
বাংলােদশ �ীড়া িশ�া �িত�ান  
িজরানী, সাভার, ঢাকা।  
www.bksp.gov.bd  

 
চূড়া�ভােব িনব�ািচত �িশ�ণাথ�েদর ভিত�  িনেদ� িশকা ২০১৯: 

 
১.  চূড়া�ভােব িনব�ািচত �িশ�ণাথ�েদর  িবেকএসিপেত ভিত� র জন� িন�িলিখত ধাপ�েলা অনসুরণ করেত হেব।  
২. উ�রা ব�াংেকর �য �কান অনলাইন শাখা �থেক স�য়ী িহসাব নং ৭৩৩, িহসােবর নাম -মহাপিরচালক , িবেকএসিপ, শাখা-িবেকএসিপ,                 
িজরানী, সাভার, ঢাকা এর অন�ুেল ভিত� িফ বাবদ-২০০০/-, জামানত-৫০০০/-, িচিকৎসা িফ বাবদ-৩০০/-, পরী�া িফ-১৫০/- ম�াগািজন               
িফ-১০০/-, লাইে�ির িফ -১০/- �বতন বই-১০/- সহ সব�েমাট ৭৫৭০/- (সাত হাজার পাঁচশত স�র) টাকা (ব�াংক জমাদান িফ ব�িতত) জমা িদেত                    
হেব। টাকা জমার রিশেদ জমাকারীর �া�েরর �ােন �িশ�ণাথ�র নাম ও অিভভাবেকর �মাবাইল নং িলখেত হেব।  
৩.   ক) �য সম� কাগজপ� ওেয়বসাইট �থেক ডাউনেলাড করেত হেবঃ  

i) �িশ�ণাথ� ভিত�  িনেদ� িশকা  
ii) �িশ�ণাথ�র ব�ি�গত তথ�াবলী ছক 
iii)  অিভভাবেকর আেয়র �ত�য়ন প� ছক 
iv) �িশ�ণাথ�র �েয়াজনীয় �ব�সাম�ীর তািলকা (�ছেল/�মেয়)  
v) িবেকএসিপ কতৃ� প� ও অিভভাবেকর মেধ� ২০০/- (দইুশত) টাকার নন-জিুডিশয়াল ��াে�  চুি�নামার খসড়া  
vi) িবেকএসিপ পিরিচিত  
vii) িবেকএসিপেত ভিত� র চূড়া� ফলাফল তািলকা। (িনজ িনজ �ীড়া িবভাগ িভি�ক)  
vii) �ীড়া সাম�ীর তািলকা। (িনজ িনজ �ীড়া িবভাগ িভি�ক) 

খ) �য সম� কাগজপ�  ওেয়বসাইেট আপেলাড করেত হেব। ওেয়বসাইটঃ    www.bksp.gov.bd > লগ ইন > ছা�/ছা�ী > online admission> 
Apply  
 i)  যথাযথভােব পূরণকৃত অিভভাবেকর আেয়র �ত�য়ন প�  

ii) যথাযথভােব পূরণকৃত �িশ�ণাথ�র ব�ি�গত তথ�াবলী  
iii) উ�রা ব�াংেক  টাকা জমার রিশদ ও রিশেদর ফেটাকিপ  
iv) অিভভাবেকর আয়কর িরটােন�র �াি� �ীকার প� (�েযাজ� ��ে�) 
v) অধ�য়নরত িবদ�ালেয়র ছাড়প� 
vi) অধ�য়নরত িবদ�ালেয়র বািষ�ক পরী�ার ন�রপ� 
vii) �িশ�ণাথ�র  জ� িনব�ন সনদ প�  
viii) িপতার স�িত �তালা পাসেপাট�  সাইেজর রি�ন ছিব  
ix) মাতার স�িত �তালা পাসেপাট�  সাইেজর রি�ন ছিব  
x) অিভভাবেকর স�িত �তালা পাসেপাট�  সাইেজর রি�ন ছিব 
xi) িপতা ও মাতার জাতীয় পিরচয় প� 
xii) PEC পরী�ার সনদপ� (�েযাজ� ��ে�) 
xiii) JSC পরী�ার সনদপ� (�েযাজ� ��ে�) 
xiv) �িতেষধক (য�া, টায়ফেয়ড, �হপাটাই�স িব) সমেূহর �মান প�  
xv) রে�র  Group  এর   �মাণ প� ।  

৪. অনলাইন সং�া� কায�াবলী ২৪/০৩/২০১৯ তািরেখর মেধ� স�� করেত হেব এবং submit এর পর PDF কৃত তথ� ফরম এর ি�� কিপ                    
সে� আনেত হেব।  
৫. �িশ�ণাথ�র �েয়াজনীয় �ব�সাম�ী ও সংি�� �ীড়া িবভােগর �ীড়া সাম�ীর তািলকা অনসুাের �পাশাকািদ ও �ীড়া সাম�ী এবং                
ওেয়বসাইেট আপেলাডকৃত ড�েমে�র হাড� কিপ সহ ২৮/০৩/২০১৯ তািরখ সকাল ৯.০০ ঘ�কার মেধ� ঢাকা িবেকএসিপ ও আ�িলক �কে�র                
�িশ�ণাথ�েদর � � আ�িলক �কে� উপি�ত হেয় চুি�পে� �া�র সহ অন�ান� কায�াবলী স�� কের ভিত� িনি�ত করেত হেব এবং ভিত� কৃত                    
�িশ�ণাথ� �হাে�েল অব�ান করেব।  
৬. ভিত� �ি�য়া স�ে�র সময় নন জিুডিসয়াল ��া�, �নম ��ট ১ �, �ব� ১ �, এেপােলট ১ � , আইিড কাড� ১ �, পুলওভার ১ � ,                          
�বডসীট ২ � ও ১ � টাই  বাবদ নগদ ২,৩০০/-(দইু হাজার িতনশত)  টাকা �দান করেত হেব।  
৭. অনলাইেন আপেলাডকৃত কাগজপ� অসত� ও অস�ূণ� হেল এবং ডা�ারী পরী�ায় অেযাগ�তা/ জ�ল �কােনা অসু�তা/ িনধ�ািরত বয়েসর                
�চেয় �বশী বয়স �মািণত হেল �কান কারণ দশ�ােনা ব�িতেরেক এ ভিত�  বািতল বেল গন� হেব।  
 
আমরা আপনার পু� / কন�া/ �পােষ�র সাফল� কামনা করিছ।  
 
 
 
 
আহবায়ক উপাধ�� উপ-পিরচালক (�িশ�ণ)                        পিরচালক ( �িশ�ণ) 
ভিত�  কিম�, (কেলজ)  

http://www.bksp.gov.bd/
http://www.bksp.gov.bd/

