
িবেকএসিপ কাপ তৃণমলূ ি েকট িতেযািগতায় িদনাজপুর চ াি য়ন 

  

তৃণমলূ পযায় থেক ু েদ মধাবী ি েকটার অে ষেণ িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , িদনাজপুের 
আজ ফাইনাল খলা অনিু 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. নাজমলু 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। 

 

 
 

 
  



িদনাজপেুর িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ ি েকেট দ’ু  সিম ফাইনাল 

  

তৃণমূল পযায় থেক ু েদ মধাবী ি েকটার অে ষেণ িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , 
িদনাজপুের আজ দ’ু  সিম ফাইনাল খলা অনুিষ।ঠত হয় । থম সিমেত িদনাজপুর জলা 
দল ৯উইেকেট লালমিনরহাট জলা দলেক পরািজত কের থম দল িহেসেব ফাইনােল উেঠ । 
লালমিনরহাট থেম ব াট কের িনধািরত ২০ ওভাের ৬২/১০ রান কের। জবােব িদনাজপুর 
 ১৫ ওভাের ৬৪/১ রান কের জেয়র লে  পৗঁেছ যায় । ম ান অফ দ া ম ােচর পুর ার পান 
িদনাজপুেরর সিলম। 

  

ি 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 মজমুদার 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 । 

 
  



িদনাজপেুর িবেকএসিপ তৃণমূল কাপ ি েকটর ষ  িদন 
  
তৃণমলূ 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 মজমুদার 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, 
নওগা,ঁ সয়দপুর, জয়পুরহাট, রাজশাহী, িদনাজপুর একােডিম ও িদনাজপুর ইয়ং টাইগাস।  

 
  



িদনাজপেুর িবেকএসিপ তৃণমূল কাপ ি েকটর প মিদন 

  

তৃণমূল 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 মজমুদার 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 ি ঃ 

িদনাজপেুর িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ ি েকট 
  
তৃণমলূ পযায় থেক ু েদ মধাবী ি েকটার অে ষেণ িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , িদনাজপুের 

 হেয়েছ িবেকএসিপ তৃণমলূ 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 মজমুদার 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। 

  
 

  



 

 

 

 
 


