
   সুবণ সুেযাগ!                     সবুণ সুেযাগ!                       সুবণ সুেযাগ! 
বাংলােদশ ীড়া িশ া িত ান 

িজরানী,সাভার,ঢাকা। 
িমলা খেলায়াড় বাছাই কায ম-২০২০ 

 
 

 “িবেকএসিপ’র িমলা িশ ণাথ েদর উ য়ন” শীষক কে র আওতায় সারােদশ থেক িনবািচত ২০০ জন ীড়া স াবনাময় িমলা খেলায়াড়েদর ২বছর 
ময়াদী িব ানিভি ক আধুিনক িশ ণ দান করা হেব। আ হী াথ েদর িনব ন ফরম অনলাইেন পূরণ করেত হেব অথবা িনধািরত িদেন বাইছােয়র 
ােনও ফরম সরবরহ করা হেব। 

 

বাছাইেয়র তািরখ ও ান 

চ াম িবভাগ 
০৫/১২/২০২০,শিনবার 
িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ 
ক , সাগিরকা 
রাড,পাহাড়তিল, চ াম 

িসেলট িবভাগ 
০৭/১২/২০২০,সামবার 
িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , 
ক াম, বাইপাস, খািদমনগর, 
িসেলট 

রংপুর িবভাগ 
১০/১২/২০২০,বৃহ িতবার 
িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , 
বাঁেশরহাট, িদনাজপুর 

রাজশাহী িবভাগ 
১২/১২/২০২০,শিনবার 
মুি যু  িৃত িডয়াম, জলা ীড়া 
সং া, রাজশাহী 

ময়মনিসংহ িবভাগ 
১৪/১২/২০২০, সামবার 
রিফক উি ন ভূইয়া িডয়াম 
ময়মনিসংহ। 

খুলনা িবভাগ 
১৭/১২/২০২০,বৃহ িতবার 
িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , 
আিফলেগট, খলুনা 

বিরশাল িবভাগ 
০১ ১৯/১২/২০২০, শিনবার 

িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , 
গিড়য়ার পাড়, বিরশাল 

ঢাকা িবভাগ 
২২/১২/২০২০,ম লবার 
িবেকএসিপ, িজরানী, আশুিলয়া, 
সাভার ঢাকা। 

 

ফরম পূরণ প িত:  
# আ হী খেলায়াড়রা বাছাইেয়র িদন পয  িনে র িনেদিশকা অনসুরণ কের অনলাইেন ফরম পূরণ করেত পারেব। 
# অনলাইেন িনব ন ফরম পূরেণর পূেব ফরম িফ বাবদ জন িত ১০০/-(একশত)টাকা উ রা ব াংক িল. িবেকএসিপ শাখা, িহসােবর নাম মহাপিরচালক 
িবেকএসিপ, স য়ী িহসাব নং-৭৩৩ এ জমা/যেকান ব াংক হেত িডিড/প-অডার জমা িদেয় জমা ি প অন লাইন রিজে শেনর সময় আপেলাড করেত 
হেব। বাছাইেয়র িদন জমা ি প/িডিড/প-অডােরর মূল কিপ িনব ন ফরেমর সােথ জমা িদেত হেব। 
# অনলাইেন িনব ন করেত না পারেল উি িখত িদেন নগদ ১০০/-(একশত) টাকা জমা িদেয় ২ কিপ র ন ছিবসহ(পাসেপাট সাইজ)ফরম পূরণ কের 
বাছাই পরী ায় অংশ হণ করেত পারেব।     

                                                       

# বাছাইেয়র িদন অংশ হণকারীেক সকাল ৯টা থেক িবেকল ৪টার মেধ  খলায়/বাছাই পরী ায় অংশ হেণর জন  েয়াজনীয় পাশাক/ ীড়াসাম ীসহ 
পূরণকৃত ফরম ও জ িনব েনর সত ািয়ত কিপ িনেয় পরী া কে  উপি ত থাকেত হেব। 
িশ ণ ক া  এর সূিচ- ১ম পব- ২০০ জন (জানুয়াির-মাচ, ২০২১), ২য় পব- ২০০ জন(এি ল-জনু ২০২১),৩য় পব-(আগ -২০২১ থেক 

অে াবর ২০২২) ১ম ও ২য় পব থেক বাছাইকৃত ২০০ জনেক ৩য় পেব িনধািরত সূিচ অনুযায়ী দীঘেময়াদী  িশ ণ দান করা হেব। 
সুিবধািদ- 
িবেকএসিপ’র খরেচ আবাসন, আহার, পাঠদান, ীড়াসাম ী ও দশী-িবেদশী িশ েকর অধীেন িশ ণ হেণর সুেযাগসহ যাগ তা িবেবচনায় িবেকএসিপেত 
ভিতর সুেযাগ থাকেব। 
একােডিমক ব ব াপনা- 
# িশ ণ ক াে  িনবািচত খেলায়াড়েদর িনজ িনজ িশ া িত ােন ভিত বহাল রাখেত হেব।  
# িশ ণ চলাকালীন   িশ া িত ােনর পরী ার সূিচ অনুযায়ী িশ ণাথ েদরেক ছু  দওয়া হেব। 
# িশ ণ চলাকালীন অিভ  িশ ক ম লী ারা সা কালীন পাঠদােনর ব ব া রাখা হেব।    
 

িব. .  * ৩১ িডেস র ২০২০ সােলর এর মেধ  চূড়া  ফলাফল িবেকএসিপ’র ওেয়বসাইেট কাশ করা হেব। 
     * িবেশষ কারেন পরী ার তািরখ ও সময় পিরবতেনর মতা িবেকএসিপ কতৃপ  সংর ণ কের। 
 
 
 

যাগােযােগর জন :(সকাল ৯টা-িবেকল ৫টা) 
7789215-6, 01713246040 
E-mail : bksp1983@yahoo.com 
Web: www.bksp.gov.bd 

                          মহাপিরচালক 
                           িবেকএসিপ। 

 

    লগইন    ছা / ছা ী    Online Registration    Submit 

ি েকট  
বয়স ১২-১৪ ও ১৫-১৭ 

ফুটবল  
বয়স ১২-১৪ ও ১৫-১৭ 

হিক  
  বয়স ১৪-১৮ 

আচাির  
বয়স ১৪-১৯ 

ীড়া িশ েণ নারী, উ ত জীবন গিড়  

   

িনেদিশকা bksp.gov.bd ফরম পূরণ 

mailto:bksp1983@gmail.com
http://www.bksp.gov.bd/

