৩১ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ কাপ তৃ ণমূল ি েকট

িতেযািগতায় িদনাজপুর চ াি

য়ন

তৃ ণমূল পযায় থেক ু েদ মধাবী ি েকটার অে ষেণ িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , িদনাজপুের
আজ ফাইনাল খলা অনুি ত হয়। ফাইনাল খলায় িদনাজপুর জলা দল ২ উইেকেট জয়পুরহাট
জলা দলেক পরািজত কেরচ াি য়ন হবার গৗরব অজন কের। জয়পুরহাট জলা থেম ব াট কের
িনধািরত ৩৫ ওভাের ৮৪/৮ রান কের। জবােব িদনাজপুর ৩৪ ওভাের ৮৭/৮ রান কের জেয়র
লে
পৗঁেছ যায়। ফাইনাল খলার ম ান অফ দ া ম ােচর পুর ার পান িদনাজপুেরর িনিভক।
খলা শেষ পুর ার
দান অনু ােন
ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িবিসিব’র হাই
পারফরেমে র ম ােনজার জনাব মা. নাজমুল আিবিদন ফািহম। এ সময় উপি ত িছেলন িবেকএসিপ
আ িলক
ক
িদনাজপুেরর ভার া
উপ-পিরচালক
মা. মিতউর রহমান ও অন ান
কমকতাগণ। িলগ পযােয় মাট ১৬
দল অংশ িন য়েছ। দল েলা হেলাঃ িদনাজপুর, ঠা রগাঁও,
িনলফামারী, রংপুর,
িড় াম, প গড়, গাইবা া, একােডিম, লালমিনরহাট, ব ড়া, নওগাঁ,
সয়দপুর, জয়পুরহাট, রাজশাহী, িদনাজপুর একােডিম ও িদনাজপুর ইয়ং টাইগাস।

িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ ফুটবল িতেযািগতায় 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
হেয়েছ। খুলনা িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ
কে র মােঠ অনুি ত তৃ তীয় িদেনর খলায় মা রার আসাদু ামান ফু টবল একােডিম িঝনাইদহ
ফু টবল একােডিম দেলর সােথ ওয়াক ওভার
পেয় ফাইনােল উ ীণ হয়। আগামীকােলর
খুলনার এস,িব আলী ফু টবল একােডিম ও নড়াইেলর
মুি
ওয়ািলউর রহমান ফু টবল
একােডম দেলর মধ কার সিম ফাইনাল খলার িবজয়ী দেলর সােথ মা রা একােডিম দল ফাইনাল
খলেব। গত ২৯ মাচ িবেকেল িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ (অনূ -১৩) ফু টবল টু ণােম -২০১৭ এর
এর ভ উে াধন কেরন খুলনার জলা শাসক জনাব নাজমুল আহসান িবেশষ অিতিথ িহেসেব
উপি ত িছেলন খুলনা জলা ফু টবল এেসািসেয়শেনর সভাপিত জনাব এ াড. মাঃ সাইফু ল ইসলাম,
িবেশষ অিতিথ িহেসেব আেরা উপি ত
িছেলন িবেকএসিপ, ঢাকার উপ-পিরচালক ( িশ ণ)
িমেসস শামীমা সা ার িমমু ও িবেকএসিপ’ন ফু টবল িবভােগর িচফ কাচ িম. উ ল চ বত । এ
সময় টু নােমে র সম য়কারী িবেকএসিপ আঞিলক িশ ণ ক , খুলনার ভার া উপ-পিরচালক
জনাব মাঃ শাহাদত হােসন উপি ত িছেলন। টু ণােমে
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)।আগামী ২ এি ল িতেযািগতার ফাইনাল খলা অনুি ত হেব।

াধীনতা কাপ জুেডা িতেযািগতায় িবেকএসিপ’র সাফল
িমরপুর শহীদ সহেরাওয়াদ ইনেডার
িডয়ােম অনুি ত
াধীনতা কাপ জুেডা
িতেযািগতায়
িবেকএসিপ ২
ণ ৮
রৗপ ও ৪
তা পদক লাভ কেরেছ। একিদেনর এ িতেযািগতায়
দেশর িবিভ
জলা, াব ও সং ার মাট ১৮ দল অংশ হণ কের। িবেকএসিপ’র পদক া রা
হেলন : ণ- সািদয়া জাহান তাসিনম ( -৪০ কিজ) ও পিপ খানম (-৪৪ কিজ)।
রৗপ
পদক- অবিনকা হাসান (+৪৪ কিজ), অ রা চাকমা (-৪৪ কিজ), মুশিফকা খাতু ন (-৩৬
কিজ), ইমাদ সুলতানা শািহনুর (+৫২ কিজ), সালমা আ ার (-৫২ কিজ), আিরফা আ ার
(-৪৮ কিজ), ফয়সাল ইকবাল (-৪৫ কিজ) ও মা. শাহীন ইসলাম (-৫৫ কিজ)। তা
পদক- আবু রায়হান ভ (+৪৫ কিজ), খািলদ হাসান িমলু (+৪৫ কিজ), মা. ত য় আলী
(+৫৫ কিজ) ও শামসুে াহা সৗরভ। িবেকএসিপ দেলর ম ােনজােরর দািয় পালন কেরন জুেডা
কাচ জনাব আবু বকর িসি ক ও কাচ িহেসেব িছেলন িমেসস ফারহানা হািলম। খলা শেষ
পুর ার া েদর মােঝ পদক তু েল দন জুেডা ফডােরশেনর সভাপিত ি েগিডয়ার জনােরল (অব:)
এস ক আবু বােকর।

িদনাজপুের িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ ি েকেট দু’
তৃ ণমূল পযায় থেক
ু েদ মধাবী ি েকটার অে ষেণ িবেকএসিপ
িদনাজপুের আজ দু’
সিম ফাইনাল খলা অনুিষ।ঠত হয় । থম
দল ৯উইেকেট লালমিনরহাট জলা দলেক পরািজত কের থম দল
লালমিনরহাট থেম ব াট কের িনধািরত ২০ ওভাের ৬২/১০ রান
১৫ ওভাের ৬৪/১ রান কের জেয়র লে
পৗঁেছ যায় । ম ান অফ
িদনাজপুেরর সিলম।

সিম ফাইনাল
আ িলক িশ ণ ক ,
সিমেত িদনাজপুর জলা
িহেসেব ফাইনােল উেঠ ।
কের। জবােব িদনাজপুর
দ া ম ােচর পুর ার পান

ি তীয় সিমেত জয়পুরহাট জলা ৭ উইেকেট সয়দপুর জলা দলেক পরািজত কের ি তীয় দল
িহেসেব ফাইনােল উেঠ । সয়দপুর থেম ব াট কের িনধািরত ২০ ওভাের ৬২ রান কের।
জবােব জয়পুরহাট ৩ উইেকেট জেয়র লে
পৗঁেছ যায় । জয়পুরহােটর মািহম এ খলার ম ান
ফ দ া ম ােচর পুর ার পান।
আগামী ১ এি ল িদনাজপুর জলা দল ও জয়পুরহাট জলা দেলর মেধ ফাইনাল খলা অনুি ত
হেব।
গত ২৩ মাচ িতেযািগতার উে াধন কেরন িদনাজপুর জলা
ীড়া সং ার সাধারন স াদক
সু ত মজুমদার ডলার। এ সময় উপি ত িছেলন িবেকএসিপ আ িলক ক
িদনাজপুেরর
ভার া উপ-পিরচালক মা. মিতউর রহমান ও অন ান কমকতাগণ। িলগ পযােয় মাট ১৬
দল অংশ িনে ।দল েলা হেলা; িদনাজপুর, ঠা রগাঁও, িনলফামারী, রংপুর, িড় াম, প গড়,
গাইবা া একােডিম, লালমিনরহাট, ব ড়া, নওগাঁ, সয়দপুর, জয়পুরহাট, রাজশাহী, িদনাজপুর
একােডিম ও িদনাজপুর ইয়ং টাইগাস ।

২য় িদেন িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ ফুটবল িতেযািগতা-২০১৭
তৃ ণমূল পযায় থেক ু েদ মধাবী ফু টবলার অে ষেণ িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক ,খুলনায়
িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ ফু টবল িতেযািগতা
হেয়েছ । খুলনা িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ
কে র মােঠ অনুি ত ি তীয় িদেনর থম খলায় গিতক খুলনা ৩-০ গােলর ব বধােন রায়পুর
জাগরনী াব ও একােডিম, মেহরপুরেক পরািজত কের ভ সূচনা কেরেছ । িবজয়ী দেলর নাজমুল
২
ও তানিজম ১
গাল কেরন। িদেনর ি তীয় খলায় মুি
ওয়ািলউর রহমান ফু টবল
একােডিম, নড়াইল ২-০ গােলর ব বধােন শ ামনগর ফু টবল একােডিম, সাত ীরােক পরািজত কের
ভ সূচনা কের। িবজয়ী দেলর পে িচ য় গাল ২ কেরন। গতকাল িবেকেল িবেকএসিপ তৃ ণমূল
কাপ (অনূ -১৩) ফু টবল টু ণােম -২০১৭ এর এর ভ উে াধন কেরন খুলনার জলা শাসক
জনাব নাজমুল আহসান িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন খুলনা জলা ফু টবল এেসািসেয়শেনর
সভাপিত জনাব এ াড. মাঃ সাইফু ল ইসলাম, িবেশষ অিতিথ িহেসেব আেরা উপি ত িছেলন
িবেকএসিপ, ঢাকার উপ-পিরচালক ( িশ ণ) িমেসস শামীমা সা ার িমমু ও িবেকএসিপ’ন ফু টবল
িবভােগর িচফ কাচ িম. উ ল চ বত । এ সময় টু নােমে র সম য়কারী িবেকএসিপ আঞিলক
িশ ণ ক , খুলনার ভার া উপ-পিরচালক জনাব মাঃ শাহাদত হােসন উপি ত িছেলন।
টু ণােমে
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)। আগামী
২ এি ল িতেযািগতার ফাইনাল খলা অনুি ত হেব।

৩০ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
াধীনতা িদবস বি ং এ িবেকএসিপ’র সাফল
বাংলােদশ এ েমচার বি ং ফডােরশন আেয়ািজত মহান াধীনতা িদবস িসিনয়র, জুিনয়র ও বািলকা
বি ং িতেযািগতা ২০১৭ এ িবেকএসিপ জুিনয়র ও বািলকা
েপ চ াি য়ন হবার গৗরব অজন
কেরেছ। গত ২৫ ও ২৬ মাচ মা. আলী বি ং
িডয়ােম অনুি ত এ িতেযািগতায় মাট ১০
দল অংশ হণ কের। িবেকএসিপ’র পদক া রা হেলন মা আ. জা ার ৫২ কিজ ইেভনে
ণ ও
বািলকা
েপ মাসা. জা াতু ল ৪২ কিজ ইেভে
ণ পদক অজন কেরেছন। অন ান রৗপ পদক
া রা হেলন হািসবুল হাসান, সািমউল ইসলাম, মা. নামান, আজহা ল ইসলাম, মাসা. আফরা
খ কার, মাসা. জা াতু ল ও মাসা. ফারজানা। দেলর কাচ কাম ম ােনজােরর দািয় পালন কেরন
জনাব মা. আবু সুিফয়ান িচশতী। সহকারী কাচ িহেসেব িছেলন জনাব মা. আিরফু ল কিরম ও
জনাব এসএম মাহফু জ হােসন।

২৯ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
জাতীয় এয়ারগান শূ

ং চ াি

য়নিশেপ িবেকএসিপ

বাংলােদশ শূ ং
াট ফডােরশন এর ব ব াপনায় আগামী ৩০ মাচ থেক লশােন অনুি ত হেত
যাে
সুজিু ক ৮ম জাতীয় এয়ারগান শূ ং চ াি য়নিশপ-২০১৭। িবেকএসিপ’র ২১ সদস িবিশ
এক
শূ ং দল ১০িম. রাইেফল (পু ষ ও মিহলা) এবং ১০িম. িপ ল (পু ষ ও মিহলা)
িতেযািগতায় অংশ িনে । আজ সকােল দল
িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল
মা. সামছু র রহমান এর সােথ সৗজন সা াৎ কেরন। িতিন অংশ হণকারী শূ ং দল র খাঁজ খবর নন এবং দেলর সাফল কামনা কেরন। এ সময় িত ােনর পিরচালক ( িশ ণ) জনাব
মা. মাশারফ হােসন মা া, দলেনতা জনাব মা. আ ুর রহমান ও কাচ ফারহানা কাওসার ও
অন ান কাচগণ উপি ত িছেলন । িতেযািগতা আগামী ২ এি ল শষ হেব।

িবেকএসিপ তৃণমূল কাপ ফুটবল

িতেযািগতা-২০১৭ এর

ভ উে াধন

তৃ ণমূল পযায় থেক ু েদ মধাবী ফু টবলার অে ষেণ িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , খুলনায়
িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ ফু টবল িতেযািগতা
হেয়েছ। খুলনা িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ
কে র মােঠ অনুি ত উে াধনী খলায় মা রার আসাদু ামান ফু টবল একােডিম ৩-২ গােলর
ব বধােন যেশােরর আলহা
নুর ইসলাম ফু টবল একােডিমেক পরািজত কের
ভ সূচনা কের।
মা রার থমােধ ১-০ গােল এিগেয়িছল। ি তীয়ােধ মা রা আরও ২
গাল কের ৩-০ ব বধােন
এিগেয় যায়। যেশার খলায় সমতা আনার চ া কের ২
গাল কের ব বধান কমায়। িবজয়ী
দেলর অ র ১ ও িসফাত ২
গাল কেরন। অপরিদেক যেশার দেলর পে আিতক ও রা ল ২
গাল কেরন। এর আেগ আজ িবেকেল িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ (অনূ -১৩) ফু টবল টু ণােম ২০১৭ এর এর
ভ উে াধন কেরন অনু ােনর ধান অিতিথ ও খুলনা জলা শাসক জনাব
নাজমুল আহসান, িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন খুলনা জলা ফু টবর এেসািসেয়শেনর
সভাপিত জনাব এ াড. মাঃ সাইফু ল ইসলাম, িবেশষ অিতিথ িহেসেব আেরা উপি ত িছেলন
িবেকএসিপ, ঢাকার উপ-পিরচালক ( িশ ণ) িমেসস শামীমা সা ার িমমু ও িবেকএসিপ’র ফু টবল
িবভােগর িচফ কাচ িম. উ ল চ বত । এ সময় টু নােমে র সম য়কারী িবেকএসিপ আঞিলক
িশ ণ ক , খুলনার ভার া উপ-পিরচালক জনাব মাঃ শাহাদত হােসন উপি ত িছেলন।
টু ণােমে
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)। আগামী ০২ এি ল
িতেযািগতার ফাইনাল খলা অনুি ত হেব।

িদনাজপুের িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ ি েকটর ষ িদন
তৃ ণমূল পযায় থেক ু েদ মধাবী ি েকটার অে ষেণ িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , িদনাজপুের
আজ িছল ষ
িদন। আজেকর থম খলায় সয়দপুর ৩ রােন িদনাজপুর জলােক পরািজত
কেরেছ। সয়দপুর থেম ব াট কের ২০ ওভাের ৭৯ রান কের। জবােব িদনাজপুর ৭৬ রােন অল
আউট হেয় যায়। ি তীয় খলায় জয়পুরহাট জলা ২৭ রােন রাজশাহী জলােক পরািজত
কের।জয়পুরহাট থেম ব াট কের িনধারীত ওভাের ১০৫ রান কের সবাই আউট হেয় যায়।
প া ের রাজশাহী জলা িনধািরত ২০ ওভাের ৭৮/১০ রান কের। ২৩ মাচ িতেযািগতার উে াধন
কেরন িদনাজপুর জলা
ীড়া সং ার সাধারন স াদক সু ত মজুমদার ডলার। এ সময় উপি ত
িছেলন িবেকএসিপ আ িলক ক
িদনাজপুেরর ভার া উপ-পিরচালক মা. মিতউর রহমান ও
অন ান কমকতাগণ। িলগ পযােয় মাট ১৬
দল অংশ িনে
।দল েলা হেলা; িদনাজপুর,
ঠা রগাঁও, িনলফামারী, রংপুর,
িড় াম, প গড়, গাইবা া একােডিম, লালমিনরহাট, ব ড়া,
নওগাঁ, সয়দপুর, জয়পুরহাট, রাজশাহী, িদনাজপুর একােডিম ও িদনাজপুর ইয়ং টাইগাস।

ীিত ও িহরা মিন’র সােথ মহাপিরচালেকর সৗজন সা াৎ
বাগার িকং আেয়ািজত আ জািতক নারী িদবস-২০১৭ এর পুর ার া িবেকএসিপ’র দুইজন কৃ িত
নারী খেলায়েড়র আচ ািরর িহরা মিন ও টিনেসর আফরানা ইসলাম ীিতর সােথ সৗজন সা াৎ
কেরন িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছু র রহমান। এ সময় উপি ত
িছেলন পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মা. মাশারফ হােসন মা , টিনস িবভােগর িচফ কাচ
জনাব রাকন উি ন আহেমদ ও আচ াির িবভােগর কাচ জনাব নূের আলম।উে খ এবােরর নারী
িদবেস িবেকএসিপর মাট চারজন কৃ িত খেলায়াড়েদর পুর ৃ ত করা হয়। অন দু’জন হেলন সােবক
িশ ণাথ মাহফু জা খাতু ন িশলা ও িশিরন আ ার।

২৮ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
ইয়ং টাইগাস ি েকেটর ি তীয় খলায়ও িবেকএসিপ জেয়র ধারায়
দুই িদেনর ল ারভাসন ম ােচ িবেকএসিপ িসেলট িবভােগর িব ে িলড উইন হেয়েছ। গতকাল (২৭
মাচ) থম িদন িবেকএসিপ টেস িজেত থেম িফি ং িনেয় িসেলটেক ব া ং এ পাঠায়। িসেলট ৫৩
ওভার ব াট কের ১১২/১০ রােন অল আউট হেয় যায়। জবােব িবেকএসিপ ৭৮.৩ ওভাের
২৪৬/১০ রান কের। এরপর ি তীয় ইিনংেস িসেলট আবার ব াট কের ৬৪ ওভাের ১৭৯/৭ রান
কের িনধািরত সময় শষ হেল িনয়ম অনুযায়ী িবেকএসিপ িলড উইনং পায়। খলা শেষ
িবেকএসিপ’র মাহফু জুল ইসলাম ভেক বািলং এ ৮ উইেকট ও ব া ং এ অপরািজত ৮৫ রান
কের অল রাউ ার পারফম করায় ম াচ সরার পুর ার অজন কেরন। িবেকএসিপ িনেজেদর তৃ তীয়
খলায় (৩১ মাচ) ঢাকা িবভাগ (দি ণ) এর মুেখামুিখ হেব। িবেকএসিপ দেলর হডেকাচ কাম
ম ােনজার িহেসেব দািয় পালন করেছন জনাব মা. আসাদুল হক টু লটু ল। এছারাও সহকারী কাচ
িহেসেব আেছন িম. অংকন সাহা। 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। িবেকএসিপ িনেজেদর চতু থ খলায়
(৪ এি ল) ঢাকা িবভাগ (উ র) এর সােথ
খলেব। আগামী ১২ এি ল রাজশাহী
অ েলর সিমফাইনাল ও ১৬ এি ল ফাইনাল খলা অনুি ত হেব।

িবেকএসিপেত বাে টবল ও টিনস িবভােগর কােচস সা ফেকট কাস সমা
আজ িবেকএসিপ’ ত
শষ হেলা বাে টবল ও টিনস িবভােগর
কােচস সা ফেকট কােসর
সমাপনী ও সনদ দান অনু ান। িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ সামছু র
রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস ধান অিতিথ িহেসেব অনু ােন
উপি ত িছেলন। ধান অিতিথ বেলন িশ ণ কমশালা থেক া
ান া ীক পযােয় স ক
বা বায়নই হে এ কমশালার সাফল । ২০ িদন ব ািপ অনুি ত এ সা িফেকট কােস দেশর িবিভ
জলা ও সং ার ১৮ জন (বাে টবল-০৮ জন ও টিনস-১০ জন)
িশ ণাথ অংশ হন
কেরন। অনু ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িবেকএসিপ’র পিরচালক ( শাসন ও অথ)
জনাব এ.িব.এম
ল আজাদ, পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মা. মাশারফ হােসন মা া,
উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু
ও
ীড়ািব ান িবভােগর ভার- া
উপ-পিরচালক িমেসস নুসরাৎ শারিমন। আরও উপি ত িছেলন কােসর সম য়কারী ও টিনস
িবভােগর িচফ কাচ জনাব মা. রাকন উি ন আহেমদ, বাে টবল িবভােগর কাচ জনাব মা.
মাহবুবর
ু রহমান ও িবভাগীয় সংি
কাচগণ। উপি ত িছেলন সকল
ীড়া িবভােগর িবভাগীয়
ধানগণও। অনু ান স ালনার দািয়ে িছেলন িজমন াি
কাচ িমেসস মিজনা বগম।

িদনাজপুের িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ ি েকটর প মিদন
তৃ ণমূল পযায় থেক
ু েদ মধাবী ি েকটার অে ষেণ িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক ,
িদনাজপুের আজ িছল প ম িদন। আজেকর গারথম খলায় িদনাজপুর জলা ৮ উইেকেট
িনলফামারী জলােক পরািজত কেরেছ। িনলফামারী থেম ির ািরত ২০ ওভাের ৪৮ রােন
সকেল আউট হেয় যায়। ি তীয় ইিনংেস িদনাজপুর ২০ ওভাের ৪৯/২ রান কের জেয়র লে
পৗঁেছ যায়। ি তীয় খলায় লালমিনরহাট ৫৬ রােনর বড় ব বধােন প গড় জলােক পরািজত
কেরেছ। লালমিনরহাট থেম িনধািরত ২০ ওভাের ১০৪ রান কের। প া ের প গড় ৪৮ রােন
সকেল আউট হেয় যায়। গত ২৩ মাচ িতেযািগতার উে াধন কেরন িদনাজপুর জলা
ীড়া
সং ার সাধারন স াদক সু ত মজুমদার ডলার। এ সময় উপি ত িছেলন িবেকএসিপ আ িলক
ক িদনাজপুেরর ভার া উপ-পিরচালক মা. মিতউর রহমান ও অন ান কমকতাগণ। িলগ
পযােয় মাট ১৬
দল অংশ িনে
।দল েলা হেলা; িদনাজপুর, ঠা রগাঁও, িনলফামারী,
রংপুর,
িড় াম, প গড়, গাইবা া একােডিম, লালমিনরহাট, ব ড়া, নওগাঁ, সয়দপুর,
জয়পুরহাট, রাজশাহী, িদনাজপুর একােডিম ও িদনাজপুর ইয়ং টাইগাস।

২৭ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ’র ভিলবল িবভােগর ছয় জন িশ ণাথ ১১তম এিশয়ান অনূ
(বালক) ভিলবল চ াি য়নিশপ-২০১৭ এ বাংলােদশ জাতীয় অনূ -১৯
পে
অংশ হেনর জন অদ মায়ানমােরর উে েশ ঢাকা ত াগ কেরেছ।
হেলা- আল আিমন, নািসম বাহার, নূরনবী মা া, জািবর বীন কিবর,
হালদার ও িরদুয়ানুর রহমান।

-১৯
দেলর
তারা
রাতু ল

িদনাজপুের িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ ি েকট
তৃ ণমূল পযায় থেক ু েদ মধাবী ি েকটার অে ষেণ িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , িদনাজপুের
হেয়েছ িবেকএসিপ তৃ ণমূল কাপ অনূ -১৩ ি েকট িতেযািগতা। আজেকর িদেনর থম
খলায় জয়পুরহাট ৯ উইেকেট গাইবা া জলােক পরািজত কেরেছ। গাইবা া িনধািরত ২০ ওভাের
৬৬ রান কের সকেল আউট হেয় যায়। ি তীয় ইিনংেস জয়পুরহাট ১৭ ওভাের ৬৭/১ রান কের
জেয়র লে
পৗঁেছ যায়। ি তীয় খলায় রাজশাহী জলা ৮ উইেকেট িদনাজপুর জলা দলেক
পরািজত কেরেছ।
গত ২৩ মাচ ২০১৭ িতেযািগতার উে াধন কেরন িদনাজপুর জলা ীড়া সং ার সাধারন স াদক
সু ত মজুমদার ডলার। এ সময় উপি ত িছেলন িবেকএসিপ আ িলক ক িদনাজপুেরর ভার া
উপ-পিরচালক মা. মিতউর রহমান ও অন ান কমকতাগণ। উে াধনী খলায় িদনাজপুর ি েকট
একােডিম ৭০ রােন ঠা রগাঁও জলােক পরািজত কের ভ সূচনা কের। অপর খলায় িনলফামাির
৬ রােন রংপুর জলােক িপরািজত কেরেছ। ২৪ মাচ প গড় ৭ উইেকেট রংপুর জলােক ও
লালমিনরহাট ১ রােন গাইবা া জলােক পরািজত কের। ২৫ মাচ িদনাজপুর ৫ উইেকেট ব ড়ােক ও
সয়দপুর ৪ উইেকেট নওগাঁ জলােক পরািজত কের। িলগ পযােয় মাট ১৬
দল অংশ িনে ।
দল েলা হেলা; িদনাজপুর, ঠা রগাঁও, িনলফামারী, রংপুর, িড় াম, প গড়, গাইবা া একােডিম,
লালমিনরহাট, ব ড়া, নওগাঁ, সয়দপুর, জয়পুরহাট, রাজশাহী, িদনাজপুর একােডিম ও িদনাজপুর
ইয়ং টাইগাস।

২৬ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ’ ত মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস উদযাপন
িবেকএসিপ’ ত যথাযথ মযাদায় পািলত হেলা মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস-২০১৭। সকােল
সূযদেয়র সােথ সােথ কেলেজর সহেযাগী অধ াপক জনাব মুহা দ হা নুর রিশদ জাতীয় পতাকা
ও উপাধ
জনাব মা. রজাউল কিরম িবেকএসিপ’র পতাকা উে ালন কেরন এবং এর মধ
িদেয় িদেনর কমসূিচ
হয়। এ সময় িবেকএসিপ’র কমকতা, কমচারী ও িশ ণাথ গণ
উপি ত িছেলন। এরপর মসিজেদ বাদ যুহর জািতর শাি , সমৃি , অ গিত এবং শহীদেদর
আ ার শাি কামনা কের িবেশষ মানাজাত করা হয়। িবেকেল কমকতা ও কমচরীেদর
অংশ হেণ এক
ীিত ফু টবল ম ােচর আেয়াজন করা হয়। িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক
ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস,
িপএসিস ীিত ম ােচ অংশ হণ কেরন এবং খলা শেষ খেলায়াড়েদর মােঝ পুর ার দান
কেরন। মহাপিরচালক মেহাদয় সকেলর উে েশ এক সংি
ব েব জািতর িপতার নতৃ ে
মুি যুে র কথা
রন কিরেয় দশ
েম উ ু হেয় কাজ করার আহবান জানান। সবেশেষ
রােত িশ ণাথ র জন উ তমােনর খাবার পিরেবশেনর মধ িদেয় িদেনর কমসূিচ শষ হয়।
িদবস
উপলে
িত ােন আেলাকস ারও ব ব া করা হয়। আেগরিদন িদবস
রেন
িশ ণাথ েদর অংশ হেণ কেলেজ রচনা িতেযািগতা, িচ া ন িতেযািগতা ও মুি যু িভি ক
আেলাকিচ
দশণীর আেয়াজন করা হয়। উে খ অনু প কমসূিচ িবেকএসিপ’র অন ান ৫
অ িলক িশ ণ ক ; িদনাজপুর, বিরশাল, খুলনা, চ াম ও িসেলেটও পালন করা হয়।

িবেকএসিপ’র ি েকট িবভােগ থম ব ােচর িশ ণাথ ল. কেনল মাহা দ আবুল
কালাম আজাদ গতকাল িসেলেট জি েদর বামা িবে ারেন মারা কভােব আহত
হেয়েছন। তাঁর সু তা কামনা কের অদ বাদ মাগিরব িবেকএসিপ জােম মসিজেদ
িবেশষ দায়া মাহিফেলর আেয়াজন করা হয়।

২৪ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
ি েকেট বড় জয় িদেয় িবেকএসিপ ‘র

ভ সূচনা

এক ইিনংস ও ১৪২ রােনর বড় জয় িদেয় ইয়ং টাইগাস অনূ -১৬ ি েকট িতেযািগতা ২০১৬১৭ বেষর
ভ সূচনা করেলা িবেকএসিপ। রাজশাহীর শহীদ কাম
ামান িবভাগীয়
িডয়ােম
অনুি ত দু’িদেনর ম ােচ রংপুর জলার িব ে এ জয় পায় িবেকএসিপ। গতকাল রংপুর টেস
িজেত থেম িফি ং করার িস া িনেয় িবেকএসিপেক ব া ং এ পাঠােল িবেকএসিপ ৯০ ওভাের
৩১২/৯ রান কের থম ইিনংস শষ কের। িবেকএসিপ’র পারেভজ হােসেনর ১২৪ ও াি ক
নওেসর নািবেলর ৬৪ ও মাহফু জুল ইসলােমর ৪০ রােনর উপর ভর কের এ রান সং হ কের।
রংপুর ৩১২ এর টােগেট ব াট করেত নেম িবেকএসিপ’র বালারেদর িনয় ীত বািলং ও িফি ং
এর সামেন মা ৪১ ওভাের ৮১ রান কের সবাই আউট হেয় ফলঅেন পের। িবেকএসিপ’র পে
ল আম অফ ি নার ইফেতখার হাসাইন মা ২৫ রােন ৫ উইেকট িনেয় িতপে র ব া ং
লাইন আেপ ধস নামায়। রংপুর ি তীয় ইিনংেস আবার ব াট কের মা ৩০ ওভাের ৮৯ রােন
সবাই আউট হেয় হেয় গেল িবেকএসিপ এক ইিনংস হােত রেখই ১৪২ রােনর ব বধােন বড় জয়
পায়। ি তীয় ইিনংেসও িবেকএসিপ’র ইিফেতখার ২০ রােন ৩ উইেকট িনেয় মু ীয়ানা দখান। খলা
শেষ ম াচ সরা পুর ার পান ম ােচর একমা
স ু িরয়ান পারেভজ হােসন ঈমন। িবেকএসিপ
আগামী ২৭-২৮ মাচ িনেজেদর ি তীয় খলায় মুেখামুিখ হেব িসেলট িবভােগর সােথ। িবেকএসিপ
দেলর
হডেকাচ কাম ম ােনজার িহেসেব দািয়
পালন করেছন জনাব মা. আসাদুল হক টু লটু ল।
এছারাও সহকারী কাচ িহেসেব আেছন িম. অংকন সাহা।
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। িবেকএসিপ িনেজেদর তৃ তীয় খলায় (৩১ মাচ) ঢাকা
িবভাগ (দি ণ) ও চতু থ খলায় (৪ এি ল) ঢাকা িবভাগ (উ র) এর সােথ খলেব। আগামী
১২ এি ল রাজশাহী অ েলর
সিমফাইনাল ও ১৬ এি ল ফাইনাল খলা অনুি ত হেব।

২০ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
হেলা িবেকএসিপ’ ত নবীন িশ ণাথ েদর পথচলা
আজ (১৯ মাচ) থেক িবেকএসিপ’ ত ২০১৭ সােলর নবীন িশ ণাথ েদর
হেলা পথচলা।
িবেকএসিপ’র দীঘেময়াদী িশ ণ কায েম অ ভু
হেলা
ীড়ােমধা স
৩৯৩ জন িশ ণাথ ।
২০১৬ সােলর িডেস ের অনুি ত াথিমক িনবাচেন অংশ হণকারী ায় পাঁচ হাজার পরী াথ েদর
মধ থেক অবেশেষ ভিত হেলা ৩৯৩। ঢাকা িবেকএসিপেত মাট ১৮৫ জনেক ভিত করা হয়। এর
মেধ আরচ ািরেত ১৫ জন, এ াথেল ে ১৩ জন, িজমন াি ে ০৭ জন, জুেডােত ১১জন, হিকেত
৩৫জন, ফু টবেল ( মেয়)১৭ জন, ি েকেট ( মেয়)০৮ জন, সাঁতর ও ডাইিভং এ ১১জন,
বাে টবেল ১৩ জন, বি ং এ ১৩জন, শূ ং এ ১৫জন, টিনেস ১৫জন ও ভিলবেল ১২জন।
িদনাজপুর িবেকএসিপেত মাট ৩৬ জন ভিত হেয়েছ, এর মেধ সাঁতাের ( ছেল) ১১ জন ও
ি েকেট ( ছেল)২৫ জন। বিরশােল ভিত হেয়েছ মাট ৮৫ জন। এর মেধ তায়েকায়ানেডােত
৯জন, উ েত ০৮জন, কারােত ০৮ জন, ফু টবেল ( ছেল) ৪৫ জন ও ি েকেট ( ছেল) ১৫
জন। চ াম িবেকএসিপেত ি েকেট ( ছেল) ভিত হেয়েছ মাট ৪৩ জন। খুলনায় টিবল টিনেস
ভিত হেয়েছ ১১জন এবং িসেলট িবেকএসিপেত ফু টবেল ( ছেল)ভিত হেয়েছ ৩৩জন। বতমােন
িবেকএসিপ’র সবেমাট িশ ণাথ ১১৩১জন। উে খ এবারই থমবােরর মেতা ঢাকা িবেকএসিপসহ
৫ আ িলক শাখা িবেকএসিপ’ তও ভিত কায ম অব াহত রাখা হেয়েছ। এেদর মধ থেকই তির
হেব আগামীিদেনর সািকব, মুশিফক, মিমনুল, সৗম , মামুনল
ু -এিমিল, আিসফ, শাজাহান-িশলা,
িজিম-চয়নেদর মেতা তারকা খেলায়াড়, এরাই গড়েব আগামী িদেনর ীড়া ন।

১৯ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ’র িতন আরচ ােরর ব াংকক যা া
বাংলােদশ আরচ াির ফডােরশেনর ব ব াপনায় Asia cup (World Ranking) Stage-2 খলেত
১৬ সদেস র এক
দল গতকাল (১৮ মাচ) থাইল াে র রাজধানী ব াংকক িগেয়েছ। দেল
সা িতক সমেয়র জাতীয় পযােয়র িতন জন উিদয়মান িবেকএসিপ’র আরচ ার রেয়েছন। এরা
হেলন; মা. তািমমুল ইসলাম, িহরা মিন ও রািদয়া আ ার শাপলা। িতেযািগতা
১৯-২৬ মাচ
পয চলেব।

ইয়ং টাইগাস অনূ

-১৬ ি েকট িতেযািগতায় িবেকােসিপ’র অংশ হণ

বাংলােদশ ি েকট বােডর আেয়াজেন
হে
ইয়ং টাইগাস অনূ -১৬ ি েকট িতেযািগতা
২০১৬-১৭। িতেযািগতায় িবেকএসিপ অন তম িতেযািগ িহেসেব অংশ িনে । সকােল িত ােনর
মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছু র রহমান দেলর কাচ ও খেলায়াড়েদর সােথ এক
মতিবিনময় সভায় অংশ নন এবং দেলর সাফল কামনা কেরন। উে খ িবেকএসিপ গত আসেরর
সিমফাইনািল
ছাড়াও এর আেগর িতন আসের চ াি য়ন হবার গৗরব অজন কের। এবােরর
িবেকএসিপ দেলর কাচ ও ম ােনজােরর দািয় পালন করেছন জনাব মা. আসাদুল হক টু লটু ল।
এছারাও সহকারী িহেসেব থাকেছন জনাব মা.
ল আিমন ও িম. অংকন সাহা। িলগ পেবর
িবেকএসিপ’র সকল খলা রাজশাহীেত অনুি ত হেব। আগামী ২১ মাচ থেক ১৭ এি ল পয চলেব
এ িতেযািগতা। ০২ িদেনর ি েকট িতেযািগতায় মাট ১০ দল দু’
েপ অংশ িনে ।
পএ’ 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। আগামী ২৩ মাচ িবেকএসিপ িনেজেদর থম খলায় রংপুর
িবভােগর সােথ খলেব। এরপর িবেকএসিপ আগামী ২৭ মাচ িসেলট িবভাগ, ৩১ মাচ ঢাকা িবভাগ
(দি ণ) ও ৪ এি ল ঢাকা িবভাগ (উ র) এর সােথ খলেব। আগামী ১২ এি ল সিমফাইনাল ও
১৬ এি ল ফাইনাল খলা অনুি ত হেব।

১৮ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
জাতীয় ফুটবেলর আ িলক পেব িবেকএসিপ চ াি

য়ন

সাহরাওয়াদ কাপ অনূ -১৮ জাতীয় ফু টবল চ াি য়নিশপ-২০১৭ এর আ িলক ( প) পেব
িবেকএসিপ চ াি য়ন। সিরয়তপুর জলা
িডয়ােম অনুি ত আজেকর ফাইনাল খলায় িবেকএসিপ
২-০ গােলর ব বধােন রাজবাড়ী জলােক পরািজত কের অপরািজত চ াি য়ন হওয়ার গৗরব অজন
কেরেছ। খলার থম থেকই িবেকএসিপ পিরকি ত খলা খেল ম াচ িনেজেদর িনয় েন িনেয় নয়।
থমােধর ১১ িমিনেট মরাজ থম গাল কের দলেক ১-০ গােল এিগেয় নয়। ি তীয় গাল
আেস পেনর পা থেক খলার ৮০ িমিনেটর সময়। এরপর আর কান গাল না হেল িবেকএসিপ
২-০ গেলই খলা শষ কের। এ আ েলর চ াি য়ন হওয়ায় িবেকএসিপ ৮ দেলর চু ড়া পেব
খলার যাগ তা অজন করল। সিম’ ত িবেকএসিপ ৩-০ গােলর ব বধােন নারায়নগ েক পরািজত
কের ফাইনাল থলার যাগ তা অজন কের। বংলােদশ ফু টবল ফডােরশেনর ব ব াপনায় অনুি ত
হেলা আ িলক ( প) পেবর এ
িতেযািগতা। মাট ৮
দল দু’
েপ িবভ
হেয়
িতেযািগতায় অংশ হণ কের।
প ‘এ’র দল েলা হেলা িবেকএসিপ, মুি গ , িসরাজগ ও
চু য়াডা া এবং
প ‘িব’র দল
েলা হেলা রাজবাড়ী, মেহরপুর, নারায়ণগ
ও শরীয়তপুর।
িবেকএসিপ দেলর কাচ ও সহকারী কােচর দািয় পালন করেছন যথা েম পিরেতাষ দওয়ান
ও মা. আেনায়ার হােসন। চ াি য়ন দলেক িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা.
সামছু র রহমান েভ া ও অিভন ন জািনেয়েছন।

১৬ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
জাতীয় ফুটবল চ াি

য়নিশপ-২০১৭ এ িবেকএসিপ ফাইনােল

সাহরাওয়াদ কাপ অনূ -১৮ জাতীয় ফু টবল চ াি য়নিশপ-২০১৭ এর আ িলক ( প)পেব
িবেকএসিপ ফাইনােল উেঠেছ। টু নােমে র
থম সিম’ ত িবেকএসিপ ৩-০ গােলর ব বধােন
নারায়নগ
জলােক পরািজত কের যাগ তর দল িহেসেব ফাইনােল খলার যাগ তা অজন
কেরেছ।েখলার থমাধ িছল গাল শূণ ।ি তীয়ােধ িবেকএসিপ নতু ন উেদ ােম পিরকি ত খলা খেল
গাল আদায় কের নয়। ৩০ িমিনেট মাকিনর দয়া গােল এিগেয় যায় িবেকএসিপ। এরপর িমরাজ
৪০ ও ৪৭ িমিনেট আরও ২
গাল কের জয় িনি ত কেরন। আগামী ১৮ মাচ রাজবাড়ী জলা
দেলর সােথ িবেকএসিপ ফাইনােল খলেব। িলেগর থম খলায় িবেকএসিপ িসরাজগ ও চু য়াডা া
জলা
েত কেক ৮-০ ও মুি গ
জলােক ৫-০ গােল পরািজত কের সিমফাইনাল খলার
যাগ তা অজন কের। বংলােদশ ফু টবল ফডােরশেনর ব ব াপনায় বৃহ িতবার (৯ মাচ) থেক
হেয়েছ আ িলক ( প) পেবর এ িতেযািগতা। মাট ৮ দল দু’
েপ িবভ হেয় অংশ
িনে ।
প ‘এ’র দল েলা হেলা িবেকএসিপ, মুি গ , িসরাজগ ও চু য়াডা া এবং
প ‘িব’র দল
েলা হেলা রাজবাড়ী, মেহরপুর, নারায়ণগ ও শরীয়তপুর। িবেকএসিপ দেলর কাচ ও সহকারী
কােচর দািয় পালন করেছন যথা েম পিরেতাষ দওয়ান ও মা. আেনায়ার হােসন। িবেকএসিপ’র
মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছু র রহমান দেলর সকলেক
েভ া ও অিভন ন
জািনেয়েছন।

১৫ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ’ ত ি েকট িবভােগর কাচেদর িরে শার কাস
আজ বাংলােদশ ি ড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ)’র িশ ণ কায ম আেরাও গিতশীল ও ফল সূ করার
লে
িত ােন কমরত সকল ি েকট কাচেদর িনেয় এক িদেনর িরে সার া াম ফর ইন-সািভস
কােচস নােম এক
িশ ণ কােসর আেয়াজন করা হয়। িত ােনর পিরচালক ( িশ ণ)জনাব মা.
মাশারফ হােসন মা া কােসর উে াধন কেরন। িতিন বেলন এ ধরেণর কাস য কান খলার
কাচ ও খেলায়াড়েদর
নগত মান উ য়েন
পূণ ভূ িমকা পালন কের। জাতীয় পযােয়
িবেকএসিপ ও িবেকএসিপ’র ি েকট িবভােগর কাচেদর অবদােনর কথা অন ীকায বেল িতিন মেন
কেরন। অু ােন াগত ব ব রােখন উপ-পিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু। িদন ব ািপ এ
কােস ি েকেটর ব ােলি ং ইন এি িকউশন অফ ব া ং ব ােলি ং ইন এি িকউশন অফ বািলং ও
পস অফ কািচং এ া লািনং িবষেয় আেলাকপাত করা হয়। এছাড়াও িশ ণ কায ম িকভােব
আরও পেরা ও সহজভােব দান করা যায় স িবষেয়ও আেলাচনা করা হয়। কাস
স ালনার মূল
দািয়ে িছেলন িচফ কাচ , জনাব মাসুদ হাসান। এ সময় কেলেজর অধ
ছাড়াও আরও উপি ত
িছেলন সকল িবভােগর িচফ কাচগণ।

যেশার িব ান ও যুি

িব িবদ ালেয়র িবেকএসিপ পিরদশন

যেশার িব ান ও যুি িব িবদ ালেয়র শারীিরক িশ া ও ীড়ািব ান িবভােগর থম ব ােচর ২৪
জন ছা ও িশ ক িবেকএসিপ’ ত িশ া সফের আেসন। সকােল তারা িবেকএসিপ’ ত িবদ মান
সকল ীড়া াপনা ও সুেযাগ সুিবধাদী অবেলাকন কেরন। তারা তােদর িশ ািথেদর সহায়ক িবষয়
িহেসেব িবেকএসিপ’র
ীড়া িব ান িবভাগ পিরদশন কেরন। এরপর দু’
িত ােনর উ তন
কমকতােদর আেলাচনায় এ বছেরর নেভ ের িবেকএসিপেত এক আ জািতক ীড়া িব ান িবষয়ক
সিমনার আেয়াজেনর িবষয়
ে র সােথ ধান পায়। আেলাচনায় িবেকএসিপ’র পে উপি ত
িছেলন মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছু র রহমান, পিরচলক ( িশ ণ) জনাব মা.
মাশারফ হােসন মা া, ীড়া কেলেজর অধ
ল. কেণল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ ও ীড়া
িব ান িবভােগর ভার া উপ-পিরচালক িমেসস নুসরাৎ শারিমন। অপর পে
উপি ত িছেলন
যেশার িব ান ও যুি িব িবদ ালেয়র েফসর ড. সুদশন ভৗিমক, েফসর ড. সিলম রজা ও
লকচারার জনাব মা. হািমদু ামান। সভায় আরও উপি ত িছেলন উ রা ইউিনভািস র িফিজক াল
িডপাটেমে র চ ায়ারেমন জনাব মা. খায় ল ইসলাম খান।

১৪ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
ইউিনফাইড ওয়া

ার হিক’ ত িবেকএসিপ’র িশ ণাথ গেনর অংশ হণ

আগামী ১৭-২৫মাচ অি য়ার ােস অুনিু ত হেত যাে উই ার ওয়া
গমস
ার হিক-২০১৭।
বাংলােদেশর হেয় পু ষ ও মিহলা ইউিনফাইড হিক দল আজ রােত অি য়ার উে েশ যা া করেব।
বাংলােদশ
শাল অিলি েকর ব ব াপনায় ায় এক মাস ব াপী ইউিনফাইড
ার হিক দল
িবেকএসিপেত িশ ণ হণ কেরন। আজ িবেকেল িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল
মা. সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস সৗজন সা াৎ
কের দল র সাফল কামনা কেরন। এ সময় তাঁর সােথ িছেলন
শাল অিলি েকর কাি
িডেরে ার ও িবেকএসিপ’র সােবক পিরচালক ( িশ ণ) জনাব মা. ফা
ল ইসলাম, পিরচালক
( শাসন ও অথ), পিরচালক ( িশ ণ), অধ ( ীড়া কেলজ), উপ-পিরচালক ( িশ ণ),
িচফ কাচ(হিক) ও দেলর অিফিসয়ালসগণ। হিক দেল িবেকএসিপ’র ৬ জন ছেল (শাওন, খিলল,
আিজজুল, আিশ র রহমান, আিশ ামান ও রািকবুল) ও ৫ জন মেয় (লাবনী, তানিজলা, িদশা,
অিরন ও রামা) িশ নাথ অংশ িনে । পু ষ ও মিহলা দেলর কােচর দািয় পালন করেছন
যথা েম িবেকএসিপ হিক িবভােগর কাচ জনাব মা. জািহদ হােসন রাজু ও িবেকএসিপ’র সােবক
িশ নাথ মুিহত। ম ােনজােরর দািয়
পালন করেছন ডা. মা. হািফজুর রহমান। উে খ
২০১৩’ ত কািরয়ায় অনুি ত ওয়ালড গমস
ার হিকেত বাংলােদশ দল চ াি য়ন হবার গৗরব
অজন কের দেশর জন স ান বেয় আেন।

১৩ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ সিম ফাইনােল
সাহরাওয়াদ কাপ অনূ -১৮ জাতীয় ফু টবল চ াি য়নিশপ-২০১৭ এর আ িলক ( প) পেব
িনেজেদর ি তীয়
খলায়ও িবেকএসিপ ৫-০ গােলর ব বধােন মুি গ
জলােক পরািজত কের
জয় যা া অব াহত রেখ চেলেছ। এর ফেল িবেকএসিপ আগামী ১৬ মাচ থম সিম ফাইনােল
খলেব। আজেকর খলায় িবজয়ী দেলর পে
শামীম হ াি ক করার কৃ িত
দখান। অপর দু’
গাল কেরন নাজমুল ও বারহান। িবেকএসিপ’র পিরকি ত আে ামেনর কােছ চু য়াডা ার
থেলায়াড়রা একরকম অসহায় িছল। িলেগর থম খলায় িবেকএসিপ িসরাজ গ ও চু য়াডা া জলা
েত কেক ৮-০ গােল পরািজত কের িনেজেদর যাগ তার
মান রােখ। বংলােদশ ফু টবল
ফডােরশেনর ব ব াপনায় বৃহ িতবার (৯ মাচ) থেক
হেয়েছ আ িলক ( প) পেবর এ
িতেযািগতা। মাট ৮
দল দু’
েপ িবভ
হেয় অংশ িনে ।
প ‘এ’র দল েলা হেলা
িবেকএসিপ, মুি গ , িসরাজগ ও চু য়াডা া এবং
প ‘িব’র দল েলা হেলা রাজবাড়ী, মেহরপুর,
নারায়ণগ ও শরীয়তপুর। িবেকএসিপ দেলর কাচ ও সহকারী কােচর দািয় পালন করেছন
যথা েম পিরেতাষ দওয়ান ও মা. আেনায়ার হােসন। িবেকএসিপর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার
জনােরল মা. সামছু র রহমান দেলর সকলেক েভ া ও অিভন ন জািনেয়েছন।

িবেকএসিপ’ ত মা.পুর ি পােরটির ু ল এ

কেলেজর িশ া সফর

আজ সকােল মা.পুর ি টােরটির ু ল এ কেলেজর নবম িণর ৩০০ জন ছা ী ও িশ কগণ তাি ক ও
ব বহািরক িবষেয় ান অজেনর লে িবেকএসিপেত িশ া সফের আেসন। এ সময় তােদর এক
িতিনিধ দল
িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস,
এএফডি উিস, িপএসিস এর সােথ সৗজন সা াৎ কেরন এবং

েভ া উপহার দন ।

কৃ িত হিক খেলায়াড়েদর সােথ মহাপিরচালক মেহাদেয়র সৗজন সা াৎ
এফ আই এইচ হিক ওয়া
লীগ টু ণােমে
বাংলােদশ জাতীয় দেলর হেয় িবেকএসিপ’র চার জন
খেলায়াড় অংশ নয়। অংশ হণকারীেদর মেধ সরা
িত িতশীল খেলায়াড় িহেসেব পুর ার া
িবেকএসিপর বতমান একাদশ িণর হ-২৭৬ হিক িশ ণাথ মা: আরশাদ হােসন ২০১২ সেন দীঘ
ময়াদী িশ ণ হেণর জন ভিত হন।
িশ ণাথ রা আজ সকােল মহাপিরচালক ি েগিডয়ার
জনােরল মা. সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এনিডিস, এএফডি উিস, িপএসিস এর
সােথ
সৗজন সা াৎ কেরন। এ সময় কেলেজর অধ
ল. কেনল ইমরান ইবেন এ রউফ ,
উপ-পিরচালক শামীমা সা ার িমমু, হিক িবভােগর িচফ কাচ জনাব মা. কাউসার আলী ও কাচ
জনাব শখ মা না ু উপি ত িছেলন।

পুর ােরর িফ হােতও আরশােদর আে প!
পিরবতন িতেবদক ৯:১৫ অপরা , মাচ ১২, ২০১৭

এফ আই এইচ হিক ওয়া লীগ টু ণােমে
সরা িত িতশীল খেলায়াড় িহেসেব পুর ার া
িবেকএসিপর বতমান একাদশ িণর হ-২৭৬ হিক িশ ণাথ মা: আরশাদ হােসন ২০১২ সেন
দীঘ ময়াদী িশ ণ হেণর জন ভিত হন।
জাতীয় দেলর জািসেত িনেজর অিভেষক আসর েকই রণীয় কের রাখেলন আরশাদ হােসন। ওয়া হিক িলগ
রাউ -২ ত সরা িত িতশীল খেলায়াড় িনবািচত হেয়েছন বাংলােদশ হিকর নবীন এই ফেরায়াড। ১৬ বছর
বয়সী িবেকএসিপর এই িকেশােরর ৬ ম ােচ গাল ২ । তেব ধুই গাল সংখ াই আরশােদর পারফরম া
বাঝােত যেথ নয়। থমবােরর মত জাতীয় দেল ডাক পেলও ওয়া হিক িলেগর িত ম ােচই বাংলােদেশর
ফেরায়াড লাইেনর াণ ভামরা হেয়িছেলন নারায়ণগে র িকেশার। তেব সরা িত িতশীল খেলায়ােড়র
পুর ার হােতও আরশােদর কে িমেশ থাকেলা আে প। দল য সিমফাইনােল উঠেত পােরিন।
ওয়া হিক িলগ রাউ -২ ত বাংলােদশেক প ম হেয়ই স
থাকেত হেয়েছ। যিদও সিমফাইনাল এমনিক
ফাইনােল খলার ে র কথাও শানা িগেয়িছল। িক মােঠ লাল-সবুেজর দেলর পারফরেম মন ভরােত পােরিন
কাউেকই। যকারেণ পূরণ হয়িন বড় ও। িক আরশােদর সরা িত িতশীল খেলায়াড় িনবািচত হওয়াটা
অজেনর খাতায় বড় সংেযাজনই। পুর ার পেয় অবশ িনেজই অবাক আরশাদ। পিরবতন ডটকমেক দেশর
হিকর এই উদীয়মান খেলায়াড় অনুভূিত কাশ করেত িগেয় বেলন, ‘সবার আেগ সৃি কতার িত কৃ ত তা।
সিত বলেত জানতামই না এই পুর ারটা আিম পাি । উপের বেস খলা দখিছলাম। তখন একজন এেস
পুর ােরর জন ডেক িনেয় গেলন…।’
পুর ার পােবন এটা না জানেলও িনেজর খলা িদেয় য মন কেড়েছন সবার- সটা কই জানেতন আরশাদ।
িফ পেয় তার কে তাই িনেজর
েদর িত কৃ ত তা, ‘সবাই বলিছল তু িম অেনক ভােলা খলছ। আ াহর
রহমত আর সে সবার দায়ােতই পুর ারটা পেয়িছ।
িবেকএসিপর স ারেদরেক অেনক ধন বাদ। তােদর জন ই আজ আিম হিক খেলায়াড় হেয়িছ।’
তেব দলেক য আট দেলর মেধ প ম হেয়ই স
থাকেত হেলা এ িনেয় আে প আরশােদর, ‘আেরা বিশ খুিশ
লাগেতা যিদ আমরা সিমফাইনােল খলেত পারতাম।’

১১ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
চু য়াডা ার িবপে

িবেকএসিপর গাল উৎসব

সাহরাওয়াদ কাপ অনূ -১৮ জাতীয় ফু টবল চ াি য়নিশপ-২০১৭ এর আ িলক ( প) পেব
িনেজেদর ি তীয় খলায়ও িবেকএসিপ ৮-০ গােলর ব বধােন চু য়াডা া জলােক পরািজত কের
িনেজেদর
অব াহত রেখেছ। আজেকর খলায় িবজয়ী দেলর পে
সকত ও মাকিন হ াি ক
করার কৃ িত
দখায়। অপর গাল দু’
কের িমরাজ। িবেকএসিপ’র পিরকি ত আ মেনর কােছ
চু য়াডা ার থেলায়াড়রা একরকম অসহায় িছল। িলেগর থম খলায় িবেকএসিপ সমান ব বধােন
(৮-০) িসরাজগ েক পরািজত কের
ভ সূচনা কেরিছল। বংলােদশ ফু টবল ফডােরশেনর
ব ব াপনায় বৃহ িতবার (৯ মাচ) থেক
হেয়েছ আ িলক ( প) পেবর এ িতেযািগতা।
মাট ৮ দল দু’
েপ িবভ হেয় অংশ িনে ।
প ‘এ’র দল েলা হেলা িবেকএসিপ, মুি গ ,
িসরাজগ
ও চু য়াডা া এবং
প ‘িব’র দল েলা হেলা রাজবাড়ী, মেহরপুর, নারায়নগ
ও
শরীয়তপুর। আগামী ১৩ মাচ িবেকএসিপ িলেগর শষ খলায় মুি গে র িবপে
খলেব। িবেকএসিপ
দেলর কাচ ও সহকারী কােচর দািয় পালন করেছন যথা েম পিরেতাষ দওয়ান ও মা.
আেনায়ার হােসন। িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছু র রহমান দেলর
সকলেক েভ া ও অিভন ন জািনেয়েছন।

০৯ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
সিরয়তপুের িবেকএসিপ অনুধব-১৮ ফুটবল দেলর

ভ ষূচনা

সাহেরাওয়াদ কাপ অনু -১৮ জাতীয় ফু টবল চ াি য়নিশপ-২০১৭ এর আ িলক ( প) পেবর
িনেজেদর থম খলায় িবেকএসিপ ৮-০ গােলর িবশাল ব বধােন পরািজত কের
ভ সূচনা
কেরেছ। িবজয়ী দেলর আরাফাত (৪ ) ও মরােজর (৩ ) হ াি েকর সুবােদ এ িবজয় অিজত
হয়। অপর গাল
কেরন ফািহম। বংলােদশ ফু টবল ফডােরশেনর ব ব াপনায় আজ (৯ মাচ)
থেক
হেয়েছ আ িলক ( প) পেবর এ িতেযািগতা। মাট ৮ দল দু’
েপ িবভ
হেয় অংশ িনে ।
প-এ’র দল েলা হেলা ; িবেকএসিপ,মুি গ , িসরাজগ ও চু য়াডা া এবং
প-িব’র দল
েলা হেলা রাজবাড়ী, মেহরপুর, নারায়ণগ ও শরীয়তপুর ।আগামী ৯ মাচ
িবেকএসিপ তােদর থম খলায় িসরাজ গে র সােথ এবং ১১ ও ১৩ মাচ চু য়াডা া ও মুি গে র
সােথ খলেব ।উে খ িবেকএসিপ হাম এ া অ াওেয় খলায় যেশার িশ া বাডেক ৭-২ ও ৬-০
গােলর ব বধােন পরািজত কের ২য় পেব খলার যাগ তা অজন কের।িবেকএসিপ দেলর কােচর
দািয় আেছন িম. পিরেতাষ দওয়ান।

িবেকএসিপ’ ত বাে টবল ও টিনস িবভােগর কােচস সা িফেকট কাস উে াধন
আজ িবেকএসিপ’ ত বাে টবল ও টিনস ি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 হণকারীগনণর 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। আরও উপি ত িছেলন
ীড়ািব ান িবভােগর ভার া
উপ-পিরচালক িমেসস নুসরাৎ শারিমন ও ি েকেটর িচফ কাচ জনাব মাসুদ হাসান।েদেশর িবিভ সং া ও
ােবর ১৮ জন (বাে টবল-৮জন ও টিনস-১০জন) সবেমাট ১৮ জন অংশ হণকারী অংশ হন করেছন।
এ সময় আরও উপি ত িছেলন টিনস িবভােগর িচফ কাচ জনাব মা. রাকন উি ন আহেমদ বাে টবেলর
কাচ জনাব মা. মাহবুবুর রহমানসহ কাস পিরচালনাকারী িশ কবৃ । এছারাও উপি ত িছেলন
িবেকএসিপ’র সকল
ীড়া িবভােগর িবভাগীয়
ধানগণ। আগামী ২৮ মাচ কােসর সমাপনী ও
অংশ হণকারীেদর সনদ দান করা হেব।

০৮ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপেত শারীিরক

িতব ী ি েকটােরর খাঁেজ আেয়ািজত “৩য় জাতীয় িতভা
অে ষণ কমসূিচ - ২০১৭ অনুি ত

িবিসিব শারীিরক িতব ী ি েকট দল গঠেন িতব ী ি েকটারেদর খাঁেজ আ জািতক রড
স
কিম
(আইিসআরিস), বাংলােদশ ি েকট বাড (িবিসিব)’র সহেযািগতায় ও যুব ও
ীড়া
ম ণালয় এবং বাংলােদশ
ীড়া িশ া িত ান (িবেকএসিপ) যৗথভােব এক িতভা অে ষণ
কমসূিচ ২০১৭ আেয়াজন কেরেছ। এর মধ িদেয় জাতীয় শারীিরক িতব ী ি েকট দেলর জন ২০
জন ি েকটার িনবািচত করা হেব। িনবািচত ি েকটাররা ৯ থেক ১১ মাচ িবেকএসিপেত
অনুি তব
িশ ণ কাে
অংশ িনেব। ি েকটার এ কমসূিচেত অংশ িনেত এসএমএস এর মাধ েম
রিজে শন কেরেছ। এ কমসূিচেত দেশর ায় সব জলা থেক িতব ী ি েকটাররা যােদর
ি েকট স েক সম ক
ান আেছ ও ি েকট খলায় পারদশ তারা অংশ িনেয়েছ। অংশ হনকারী
সবাই দৃশ মান শারীিরক িতব ী।

০৭ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ অনুধব-১৮ ফুটবল দেলর সিরয়তপুর যা া
সাহেরাওয়াদ কাপ অনু -১৮ জাতীয় ফু টবল চ াি য়নিশপ-২০১৭ এর আ িলক ( প) পেবর
আসর বসেব শিরয়তপুর জলায়। বংলােদশ ফু টবল ফডােরশেনর ব ব াপনায় আগামী ০৯ মাচ
থেক
হেব এ িতেযািগতা। মাট ০৮ দল দু’
েপ িবভ হেয় অংশ িনেব।
প-এ’র
দল েলা হেলা: িবেকএসিপ, মুি গ , িসরাজগ ও চু য়াডা া এবং
প-িব’র দল েলা হেলা:
রাজবাড়ী, মেহরপুর, নারায়ণগ ও শরীয়তপুর। আগামী ০৯ মাচ িবেকএসিপ তােদর থম খলায়
িসরাজগে র সােথ এবং ১১ ও ১৩ মাচ চু য়াডা া ও মুি গে র সােথ খলেব। উে খ িবেকএসিপ
হাম এ া
অ াওেয় খলায় যেশার িশ া বাডেক ৭-২ ও ৬-০ গােলর ব বধােন পরািজত কের
২য় পেব খলার যাগ তা অজন কের। িবেকএসিপ দেলর কােচর দািয় আেছন িম. পিরেতাষ
দওয়ান ।

০৫ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
িফরিত খলায়ও িবেকএসিপ’র ফুটবল দেলর বড় জয়
আজ (৫ মাচ) িবেকেল িবেকএসিপ নবিনম ত িসনেথ ক ফু টবল মােঠ অনূ -১৮ জাতীয় ফু টবল
চ াি য়নিশপ২০১৭ এর হাম এ া
এ ওেয় িভি ক িতেযািগতার ২য় খলায় িবেকএসিপ ৬-০
গােলর ব বধােন যেশার িশ া বাডেক পরািজত কের আ িলক পেব খলার যাগ তা অজন
কেরেছ। িবজয়ী দল
থমােধ িমরােজর দয়া গােল ১-০ গােল এিগেয় িছল। ি থীয়ােধ
িবেকএসিপ’র ছেলরা আরও সুসংগ ত ও পিরকি ত খলা খেল িতপে র উপর াধান িব ার
কের এবং ৬-০ গােলর ব বধােন খলা শষ কের। িমরাজ আেগর খলার মত এ খলায়ও হ াি ক
সহ ৪
গাল কেরন। অপর ২
গাল কেরন আরাফাত ও মাকনী।িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক
ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছু র রহমান মােঠ উপি ত থেক খলা উপেভাগ কেরন। এ সময়
তার সােথ িছেলন পিরচালক ( শাসন ও অথ) জনাব এ, িব, এম
ল আজাদ, ম ণালেয়র িড
এস জনাব সরদার মা. সােয়ব,কেলেজর অধ
ল. কেনল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ ও উপপিরচালক ( িশ ণ) শামীমা সা ার িমমু। িবেকএসিপ দেলর ম ােনজােরর দািয়ে িছেলন উ ল
চ বত ও কােচর দািয়ে
িছেলন পিরেতাষ দওয়ান উে খ , বাংলােদশ ফু টবল ফডােরশন
(বাফু েফ) এর ব ব াপনায় টু নােম
পিরচািলত হে ।

িবেকএসিপ শূ

ং দেলর ব ড়া জয়

বাংলােদশ
ং ফডােরশেনর ব ব াপনায় ২২তম আ ঃ াব
ং
িতেযািগতা-২০১৭ এ
িবেকএসিপ দলগত চ াি য়ন হবার গৗরব অজন কেরেছ। িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার
জনােরল মা. সামছু র রহমান, িবিজিবএম, িপিবিজএম, এএফডি উিস, িপএসিস চ াি য়ন দেলর
সােথ সৗজন সা াৎ কেরন এবং
ং দলেক অিভন ন জানান। এ সময় তার সােথ িছেলন
পিরচালক ( শাসন ও অথ ) জনাব এ,িব, এম
ল আজাদ, ম ণালেয়র উপসিচব জনাব সরদার
মা. সােয়ব, কেলেজর অধ
ল. কেণল মা. ইমরান ইবেন এ রউফ ও উপ-পিরচালক ( িশ ণ)

শামীমা সা ার িমমু । িবেকএসিপ শূ ং দল ৪ িসলভার পদক অজন কেরেছ। পদক া রা হেলন
মিহলােদর ১০ িম. এয়ার রাইেফল ইেভে
তাসিময়া
তাবা সুম অিপতা,( ার-২৮০),
পু ষেদর ১০ িম. এয়ার রাইেফল ইেভে
সয়দ মাহাইিমন আনাম, ( ার-২৮২), পেয় ১৭৭
এয়ার রাইেফল ওেপন সাইট ইেভে
মিনকা আহেমদ ( ার- ২৪৮)এবং পেয় ২২ ৫০ িম.
রাইেফল ইেভে
মা. মিমনুল ইসলা্ম ( ার-২৪৩)। ব ড়া রাইেফল
ােব অনুি ত এ
িতেযািগতায় ৪৩
ােবর ২৫৮ জন শূ টার অংশ হণ কেরন। িতেযািগতায় িবেকএসিপ’র ১০
সদস িবিশ ১ দল অংশ হণ কের। এরা হেলন পেয় ২২ রাইেফল
ং এ শূ টার মিমনুল
ইসলাম ও ফািদন মা. অনব, পেয়
১৭৭ এয়ার রাইেফল ইেভে
মিনকা আহেমদ ও অ র
সরকার, পেয়
১৭৭ ম াচ এয়ার রাইেফল ইেভে
তাসিময়া তাবাসুম ও মাহাইিমন আনাম
অংশ হণ করেছ। এছারা আরও ৪জন শূ টার অিতির
খেলায়াড় িহেসেব দেল সােথ আেছন।
িবেকএসিপ দেলর দলেনতা িহেসেব রেয়েছন জনাব আ ুর রহমান ও দেলর কাচর দািয় পালন
করেছন ফারহানা কাওসার। উে খ য আিম শূ ং এ ােসািসেয়শন এবােরর িতেযািগতায় রানার
আপ হবার গৗরব অজন কের।

০৪ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ’র কমকতা-কমচারীেদর বনেভাজন-২০১৭
িবেকএসিপ’র কমকতা-কমচারীেদর জন িবেনাদনমূলক আেয়াজন বািষক বনেভাজন-২০১৭ ০৪ মাচ
িবেকএসাপ’ ত অনুি ত হয়। িবেকএসিপ’র বৃ রাজীর ছায়া সুিনিবড় শূ ং কমে
সংল
লক
চ র িছল এবােরর িপকিনক
ট। সকাল থেক সকেল জমােয়ত হেত থােক লক চ ের। আে
আে িপকিনক
ট হেয় উেঠ িবেকএসিপ পিরবােরর িমলন মলায়। ছাট ছাট ছেল- মেয়রা
মুেখাশ মুেখ করিছল আনে
ছু টছু । সকেলর জন িছল িবিভ ধরেনর মজাদার খলা, কউ
খেলেছন, কউবা কেরেছন উপেভাগ।
িত ােনর মহাপিরচালক, পিরচালক ( শাসন ও অথ)ও
অধ
স ারেদর পিরবারবেগর উপি িত িমলন মলােক আরও আন দায়ক কের তু েল। িছল
মধ া েভাজ। এর পেরই
হয় কমকতা-কমচারীেদর ছেল- মেয়েদর পিরেবশনায় পিরেবিশত হয়
সাং ৃ িতক অনু ান, সুেযাগ িছল অিতিথ িশ ীেদরও। ভাগ পরী ার জন িছল অকষনীয় লটাির।
কউ কউ লটািরেত ভাগ িমিলেয় হেয়েছন উৎফু আবার কউবা হেয়েছন বজার। তা ুলাও বাদ
পেরিন এ আন
আেয়াজন থেক। কউ পেয়েছন পুর ার, কউবা িফেরেছন শূণ হােত। িকছু
সমেয়র জন সবাই হািরেয়িছল এ আন
আেয়াজেন। সমেয়র বড়াজােল শষ হেয় আেস
আন
ণ। ব জীবেনর একিদন সকেল এক ীত হেয়িছেল কৃ িতর এ ছায়াতেল।

০৩ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
িবেকএসিপ ফুটবল দেলর গাল বন া
আজ (৩ মাচ) িবেকেল িবেকএসিপ’র নব িনম ত িসনেথ ক ফু টবল মােঠ অনূ -১৮ জাতীয়
ফু টবল চ াি য়নিশপ২০১৭ এর হাম এ া
এ ওেয় িভি ক িতেযািগতায় িবেকএসিপ ৭-২ গােলর
িবশাল ব বধােন যেশার িশ া বাডেক পরািজত কের ভ সূচনা কেরেছ। িবজয়ী দল থমােধ ৩১ গােলর ব বধােন এিগেয় িছল। ি থীয়ােধর
েতই যেশার িশ া বাড গাল পিরেশােধর জন
মিরয়া হেয় খেল ব বধান ৩-২ কের খলায় িফের আসার চ া কের। এর পরপরই িবেকএসিপ
খলা িনয় েন িনেয় নয় এবং শষ পয ৭-২ গােলর ব বধােন খলা শষ কের। িবেকএসিপ
দেলর মরাজ ৩
এবং আরাফাত, পন, শািমম ও মােশদ েত েক ১
কের গাল কেরন।
যেশার িশ া বােডর পে
রীমন ও সৗরভ দু’
গাল পিরেষাধ কেরন। িবেকএসিপ দেলর
ম ােনজােরর দািয়ে
িছেলন উ ল চ বত ও কােচর দািয়ে
িছেলন পিরেতাষ দওয়ান।
িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. সামছু র রহমান িবেকএসিপ দেলর সকলেক
েভ া ও অিভন
াপন কেরন। িবেকএসিপ কেলেজর অধ
ল. কেরণল মা. ইমরান ইবেন এ
রউফ খলা
উপেভাগ কেরন। আগামী ৫ মাচ একই মােঠ এ দু দেলর মধ কার হাম এ া
এ ওেয় প িতর ি তীয় খলা অনুি ত হেব। উে খ , বাংলােদশ ফু টবল ফডােরশন (বাফু েফ) এর
ব ব াপনায় টু নােম
পিরচািলত হে ।

০২ মাচ ২০১৭ তািরেখর কায ম
বলা ১১.০০ ঘ কাল িবেকএসিপ’র মহাপিরচালক আ িলক িশ ণ ক সমূেহর উপ-পিরচালকেদর
সােথ িভিডও কনফােরে র মাধ েম ক সমূেহর কায ম পযােলাচনা কেরন। একসময় পিরচালক
( শাসন ও অথ), অধ সহ উ তন কমকতাগণ উপি ত িছেলন।

