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িবেকএসিপ’ ত ি েকট ও ফুটবল িবভােগর কােচস সা িফেকট কাসর সনদ দান অনু ান 
 
 
িবেকএসিপ’র মৗিলক কায েমর মেধ  কােচস সা িফেকট কাস অন তম। কাস  গত ২৪ জলুাই থেক  হয়। ২১ িদন ব াপী এ 
কােসর আজ িছল সমাপনী ও সা িফেকট িবতরণ অনু ান। িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছুর রহমান ধান 
অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক কােস অংশ হণকারী সকলেক সনদ দান কেরন। ধান অিতিথ কােচস সা িফেকট কােস অংশ হণকারী 
সকলেক িবেকএসিপ’র এ া ািসডর িহেসেব অখ ািয়ত কেরন এবং িবেকএসিপ’র ট ােল  হা  কায েম তােদর সহেযািগতা কামনা কেরন। 
িতিন কােস অিজত ান তৃণমূল পযােয় পৗেঁছেদবার আহবান জানান। অনু ােন আরও উপি ত িছেলন ীড়া কেলেজর অধ  ও 
ভার া  পিরচালক ( ীড়ািব ান) ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ,যেশার িব ান ও যুি  িব িবদ ালেয়র ফ াকাি  অব হলথ 
সাই  িবভােগর িডন ড. নািসম রজা ও উপ-পিরচালক( িশ ণ)শামীমা সা ার িমমু, ি েকট িবভােগর িচফ কাচ মাসুদ হাসান ও 
ফুটবল িবভােগর কাচ পিরেতাষ দওয়ান। সা িফেকট কাস দু েত ি েকট পাচঁ জন ও ফুটবেল ২৩ জন অংশ হণ কেরন। অনু ােন 
আরও উপি ত িছেলন সংি  িবভােগর সকল কাচ এবং সকল ীড়া িবভােগর িবভাগীয় ধানগণ। 
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ীড়া িব ােন াতেকা র িডে ামা-(২০১৭-১৮)এর উে াধনী অনু ান 
 
আজ থেক  হেলা জাতীয় িব িবদ ালেয়র অধীেন িবেকএসিপর ীড়া িব ান িবভােগর ১৬তম াতেকা র িডে ামা কােসর 
যা া।সকােল িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান কােসর ভ উে াধন কেরন। এ সময় আরও উপি ত 
িছেলন ীড়া কেলেজর অধ  ও দািয়  া  পিরচালক ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ,যেশার িব ান ও যুি  িব িবদ ালেয়র 
ফ াকাি  অব হলথ সাই  িবভােগর িডন ড. নািসম রজা, উপ-পিরচালক( িশ ণ)শামীমা সা ার িমমু ও ভার া  উপ-
পিরচালক( ীড়ািব ান) নশুরাৎ শারমীন। এবার িডে ামা কােস ১৩৪ জন িনব ন কেরন।ভিত পরী ায় মাট ৭৬জন অংশ হণ 
কেরন। এর মেধ  াটস সাইেকালিজেত ৪জন, এ ারসাইজ িফিজওলিজেত ৩৩জন, াটস বােয়ােমকািনে  ৮জন ও সাই  অব াটস 
িনং এ ০৬ জনসহ সবেমাট ৫১ জন ভিত হেয়েছ।েকােস েত এ পয  ২২০ জন িশ াথ  িডে ামা স  কেরেছন। 
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ডেফািডল ইউিনভািস র উ  পযােয়র িতিনিধ দেলর িবেকএসিপ পিরদশন 
 
আজ সকােল ডেফািডল ইউিনভািস র া-ভাইস চ াে লর েফসর এসএম মাহবুব উল-হক মজমুদার এর নতৃে  ৮ সদেস র এক  
উ  পযােয়র িতিনিধ দল িবেকএসিপ পিরদশন কেরন। িতিনিধ দল  থেম কনফাের  েম িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার 
জনােরল মা. সামছুর রহমান এর নতৃে  িবেকএসিপ দেলর সােথ এক মত িবিনময় সভায় িমিলত হন।এ সময় মহাপিরচালক মেহাদেয়র 
সােথ িছেলন ীড়া কেলেজর অধ  ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ, উপ-পিরচালক ( শাসন) মা. ছিগর হােসন, উপ-
পিরচালক ( িশ ণ) উ ল চ বত  ও ভার া  উপ-পিরচালক ( ীড়ািব ান) নসুরাৎ শারমীন। এ সময় সফরকারী দল  
িবেকএসিপ’র িশ ণাথ েদর ডেফািডল িব িবদ ালেয় উ  িশ া হেণর িবষেয় সাধারন আেলাচনা কেরন। মহাপিরচালক মেহাদয় তােদরেক 
িবষয়  াপজাল আকাের পশ করার পরামশ দন।এরপর সফরকারী দল  িবেকএসিপর িবিভ  াপনা পিরদশন কেরন। 
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আজ সকােল অ েফাড িব িবদ ালেয়র পপুেলশন এ াইিজং ই উেটর িভিজ ং িরসাস ফেলা ড. হািফজ খান ও জাহা ীরনগর 
িব িবদ ালেয়র আবান ও িরিজওনাল ািনং িবভােগর েফসর ও চয়ারম ান ড. মা. শিফ র রহমান িবেকএসিপ পিরদশন কেরন। এসময় 
তাঁরা িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমােনর সােথ সৗজন  সা াৎ কেরন।
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বাে টবল টুনােমে  িবেকএসিপ চ াি য়ন 

 
৩য় িবেকএসিপ কাপ অনূ -১৮ বাে টবল টুনােম -২০১৮ এ িবেকএসিপ চ াি য়ন। িবেকএসিপ িজমন ািসয়ােম অনুি ত ফাইনাল খলায় 
াগিতক দল তুমুল িত ীতায় ৫৩-৪৩ পেয়ে  ভারেতর ওেয়  ব ল দলেক পরািজত কের অপরািজত চ াি য়ন হবার গৗরব অজন 
কের। িতেযািগতার সেবা  ারােরর পুর ার পান িবেকএসিপ দেলর সিজব মার দাস এবং টুনােম  সরা য়ার িনবািচত হন 
চ াি য়ন দেলর সািবত হাসান। ফাইনাল খলায় িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি গিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান ধান অিতিথ 
িহেসেব উপি ত থেক িবজয়ীেদর হােত িফ, , মেডল ও সনদ তুেল দন।এ সময় আরও উপি ত িছেলন ীড়া কেলেজর অধ  
ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ। িতেযািগতায় মাট দশ  দল এ িতেযািগতায় অংশ হণ কের।দল েলা হেলা: নপােলর লুি য়ান 
একােডিম, ভারেতর ওেয়  ব ল, খলুনা িডএসএ, িচটিগং িডএসএ, রাজশাহী িডএসএ, রংপরু িডএসএ, গেগািরয়ান এিসইএস, িব এস, 
িবেকএসিপ ও িবেকএসিপ জিুনয়র। িবেকএসিপ কাপ মলূত িবেকএসিপর খেলায়াড়েদর মােঝ িতেযািগতামলূক মেনাভাব জা ত করার লে  
আেয়াজন করা হেয় থােক। এছাড়া িতেযািগতা থেক ীড়া মধা স  খেলায়াড় স ান কের িবেকএসিপর দীঘ ময়াদী িশ ণ 
কায েম নতুনেদর ভিতর সুেযাগ কের দয়।। 
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িবেকএসিপেত বাে টবল টুনােমে র ভ উে াধন 
 
আজ িবেকএসিপেত  হেয়েছ ৩য় িবেকএসিপ কাপ অনূ -১৮ বাে টবল টুনােম -২০১৮। সকােল িত ােনর মহাপিরচালক ি গিডয়ার 
জনােরল মা. সামছুর রহমান িতেযািগতার ভ উে াধন কেরন। উে াধনী খলায় ওেয়  ব ল ৪৫-২৬ পেয়ে  রাজশাহী িডএসএেক 
পরািজত কের ভ সূচনা কের। িদেনর অপর খলা েলােত িবেকএসিপ জিুনয়র ৩২-২১ পেয়ে  গেগািরয়ান এিসইএসেক, িবেকএসিপ ৭১-
৩৭ পেয়ে  িচটাগং িডএসএেক, নপােলর লুি য়ান একােডিম ৪৫-২৫ পেয়ে  িব এসেক পরািজত কের ভ সূচনা কের। মাট দশ  দল 
এ িতেযািগতায় অংশ িনে । দল েলা হেলা: নপােলর লুি য়ান একােডিম, ভারেতর ওেয়  ব ল, খলুনা িডএসএ, িচটিগং িডএসএ, 
রাজশাহী িডএসএ, রংপুর িডএসএ, গেগািরয়ান এিসইএস, িব এস, িবেকএসিপ ও িবেকএসিপ জিুনয়র। আগামী ৫ আগ  টুনােমে র 
ফাইনাল ও সমাপনী অনু ান অনুি ত হেব। 
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Sheikh Fazilatunnessa Mujib Memorial KPJ Specialized Hospital & Nursing College ,Dhaka CEO Mohd Taufik 
Bin Ismail,Director Dr,Razeeb Hasan Visit BKSP 
 

 
 

 
 


