১ সে র, ১৯৮৫ সােল িবেকএসিপেত কাচ (ফু টবল) পেদ
যাগদান কেরন। পরবত েত ১৭ িডেস র, ১৯৯৮ তািরেখ পেদা িত
া হেয় িসিনয়র কাচ (ফু টবল) এবং ৩০ মাচ, ২০০০ তািরেখ
িচফ কাচ (ফু টবল) পেদ পেদা িত পান। ২৮ নেভ র, ২০১২
তািরেখ উপ-পিরচালক ( শাসন)পেদ পেদা িত
া
হন। িতিন
সবেমাট ২৮ বছর ৮ মাস ১৬ িদন পশাগত দািয় পালন কেরন।
িতিন ০১ ছেল ও ০১ মেয় স ােনর জনক। ১৬ ম, ২০১৪
তািরেখ িতিন অবসর হণ ক রন।
২ ফ য়াির, ১৯৫৬ সােল ব ড়া জলায় সালুখা ােম জ
হণ
কেরন। িতিন একজন বীর মুি েযা া ।
০২ এি ল, ২০০০ তািরেখ রাজ
খাতভু
কাচ ফু টবল পেদ
যাগদান কেরন এবং পরবত েত িতিন ২৩ অে াবর ২০০৫ তািরেখ
িবেকএসিপর আ িলক
িশ ণ
ক
িদনাজপুর-এ িচফ
কাচ
(ফু টবল) িনেয়াগ লাভ কেরন। িতিন িচফ কাচ (ফু টবল) পেদ
কমরত অব ায় আ িলক িশ ণ িসেলট ও চ ােমর ভার া উপপিরচালেকর দািয় পালন কেরন। িতিন সবেমাট ১৫ বছর ১০ মাস
১ িদন পশাগত দািয় পালন কেরন। িতিন এক ছেল স ােনর
জনক। ০৩ ফ য়াির, ২০১৬ তািরেখ িতিন অবসর হণ কেরন।

নাম ও পদবী

িমেসস আইনুন নাহার
উপাধ

জনাব মাঃ সুলায়মান
িচফ কাচ,সাঁতার

িববরণ
১ অে াবর, ১৯৫৭ সােল ব ড়া জলায় ফু লতলা ােম জ
হণ
কেরন।
িতিন িবেকএসিপেত ০১ ফ য়াির, ১৯৮৬ তািরেখ
ভাষক
(ইিতহাস) পেদ যাগদান কেরন। ১৯ অে াবর, ১৯৯৮ তািরখ হেত
৩
ফ য়াির,২০০৮ পয
সহকারী অধ াপক পেদ এবং
৪ ফ য়াির,২০০৮ তািরখ হেত ৩০, সে র,২০১৬ তািরখ পয
উপাধ
পেদ দািয় পালন কেরন। উে খ , িতিন ২৯ জুন, ২০১৬
তািরখ হেত ০২ আগ , ২০১৬ তািরখ পয অধ ে র চলিত দািয়
পালন কেরন। িতিন সবেমাট ৩০ বছর ৮ মাস ১িদন পশাগত
দািয় পালন কেরন। িতিন ০১ ছেল ও ০১ মেয় স ােনর জনক।
িতিন ০১ অে াবর, ২০১৬ তািরেখ অবসর হণ কেরন।
০৫/০৫/১৯৫৮ সােল টাংগাইল জলায় দাইন া রামপাল ােম জ
হণ কেরন।
িতিন িবেকএসিপেত ০১ সে র, ১৯৮৮ তািরেখ িপ আই পেদ
যাগদান কেরন। পরবত েত ০১ ফ য়াির, ১৯৯৪ তািরখ হেত ২৬
অে াবর, ১৯৯৮ তািরখ পয
কাচ (সাঁতার) পেদ, ২৭ অে াবর,
১৯৯৮ তািরখ হেত ১৯ মাচ, ২০০৭ তািরখ পয
িসিনয়র কাচ
(সাঁতার) পেদ এবং ২০ মাচ, ২০০৭ তািরখ হেত ৪ ম, ২০১৭
তািরখ পয িচফ কাচ (সাঁতার)পেদ দািয় পালন কেরন। উে খ ,
িতিন িনজ দািয় পালেনর পাশাপািশ উপ-পিরচালক ( শাসন) এর
অিতির দািয় পালন কেরন। িতিন সবেমাট ২৮ বছর ৮ মাস ৩
িদন পশাগত দািয় পালন কেরন। িতিন দুই স ােনর জনক (০১
ছেল ও ০১ মেয়)। িতিন ০৪ ম, ২০১৭ তািরেখ অবসর হণ
কেরন।

০৪ ম ২০১৭ তািরেখর কায ম
টাইে কাের ঢাকা জলােক ৪-২ ব বধােন হািরেয় জাতীয় অনূ -১৮ ফু টবল চ াি
চ াি য়ন হেয়েছ বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান িবেকএসিপ।

য়নিশেপর

