
৩০ নেভ র ২০১৭ 
 

১১তম িবেকএসিপ এিশয়ান অনূ -১৪ টিনস সমা  
 

১১তম িবেকএসিপ এিশয়ান অনূ -১৪ টিনস আজ শষ হেয়েছ। সকােল িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক 
ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান িবজয়ীেদর মােঝ পুর ার িবতরণ কেরন।বালক একেক 
চ াি য়ন হেয়েছ বাংলােদেশর মা. ইমন ও বািলকা একেক চ াি য়ন হেয়েছ কািরয়ার ঝং ইন 
িজ। ডাবলেস বালক েপ চ াি য়ন হেয়েছ িবেকএসিপ’ রািকব হােসন ও জবুােয়দ উৎস জু  
এবং বািলকা ডাবলেস চ াি য়ন হেয়েছ কািরয়ার িজউ ও ইয়ং উন জু ।  
টুনােমে  বাংলােদশ ও দি ণ কািরয়ার মাট ৩০ জন খেলায়াড় অংশ হণ কের। বাংলােদেশর ১৮ 
জন বালক ও ০৭ জন বািলকা এবং দি ণ কািরয়ার ০৭ জন বালক ও ০৩ জন বািলকা অংশ 
িনেয়েছ। 

 

 
  



২৮ নেভ র ২০১৭ 
 

১১তম িবেকএসিপ এিশয়ান অনূ -১৪ টিনেস িবেকএসিপ অ গামী 
 
১১তম িবেকএসিপ এিশয়ান অনূ -১৪ টিনেস ি তীয় িদেন বািলকা েত বাংলােদেশর হেয় 
িবেকএসিপ’র জিরন সুলতনা জিল ও িরনভী আ ার তৃি  ফাইনােল উেঠেছ। ফাইনােল তােদর 
িত ী হে  দি িণ কািরয়ার িজত চুই ও ইয়ং িরউ। এিদেক বািলকা একেকর কায়াটার 
ফাইনােল উেঠেছ িবেকএসিপ’র িরনভী আ ার। এছাড়া িবেকএসিপ’র বালক একেক আরফ ইয়ািসন 
ও রামান কায়াটার ফাইনােল ও বালক েত ফরহাদ ও রা ান জু  সিমফাইনােল উ ীণ হেয়েছ।  
টুনােমে  বাংলােদশ ও দি ণ কািরয়ার মাট ৩০ জন খেলায়াড় অংশ িনে । বাংলােদেশর ১৮ 
জন বালক ও ০৭ জন বািলকা এবং দি ণ কািরয়ার ০৭ জন বালক ও ০৩ জন বািলকা অংশ 
িনে । আগামী ০১ িডেস র টুনােম  শষ হেব। 

 

 
 

 
  



২৭ নেভ র ২০১৭ 
 

১১তম িবেকএসিপ এিশয়ান অনূ -১৪ টিনস িতেযািগতা–২০১৭ এর উে াধন 
 

আজ থেক িবেকএসিপেত ১১তম িবেকএসিপ এিশয়ান অনূ -১৪ টিনস িতেযািগতা–২০১৭  
হেয়েছ। সকােল িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান টুনােমে র 
উে াধন কেরন। এ সময় আরও উপি ত িছেলন পিরচালক ( শাসন ও অথ)এ,িব,এম ল 
আযাদ, কেলেজর অধ  ল. কেণল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ, উপপিরচালক ( িশ ণ) শামীমা 
সা ার িমম ু ও টিনস িবভােগর িচফ কাচ মা. রাকন উি ন আহেমদ।টুনােমে  বাংলােদশ ও 
দি ণ কািরয়ার মাট ৩০ জন খেলায়াড় অংশ িনে । বাংলােদেশর ১৮ জন বালক ও ০৭ জন 
বািলকা এবং দি ণ কািরয়ার ০৭ জন বালক ও ০৩ জন বািলকা অংশ িনে । আগামী ০১ 
িডেস র টুনােম  শষ হেব। 

 

 
  



২৫ নেভ র ২০১৭ 
 

আন  শাভাযা ায় িবেকএসিপ’র অংশ হণ 

জািতর িপতা ব ব ু  শখ মুিজবরু রহমান এর ৭ই মােচর ঐিতহািসক ভাষণ ইউেনে া কতৃক 
িব ামাণ  ঐিতেহ র ীকৃিত াি েত রাি য় ভােব পািলত আন  শাভাযা ায় িবেকএসিপ’র সকল 
িণর কমকতা-কমচারী, িশ ণাথ  অংশ হণ কের। িবেকএসিপর আন  শাভাযা ার র ািলেত 
নতৃ  দন পিরচালক ( শাসন ও অথ) এ িব এম ল আজাদ। এ সময় আরও উপি ত 
িছেলন কেলেজর অধ  ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ, উপ পিরচালক ( িশ ণ) 
শামীমা সা ার িমম ুও ীড়ািব ান িবভােগর উপ পিরচালক নসুরাৎ শারমীন। আন  শাভাযা া  
ব ব ু  ৃিত যাদঘুর া ণ, ধানম ী ৩২ ন র থেক  হেয় সাহরাওয়াদ  উদ ােন িগেয় শষ 
হয়।  

  
 

 
 

  



২৪ নেভ র ২০১৭ 
 

খুলনা িবেকএসিপ ফুটবল দেলর ভ সূচনা 
 

খুলনা ২য় িবভাগ ফুটবল লীগ  হেয়েছ আজ। উে াধনী খলায় িবেকএসিপ ২-১ গােল এজাজ 
ফুটবল একােডিম দলেক পরািজত কের ভ সূচনা কেরেছ।িবজয়ী দেলর পে  দু  গালই কেরন 
িনহাত জামান উ াস। খুলনা সািকট হাউজ মােঠ উ  খলা র উে াধন কেরন খুলনা মে াপিলন 
পুিলশ কিমশনার জনাব মায়ুন কিবর। িবেকএসিপর খেলায়াড়েদর খলা উপি ত দকশকেদর 
শংসা িড়েয়েছ।  ০৪  েপ মাট ১৭  দল অংশ িনে  িবেকএসিপ ক েপ িবেকএসিপ'র 
পরবত  খলা আগামী ০১/১২/২০১৭ িব,এফ,এফ দেলর সােথ ৩.০০ প পেবর শষ ম ােচ 
িবেকএসিপর িতপ  ই ার িমলান দেলর সােথ ০৩/১২/১৭ বলা ১.৩০ িমিনেট৪ েপর শীষ দল 
পরবতী রাউে  উ ীন হেব।  

 

 
 

 
  



২৩ নেভ র ২০১৭ 
BKSP 2nd International Sports Science Seminar-2017 িবেকএসিপেত ীড়ািব ান িবষয়ক 

আ জািতক সিমনােরর সমাপনী অনু ান।  
 
দু’িদন ব াপী অনুি ত িবেকএসিপ’ ত ীড়ািব ান স ক ত ‘  অব াটস সাই  িরসাচ- েজ  
এ া  িফউচার’ শীষক আ জািতক সিমনার  আজ শষ হেয়েছ।  সমাপনী িদেন ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি ত িছেলন যুব ও ীড়া ম ণালেয়র মাননীয় সিচব মা. আসাদুল ইসলাম।  সিমনাের সভাপিত  কেরন 
িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান। ভাট অব থ াংকস দান কেরন 
িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ)এ, িব, এম র আজাদ।  সিমনােরর অগানাইিজং সে টািরর 
দািয়  পালন কেরন ল. কেণল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ।  আজেকর িবষেয়র থেমই িছল িরসা চ 
ইনসাইেকালিজ।  এ সশেন চয়ারপাসন িছেলন ল ীবাঈ ন াশনাল ইউিনভািস  অব িফিজক াল ইউিনভািস র 
সােবক ােফসর অিভনাস িসধ ু ও কা- চয়ারপাসন িছেলন িবেকএসিপ’র ীড়ািব ন িবভােগর উপ-
পিরচালক নুসরাৎ শারমীন।  ি তীয় শসেন িরসাচ ইন বােয়ােমকািন  িবষেয় চয়ারপাসন িছেলন যেশার 
সাই  এ া  টকেনালিজ ইউিনভািস র িফিজক াল এডুেকশন এ া  াটস সাই  িডপাটেমে ের ােফসর 
ড. সুদশন ভৗিমক এবং কা- চয়ারপাসন িছেলন যেশার সাই  এ া  টকেনালিজ ইউিনভািস র িফিজক াল 
এডুেকশন িডপাটেমে  ও ফ াকাি  অব হ থ সাই  এর িডন এ ােসািসেয়ট ােফসর ড. নািসম রজা।  
দু’িদেনর এ সিমনাের দশী-িবেদশী (ভারত, দ. কািরয়া, ন ও ইংল া ) মাট ২৫ জন গেবষক ও ১২ 
জন িবেশষ সহ ায় চারশত সংি  ব ি বগ এ সিমনাের অংশেনন।  এ সিমনােরর গেবষণাল  ব  
উপ াপনা ও আেলাচনা থেক নতুন নতুন তেথ র িভি েত িবেকএসিপ’র ীড়ািব ান িবভােগর উ য়েন িকছু 
িদকিনেদশনামূলক সুপািরশ এবং ীড়ািব ানী ও কাচেদর পার ািরক সম েয়র িভি েত খলাধুলার মান 
উ য়েন কাজ করার েয়াজনীয়তার কথা বলা হয়। 

 
 

 
  



২২ নেভ র ২০১৭ 
BKSP 2nd International seminar-2017 on trend of sports research - present and future 

িবেকএসিপেত ীড়ািব ান িবষয়ক আ জািতক সিমনােরর উে াধন 
 

আজ সকােল িবেকএসিপ আেয়ািজত ‘  অব াটস সাই  িরসাচ- েজ  এ া  িফউচার’ 
শীষক এক আ জািতক সিমনার  হেয়েছ।  সিমনােরর ভ উে াধন কেরন যুব ও ীড়া 
ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ড.  বীেরন িশকদার, এমিপ।  িবেশষ অিতিথগেণর মেধ  ব ব  
রােখন যুব ও ীড়া ম ণালেয়র যু  সিচব ( শাসন) মা. ফায়জলু কিবর, যেশার সাই  এ া  
টকেনালিজ ইউিনভািস র িফিজক াল এডুেকশন এ া  াটসসাই  িডপাটেমে র ােফসর ড. 
সুদশন ভৗিমক, সিমনােরর র িত ান সাইফ াবাল াটস িল. এর প  থেক ব ব াপনা 
পিরচালক ইি িনয়ার মা. নািসর উি ন চৗধুরী।অনু ােন ধন বাদ কেরন িবেকএসিপর মহাপিরচালক 
ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান।  ভাট অব থ াংকস দন িবেকএসিপ’র পিরচালক 
( শাসন ও অথ)এ, িব, এম র আজাদ।  অনু ােনর থেমই াগত ব ব  রােখন অগানাইিজং 
সে টাির ল. কেণল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ।  এরপর ‘  অব 
াটস সাই  িরসাচ- েজ  এ া  িফউচার” এর উপর িক নাট উপ াপন কেরন যেশার সাই  

এ া  টকেনালিজ ইউিনভািস র িফিজক াল এডুেকশন এ া  াটসসাই  িডপাটেমে র ােফসর 
ড. সুদশন ভৗিমক, সিমনােরর থম সশেন চয়ারপাসন িহেসেব সাই  অব াটস িনং িবষেয় 
গেবষণাল  ব  উপ াপন কেরন ভারেত িজওয়ািজ ইউিনভািস র সােবক ভাইস-চ াে লর ড.এ 
ক উ ল এবং কা- চয়ারপাসন িছেলন যেশার সাই  এ া  টকেনালিজ ইউিনভািস র িফিজক াল 
এডুেকশন এ া  াটসসাই  িডপাটেমে ের এেসািসেয়ট েফসর মা. জািফ ল ইসলাম।  ি তীয় 
সশেন এ ারসাইজ িফিজওলিজ এ া  মিডিসন িবষেয় চয়ারপাসন িছেলন ভারেতর কািলয়ািন 
ইউিনভািস র সােবক ভাইস-চ াে লর ােফসর ড. অেলাক ব ানাজ  এবং কা- চয়ারপাসন িছেলন 
িবেকএসিপ’র ীড়ািব ন িবভােগর িসিনয়র িরসাচ অিফসার মা. বখিতয়ার।  দশী-িবেদশী 
(ভারত, দ. কািরয়া, ন ও ইংল া ) মাট ২৫ জন গেবষক ও ১২ জন িবেশষ  সহ ায় 
দইুশত শতািধক সংি  ব ি বগ এ সিমনাের অংশ হণ কেরন।  আগামীকাল াটস সাইেকালিজ ও 

টস বােয়ােমকািন  িবষেয়র উপর গেবষণাল  ব  উপ াপন করা হেব।  
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

  



২১ নেভ র ২০১৭ 
 
BKSP Volleyball team has win their 1st match of 2nd division volleyball 
league against Nobodoy Songho by 3-0 set. 
 

 
  



১৮ নেভ র ২০১৭ 
The golden touch of our DG sir Brig Gen Md. Shams Rahman, BGBM, PBGM, 
ndc, afwc, psc: visiting Bksp Rtc Barisal for watching the regular developments 
work in different place such as (preparing the cricket field, boys hostel ,office 
building, football field & Gym for next generation) 

  
  



১৭ নেভ র ২০১৭ 
Asian U-14 International Tennis Tournament-2017Dhaka, BKSP all Players 
with Director(Admin& Finance) ABM Ruhul Azad ,Chief Coach Rokon 
Uddin Ahmed. & coach Taslima Khatun Lucky  

 

 



১৫ নেভ র ২০১৭ 
BKSP VS Nepal National Women’s Cricket Match at BKSP 
BKSP win the match 9 wicket 

 

 

 
 

 
  



১৪ নেভ র ২০১৭ 
িবেকএসিপ’র ীড়া িতভা অে ষন কে র চার মােসর িশ ণ ক াে র সনদ দান অনু ান 

 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর ীড়ার মান উ য়েনর লে  িবেকএসিপ কতৃক বা বায়নেযাগ  ক  
‘‘তৃণমূল পযােয় ীড়া িতভা অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ কায ম ২০১৭ এর চার মােসর ক া  শষ 
হেয়েছ। আজ সকােল ঢাকা িবেকএসিপেত সমাপনী ও সনদ দান অনু ােন িবেকএসিপ’র মহা পিরচালক 
ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম,এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস িবিভ  
ীড়া িবভােগর ৮৯ জন িশ ণাথ েদরেক সনদ দান কেরন। অনু ােন আরও উপি ত িছেলন পিরচালক 

( শাসন ও অথ) এ,ি ,এম ল আজাদ, উপপিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমম ুও কাস সম য়ক 
উ ল চ বত ।বাকী ১১১ জনেক িবেকএসিপ’র আ িলক ক সমূহ চ াম, িসেলট ও বিরশােল সনদ দান 
করা হয়। চ াম আ িলক িশ ণ কে  ৭৫ জন ি েকটােরর মােঝ পুর ার িবতরণ কেরন িস  ময়র 
আ জ ম নািসর উি ন এবং িসেলট আ িলক িশ ণ কে  সনদ িবতরণ কেরন িসেলেটর জলা শাসক 
মা. রাহাত আেনায়ার। এ বছেরর এি ল মােস দেশর ৬৪  জলার স ু র হাজার অংশ হণকারী ছেল-
মেয়েদর মধ  থেক বাছাইকৃত ১০০০ জন খেলায়াড়েদর থেম এক মােসর এবং পরবত েত ১০০০ জেনর 
মধ  থেক ২০০ জনেক িনেয় ি তীয় পেবর ৪মােসর িনং ক া  অনুি ত হয়। ৪ মাস ময়ােদ অনুি ত 
এই িশ ণ ক া  হেত চূড়া ভােব বাছাইকৃত যাগ  িশ ণাথ েদর িবেকএসিপ’র দীঘ ময়াদী িশ ণ 
কায েম অ ািধকার দয়া হেব। উে খ  ২০১৭ সােল ভিতকৃতেদর ৮০% িছল এ কে র িশ ণাথ  । 

 

 

 
  



১৩ নেভ র ২০১৭ 
নপাল মীলা ি েকট দেলর িনকট িবেকএসিপ’র ি তীয় পরাজয় 

 

চার ম ােচর -২০ ি েকট িসিরেজর ি তীয় খলায়ও িবেকএসিপ মীলা দল নপােলর িনকট 
পরািজত হেয়েছ। আজেকর খলায়ও নপাল ৬ উইেকেট িবেকএসিপেক পরািজত কেরেছ।এর ফেল 
নপাল ৪ ম াচ িসিরেজ ২-০ ত এিগেয় গল। সকােল ১ নং ি েকট াউে  িবেকএসিপ টেস 
িজেত ব াট করার িস া  নয় এবং ২০ ওভাের সুবহানা মু ারীর ৩৪ বেল অপরািজত ৪৮ রােনর 
উপর ভর কের ১০৮/৩ রান সং হ কের। জবােব নপাল ১৯.২ ওভাের ১০৯/৪ রান কের জেয়র 
লে  পৗঁেছ যায়। নপােলর জ ািত পাে  ২৫, সীতা রানা ২০ ও ন ারী থাপার ৩০ উে খেযাগ  
রান িছল। খলা শেষ নপােলর ন াির থাপােক ব া ং ও বািলং এ িবেশষ ভূিমকা রাখায় য়ার 
অব দ  ম ােচর পুর ার তুেলেদন িবেকএসিপ’র িসিনয়র কাচ ম ু  দ ।আগামীকাল িসিরেজর তৃতীয় 
ম াচ অনিু ত হেব। উে খ  নপাল দল  ২০১৮ সােলর মীলা িব কাপ কায়ািলফাইং রাউে র 
যাগ তা িনধারনী খলার িত ম াচ খলার জন  বাংলােদেশ এেসেছ। 

 

 
 

  



১২ নেভ র ২০১৭ 
 

নপাল অনূ  জাতীয় মীলা ি েকট দেলর ভ সূচনা 
 

আজ থেক িবেকএসিপেত  হেয়েছ িবেকএসিপ ও নপল মীলা দেলর মধ কার ৪ ম াচ িসিরেজর 
-২০ ি েকট িতেযািগতা। িসিরেজর থম খলায় নপাল ৬ উইেকেট িবেকএসিপেক পরািজত কের 
ভ সূচনা কেরেছ।  সকােল ১ নং ি েকট াউে  িবেকএসিপ টেস িজেত ব াট করার িস া ত 
নয় এবং ১৯.৫ ওভাের ৬৯ রান কের সবাই আউট হেয় যায়।  িবেকএসিপ’র পে  সুবহানা মু ারী 
১৬ ও সুমাইয়া ইিরন ১০ রান কেরন।  নপােলর নারায়ন থাপা ৪ ওভাের ১০ রােন ৩ উইেকট 
িনেয় িবেকএসিপ’র ব া ং লাইেন ধস নামান।  জবােব নপাল ১৮.২ ওভাের ৭২/৪ রান কের জেয়র 
লে  পৗঁেছ যায়।  নপােলর জিত পে র অপরািজত ৩৪ রান ও নারায়ন থাপার ১৫ রান জেয় 
মখু  ভূিমকা রােখ।  খলা শেষ নপােলর নারায়ন থাপােক ব া ং ও বািলং এ িবেশষ ভূিমকা 
রাখায় য়ার অব দ  ম ােচর পুর ার তুেলেদন িবেকএসিপ’র িচফ কাচ মাসুদ হাসান।  আগামীকাল 
িসিরেজর ি তীয় ম াচ অনিু ত হেব।  উে খ  নপাল দল  িব কাপ কায়ািলফাইং রাউে  যাগ তা 
িনধারনী খলার িত ম াচ খলার জন  বাংলােদেশ এেসেছ।  

 

 
  



১২ নেভ র ২০১৭ 
 

িবেকএসিপ বাড অব গভণরেসর ৩০তম সভা 
 
বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ােনর বাড অব গভনরেসর ৩০তম সভা আজ যুব ও ীড়া 
ম ণালেয়র সে লন কে  যুব ও ীড়া ম ণালেয়র মাননীয় িতম ী ড.  বীেরন িশকদার এর 
সভাপিতে  অনিু ত হয়।  সভায় যুব ও ীড়া ম ণালেয়র মাননীয় উপম ী আিরফ খান জয়, যুব 
ও ীড়া সিচব মাঃ আসাদলু ইসলাম ও িশ া সিচব মাঃ সাহরাব হাসাইন উপি ত িছেলন।  
এছাড়াও উপি ত িছেলন িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছুর রহমান, 
পিরচালক ( শাসন ও অথ) এ. িব. এম ল আজাদ ও অধ  ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন 
এ রউফ। সভায় বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ােনর সািবক কায ম আেরা গিতশীল করার জন  
রাজ  খােত পদসৃজন ও িবেকএসিপ’র আ িলক িশ ণ ক সমেূহর কায ম পিরপূণভােব চালকুরন 
ও উ য়েনর উপর  আেরাপ করা হয়।  

 

 



০৬ নেভ র ২০১৭ 
 

৩৩ তম বয়স িভি ক এ াথেল  িতেযািগতায় িবেকএসিপ 
 
33th National Junior Athletics -2017 BKSP Champion BKSP got 17 gold medal,10 
Silver medal &5 Bronze medal.BKSP new record 3(three) High Jump 1(one) 100 m 
Sprint boys 

 

 

 
  



০৫ নেভ র ২০১৭ 
 

৩৩ তম বয়স িভি ক এ াথেল  িতেযািগতায় িবেকএসিপ 
 
৩তম জাতীয় জিুনয়র এ াথেল ে র িতেযািগতার থমিদেন হাই জা  বালক,বািলকাও িকেশার 
িবভােগ ৩  নতুন জাতীয় জিুনয়র রকড সহ িবেকএসিপ ৭  ন ০৪  রৗপ  ও ১  া জ 
পদক আজন কের।  

 

 
  



০২ নেভ র ২০১৭ 
 

৩৩ তম বয়স িভি ক এ াথেল  িতেযািগতায় িবেকএসিপ’র অংশ হন 
 
৩৩ তম বয়স িভি ক জাতীয় এ াথেল  িতেযািগতা-২০১৭ এ িবেকএসিপ’র এ াথেল  দল 
অংশ হণ করেব।  আগামী ৪-৭ নেভ র ব ব ু জাতীয় িডয়ােম িতেযািগতা  অনিু ত হেব।  
িবেকএসিপ দল  আজ সকােল পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এ.িব.এম ল আজাদ এর 
সােথ সা াৎ কেরন। িতিন সকেলর খাঁজ খবর নন এবং দেলর সাফল  কামনা কেরন।  এ সময় 
তার সােথ িছেলন উপ পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমম।ু  
 

 

 
 

  



০২ নেভ র ২০১৭ 
অনূ  ১৮ আই এফ িতেযািগতায় িবেকএসিপ’র অংশ হন 

 
৩১ তম আই এফ অনূ  ১৮ আ জািতক জিুনয়র টিনস িতেযািগতা-২০১৭ এ ৮ সদস  িবিশ ্  
িবেকএসিপ’র এক  দল অংশ হণ করেব।  এ আসেরর থম রাউ  আগামী ৪-১১ নেভ র ঢাকা 
রমনা টিনস কমে  অনিু ত হেব।  ২য় রাউ  রাজশাহীেত ১১-১৮ নেভ র অনিু ত হেব।  
িবেকএসিপ দল  আজ সকােল পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এ.িব.এম ল আজাদ এর 
সােথ সা াৎ কেরন। িতিন সকেলর খাঁজ খবর নন এবং দেলর সাফল  কামনা কেরন।  এ সময় 
তার সােথ িছেলন উপ পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমম ু । দেলর কােচর দািয়ে  আেছন 
জনাব ম. রাকন উি ন আহেমদ। িতেযািগতায় মাট ২০  দেলর ায় ১৫২ জন খেলায়াড় 
অংশ হণ করেবন।  

 

 


