২৮ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
Day 1, Morning session. Director General BKSP Brig Gen Md. Shamsur Rahman,
BGBM, PBGM, ndc, afwc, psc is signing in to make BKSP an associate member of
ASIA.

িবেকএসিপ’ ত জাতীয় জুিনয়র বি ং িতেযািগতা
আজ িবেকএসিপ’ ত বাংলােদশ এ ােমচার বি ং ফডােরশন আেয়ািজত এবং এি ম ব াংক, িসগমা
প, জাজ ভূ ইয়া
প ও নরবান
প অফ কা ািনর পৃ েপাষকতায় ২২তম জাতীয় জুিনয়র
বালক ও ৪থ জুিনয়র বািলকা বি ং িতেযািগতা-২০১৭
হেয়েছ। সকােল বাংলােদশ
ীড়া
িশ া িত ােনর পিরচালক ( িশ ণ) মা. মাশারফ হােসন মা া িতেযািগতার ভ উে াধন
কেরন।এসময় আরও উপি ত িছেলন ফডােরশেনর সাধারন স াদক এম. এ
স
ু খান। বয়স
িভি ক (অনূ -১৬) এ িতেযািগতায় দেশর ৭০ দল ও সং ার ৯৭ জন বালক ও ৬৯ জন
বািলকাসহ মাট ১৬৬ জন ব ার অংশ িনে । িতনিদন ব াপী এ
িতেযািগতার
থমিদন
ি িলিমনাির পেবর মিনং সশেন ২৩ এবং ইিভিনং সশেন ৫০ বাউেটর খলা হেব। বালক
েপ
৭
ও বািলকা
েপ ৫
ওেয়ট ক াটাগিরেত
িতেযািগতা অনুি ত হেব। আগামীকাল
কায়াটারফাইনাল ও ৩০ এি ল সিমফাইনাল ও ফাইনাল খলা অনুি ত হেব।

২৭ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ িতিনিধ দেলর হংকং সফর
বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান, িবেকএসিপ’র চার সদস িবিশ এক
িতিনিধ দল Association Of
Sports Institute In Asia (ASIA) কতৃ ক আেয়ািজত The 2nd ASIA of Congress শীষক সিমনাের
অংশ হেণর জন হংকং যাে ন।দল েক নতৃ িদে ন িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা.
সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস । অন া সদস রা হেলন কেলেজর
অধ
ল, কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ, িচফ কাচ (এ াথেল ) জনাব শখ আ ুল জ ার ও িহসাব
র ণ কবমকতা জনাব মা. ছিগর হােসন। ২৭-২৯ এি ল পয

সিমনার

অনুি ত হেব।

জাতীয় ফুটবেলর চূ ড়া পেব িবেকএসিপ

প চ াি

য়ন

জাতীয় ফু টবল িতেযািগতায় িবেকএসিপ
প চ াি য়ন হেয় সিম ফাইনােল উেঠেছ।িদেনর থম
খলায় িবেকএসিপ ৫-২ গােলর বড় ব বধােন রাজশাহী িবভাগীয় দলেক পরািজত কের থম দল
িহেসেব সিমেত পা রাখেলা।িবজয়ীদল থমােধ ৪-২ গােলর এিগেয় থেক িতপে র উপর াধাণ
িব ার কের। থম থেকই িবেকএসিপ আে ামনা ক ফু টবল খেল গাল আদায় কের নয় িবজয়ী
দেলর গালদাতারা হেলন; মরাজ ২ , বারহান, ফািহম ও সােহল ১
কের গাল কেরন।েখলা
শেষ িবেকএসিপ’র পিরচালক ( িশ ণ) মা. মাশারফ হােসন মা া ম াচ সরার পুর ার তু েল
দন িবজয়ী দেলর মরােজর হােত। উে খ িবেকএসিপ চূ ড়া পেবর থম খলায় রংপুর িবভােগর
সােথ ১-১ গােল
ও ঢাকা িবভােগর িবপে ৪—২ গােল িবজয়ী হয়।িবেকএসিপ দেলর কােচর
দািয়ে পালন করেছন িম. পিরেতাষ দওয়ান ও জনাব মা. আেনায়ার হােসন। ব ব ু জাতীয়
িডয়ােম সাত
িবভােগর সরা দল ও িবেকএসিপেক িনেয় চলেছ চ াি য়নিশেপর চূ ড়া পেবর
খলা। আট দল দু’ েপ ভাগ হেয় খলেব। এ- েপ আেছ রাজশাহী, িবেকএসিপ, রংপুর ও ঢাকা।
অপরিদেক িব- েপর দল েলা হেলা চ াম, বিরশাল, সাত ীরা ও িসেলট। ২৮ এি ল পয চলেব
পপেবর খলা। দু’ েপর সরা চার দল ৩০ এি ল সিমফাইনােল মুেখামুিখ হেব এবং ৪ এি ল
ফাইনাল অনুি ত হেব।

শষ হেলা িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ কায ম
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর
ীড়ার মান উ য়েনর লে
িবেকএসিপ কতৃ ক বা বায়নেযাগ
ক “তৃ ণমূল পযােয়
ীড়া িতভা অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ কয ম ২০১৭ ’’ এর জলা
পযােয়র াথিমক বাছাই পরী া আজ(২৭ এি ল) শষ হেয়েছ। দেশর মাট ৬৪ জলায় এ
কায ম অব াহত িছল। আজেকর জলা েলা িছল িসরাজগ ,
ি য়া, ন েকানা ও ক বাজার
জলা।
িত
জলার বাছাই পরী া িনজ িনজ জলা
িডয়ােম অনুি ত হয়। সকেলর
চােখমুেখ িছল িবেকএসিপ’র িশ ণ ক াে
সুেযাগ পাবার দৃঢ় ত য়। চার
জলােতই সকাল
থেক
ু েদ খেলায়াড়েদর সমােবশ ল
করা যায়। উপি িতর আজেকর পিরসংখ ান অনুসাের
িসরাজগ
জলায় ৬০৮ জন,
ি য়া জলায় ৯৫৬ জন, ন েকানা জলায় ৩১৪ জন ও
ক বাজার জলায় ৬২৪ জন। ু েদ
ীড়া িতভা অংশ িনেয়েছ। চার জলায় পরী াথ র মাট
উপি িত িছল ২৫০২ জন। গত ১০ এি ল থেক এ কায ম
হেয়িছল। িতভা অে ষণ
কে র কাচ ও িবেকএসিপ’র কাচগণ, জলা ীড়া সং ার সহেযািগতায় াথিমক বাছাই কায ম
শষ কেরেছন। ৬৪ জলার ২০ হাজােররও অিধক আ হী ছেল- মেয় বাছাই
িতেযািগতায়
অংশ হণ কের। সারা দশ থেক ১০০০ জনেক াথিমক ভােব িনবাচন কের ঢাকা িবেকএসিপ ও
আ িলক িবেকএসিপ
েলােত থেম এক মােসর িশ ণ দয়া হব। এক মােসর ক া
থেক
বাছাইকৃ ত ২০০ জনেক িনেয় ৪ মােসর আরও ১
কা
পিরচালনা করা হেব। পরবত েত ৪
মােসর িশ ণ ক া
থেক িনবািচত অিধকতর িতভাবান খেলায়াড়েক িবেকএসিপ’র ভিতেত
অ াধীকার দয়া হেব। ২০১৭ এর ভিত ি য়ায় এ ক
থেক মাট ভিতকৃ ত িশ ণাথ র
শতকরা ৮০ ভােগরও বিশ জনেক িবেকএসিপ’র দীঘেময়ািদ িশ ণ কয েম ভিত করা হেয়েছ।

২৬ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
শষ পযােয় চলেছ িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ কায ম
শষ পযােয় চলেছ িবেকএসিপ’র ীড়া িতভা অে ষণ কায ম। আজেকর জলা েলা িছল পাবনা,
মেহরপুর, িকেশারগ ও বা রবন। িত
জলার বাছাই পরী া িনজ িনজ জলা
িডয়ােম
অনুি ত হয়। চার
জলােতই সকাল থেক
ু েদ খেলায়াড়েদর সমােবশ ল
করা যায়।
উপি িতর আজেকর পিরসংখ ান অনুসাের পাবনা জলায় ১০৪৯জন, মেহরপুর জলায় ৩৩৪ জন,
িকেশারগ
জলায় ৬০৭ জন এবং বা রবন জলায় ১৪৪ জন ু েদ
ীড়া িতভা অংশ িনেয়েছ।
চার জলায় পরী াথ র মাট উপি িত িছল ২১৩৪ জন। সারা দশ থেক ১০০০ জনেক াথিমক
ভােব িনবাচন কের থেম এক মােসর িশ ণ দয়া হব। এক মােসর ক া
থেক বাছাইকৃ ত ২০০
জনেক িনেয় ৪ মােসর আরও ১
কা
পিরচালনা করা হেব। পরবত েত ৪ মােসর িশ ণ
কা
থেক িনবািচত অিধকতর িতভাবান খেলায়াড়েক িবেকএসিপ’র ভিতেত অ াধীকার দয়া
হেব। ২০১৭ এর ভিত ি য়ায় এ ক
থেক মাট ভিতকৃ ত িশ ণাথ র শতকরা ৮০ ভােগরও
বিশ জনেক িবেকএসিপ’র দীঘেময়ািদ িশ ণ কয েম ভিত করা হেয়েছ। উে খ গণ জাত ী
বাংলােদশ সরকােরর
ীড়ার মান উ য়েনর লে িবেকএসিপ কতৃ ক বা বায়নেযাগ
ক “তৃ ণমূল
পযােয়
ীড়া িতভা অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ কয ম ২০১৭ ’’ এর জলা পযােয়র াথিমক
বাছাই পরী া চলেছ। আগামী ২৭ এি ল পয িনিদ িদেন অবিশ
জলা সমূেহ িতভা অে ষণ
কায ম পিরচািলত হেব। িব.
.-আগামীকাল বৃহ িতবার(২৭ এি ল)িবেকএসিপ’র
িতভা
অে ষেনর শষ িদন। শষ িদেন িসরাজগ ,
ি য়া, ন েকানা ও ক বাজার জলার জলা
িডয়ােম িবেকএসিপ’র িতভা অে ষেণর কায ম অনুি ত হেব। সকাল ৮টা থেক িবেকল ৫টা
পয বাছাই কায ম চলেব। পরী াথ র বয়স অনূ -১৪ হেত হেব। ২কিপ পাসেপাট সাইেজর
রি ন ছিব, জ িনব ন ও িপইিস পরী ার সনেদর ফেটাকিপ সােথ আনেত হেব।

অনূ

২৫ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
-১৮ জাতীয় ফুটবেল ঘুের দাঁড়ােলা িবেকএসিপ

বাংলােদশ ফু টবল ফডােরশেনর (বাফু েফ) ব ব াপনায় চলেছ অনূ
-১৮ জাতীয় ফু টবেলর চূ ড়া
পব। থম খলায় রংপুেরর সােথ
করার পর ঘুের দাঁড়ােলা িবেকএসিপ। ি তীয় খলায় (২৫
এি ল) িবেকএসিপ শি শালী ঢাকা জলা দলেক ৪-২ গােল পরািজত কের পূণ পেয়
অজন
ক রেছ। িবেকএসিপ থমােধ ৩-১ গােল এিগেয় থেক শষ পয ৪-২ গােল শষ কের। িবজয়ী
দেলর পে
যারা গাল কেরেছন তারা হেলন; মরাজ ২ , সাি র ও িজসান ১
কের গাল
কেরন। খলা শেষ িবেকএসিপ’র মরাজ ম াচ সরার পুর ার পান। িবেকএসিপ দেলর কােচর
দািয়
পালন করেছন িম. পিরেতাষ
দওয়ান ও জনাব
মা. আেনায়ার
হােসন।
ব ব ু জাতীয়
িডয়ােম সাত িবভােগর সরা দল ও িবেকএসিপেক িনেয় চলেছ চ াি য়নিশেপর
চূ ড়া পেবর খলা। আট
দল দু’ েপ ভাগ হেয় খলেব। এ- েপ আেছ রাজশাহী, িবেকএসিপ,
রংপুর ও ঢাকা। অপরিদেক িব- েপর দল েলা হেলা চ াম, বিরশাল, সাত ীরা ও িসেলট। ২৮
এি ল পয চলেব
পপেবর খলা। দু’ েপর সরা চার দল ৩০ এি ল সিমফাইনােল মুেখামুিখ
হেব এবং ৪ এি ল ফাইনাল অনুি ত হেব। িবেকএসিপ আগামী ২৭ এি ল
প পেবর শষ খলায়
রাজশাহীর িবপে
খলেব।

২৪ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ’ ত সনা বািহনীর কমাে া িসেলকশন ট
আজ (২৪ এি ল) িসেলট সনfিনবাস থেক ল. কেনল খিলল এর নতৃ ে ৮৪ সদেস র এক
সনাদল কমাে া
িনং এর জন িসেলকশন পরী ার জন িবেকএসিপেত আেসন। িবেকএসিপ’র
াটস সাই
িডপাটেম
এ ট
কের থােকন। ট
েলা হেলা িফিজক াল িফটেনস ট ,
এ ারসাইজ িফিজওলিজক াল ট , সাইেকালিজক াল ট
ও বােয়ােমকািন
ট
এর মাধ েম
তােদর পরী া কের এক
িতেবদন দান কেরন। এ িতেবদেনর উপর িভি কেরই পরবত েত
সনাবািহনীেত কমাে া
িনং এর জন সনা সদস িনবাচন করা হয়।
ীড়ািব ান িবভােগর
ভার া উপ-পিরচালক িমেসস নুসরাৎ শারমীন সনা দলেক সািবক সহেযািগতা দান কেরন। এ
সময় অন ান
ীড়া িব ানীগণও উপি ত িছেলন। িতন িদেন মাট ২৫১ জন সনা সদস
অংশ হণ করেবন। এর মেধ ৩২ জন অিফসার ও ২১৯ জন সিনক রেয়েছন।আগামী বুধ ও
বৃহ িতবার বাকী সনা সদস েদর কমাে া িসেলকশন ট করা হেব।

জলায় জলায় চলেছ িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ কায ম
িত ল আবহাওয়ার মেধ ও দশজুেড় চলেছ িবেকএসিপ’র
ীড়া িতভা অে ষণ কায ম। িতভা
অে ষেণর কাচ ও িবেকএসিপ’র কাচেদর সম েয় ও জলা
ীড়া সং ার সহেযািগতায় চলেছ
বাছাই কায ম। আজেকর জলা েলা িছল রাজশাহী, িঝনাইদাহ, শরপুর ও রা ামা । িত
জলার
বাছাই পরী া িনজ িনজ জলা
িডয়ােম অনুি ত হয়। কালৈবশাখীর তা েব কাথাও কাথাও
বাছাই ি য়া িকছু টা বাধা
হয়। তা সে ও উপি িত িছল আশাব া ক। অিভভাবকগণ তােদর
স ানেক িনেয় এেসেছন িতভা যাচাইেয়র পরী ায়। তাই সবার চােখমুেখ িছল িবেকএসিপ’র িশ ণ
ক াে
সুেযাগ পাবার দৃঢ় ত য়। চার
জলােতই সকাল থেক ু েদ খেলায়াড়েদর সমােবশ ল
করা যায়। উপি িতর আজেকর পিরসংখ ান অনুসাের রাজশাহী জলায় ৭৮৭ জন, িঝনাইদাহ জলায়
৫০১ জন, শরপুর জলায় ১৮৯ জন এবং রা ামা
জলায় ১৭৪ জন ু েদ
ীড়া িতভা
অংশ িনেয়েছ। চার জলায় পরী াথ র মাট উপি িত িছল১৬৫১ জন। সারা দশ থেক ১০০০
জনেক াথিমক ভােব িনবাচন কের থেম এক মােসর িশ ণ দয়া হব। এক মােসর ক া
থেক
বাছাইকৃ ত ২০০ জন ক িনেয় ৪ মােসর আরও ১
কা
পিরচালনা করা হেব। পরবত েত ৪
মােসর িশ ণ ক া
থেক িনবািচত অিধকতর িতভাবান খেলায়াড়েক িবেকএসিপ’র ভিতেত
অ াধীকার দয়া হেব। ২০১৭ এর ভিত ি য়ায় এ ক
থেক মাট ভিতকৃ ত িশ ণাথ র
শতকরা ৮০ ভােগরও বিশ জনেক িবেকএসিপ’র দীঘেময়ািদ িশ ণ কয েম ভিত করা হেয়েছ।
উে খ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর
ীড়ার মান উ য়েনর লে
িবেকএসিপ কতৃ ক
বা বায়নেযাগ
ক “তৃ ণমূল পযােয়
ীড়া িতভা অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ কয ম ২০১৭’’
এর জলা পযােয়র াথিমক বাছাই পরী া চলেছ। আগামী ২৭ এি ল পয িনিদ িদেন অবিশ
জলা সমূেহ িতভা অে ষণ কায ম পিরচািলত হেব।
িব.

.-আগামীকাল ম লবার(২৫ এি ল) নােটার, চু য়াডা া, ময়মনিসংহ ও চ াম জলার জলা
িডয়ােম িবেকএসিপ’র িতভা অে ষেণর কায ম অনুি ত হেব । সকাল ৮টা থেক িবেকল ৫টা
পয বাছাই কায ম চলেব। পরী াথ র বয়স অনূ -১৪ হেত হেব।২কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন
ছিব, জ িনব ন ও িপইিস পরী ার সনেদর ফেটাকিপ সােথ আনেত হেব।

২৩ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
জলায় জলায় চলেছ িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ কায ম
িত ল আবহাওয়ার মেধ ও দশজুেড় চলেছ িবেকএসিপ’র
ীড়া িতভা অে ষণ কায ম। িতভা
অে ষেণর কাচ ও িবেকএসিপ’র কাচেদর সম েয় ও জলা ীড়া সং ার সহেযািগতায় াদশ িদেনর
মেতা চলেছ বাছাই কায ম।আজেকর জলা েলা িছল চাপাইনবাবগ , মা রা, জামালপুর ও
খাগড়াছিড়। িত
জলার বাছাই পরী া িনজ িনজ জলা
িডয়ােম অনুি ত হয়। সারািদেনর
মঘা
আকাশ ও বৃি হওয়ার কারেন বাছাই ি য়া িকছু টা বাধা
হয়। তা সে ও উপি িত
িছল আশাব া ক।অিভভাবকগণ তােদর স ানেক িনেয় এেসেছন িতভা যাচাইেয়র পরী ায়।তাই সবার
চােখমুেখ িছল িবেকএসিপ’র িশ ণ ক াে
সুেযাগ পাবার দৃঢ় ত য়। চার
জলােতই সকাল
থেক
ু েদ খেলায়াড়েদর সমােবশ ল
করা যায়। উপি িতর আজেকর পিরসংখ ান অনুসাের
চাপাইনবাবগ
জলায় ৩৩০ জন, মা রা জলায় ৪৯৫ জন, জামালপুর জলায় ৪৬৪ জন এবং
খাগড়াছিড় জলায় ২২৫ জন ু েদ
ীড়া িতভা অংশ িনেয়েছ। চার জলায় পরী াথ র মাট
উপি িত িছল ১৫১৪ জন। সারা দশ থেক ১০০০ জনেক াথিমক ভােব িনবাচন কের থেম এক
মােসর িশ ণ দয়া হব। এক মােসর ক া
থেক বাছাইকৃ ত ২০০ জনেক িনেয় ৪ মােসর আরও
১ কা
পিরচালনা করা হেব। পরবত েত ৪ মােসর িশ ণ ক া
থেক িনবািচত অিধকতর
িতভাবান খেলায়াড়েক িবেকএসিপ’র ভিতেত অ াধীকার দয়া হেব। ২০১৭ এর ভিত ি য়ায় এ
ক
থেক মাট ভিতকৃ ত
িশ ণাথ র শতকরা ৮০ ভােগরও বিশ জনেক িবেকএসিপ’র
দীঘেময়ািদ িশ ণ কয েম ভিত করা হেয়েছ। উে খ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর ীড়ার মান
উ য়েনর লে িবেকএসিপ কতৃ ক বা বায়নেযাগ
ক “তৃ ণমূল পযােয়
ীড়া িতভা অে ষণ ও
িনিবড় িশ ণ কয ম ২০১৭’’ এর জলা পযােয়র াথিমক বাছাই পরী া চলেছ। আগামী ২৭
এি ল পয িনিদ িদেন অবিশ
জলা সমূেহ িতভা অে ষণ কায ম পিরচািলত হেব।
িব.

.-আগামীকাল সামবার(২৪ এি ল) রাজশাহী, িঝনাইদাহ, শরপুর ও রা ামা
জলার জলা
িডয়ােম িবেকএসিপ’র িতভা অে ষেণর কায ম অনুি ত হেব । সকাল ৮টা থেক িবেকল ৫টা
পয বাছাই কায ম চলেব। পরী াথ র বয়স অনূ -১৪ হেত হেব।২কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন
ছিব, জ িনব ন ও িপইিস পরী ার সনেদর ফেটাকিপ সােথ আনেত হেব।

২১ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম

যুব ও
আ িলক

ীড়া ম নালেয়র যু সিচব শাসন জনাব মাঃ ফাইজুল কিবর িবেকএসিপ’র
িশ ণ ক , খুলনা পিরদশন পিরদশন কেরন।

২০ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
চার জলায় িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ কায ম অনুি ত
দশজুেড় চলেছ িবেকএসিপ’র
ীড়া িতভা অে ষণ কায ম। দশম িদেনর আজেকর জলা েলা
হেলা জয়পুরহাট, যেশার, গাজীপুর ও নায়াখালী। িত
জলার বাছাই পরী া িনজ িনজ জলা
িডয়ােম অনুি ত হয়। গতকাল তাপদাহ থাকেলও আজেকর চার
জলােতই িছল মঘলা
আবহাওয়া। সবার চােখমুেখ িছল িবেকএসিপ’র িশ ণ ক াে
সুেযাগ পাবার দৃঢ় ত য়। চার
জলােতই সকাল থেক
ু েদ খেলায়াড়েদর সমােবশ ল
করা যায়। উপি িতর আজেকর
পিরসংখ ান অনুসাের জয়পুরহাট জলায় ৪৯৬ জন, যেশার জলায় ৬৪০ জন, গাজীপুর জলায়
৩৮১ জন এবং নায়াখালী জলায় ৪৩৯ জন ু েদ
ীড়া িতভা অংশ িনেয়েছ। চার জলায়
পরী াথ র মাট উপি িত িছল ১৯৫৬ জন। সারা দশ থেক ১০০০ জনেক াথিমক ভােব িনবাচন
কের থেম এক মােসর িশ ণ দয়া হব। এক মােসর ক া
থেক বাছাইকৃ ত ২০০ জনেক িনেয়
৪ মােসর আরও ১
কা
পিরচালনা করা হেব। পরবত েত ৪ মােসর িশ ণ ক া
থেক
িনবািচত অিধকতর িতভাবান খেলায়াড়েক িবেকএসিপ’র ভিতেত অ াধীকার দয়া হেব। ২০১৭
এর ভিত ি য়ায় এ ক
থেক মাট ভিতকৃ ত িশ ণাথ র শতকরা ৮০ ভােগরও বিশ জনেক
িবেকএসিপ’র দীঘেময়ািদ
িশ ণ কয েম ভিত করা হেয়েছ। উে খ গণ জাত ী বাংলােদশ
সরকােরর
ীড়ার মান উ য়েনর লে
িবেকএসিপ কতৃ ক বা বায়নেযাগ
ক “তৃ ণমূল পযােয়
ীড়া িতভা অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ কয ম ২০১৭’’ এর জলা পযােয়র াথিমক বাছাই
পরী া চলেছ। আগামী ২৭ এি ল পয িনিদ িদেন অবিশ
জলা সমূেহ িতভা অে ষণ কায ম
পিরচািলত হেব। িব. .-আগামীকাল বুধবার (২২ এি ল) নওগাঁ, নড়াইল, টা াইল ও ফনী
জলার জলা
িডয়ােম িবেকএসিপ’র িতভা অে ষেণর কায ম অনুি ত হেব। সকাল ৮টা থেক
িবেকল ৫টা পয বাছাই কায ম চলেব। পরী াথ র বয়স অনূ -১৪ হেত হেব। ০২ কিপ
পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব, জ িনব ন ও িপইিস পরী ার সনেদর ফেটাকিপ সােথ আনেত হেব।

১৯ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপসহ অন িতন

জলায় িতভা অে ষণ কায ম অনুি ত

দশ ব াপী চলেছ িবেকএসিপ’র
ীড়া িতভা অে ষণ কায ম। অ ম িদেনর আজেকর জলা েলা
হেলা ঢাকা, ব ড়া, সাত ীরা ও ল ীপুর। িতন
জলার বাছাই পরী া িনজ িনজ জলা
িডয়ােম হেলও কবলমা ঢাকা জলার বাছাই পরী া ঢাকা িবেকএসিপেত অনুি ত হয়। বশােখর
তাপদাহ উেপ া কের ু েদ খেলায়াড়রা উপি ত হেয়িছল িনধারীত ভনূ
েলােত। সবার চােখমুেখ
আগামী িদেনর
। কউ হেত চায় শািকব, মুশিফক, মামুনল
ু , এিমিল আিসফ, শারমীন, িশিরন,
িশলা, িজিম, চয়নেদর মেতা তারকা খেলায়াড়।সবার চােখমুেখ িছল িবেকএসিপ’র িশ ণ ক াে
সুেযাগ পাবার দৃঢ় ত য়। চার
জলােতই সকাল থেক ু েদ খেলায়াড়েদর সমােবশ ল
করা
যায়। উপি িতর আজেকর পিরসংখ ান অনুসাের ঢাকা জলায় জন ১০১২, ব ড়া জলায় ১২৩৫
জন, সাত ীরা জলায় ৮২৯ জন এবং ল ীপুর জলায় ৪৭৮ জন ু েদ
ীড়া িতভা অংশ
িনেয়েছ । চার জলায় পরী াথ র মাট উপি িত িছল ৩৫৫৪ জন। সারা দশ থেক ১০০০ জনেক
াথিমক ভােব িনবাচন কের থেম এক মােসর িশ ণ দয়া হব। এক মােসর ক া
থেক
বাছাইকৃ ত ২০০ জনেক িনেয় ৪ মােসর আরও ১
কা
পিরচালনা করা হেব। পরবত েত ৪
মােসর িশ ণ ক া
থেক িনবািচত অিধকতর িতভাবান খেলায়াড়েক িবেকএসিপ’র ভিতেত
অ াধীকার দয়া হেব। ২০১৭ এর ভিত ি য়ায় এ ক
থেক মাট ভিতকৃ ত িশ ণাথ র
শতকরা ৮০ ভােগরও বিশ জনেক িবেকএসিপ’র দীঘেময়ািদ িশ ণ কয েম ভিত করা হেয়েছ।
উে খ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর
ীড়ার মান উ য়েনর লে
িবেকএসিপ কতৃ ক
বা বায়নেযাগ
ক “তৃ ণমূল পযােয়
ীড়া িতভা অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ কয ম ২০১৭ ’’
এর জলা পযােয়র াথিমক বাছাই পরী া চলেছ। আগামী ২৭ এি ল পয িনিদ িদেন অবিশ
জলা সমূেহ িতভা অে ষণ কায ম পিরচািলত হেব। িব. .-আগামীকাল বুধবার(২০ এি ল)
জয়পুরহাট, যেশার, গাজীপুর ও নায়াখালী জলার জলা
িডয়ােম িবেকএসিপ’র িতভা অে ষেণর
কায ম অনুি ত হেব। সকাল ৮টা থেক িবেকল ৫টা পয বাছাই কায ম চলেব। পরী াথ র
বয়স অনূ -১৪ হেত হেব। ২কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব, জ িনব ন ও িপইিস পরী ার
সনেদর ফেটাকিপ সােথ আনেত হেব।

১৮ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
ইয়ং টাইগাস (অনূ

-১৬) ি েকেট িবেকএসিপ চ াি

য়ন

ইয়ং টাইগাস (অূনধ
ূ ব-১৬)ি েকেট ২০১৬-১৭ এ িবেকএসিপ চ াি য়ন । দুই িদেনর ল ারভাসন
ম ােচ িবেকএসিপ ঢাকা মে া (নথ) ক পরািজত কের চ াি য়ন হবার গৗরব অজন কের। গত
১৬-১৭ এি ল অনুি ত ফাইনাল খলায় িবেকএসিপ টেস িজেত থেম িফি ং িনেয় ঢাকা মে া
(নথ) ক ব া ং এ পাঠায় । ঢাকা মে া ৮৭.১ ওভার ব াট কের ১৯০/১০ রােন অল আউট
হেয় যায় ।িবেকএসিপ’র িলয়ন ইসলাম ১৮.৪ ওভার বল কের ৫ উইেকট িনেয় িবপ
দেলর
ব া ংএ ধস নামায়। জবােব িবেকএসিপ ৯০ ওভাের ৩২৯/৮ রান কের ।িবেকএসিপ দেলর পে
ভ ১২৬ বেল ৭৫রান, তানভীর ৬৬, নাঈম ৬১ ও মেহদী ৫২ কেরন। মূলত এ চার জেনর
ারই িবেকএসিপ থম ইিনংেস িলড িনেয় নয়। িনয়ম অনুযায়ী িবেকএসিপ থম ইিনংেস বিশ
রান করায় িবেকএসিপ িলড উইন পায়। খলা শেষ ম ান অব দ ম ােচর পুর ার পান
িবেকএসিপ’র িলয়ন ইসলাম। টু নােমে র ব
বালার ও ব াটস ম ােনর পুর ার পান যথা েম
িবেকএসিপর মা. ইফেতখার হােসন ও পেরেভজ হােসন। িবেকএসিপ দেলর ম ােনজার কাম
হডেকাচ িহেসেব দািয় পালন করেছন জনাব মা. আসাদুল হক টু লটু ল। এছারাও সহকারী কাচ
িহেসেব আেছন িম. অংকন সাহা। িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছু র
রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস এএফডি উিস, িপএসিস িবেকএসিপ পিরবােরর প
থেক
িবজয়ী দেলর সকলেক অিভন ন জািনেয়েছন। উে খ বাংলােদশ ি েকট বােডর আেয়াজেন িবিভ
ভনূ েত চলেছ ২০১৬-১৭। রাজশাহীেত অনুি ত ২িদেনর ি েকট ফেমেটর এ িতেযািগতায় মাট
১০ দল দু’
েপ অংশ িনে ।
েপ এ’ এর দল েলা হেলা বিরশাল িবভাগ, ঢাকা মে া,
খুলনা িবভাগ, চ াম িবভাগ ও রাজশাহী িবভাগ। অন িদেক ি প িব’ এ আেছ; রংপুর িবভাগ,
িসেলট িবভাগ, ঢাকা িবভাগ (দি ণ), ঢাকা িবভাগ (উ র) ও িবেকএসিপ।

গাইবা া, খুলনা, নারায়নগ ও চাঁদপুর জলায় িবেকএসিপ’র িতভা
অে ষণ কায ম অনুি ত
িবেকএসিপ’র
ীড়া িতভা অে ষেণর আজ িছল স ম িদন। গাইবা া, খুলনা, নারায়নগ ও
চাঁদপুর জলায় িতভা অে ষেণর কায ম অনুি ত হয়। চার
জলােতই সকাল থেক
ু েদ
খেলায়াড়েদর সমােবশ ল
করা যায়। সবার চােখমুেখ িছল িবেকএসিপ’র িশ ণ ক াে
সুেযাগ
পাবার দৃঢ় ত য়। গাইবা া ৬৬৪ জন, নারায়নগ ৪১৪ জন, চাঁদপুর জলায় ২৩৪ জন ও খুলনা
জলায় ৮১৫ জন ু েদ িতভা অংশ িনেয়েছ। চার জলায় পরী াথ র মাট উপি িত িছল ২০২৭
জন। সারা দশ থেক ১০০০ জনেক াথিমক ভােব িনবাচন কের থেম এক মােসর িশ ণ দয়া
হব। এক মােসর ক া
থেক বাছাইকৃ ত ২০০ জনেক িনেয় ৪ মােসর আরও ১ ক া
পিরচালনা
করা হেব। পরবত েত ৪ মােসর িশ ণ ক া
থেক িনবািচত অিধকতর িতভাবান খেলায়াড়েক
িবেকএসিপ’র ভিতেত অ াধীকার দয়া হেব। ২০১৭ এর ভিত ি য়ায় এ ক
থেক মাট
ভিতকৃ ত িশ ণাথ র শতকরা ৮০ ভােগরও বিশ জনেক িবেকএসিপ’র দীঘেময়ািদ িশ ণ কয েম
ভিত করা হেয়েছ। উে খ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর
ীড়ার মান উ য়েনর লে িবেকএসিপ
কতৃ ক বা বায়নেযাগ
ক “তৃ ণমূল পযােয়
ীড়া িতভা অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ কয ম
২০১৭’’ এর জলা পযােয়র াথিমক বাছাই পরী া চলেছ। আগামী ২৭ এি ল পয িনিদ িদেন
অবিশ
জলা সমূেহ িতভা অে ষণ কায ম পিরচািলত হেব। িব. .-আগামীকাল ম লবার (১৯
এি ল) ঢাকা (িবেকএসিপ), ব ড়া, সাতি রা ও ল ীপুর জলায় িবেকএসিপ’র িতভা অে ষেণর
কায ম অনুি ত হেব।

১৭ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
িড় াম, বােগরহাট, মুি গ ও িম া জলায় িবেকএসিপ’র িতভা
অে ষণ কায ম
িবেকএসিপ’র
ীড়া িতভা অে ষেণর আজ িছল স ম িদন।
িড় াম, বােগরহাট, মুি গ ও
িম া জলায় িতভা অে ষেণর কায ম অনুি ত হয়। চার
জলােতই সকাল থেক
ু েদ
খেলায়াড়েদর সমােবশ ল
করা যায়। সবার চােখমুেখ িছল িবেকএসিপ’র িশ ণ ক াে
সুেযাগ
পাবার দৃঢ় ত য়।
িড় াম জলায় ৩৪৮ জন, বােগরহাট জলায় ৫৭৫ জন, মুি গ
জলায়
১৯৯জন ও িম া জলায়৭৮৩ জন ু েদ িতভা অংশ িনেয়েছ। চার জলায় পরী াথ র মাট
উপি িত িছল ১৯০৫ জন। সারা দশ থেক ১০০০ জনেক াথিমক ভােব িনবাচন কের থেম এক
মােসর িশ ণ দয়া হব। এক মােসর ক া
থেক বাছাইকৃ ত ২০০ জনেক িনেয় ৪ মােসর আরও
১ কা
পিরচালনা করা হেব। পরবত েত ৪ মােসর িশ ণ ক া
থেক িনবািচত অিধকতর
িতভাবান খেলায়াড়েক িবেকএসিপ’র ভিতেত অ াধীকার দয়া হেব। ২০১৭ এর ভিত ি য়ায় এ
ক
থেক মাট ভিতকৃ ত
িশ ণাথ র শতকরা ৮০ ভােগরও বিশ জনেক িবেকএসিপ’র
দীঘেময়ািদ িশ ণ কয েম ভিত করা হেয়েছ। উে খ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর ীড়ার মান
উ য়েনর লে িবেকএসিপ কতৃ ক বা বায়নেযাগ
ক “তৃ ণমূল পযােয়
ীড়া িতভা অে ষণ ও
িনিবড় িশ ণ কয ম ২০১৭’’ এর জলা পযােয়র াথিমক বাছাই পরী া চলেছ। আগামী ২৭
এি ল পয িনিদ িদেন অবিশ
জলা সমূেহ িতভা অে ষণ কায ম পিরচািলত হেব। িব. .আগামীকাল ম লবার(১৮ এি ল) গাইবা া, খুলনা, নারায়নগ ও চাঁদপুর জলায় িবেকএসিপ’র
িতভা অে ষেণর কায ম অনুি ত হেব।

১৬ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
চার জলায় িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ কায ম
িবেকএসিপ’র
ীড়া িতভা অে ষেণর আজ িছল ষ িদন। লালমিনরহাট, িপেরাজপুর, শিরয়তপুর
ও া নবাড়ীয়া জলায় িতভা অে ষেণর কায ম অনুি ত হয়। চার
জলােতই সকাল থেক
ু েদ খেলায়াড়েদর সমােবশ ল
করা যায়। সবার চােখমুেখ িছল িবেকএসিপ’র িশ ণ ক াে
সুেযাগ পাবার দৃঢ়
ত য়। লালমিনরহাট জলায় ৪৬০ জন, িপেরাজপুর জলায় ২৩৭ জন,
শিরয়তপুর জলায় ১১৩ জন ও া নবাড়ীয়া জলায় ৩০৯ জন ু েদ িতভা অংশ িনেয়েছ। চার
জলায় পরী াথ র মাট উপি িত িছল ১১১৯ জন। সারা দশ থেক ১০০০ জনেক াথিমক ভােব
িনবাচন কের থেম এক মােসর িশ ণ দয়া হব। এক মােসর ক া
থেক বাছাইকৃ ত ২০০
জনেক িনেয় ৪ মােসর আরও ১
কা
পিরচালনা করা হেব। পরবত েত ৪ মােসর িশ ণ
কা
থেক িনবািচত অিধকতর িতভাবান খেলায়াড়েক িবেকএসিপ’র ভিতেত অ াধীকার দয়া
হেব। ২০১৭ এর ভিত ি য়ায় এ ক
থেক মাট ভিতকৃ ত িশ ণাথ র শতকরা ৮০ ভােগরও
বিশ জনেক িবেকএসিপ’র দীঘেময়ািদ িশ ণ কয েম ভিত করা হেয়েছ। উে খ গণ জাত ী
বাংলােদশ সরকােরর
ীড়ার মান উ য়েনর লে িবেকএসিপ কতৃ ক বা বায়নেযাগ
ক “তৃ ণমূল
পযােয়
ীড়া িতভা অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ কয ম ২০১৭’’ এর জলা পযােয়র াথিমক
বাছাই পরী া চলেছ। আগামী ২৭ এি ল পয িনিদ িদেন অবিশ
জলা সমূেহ িতভা অে ষণ
কায ম পিরচািলত হেব। িব. .-আগামীকাল সামবার (১৭ এি ল)
িড় াম, বােগরহাট,
মুি গ ও িম া জলায় িবেকএসিপ’র িতভা অে ষেণর কায ম অনুি ত হেব।

১৫ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
দশ ব ািপ চলেছ িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ কায ম
িবেকএসিপ’র ীড়া িতভা অে ষেণর আজ িছল প ম িদন। রংপুর, বর না, মাদািরপুর ও হিবগ
জলায় িতভা অে ষেণর কায ম অনুি ত হয়। চার
জলােতই সকাল থেক ু েদ খেলায়াড়েদর
সমােবশ ল
করা যায়। সবার চােখমুেখ িছল িবেকএসিপ’র িশ ণ ক াে
সুেযাগ পাবার দৃঢ়
ত য়। রংপুর জলায় ৬৩০ জন, বর না জলায় ১৩৯ জন, মাদরীপুর জলায় ২৩৪ জন ও
হিবগ
জলায় ৩৬৯ জন ু েদ িতভা অংশ িনেয়েছ। চার জলায় পরী াথ র মাট উপি িত িছল
১৩৭২ জন।
সারা দশ থেক ১০০০ জনেক াথিমক ভােব িনবাচন কের থেম এক মােসর
িশ ণ দয়া হব। এক মােসর ক া
থেক বাছাইকৃ ত ২০০ জনেক িনেয় ৪ মােসর আরও ১
কা
পিরচালনা করা হেব। পরবত েত ৪ মােসর িশ ণ ক া
থেক িনবািচত অিধকতর
িতভাবান খেলায়াড়েক িবেকএসিপ’র ভিতেত অ াধীকার দয়া হেব। ২০১৭ এর ভিত ি য়ায় এ
ক
থেক মাট ভিতকৃ ত
িশ ণাথ র শতকরা ৮০ ভােগরও বিশ জনেক িবেকএসিপ’র
দীঘেময়ািদ িশ ণ কয েম ভিত করা হেয়েছ। উে খ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর ীড়ার মান
উ য়েনর লে িবেকএসিপ কতৃ ক বা বায়নেযাগ
ক “তৃ ণমূল পযােয়
ীড়া িতভা অে ষণ ও
িনিবড় িশ ণ কয ম ২০১৭’’ এর জলা পযােয়র াথিমক বাছাই পরী া চলেছ। আগামী ২৭
এি ল পয িনিদ িদেন অবিশ
জলা সমূেহ িতভা অে ষণ কায ম পিরচািলত হেব। িব. .আগামীকাল (১৬ এি ল) লালমিনরহাট, িপেরাজপুর, শিরয়তপুর ও
া নবাড়ীয়া জলায়
িবেকএসিপ’র িতভা অে ষেণর কায ম অনুি ত হেব।

১৪ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ’র ৩১তম

িত া বািষকী ও বাংলা নববষ ১৪২৪ উদযাপন

আজ িবেকএসিপ’র ৩১তম িত া বািষকী বাংলা নববষ ১৪২৪ িবিভ কমসূচী পালন করা হয়। এ
উপলে
বাদ ফজর িবেকএসিপ জােম মসিজেদ িবেশষ মানাজাত, জাতীয় পতাকা উে ালন ও
জাতীয় সংগীত পিরেবশন, ম ল শাভাযা া, সকােলর খাবার পিরেবশন এবং মেনা
সাং ৃ িতক
অনু ােনর আেয়াজন করা হয়।
িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছু র
রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস জাতীয় পতাকা উে ালন কেরন।
িবেকএসিপ কতৃ ক গৃহীত কমসূচীেত মহাপিরচালেকর সােথ পিরচালক ( শাসন ও অথ), পিরচালক
( িশ ণ) ও অধ সহ সকল কমকাতা-কমচারী, তােদর পিরবার ও
িশ ণাথ গণ উপি ত
িছেলন। িবেকএসিপ ঢাকা ও আ িলক িশ ণ ক সমূেহ একই কমসূচী পালন করা হয়।

আ িলক

িশ ণ ক , িদনাজপুর

আ িলক

িশ ণ ক , খুলনা

আ িলক

িশ ণ ক , বিরশাল

আ িলক

িশ ণ ক , চ

াম

১৩ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম

িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ কায ম
আজ (১৩ এি ল)িছল িবেকএসিপ’র ীড়া িতভা অে ষেণর চতু থ িদন। নীলফামারী, পটু য়াখালী,
গাপালগ ও মৗলিভবাজার জলায় িতভা অে ষেণর আসর বেসিছল। চার
জলােতই সকাল
থেক ু েদ খেলায়াড়েদর আগমন। সবার চােখমুেখ িবেকএসিপেত িশ ণ ক াে
সুেযাগ পাবার
দৃঢ় ত য়। নীলফামারী জলায় ৬৬১ জন, মৗলভীবাজার জলায় ৪৭১ জন, পটু য়াখালী জলায়
১৫৪ জন ও গাপালগ ২২৬ জলায় জন পরী াথ অংশ িনেয়িছল। চার জলায় পরী াথ র মাট
উপি িত িছল ১৫১২ জন। সারা দশ থেক ১০০০ জনেক াথিমক ভােব িনবাচন কের থেম এক
মােসর িশ ণ দয়া হব। এক মােসর ক া
থেক বাছাইকৃ ত ২০০ জনেক িনেয় ৪ মােসর আরও
১ কা
পিরচালনা করা হেব। পরবত েত ৪ মােসর িশ ণ ক া
থেক িনবািচত অিধকতর
িতভাবান খেলায়াড়েক িবেকএসিপ’র ভিতেত অ াধীকার দয়া হেব। ২০১৭ এর ভিত ি য়ায় এ
ক
থেক মাট ভিতকৃ ত
িশ ণাথ র শতকরা ৮০ ভােগরও বিশ জনেক িবেকএসিপ’র
দীঘেময়ািদ িশ ণ কয েম ভিত করা হেয়েছ। উে খ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর
ীড়ার
মান উ য়েনর লে িবেকএসিপ কতৃ ক বা বায়নেযাগ ক “তৃ ণমূল পযােয় ীড়া িতভা অে ষণ
ও িনিবড় িশ ণ কয ম ২০১৭’’ এর জলা পযােয়র াথিমক বাছাই পরী া চলেছ। আগামী ২৭
এি ল পয িনিদ িদেন অবিশ
জলা সমূেহ িতভা অে ষণ কায ম পিরচািলত হেব।
িব. .-আগামী (১৫ এি ল)রংপুর, বর না,
অে ষেণর কায ম অনুি ত হেব।

গাপালগ

ও হাবগ

জলায় িবেকএসিপ’র

িতভা

আজ িবেকেল িবেকএসিপ’র টােফর ফু টবল মােঠ িবেকএসিপ ফু টবল দেলর সােথ সাভার ক া নেম
ফু টবল দেলর মেধ এক ীিত ফু টবল ম াচ অনুি ত হয়। খলা ০১-০১ গােল সমা হয়।
িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম,
এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস এবং অধ
লঃ কেনল ইমরান ইবেন এ রউফ উপি ত থেক
খলা উপেভাগ কেরন এবং খলা শেষ মহাপিরচালক িবেকএসিপ’র প
থেক ারক উপহার দান
কেরন।

আজ িবেকএসিপ’র িমিন কনফাের
েম িদনব াপী e-GP িশ ণ কায ম পিরচািলত হয়।
িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম,
এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস, পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এিবএম
ল আজাদ
(যু সিচব), পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মাঃ মাশারফ হােসন মা া (যু সিচব) ও অধ
লঃ কেনল ইমরান ইবেন এ রউফ সহ সংি
কমকতা-কমচারীগণ িশ ণ হণ কেরন।

১২ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
দশ ব ািপ চলেছ িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ কায ম
আজ িছল িবেকএসিপ’র
ীড়া িতভা অে ষেণর তৃ তীয় িদন। িদনজপুর, ঝালকা , ফিরদপুর ও
িসেলট জলায় িতভা অে ষেণর আসর বেসিছল। চার
জলােতই সকাল থেক ু েদ খেলায়াড়েদর
আগমন। সবার চােখমুেখ িবেকএসিপেত িশ ণ ক াে
সুেযাগ পাবার দৃঢ় ত য়। িদনাজপুর
জলায় ৫৮৫ জন, ঝালকা
জলায় ৮৪০ জন, ফিরদপুর জলায় ৪৪০ জন ও িসেলট জলায়
২৩৮ জন পরী াথ অংশ িনেয়িছল। চার জলায় পরী াথ র মাট উপি িত িছল ২১০৩ জন।
সারা দশ থেক ১০০০ জনেক াথিমক ভােব িনবাচন কের থেম এক মােসর িশ ণ দয়া হব।
এক মােসর ক া
থেক বাছাইকৃ ত ২০০ জনেক িনেয় ৪ মােসর আরও ১ ক া
পিরচালনা করা
হেব। পরবত েত ৪ মােসর িশ ণ ক া
থেক িনবািচত অিধকতর িতভাবান খেলায়াড়েক
িবেকএসিপ’র ভিতেত অ াধীকার দয়া হেব। ২০১৭ এর ভিত ি য়ায় এ ক
থেক মাট
ভিতকৃ ত িশ ণাথ র শতকরা ৮০ ভােগরও বিশ জনেক িবেকএসিপ’র দীঘেময়ািদ িশ ণ কয েম
ভিত করা হেয়েছ। উে খ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর ীড়ার মান উ য়েনর লে িবেকএসিপ
কতৃ ক বা বায়নেযাগ
ক “তৃ ণমূল পযােয়
ীড়া িতভা অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ কয ম
২০১৭ ’’ এর জলা পযােয়র াথিমক বাছাই পরী া চলেছ। আগামী ২৭ এি ল পয িনিদ িদেন
অবিশ
জলা সমূেহ িতভা অে ষণ কায ম পিরচািলত হেব।
িব. .-আগামীকাল (১৩ এি ল) নীলফামারী, পটু য়াখালী,
িবেকএসিপ’র িতভা অে ষেণর কায ম অনুি ত হেব।

গাপালগ

ও

মৗলিভবাজার

জলায়

১১ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম

ি তীয় িদেন িবেকএসিপ’র িতভা অে ষণ
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর
ীড়ার মান উ য়েনর লে
িবেকএসিপ কতৃ ক বা বায়নেযাগ
ক “তৃ ণমূল পযােয়
ীড়া িতভা অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ কয ম ২০১৭ ’’ এর জলা
পযােয়র াথিমক বাছাই ি য়ার আজ িছল ি তীয় িদন। আমােদর জলা ম িলডারেদর মাধ েম
জানা যায় ঠা রগাঁও, বিরশাল, রাজবাড়ী ও সুনামগ
জলার জলা
িডয়ােম সকাল ৮ টা
থেকই ু েদ খেলায়াড়েদ আমােদর জলা িতিনিধর মাধ েম জানা যায়উপি িত ল
করা যায়।
আজ ক ঠা রগাঁও জলায় ৫৮৫ জন, বিরশাল জলায় ৩৮০ জন, রাজবাড়ী জলায় ২৫৬ জন ও
সুনামগ
জলায় ২৩৮ জন পরী াথ অংশ িনেয়িছল। চার জলায় পরী াথ র মাট উপি িত িছল
১৪৫৯ জন। উে খ আগামী ২৭ এি ল পয িনিদ িদন অবিশ
জলা সমূেহ িতভা অে ষণ
কায ম পিরচািলত হেব। সারা দশ থেক ১০০০ জনেক াথিমক ভােব িনবাচন কের থেম এক
মােসর িশ ণ দয়া হব। এক মােসর ক া
থেক বাছাইকৃ ত ২০০ জনেক িনেয় ৪ মােসর আরও
১ কা
পিরচালনা করা হেব। পরবত েত ৪ মােসর িশ ণ ক া
থেক িনবািচত অিধকতর
িতভাবান খেলায়াড়েক িবেকএসিপ’র ভিতেত অ াধীকার দয়া হেব। ২০১৭ এর ভিত ি য়ায় এ
ক
থেক মাট ভিতকৃ ত
িশ ণাথ র শতকরা ৮০ ভােগরও বিশ জনেক িবেকএসিপ’র
দীঘেময়ািদ িশ ণ কয েম ভিত করা হেয়েছ।
িব. .-আগামীকাল (১২ এি ল) িদনজপুর, ঝালকা , ফিরদপুর ও িসেলট জলায় িবেকএসিপ’র
িতভা অে ষেণর কায ম অনুি ত হেব।

১০ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ’র তৃ ণমূল পযােয় ি ড়া িতভা অে ষণ কায ম-২০১৭
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর
ীড়ার মান উ য়েনর লে
িবেকএসিপ কতৃ ক বা বায়নেযাগ
ক “তৃ ণমূল পযােয়
ীড়া িতভা অে ষণ ও িনিবড় িশ ণ কয ম ২০১৭’’ এর জলা
পযােয়র াথিমক বাছাই ি য়া আজ
হেয়েছ। থমিদন প গড়(৬০৪ জন), ভালা (২৯০
জন), মািনকগ (৭৬৫ জন) ও নরিসংদী (৬০৭ জন) জলায় সকাল ৮টা থেক িবেকল ৫টা
পয এ কায ম অব াহত থােক।চার জলায় মাট ২২৬৬ জন পরী াথ পরী া িদেয়েছ। ১০-২৭
এি ল, ২০১৭ পয িনিদ িদন সমূেহ দেশর ৬৪ জলায় িতভা অে ষণ কায ম পিরচািলত
হেব। সারা দশ থেক ১০০০ জনেক াথিমক ভােব িনবাচন কের থেম এক মােসর িশ ণ দয়া
হব। এক মােসর ক া
থেক বাছাইকৃ ত ২০০ জনেক িনেয় ৪ মােসর আরও ১ ক া
পিরচালনা
করা হেব। পরবত েত ৪ মােসর িশ ণ ক া
থেক িনবািচত অিধকতর িতভাবান খেলায়াড়েক
িবেকএসিপ’র ভিতেত অ াধীকার দয়া হেব। ২০১৭ এর ভিত ি য়ায় এ ক
থেক মাট
ভিতকৃ ত িশ ণাথ র শতকরা ৮০ ভােগরও বিশ জনেক িবেকএসিপ’র দীঘেময়ািদ িশ ণ কয েম
ভিত করা হেয়েছ।
িব. .- আগামীকাল (১১ এি ল) ঠা রগাঁও, বিরশাল, রাজবাড়ী ও সুনামগ
িডয়ােম সকাল ০৮ ঘ কায় াথিমক বাছাই ি য়া অনুি ত হেব।

জলার

জলা

০৯ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপেত সরা খেলায়াড় পুর ার-২০১৬ দান
আজ (৯ এি ল) িবেকএসিপ’ ত ২০১৬ সােলর ১১ জন সরা খেলায়াড়েদর পুর ৃ ত করা হেয়েছ।
২০১৬ সােল বতমান িশ ণাথ েদর মেধ
ীড়া েন যারা জাতীয় ও আ জািতক পযােয় অবদান
রেখেছন, এমনই ১১ জন পল িবেকএসিপ সরা খেলায়াড়-২০১৬ এর পুর ার। যুব ও
ীড়া
ম ণালয়ের ভার া
সিচব জনাব মাঃ আসাদুল ইসলাম আগামীিদেনর এ সকল উিদয়মান
খেলায়াড়েদর হােত স াননা
ও অথ পুর ার তু েল দন।এসময় িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক
ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস,
িপএসিস উপি ত িছেলন। পুর ার া রা হেলন; আরচ ািরেত-িহরামিন, িজমন াি ে -নূর বানু,
টিনেস-আফরানা ইসলাম ীিত, হিকেত- আরশাদ হােসন, ফু টবেল- ফািহম, শূ ং এ- তু িরং
দওয়ান, ি েকেট- নািহদা ইসলাম, এ াথেল ে শখ আশরাফু ামান রিস, ভিলবেলমা.িরদওয়ান রহমান, জুেডােত- তসিলমা তাবা ছু ম ও সুইিমং এ মা. আিরফু ল ইসলাম। পুর ার
দান অনু ােন িবেকএসিপ’র উ তন কমকতাগণ ছারাও িশ ক, িশ ক ও িশ নাথ রা উপি ত
িছেলন।

নবিনযু

ভার া

ীড়া সিচেবর িবেকএসিপ পিরদশন

আজ সকােল যুব ও
ীড়া ম ণালয়ের ভার া সিচব জনাব মাঃ আসাদুল ইসলাম িবেকএসিপ পিরদশেন
আেসন। িত ােনর মহাপরিচালক নবাগত সচিব মেহাদয়েক ফু লেল ভে া জানান এবং িবেকএসিপ
স েক ি ফ করেন। িতিন িবেকএসিপ’র ১০ তলাফাউে শেনর ছা হা েলের (৫ তলা
পয
সমা )
উে াধন করেন। নতু ন এ ছা
হা ল িনমােনর ফেল িবেকএসিপ’ ত ছা
হা েলের সংখ া
হেলা ৫ । এর ফেল আগামীেত আরও বিশ সংখ ক ছা
ভিত করা যােব বেল কতৃ প
আশাবাদ
ব করেছেন।
ীড়া সিচব িবেকএসিপ পিরচািলত সকল
ীড়া িবভােগর
শি ণ কায ম,
কলেজ শাখার
িণ কায ম, ীড়া িব ান শাখা ও নবিনিমত ছা হাে ল পিরদশন করন। িতিন
িবেকএসিপ’র সকল কায েম সে াষ কাশ করেন এবং আই
স ের উ িত করার ব াপাের
উপদেশমূলক পরামশ দন। এসময় িতিন িবেকএসিপ’ ত আইিসআরিস পিরচািলত িফিজক াল িডজাবল
ি েকট ক া ও পিরদশন কেরন। স ায় সিচব মেহাদয়ের সৗজেন িবেকএসিপ’র
িশ ণাথ েদর
অংশ হেণ এক

জাকজমক সাং ৃ িতক অনু ানের আেয়াজন করা হয়। এ সময়

িত ােনর মহাপিরচালক

ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস,
পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এ,িব,এম
ল আজাদ, পিরচালক ( শি ণ) জনাব মাঃ মাশারফ হাসেন
মা া, কেলেজর অধ
ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ ও
িত ােনর উ তন
কমকতাগণ উপ িত িছেলন ।

০৭ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপেত মা.আবুল কালাম আজাদ এর অকাল মৃতু েত কারআন খতম ও
দায়ার আেয়াজন
আজ (০৭ এি ল) িবেকএসিপ’র ক ীয় মসিজেদ বাদ জু া যা বর গােয় া শাখার পিরচালক
ল. কেনল মাঃ আবুল কালাম আজাদ (রােসল) এর অকাল মৃতু েত এক দায়া করা হয়।
এসময় িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছু র রহমান, িবিজিবএম,
িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস, সােবক মহাপিরচালক কেনল (অব.)এম এ লিতফ,
িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শা. ও অথ) জনাব এ,িব,এম
ল আজাদ, িবিসিব’র ডভলপম া
কিম র পিরচালক জনাব নাজমুল আেবিদন ফািহম, সােবক িশ ক জনাব মা. আবুল কােশম
িশকদার, মর েমর ছাট ভাই িহেমল সহ সােবক ও বতমান এবং িবেকএসিপেত কমরত কমকতাকমচারীরগণ উপি ত িছেলন। এর আেগ সকােল মর েমর আ ার শাি ও মাগেফরােতর জন
কারআন খতম করা হয়। িবেকএসিপ’র া ন ছা েদর সংগঠন অ ালামনাই অ ােসািসেয়শন অব
িবেকএসিপ’র উেদ ােগ এই দায়া ও িমলাদ মাহিফেলর আেয়াজন করা হয়। উে খ , গত ২৫ মাচ
িসেলেট জ ীিবেরাধী অিভযান চলাকােল জি েদর বামা িবে ারেণ
তর আহত হন যা◌ােবর
গােয় া শাখার পিরচালক ল. কেনল মাঃ আবুল কালাম আজাদ। পের িচিকসাধীন অব ায় িতিন
মারা যান। গােয় া শাখার এই পিরচালক িবেকএসিপর ি েকট িবভােগর (ি -০৭) থম ব ােচর
িশ নাথ িছেলন। িতিন ১৯৮৭ থেক ১৯৯৩ সাল পয িবেকএসিপ’ ত খলাধুলা ও উ
মাধ িমক পাশ কের বাংলােদশ সনাবািহনীেত যাগ দান কেরন। এরপর িতিন যা বর গােয় া
শাখার পিরচালক িহেসেব দািয় পালন কেরন। িবেকএসিপেত মা.আবুল কালাম আজাদ এর অকাল
মৃতু েত কারআন খতম ও দায়ার আেয়াজন করা হয়।

০৫ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ তৃণমূল কাপ বি ং ও টিবল টিনস িতেযািগতা
তৃ ণমূল পযায় থেক ু েদ মধাবী বি ং ও টিবল টিনস অে ষেণর লে
িবেকএসিপ’ ত এক
িদেনর বি ং ও টিবল টিনস িতেযািগতা
। আজ সকােল িত ােনর পিরচালক ( িশ ণ)
জনাব মাশারফ হােসন মা া টিবল টিনস িতেযািগতা ও বি ং খলার ভ উে াধন কের ।এ
সময় উপি ত িছেলন িবেকএসিপ’র উপ-পিরচালক শামীমা সা ার িমমু, বি ং িবভােগর িসিনয়র
কাচ, টিবল টিনস িবভােগর কাচ জনাব মা ফ িব াহ
টিবল টিনস ফডােরশেনর সহ
সভাপিত ও
আবাহনী িল. এর পিরচালক জনাব মাঃ জাহা ীর আলম ও সংি ্ িবভােগর
িশ ক ও িশ ণাথ বৃ । বি ং িতেযািগতায় ১০
জলার মাট ৬০ জন ব ার অংশ হণ
কেরন । িবেকেল িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছু র রহমান,
িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস বি ং ও টিবল টিনস িতেযািগতার
িবজয়ীেদর মােঝ পুর ার িবতরন কেরন।

বি ং িতেযািগতায় মাট ১০
দল অংশ হণ কের। দল েলা হেলা; িদনাজপুর জলা
ীড়া
সং া, চাঁপাই নবাবগ
জলা
ীড়া সং া। নড়াইল জলা
ীড়া সং া, নওগাঁ জলা
ীড়া সং া,
খলনা জলা
ীড়া সং া, রংপুর জলা
ীড়া সং া , পািল ার াব (িদনাজপুর)ও এম িব িস
বি ং িশ ণ ক (রাজশাহী)এ িতেযািগতায় অংশ হণ কের। িতেযািগতায় এম িব িস বি ং
িশ ণ ক (রাজশাহী) ৪
ণ পদক িনেয় ◌্যি য়ন ও চাঁপাই নবাবগ রানার আপ হবার
গৗরব অজন কের। রাজশাহী জলার অনন
ব ার ও ব
লুজােরর পর ার পান চাপাই
নবাবগে র রফি ল ইসলাম ।
িবেকএসিপ’র আেরক ভনু েত আেয়াজন িছল তৃ ণমূল পযায় থেক ু েদ
ীড়া মধা অে ষেণ
টিবল টিনস িতেযািগতা । িতেযািগতায় ১৪
দেলর ৪৪ জন ু েদ টিবল টিনস খেলায়াড়
অংশ হণ কেরন। দল েলা হেলা; চ াম, নড়াইল, মা রা, ঠা রগাঁও, খুলনা, পাবনা, রাজশাহী,
ব ড়া, গাইবা া, রা ামা , নারায়নগ , ঢাকা, গাপালগ ও বানা টিবল টিনস াব (ঢাকা)।
িতেযািগতায় গা্ড়াইবা া জলার িদগ রাজশাহী জলার রাজেক ৩-১ সেট পরািজত কের
চ াি য়ন হবার গৗরব অজন কেরন। ৪৪ জেনর মেধ
থম ৮ জন খেলায়াড়েক পুর ৃ ত করা
হয়। এরা হেলন : িদগ , রাজ, জিন, মু , উৎস,
, হািসব ও িরফাত ।

০৪ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ সাঁতার ও ভিলবল িতেযািগতা
তৃ ণমূল পযায় থেক ু েদ মধাবী সাঁতার ও ভিলবল অে ষেণর লে
িবেকএসিপ’ ত এক িদেনর
িতেযািগত| সাঁতার ও ভিলবল িতেযািগতা। আজ সকােল িত ােনর পিরচালক ( িশ ণ)
জনাব মাশারফ হােসন মা া সাঁতার িতেযািগতা এবং কেলেজর অধ
ল. কেনল মা. ইমরান
ইবেন এ রউফ ভিলবল খলার খলার ভ উে াধন কের ।এ সময় উপি ত িছেলন িবেকএসিপ’র
উপ-পিরচালক শামীমা সা ার িমমু, ভিলবল ফডােরশেনর সহকারী সাধারন স াদক জনাব
মা ফা কামাল ও সংি ্ িবভােগর িশ ক ও িশ ণাথ বৃ । এ াথেল
িতেযািগতায় ৭
জলার মাট ৭২ জন এ াথেলট অংশ হণ কেরন । িবেকেল িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার
জনােরল মা. সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস সাঁতার ও
ভিলবল িতেযািগতার িবজয়ীেদর মােঝ পুর ার িবতরন কেরন।
সাঁতার িতেযািগতায় মাট ৮ দল অংশ হণ কের। দল েলা হেলা; িঝনাইদার িবকিশত সুইিমং
াব ও পূবা ল সুইিমং
াব,
িম া জলা
ীড়া সং া, মুি গ
জলা
ীড়া সং া,
রাজবাড়ী জলা
ীড়া সং া, চাঁদপুর জলা
ীড়া সং া, িনকিল সুইিমং াব ও িকেশারগে র
বাংলা সুইিমং াব ।৮ দেলর মাট ৬১ জন সাঁতা
অংশ হণ কেরন।এ িতেযািগতায় িনকলীর
মাহবুব ও পূবা ল সুইিমং ােবর তািনয় খাতু ন সরা খেলায়ােড়র পুর ার পান।
িবেকএসিপ’র আেরক ভনু েত আেয়াজন িছল তৃ ণমূল পযায় থেক ু েদ
ীড়া মধা অে ষেণ
ভিলবল িতেযািগতা। িতেযািগতায় ৪ দল অংশ হণ কের। দল েলা হেলা; গাপালগ , প গড়,
নড়াইল ও যেশার জলা দল। িতেযািগতায় যেশার জলা দল ৩-০ সেট নড়াইল জলা দলেক
পরািজত কের চ াি য়ন হবার গৗরব অজন কের। মহাপিরচালক মেহাদয় খলা উপেভাগ কেরন।

০৩ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ এ াথেল

ও জুেডা িতেযািগতা

তৃ ণমূল পযায় থেক ু েদ মধাবী এ াথেলট ও জুেডাকা অে ষেণর লে িবেকএসিপ’ ত এক িদেনর
িতেযািগতা
হেয়েছ এ াথেল
ও জুেডা িতেযািগতা। আজ সকােল িত ােনর মহাপিরচালক
ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস,
িপএসিস আলাদা আলাদা ভােব দু’
খলার
ভ উে াধন কের । এ সময় উপি ত িছেলন
িবেকএসিপ’র পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মা, মাশারফ হােসন মা া, উপ-পিরচালক শামীমা
সা ার িমমু ও সংি ্ িবভােগর িশ ক ও িশ ণাথ বৃ । মহাপিরচালক িবিভ
জলা থেক
আগত খেলায়াড়, কাচ ও কমকতােদর িবেকএসিপ’ ত াগতম জািনেয় দশ ব াপী িবেকএসিপ’র
িতভা অে ষেণ সহেযািগতা করার জন সকলেক ধন বাদ জানান। এ াথেল
িতেযািগতায় ৭
জলার মাট ৭২ জন এ াথেলট অংশ হণ কেরন। দল েলা হেলা; নড়াইল, ি য়া, চু য়াডাঙা, খুলনা,
িদনাজপুর, বা রবন ও যেশার জলা। িতেযািগতায় নড়াইেলর অিচ কমকার ও নিমতা কমকার
বালক ও বািলকা
েপ সরা এ াথেল এর পুর ার পান। এছারা িতেযািগতার
ততম মানবমানবী হবার গৗরব অজন কেরন নড়াইেলর অিচ কমকার ও সি তা কমকার। িবকেল পুর ার
দান অনু ােন উপি ত িছেলন এ াথেল ক ফডােরশেনর নব িনবািচত সাধারন স াদক
এ াডেভােকট আ ুর রিকব িম ু । িতিন এ াথেল ে র উ য়েনর জন সকেলর সহেযািগতা কামনা
কেরন। এ সময় আরও উপি ত িছেলন িবেকএসিপর পিরচালক ( িশ ণ) ও উপ-পিরচালকগণ
উপি ত িছেলন।

িবেকএসিপ’র অন আেরক ভনু েত আেয়াজন িছল তৃ ণমূল পযায় থেক ু েদ
ীড়া মধা
অে ষেণ জুেডা িতেযািগতা। িতেযািগতায় ১০
দেলর (চাঁপাইনবাবগ , রাজশাহী জলা, ঢাকা
িব িবদ ালয় জুেডা স ার, লামা বা রবন, বা রবন (নাই ংছিড়), কায়া াম (বা রবন),
লুিপ ার লামা, মাশাল আট
াস একােডিম ও াদাস ইউিনয়ন) ৩৫ জন বালক ও ২৯ জন
বািলকা সবেমাট ৬৪ জন খেলায়াড়, অনুধব ১৩ বছেরর বালক ৪
ওজন
িন ও বািলকা ৪
ওজন
িন মাট ৮
ওজন
িনেত জুেডাকারা অংশ হণ কের। িবেকএসিপর মহাপিরচালক
ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস,
িপএসিস িতেযািগতা উে াধন কেরন। এবং ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন বাংলােদশ জুেডা
ফডােরশেনর সাধারণ স াদক জনাব, এ ক এম সিলম এবং িবেষশ অিতিথ িহেসেব উপি ত
িছেলন িবেকএসিপর পিরচালক ( িশ ণ)জনাব মাশারফ হােসন মা া।

জাতীয় এয়ারগান শূ

ং চ াি

য়নিশেপ িবেকএসিপর সাফল

বাংলােদশ শূ ং
াট ফডােরশন এর ব ব াপনায় গত ৩০ মাচ থেক লশােন অনুি ত
হেয় গল সুজিু ক ৮ম জাতীয় এয়ারগান শূ ং চ াি য়নিশপ-২০১৭। ৩ িদেনর এ
িতেযািগতায় িবেকএসিপ ১
গা
(তু িরং দওয়ান-১০ িম. িপ ল ইেভ ), ১
রৗপ
(অনব-১০ িম. রাইেফল) ও ২
া (আলিমনা-১০ িম. িপ ল ও সােহলা আ ার-১০
িম. রাইেফল) পদক পেয় দলগত ভােব তৃ তীয় ান অজন কের। মাট ৩২ দেলর ২৩০
জন শূ টার এ
িতেযািগতায় অংশ হণ কেরিছল। উে থ
কায়ািলিফেকশন রাউে
িবেকএসিপ’র অনব ৬০০
েকােরর ম কেয ৫৯৯
্ ডেকার কের রকড করেছন।
িবেকএসিপ’র ২১ সদস িবিশ এক শূ ং দল ১০িম. রাইেফল (পু ষ ও মিহলা) এবং
১০িম. িপ ল (পু ষ ও মিহলা) িতেযািগতায় অংশ িনেয়েছ। িবেকএসিপ দেলর দলেনতা
িহেসেব িছেলন জনাব মা. আ ু র রহমান ও কাচর দািয়ে িছেলন ফারহানা কাওসার।

০২ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ ফুটবল িতেযািগতায় মা রা চ াি

য়ন

শষ হেলা ু েদ ফু টবলেরেদর িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ ফু টবল িতেযািগতা -২০১৭ । তৃ ণমূল পযায়
থেক ু েদ মধাবী ফু টবলার অে ষেণর লে িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক ,খুলনায় বেসিছল এ
আসর। িবেকএসিপ আ িলক
িশ ণ কে র মােঠ অনুি ত আজেকর ফাইনাল খলায মা রার
আসাদু ামান ফু টবল একােডিম খুলনার এস,িব আলী ফু টবল একােডিমেক ৭-০
গােলর িবশাল ব বধােন
পরািজত কের চ াি য়ন হবার গৗরব অজন কের।িবজয়ী দল থমােধ ৪-০ গােলর ব বধােন
এিগেয় থেক খলা িনেজেদর িনয় েন িনেয় নয় ।ি তীয়ােধ মা রা আরও ৩ গাল কেরেল
টু নােমে র
দল িহেসেব িনেজেদরেক মান করেত স ম হয় ।মা রা একােডিমর পে িসফাত
একাই ৩ গাল কের হ াি ক করার কৃ িত
দখান । অন ান গালদাতারা হেলন িদপু ২ , রাি
ও সুজন ১
কের গাল কেরন। খলা শেষ খুলনার িবভাগীয় কিমশনার জনাব মা. আবদুস
সামাদ ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক িবজয়ীেদর পুর ার দান কেরন ।এ সময় িবেশষ
অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন খুলনা জলা ফু টবল এ ােসািসেয়শেনর সভাপিত জনাব এ াড. মাঃ
সাইফু ল ইসলাম ও ঢাকা িবেকএসিপ’র উপ-পিরচালক ( িশ ণ) িমেসস শামীমা সা ার িমমু ।
আরও উপি ত িছেলন খুলনা আঞিলক িশ ণ কে র ভার া উপ-পিরচালক ও টু নােমে র
সম য়কারী জনাব মাঃ শাহাদত হােসন ও কাচগণ। উে খ টু নােমে
মাট ৯ দল অংশ াহণ
কের। দল েলা হেলা ;
াটস লাইফ ফু টবল একােডিম( ি য়া), জলা ফু টবল এ ােসািসেয়শন
(বােগরহাট), আসাদু ামান ফু টবল একােডিম(মা রা), আলহা
নুর ইসলাম ফু টবল
একােডিমেক(যেশার),িঝনাইদহ ফু টবল একােডিম, এস,িব আলী ফু টবল একােডিম(খুলনা), রায়পুর
জাগরনী াব ও একােডিম( মেহরপুর), মুি
ওয়ািলউর রহমান ফু টবল একােডিম(নড়াইল) ও
শ ামনগর ফু টবল একােডিম(সাত ীরা)।

০১ এি ল ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ ফুটবল িতেযািগতায় খুলনা ও মা রা ফাইনােল
তৃ ণমূল পযায় থেক ু েদ মধাবী ফু টবলার অে ষেণ িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক ,খুলনায়
িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ ফু টবল িতেযািগতা চলেছ। খুলনা িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ কে র
মােঠ অনুি ত ি তীয় সিমফাইনােল াগিতক খুলনার এস,িব আলী ফু টবল একােডিম ৩-০ গােলর
ব বধােন নড়াইেলর মুি
ওয়ািলউর রহমান ফু টবল একােডিমেক পরািজত কের ফাইনােল খলার
যাগ তা অজন কের। খুলনা একােডিমর তানিজম একাই ৩ গাল কের হ াি ক করার কৃ িত
দখান। আগামীকাল খুলনার এস,িব আলী ফু টবল একােডিম ও মা রার আসাদু ামান ফু টবল
একােডিম দেলর মেধ ফাইনিল খলা অনুি ত হেব। ফাইনাল খলায় খুলনার িবভাগীয় কিমশনার
জনাব মা. আবদুস সামাদ ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন বেল স িত
াপন কেরেছন।
এছাড়া িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন খুলনা জলা ফু টবল এ ােসািসেয়শেনর সভাপিত
জনাব এ াড. মাঃ সাইফু ল ইসলাম ও ঢাকা িবেকএসিপ’র উপ-পিরচালক ( িশ ণ) িমেসস শামীমা
সা ার িমমু। টু নােমে র সম য়কারী িহেসেব দািয় পালন করেছন িবেকএসিপ আঞিলক িশ ণ
ক , খুলনার ভার া উপ-পিরচালক জনাব মাঃ শাহাদত হােসন। উে খ টু নােমে
মাট ৯
দল অংশ াহণ করেছ । দল েলা হেলা ;
াটস লাইফ ফু টবল একােডিম( ি য়া), জলা ফু টবল
এ ােসািসেয়শন (বােগরহাট), আসাদু ামান ফু টবল একােডিম(মা রা), আলহা নুর ইসলাম ফু টবল
একােডিমেক(যেশার),িঝনাইদহ ফু টবল একােডিম, এস,িব আলী ফু টবল একােডিম(খুলনা), রায়পুর
জাগরনী াব ও একােডিম( মেহরপুর), মুি
ওয়ািলউর রহমান ফু টবল একােডিম(নড়াইল) ও
শ ামনগর ফু টবল একােডিম(সাত ীরা)।

