
িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ ফুটবল িতেযািগতায়  মা রা চ াি য়ন 

 শষ হেলা ু েদ ফুটবলেরেদর িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ ফুটবল িতেযািগতা -২০১৭ । তৃণমলূ পযায় 
থেক ু েদ মধাবী ফুটবলার অে ষেণর লে  িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক ,খুলনায় বেসিছল এ 
আসর। িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ কে র মােঠ অনিু ত আজেকর ফাইনাল খলায মা রার 

আসাদু ামান ফুটবল একােডিম খুলনার এস,িব আলী ফুটবল একােডিমেক ৭-০ গােলর িবশাল ব বধােন 
পরািজত কের চ াি য়ন হবার গৗরব অজন কের।িবজয়ী দল থমােধ ৪-০ গােলর ব বধােন 
এিগেয় থেক খলা িনেজেদর িনয় েন িনেয় নয় ।ি তীয়ােধ মা রা আরও ৩ গাল কেরেল 
টুনােমে র  দল িহেসেব িনেজেদরেক মান করেত স ম হয় ।মা রা একােডিমর পে  িসফাত 
একাই ৩ গাল কের হ াি ক করার কৃিত  দখান । অন ান  গালদাতারা হেলন িদপু ২ , রাি  
ও সুজন ১  কের গাল কেরন। খলা শেষ খুলনার িবভাগীয় কিমশনার জনাব মা. আবদসু 
সামাদ ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থেক িবজয়ীেদর পুর ার দান কেরন ।এ সময় িবেশষ 
অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন খুলনা জলা ফুটবল এ ােসািসেয়শেনর সভাপিত জনাব এ াড. মাঃ 
সাইফুল ইসলাম ও ঢাকা িবেকএসিপ’র উপ-পিরচালক ( িশ ণ) িমেসস শামীমা সা ার িমম ু । 
আরও উপি ত িছেলন খুলনা আঞিলক িশ ণ কে র ভার া  উপ-পিরচালক ও টুনােমে র 
সম য়কারী জনাব মাঃ শাহাদত হােসন ও কাচগণ। উে খ  টুনােমে  মাট ৯  দল অংশ াহণ 
কের। দল েলা হেলা ; াটস লাইফ ফুটবল একােডিম( ি য়া), জলা ফুটবল এ ােসািসেয়শন 
(বােগরহাট), আসাদু ামান ফুটবল একােডিম(মা রা), আলহা  নরু ইসলাম ফুটবল 
একােডিমেক(যেশার),িঝনাইদহ ফুটবল একােডিম, এস,িব আলী ফুটবল একােডিম(খুলনা), রায়পুর 
জাগরনী াব ও একােডিম( মেহরপুর), মুি  ওয়ািলউর রহমান ফুটবল একােডিম(নড়াইল) ও 
শ ামনগর ফুটবল একােডিম(সাত ীরা)।   

 

 



িবেকএসিপ তৃণমূল কাপ ফুটবল িতেযািগতায় খুলনা ও মা রা ফাইনােল 

  

তৃণমলূ পযায় থেক ু েদ মধাবী ফুটবলার অে ষেণ িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক ,খুলনায় 
িবেকএসিপ তৃণমূল কাপ ফুটবল িতেযািগতা চলেছ। খুলনা িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ কে র 
মােঠ অনিু ত ি তীয় সিমফাইনােল াগিতক খুলনার এস,িব আলী ফুটবল একােডিম ৩-০ গােলর 
ব বধােন নড়াইেলর মিু  ওয়ািলউর রহমান ফুটবল একােডিমেক পরািজত কের ফাইনােল খলার 
যাগ তা অজন কের। খুলনা একােডিমর তানিজম একাই ৩ গাল ক র হ াি ক করার কৃিত  
দখান। আগামীকাল খুলনার এস,িব আলী ফুটবল একােডিম ও মা রার আসাদু ামান ফুটবল 
একােডিম দেলর মেধ  ফাইনিল খলা অনিু ত হেব। ফাইনাল খলায় খুলনার িবভাগীয় কিমশনার 
জনাব মা. আবদসু সামাদ ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন বেল স িত াপন কেরেছন। 
এছাড়া িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন খুলনা জলা ফুটবল এ ােসািসেয়শেনর সভাপিত 
জনাব এ াড. মাঃ সাইফুল ইসলাম ও ঢাকা িবেকএসিপ’র উপ-পিরচালক ( িশ ণ) িমেসস শামীমা 
সা ার িমম।ু টুনােমে র সম য়কারী িহেসেব দািয়  পালন করেছন িবেকএসিপ আঞিলক িশ ণ 
ক , খুলনার ভার া  উপ-পিরচালক জনাব মাঃ শাহাদত হােসন। উে খ  টুনােমে  মাট ৯  
দল অংশ াহণ করেছ । দল েলা হেলা ; াটস লাইফ ফুটবল একােডিম( ি য়া), জলা ফুটবল 
এ ােসািসেয়শন (বােগরহাট), আসাদু ামান ফুটবল একােডিম(মা রা), আলহা  নরু ইসলাম ফুটবল 
একােডিমেক(যেশার),িঝনাইদহ ফুটবল একােডিম, এস,িব আলী ফুটবল একােডিম(খুলনা), রায়পুর 
জাগরনী াব ও একােডিম( মেহরপুর), মিু  ওয়ািলউর রহমান ফুটবল একােডিম(নড়াইল) ও 
শ ামনগর ফুটবল একােডিম(সাত ীরা)।  

 

  

  



 িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ ফুটবল িতেযািগতায় মা রা ফাইনােল 

  
তৃণমলূ পযায় থেক ু েদ মধাবী ফুটবলার অে ষেণ িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক ,খুলনায় 
িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ ফুটবল িতেযািগতা  হেয়েছ। খুলনা িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ 
কে র মােঠ অনিু ত তৃতীয়  িদেনর খলায় মা রার আসাদু ামান ফুটবল একােডিম িঝনাইদহ 
ফুটবল একােডিম দেলর সােথ ওয়াক ওভার পেয় ফাইনােল উ ীণ হয়। আগামীকােলর খুলনার এস,িব 
আলী ফুটবল একােডিম ও নড়াইেলর  মিু  ওয়ািলউর রহমান ফুটবল একােডম দেলর মধ কার সিম 
ফাইনাল খলার িবজয়ী দেলর সােথ মা রা একােডিম দল  ফাইনাল খলেব। গত ২৯ মাচ িবেকেল 
িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ (অনূ -১৩) ফুটবল টুণােম -২০১৭ এর এর ভ উে াধন 
কেরন  খুলনার জলা শাসক জনাব নাজমলু আহসান িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন খুলনা 
জলা ফুটবল এেসািসেয়শেনর সভাপিত জনাব এ াড. মাঃ সাইফুল ইসলাম, িবেশষ অিতিথ িহেসেব 
আেরা উপি ত  িছেলন িবেকএসিপ, ঢাকার উপ-পিরচালক ( িশ ণ) িমেসস শামীমা সা ার িমমু 
ও িবেকএসিপ’ন ফুটবল িবভােগর িচফ কাচ িম. উ ল চ বত  । এ সময় টুনােমে র সম য়কারী 
িবেকএসিপ আঞিলক িশ ণ ক , খুলনার ভার া  উপ-পিরচালক জনাব মাঃ শাহাদত হােসন 
উপি ত িছেলন। টুণােমে  মাট ৯  দল অংশ াহণ করেছ। দল েলা হেলা ; াটস লাইফ ফুটবল 
একােডিম( ি য়া), জলা ফুটবল এ ােসািসেয়শন (বােগরহাট), আসাদু ামান ফুটবল 
একােডিম(মা রা), আলহা  নরু ইসলাম ফুটবল একােডিমেক (যেশার), িঝনাইদহ ফুটবল 
একােডিম, এস,িব আলী ফুটবল একােডিম(খুলনা), রায়পুর জাগরনী াব ও একােডিম( মেহরপুর), 
মিু  ওয়ািলউর রহমান ফুটবল একােডিম(নড়াইল) ও শ ামনগর ফুটবল 
একােডিম(সাত ীরা)।আগামী ২ এি ল িতেযািগতার ফাইনাল খলা অনিু ত হেব। 

  



২য় িদেন  িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ ফুটবল িতেযািগতা-২০১৭  

  
তৃণমলূ পযায় থেক ু েদ মধাবী ফুটবলার অে ষেণ িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক ,খুলনায় 
িবেকএসিপ তৃণমূল কাপ ফুটবল ি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 মিু  ওয়ািলউর রহমান ফুটবল 
একােডিম, নড়াইল ২-০ গােলর ব বধােন শ ামনগর ফুটবল একােডিম, সাত ীরােক পরািজত কের 
ভ সূচনা কের। িবজয়ী দেলর পে  িচ য় গাল ২  কেরন। গতকাল িবেকেল িবেকএসিপ তৃণমলূ 

কাপ (অনূ -১৩) ফুটবল টুণােম -২০১৭ এর এর ভ উে াধন কেরন  খুলনার জলা শাসক 
জনাব নাজমলু আহসান িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন খুলনা জলা ফুটবল এেসািসেয়শেনর 
সভাপিত জনাব এ াড. মাঃ সাইফুল ইসলাম, িবেশষ অিতিথ িহেসেব আেরা উপি ত  িছেলন 
িবেকএসিপ, ঢাকার উপ-পিরচালক ( িশ ণ) িমেসস শামীমা সা ার িমম ুও িবেকএসিপ’ন ফুটবল 
িবভােগর িচফ কাচ িম. উ ল চ বত  । এ সময় টুনােমে র সম য়কারী িবেকএসিপ আঞিলক 
িশ ণ ক , খুলনার ভার া  উপ-পিরচালক জনাব মাঃ শাহাদত হােসন উপি ত িছেলন। 
টুণােমে  মাট ৯  দল অংশ াহণ করেছ। দল েলা হেলা ; াটস লাইফ ফুটবল 
একােডিম( ি য়া), জলা ফুটবল এ ােসািসেয়শন (বােগরহাট), আসাদু ামান ফুটবল 
একােডিম(মা রা), আলহা  নরু ইসলাম ফুটবল একােডিমেক(যেশার),িঝনাইদহ ফুটবল একােডিম, 
এস,িব আলী ফুটবল একােডিম(খুলনা), রায়পুর জাগরনী াব ও একােডিম( মেহরপুর), মুি  
ওয়ািলউর রহমান ফুটবল একােডিম(নড়াইল) ও শ ামনগর ফুটবল একােডিম(সাত ীরা)। আগামী 
২ এি ল িতেযািগতার ফাইনাল খলা অনিু ত হেব। 

 



িবেকএসিপ তৃণমূল কাপ ফুটবল িতেযািগতা-২০১৭ এর ভ উে াধন 

  
তৃণমলূ পযায় থেক ু েদ মধাবী ফুটবলার অে ষেণ িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ ক , খুলনায় 
িবেকএসিপ তৃণমলূ কাপ ফুটবল িতেযািগতা  হেয়েছ। খুলনা িবেকএসিপ আ িলক িশ ণ 
কে র মােঠ অনুি ত উে াধনী খলায় মা রার আসাদু ামান ফুটবল একােডিম ৩-২ গােলর 
ব বধােন যেশােরর আলহা  নরু ইসলাম ফুটবল 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 তৃণমলূ কাপ (অনূ -১৩) ফুটবল টুণােম -
২০১৭ এর এর ভ উে াধন কেরন অনু ােনর ধান অিতিথ ও খুলনা জলা শাসক জনাব 
নাজমলু আহসান, িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন খুলনা জলা ফুটবর এেসািসেয়শেনর 
সভাপিত জনাব এ াড. মাঃ সাইফুল ইসলাম, িবেশষ অিতিথ িহেসেব আেরা উপি ত  িছেলন 
িবেকএসিপ, ঢাকার উপ-পিরচালক ( িশ ণ) িমেসস শামীমা সা ার িমম ুও িবেকএসিপ’র ফুটবল 
িবভােগর িচফ কাচ িম. উ ল চ বত  । এ সময় টুনােমে র সম য়কারী িবেকএসিপ আঞিলক 
িশ ণ ক , খুলনার ভার া  উপ-পিরচালক জনাব মাঃ শাহাদত হােসন উপি ত িছেলন। 
টুণােমে  মাট ৯  দল অংশ াহণ করেছ। দল েলা হেলা: াটস লাইফ ফুটবল 
একােডিম( ি য়া), জলা ফুটবল এ ােসািসেয়শন (বােগরহাট), আসাদু ামান ফুটবল একােডিম 
(মা রা), আলহা  নরু ইসলাম ফুটবল একােডিমেক(যেশার),িঝনাইদহ ফুটবল একােডিম, এস,িব 
আলী ফুটবল একােডিম(খুলনা), রায়পুর জাগরনী াব ও একােডিম( মেহরপুর), মিু  ওয়ািলউর 
রহমান ফুটবল একােডিম(নড়াইল) ও শ ামনগর ফুটবল একােডিম(সাত ীরা)। আগামী ০২ এি ল 
িতেযািগতার ফাইনাল খলা অনিু ত হেব। 

   

 


