
 

বিকেএসবি িবিচালনা বিাকডে ি ৩৩ তম সভা অনুবিত 

 

  

গত ৯ আগস্ট, ২০২০, দপুুর ১.৩০ ঘটিকায় যবু ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়য়র কনফায়রন্স কয়ে ববয়কএসবপ পবরচালনা ববায়ডে র ৩৩ তম সভা 

অনবুিত হয়।সভায় সভাপবতত্ব কয়রন মাননীয় যবু ও ক্রীড়া প্রবতমন্ত্রী জনাব বমা. জাবহদ আহসান রায়সল, এমবপ। ববয়কএসবপ’র মহাপবরচালক 
ও পবরচালনা ববায়ডে র সদসয সবচব বিয়গবডয়ার বজনায়রল বমা. রাশীদলু হাসান সভার আয়লাচয সূবচ উপস্থাপন ও বসগয়ুলার বযৌবিকতা তুয়ল 
ধয়রণ।সভাপবত বকছু বকছু ববষয়য় প্রাথবমক ভাবে বসদ্ধান্ত প্রদান কবেন। এে মবযে উবেখব াগ্ে ছিল ছেবকএসছিবে নেুন আেও ৩টি ছেভাগ্ 
স্কায়াশ, হ্োন্ডেল,ও ভােবতালন অন্তভুুক্ত কেণ, ছেবকএসছিবে ছেছভন্ন ক্রীড়া ছেভাবগ্ ছেবদশী প্রছশক্ষণার্থী প্রছশক্ষবণে অনমুছে প্রদান, 
ছেবকএসছিে আঞ্চছলক প্রছশক্ষণ স্কন্দ্র চট্টগ্রাবমে জনে জছম অছযগ্রহ্ণ ও ছেবকএসছি’ে মব া ছনযাুেনী ছসদ্ধাবন্ত ‘ক্রীড়াই শ্রেষ্ঠত্ব( Excellence 
in Sports)’ ছনোুছচে হ্য়। এিাড়া বকছু ববষয়য় কবমটি গঠন পুবেক আরও যাচাই বাছাই কয়র পরবতী ববাডে  সভায় উপস্থাপয়নর পরামশে 
স্দয়া হ্য়। উয়েখ্য এবায়রর ববাডে  সভায় বাাংলায়দশ ক্রীড়া বশো প্রবতিান(ববয়কএসবপ)ববল-২০১৯ অনসুায়র ববয়কএসবপ পবরচালনা ববায়ডে র 
সদসয সাংখ্যা ১০ জয়নর স্থয়ল ২১ জয়ন ববৃদ্ধ করা হয়। তয়ব আজয়কর সভায় ১৬ জন সদয়সযর উপবস্থবত অনয বয বকান  ববাডে  সভা 
বথয়ক এক বভন্ন মাত্রা এয়ন বদয়য়য়ছ। পবরচালনা ববায়ডে র অনযানয সদসযরা হয়লন- প্রাথবমক ও গণ বশো মন্ত্রণালয়য়র বসবনয়র সবচব জনাব 
আকরাম-আল-বহায়সন, যবু ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়য়র সবচব জনাব বমা. আিার বহায়সন, অথে ববভায়গর অবতবরি সবচব জনাব কববরলু ইজদানী 
খ্ান, মাধযবমক ও উচ্চ বশো ববভায়গর সবচব জনাব বমা. মাহববু বহায়সন, সমাজকোণ মন্ত্রণালয়য়র অবতবরি সবচব ড. শাহ আলম, 
বসনাবাবহনী ক্রীড়া বনয়ন্ত্রন ববায়ডে র বচয়ারমযান বিয়গবডয়ার বজনায়রল  বমা. মাইন উবিন, স্চয়ােমোন অে গভবণোং ববডস অব কযায়ডট 
কয়লয়জস এর প্রছেছনছয বল. কয়ণেল বতাফায়য়ল, যবু ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়য়র অবতবরি সবচব জনাব বমা. আয়নায়ার বহায়সন, ঢাকা ববভায়গর 
ববভগীয় কবমশনার জনাব বমা. বমাস্তাবফজরু রহমান, ক্রীড়া পবরদপ্তয়রর পবরচালক জনাব বমাহা. বমাবমনরু রহমান (অবতবরি সবচব), 
জাতীয় ক্রীড়া পবরষয়দর সবচব জনাব বমা. মাসদু কবরম, জাতীয় ববশ্বববদযালয়য়র প্রবতবনবধ প্রয়ফসর ড. বমা. মবনরজু্জামান, ববশ্বববদযালয় 
মঞ্জবুর কবমশয়নর প্রবতবনবধ ঢাকা ববশ্বববদযালয়য়র অধযাপক ড. বমা. আফতাব আলী বশখ্ ও বাাংলায়দশ অবলবিক এয়সাবসয়য়শয়নর মহাসবচব 
জনাব সসয়দ শায়হদ বরজা।      

 


