
০৮ সে র ২০১৭ তািরেখর কায ম 
সু ত মুখািজ কােপ িবেকএসিপ‘র মীলা ফুটবল দল কায়াটার ফাইনােল 

 
িবেকএসিপ অনূ -১৭ মীলা ফুটবল দল ভারেত অনুি ত সু ত মুখািজ কাপ আ জািতক ফুটবল 
িতেযািগতা-২০১৭ এর কায়াটার ফাইনাল খলার যাগ তা অজন কেরেছ। িদ ীর আমেবদকার িডয়ােম 
িবেকএসিপ তােদর ি তীয় খলায় িদ ীেক ৫-০ গােলর ব বধােন পরািজত কের প চ াি য়ন হেয়েছ। 
মু ার হ াি েক িবেকএসিপ এ সহজ জয় পায়। অপর ২  গাল কেরন িরতু পণা চাকমা (২৯ িমিনট) ও 
শােহদা (৫৭ িমিনট) । মু া খলার ২২, ৪৩ ও ৪৭ িমিনেট গাল িতন  কেরন। িবেকএসিপ’র কৃিত 
াইকার মু া থম খলায়ও ২  গাল কেরন। খলায় িবেকএসিপ’র গালর কেক তমন কান ক ন 

পরী ার স ূখীন হেত হয়িন। ি মীলা দল  সু ত কােপ এবার িনেয় ি তীয়বােরর মত অংশ িনে । ১৮ 
সদস  িবিশ  এ দেল ১৬ জন থেলায়াড়, কাচ ও ম ােনজার রেয়েছন। টুনােমে  মাট ৩২  দল ৮  
েপ অংশ িনে । দেলর মেনজার ও কােচর দািয়ে  আেছন যথা েম মা. শাহীনুল হক ও জয়া চাকমা। 

উে খ  িবেকএসিপ’র ি মীলা দল গত বছর এ টুনােমে  থমবােরর মত অংশ িনেয় কায়াটার ফাইনাল 
খলার যাগ তা অজন কের। মীলা দল  সু ত কােপ বাংলােদেশর হেয় িতিনিধ  করেছ। 
 

 
 

  



০৭ সে র ২০১৭ তািরেখর কায ম 
সু ত মুখািজ কাপ ফুটবেল িবেকএসিপ মীলা দেলর ভ সূচনা 

 

িবেকএসিপ অনূ -১৭ মীলা ফুটবল দল ভারেত অনুি ত সু ত মুখািজ কাপ আ জািতক ফুটবল 
িতেযািগতা-২০১৭ এর থম খলায় ভ সূচনা কেরেছ । িদ ীর আমেবদকার িডয়ােম িবেকএসিপ তােদর 
থম খলায় ি পুরােক ৫-০ গােলর ব বধােন পরািজত কের পণূ ৩ পেয়  অজন কের। খলার থম 
িমিনেটই িবেকএসিপ িরপার দয়া গােল ১-০’ ত িলড িনেয় নয়। এরফেল িবেকএসিপ খলায় স ূণ াধান  
িব ার কের খেল।এর পর রহানা (২৬ ও ৪৫ িমিনেট) এবং মু া (৫২ ও ৬০ িমিনেট)আরও ৪  গাল 
কের দলেক টুনােমে র সচূনা জয় এেন দন। ি পুরা খলায় িফের আসার চ া করেলও িবেকএসিপ’র 
র ণভােগর দৃঢ়তায় তা সফল হয়িন। িবেকএসিপ ি মীলা দল  ি তীয়বােরর মত এ টুনােমে  অংশ িনে । 
আগামীকাল িবেকএসিপ তােদর ি তীয় খলায় িদ ীর িবপে  মােঠ নামেব। ১৮ সদস  িবিশ  এ দেল ১৬ 
জন থেলায়াড়, কাচ ও ম ােনজার রেয়েছন। টুনােমে  মাট ৩২  দল ৮  েপ অংশ িনে । 
দেলর মেনজার ও কােচর দািয়ে  আেছন যথা েম মা. শাহীনুল হক ও জয়া চাকমা। উে খ  িবেকএসিপ’র 
ি মীলা দল গত বছর এ টুনােমে  থমবােরর মত অংশ িনেয় কায়াটার ফাইনাল খলার যাগ তা অজন 
কের। মীলা দল  সু ত কােপ বাংলােদেশর হেয় িতিনিধ  করেছ। 

 

 
  



বাে টবল টুনােমে  নপােলর িব ে  বাংলােদেশর ি তীয় জয় 
 

নপােল অনুি ত সাউথ এিশয়ান বাে টবল অ ােসািসেয়শন (সাবা) অনূ -১৬ (বালক) বাে টবল 
চ াি য়নিশপ-২০১৭ এর ি তীয় খলায় বাংলােদশ অনূ -১৬ বাে টবল দল াগিতক নপালেক ৬৮-৫৭ 
পেয়ে র ব বধােন পরািজত কের তৃতীয় খলায় ি তীয় জয় পেয়েছ।েখলা  িছল অত  িত ীতাপুণ ও 
আকষনীয়। বাংলােদশ দল তােদর ি তীয় খলায় শি শালী ভারেতর িনকট ৮৩-৬৪ পেয়ে  পরািজত হয়। 
টুনােম  চলেব আগামী ৯ সে র পয ।  এ টুনােমে  বাংলােদশ ছাড়াও অংশ িনেয়েছ ভুটান, মাল ীপ, 
পািক ান, ল া ও াগিতক নপাল। িলগ প িতেত খলা অনুি ত হেব। নপােল যাওয়া ১৬ সদেস র 
বাংলােদশ দেল খেলায়াড় আেছন ১০ জন। ম ােনজার, কাচ, রফাির ও কতকতা ৬ জন। 
উে খ  িবেকএসিপ দল  বাংলােদশ দেলর িতিনিধ  করেছ।  দেলর খেলায়াড়রা হেলন; টুটুল মার িব াস, 
কাজী রাইতুল ইসলাম, তানভীর ধান, শিরফুল ইসলাম, আ ু াহ রাি , সজীব মার দাস, সয়দ সািবদ 
হাসান, মুজািহদ হক, আিমর খান তািজম ও মেহদী হাসান রাি । কমকতারা : ম ােনজার- মাহা দ আলী 
হােসন, কমকতা- আসলাম উি ন, মাইনুল আহসান ম ু, খাই ল আলম ফরহাদ, কাচ- মা. মাহবুবুর 
রহমান ও রফাির- সবুজ িময়া।  

 

 
 

 
  



০৬ সে র ২০১৭ তািরেখর কায ম 
িবেকএসিপ মীলা ফুটবল দেলর সু ত মুখািজ কাপ ফুটবল টুনােমে  অংশ হণ 

 
িবেকএসিপ অনূ -১৭ মীলা ফুটবল দল ভারেত অনিু ত সু ত মুখািজ কাপ আ জািতক ফুটবল 
িতেযািগতা-২০১৭ এ অংশ িনেত এখন িদি েত অব ান করেছ। িবেকএসিপ ি মীলা দল  
ি তীয়বােরর মত এ টুনােমে  অংশ িনে । ১৮ সদস  িবিশ  এ দেল ১৬ জন থেলায়াড়, কাচ 
ও ম ােনজার রেয়েছন। টুনােমে  মাট ৩২  দল ৮  েপ অংশ িনেব।পুল-িজ’ ত িবেকএসিপ 
ছাড়াও রেয়েছ ি পুরা, িদি  ও ম-২৮। আগামীকাল (৭ সে র) িবেকএসিপ তােদর থম 
খলায় ি পুরা এবং ৮ সে র িদি র িবপে  খলেব। প পেবর তৃতীয় ম াচ  ৯ সে র 
অনিু ত হবার কথা রেয়েছ। দেলর মেনজার ও কােচর দািয়ে  আেছন যথা েম মা. শাহীনলু হক 
ও জয়া চাকমা। উে খ  িবেকএসিপ’র ি মীলা দল গত বছর এ টুনােমে  থমবােরর মত অংশ 
িনেয় কায়াটার ফাইনাল খলার যাগ তা অজন কের। মীলা দল  সু ত কােপ বাংলােদেশর হেয় 
িতিনিধ  করেছ। 

 

 
 

  



০৫ সে র ২০১৭ তািরেখর কায ম 
বাে টবেল বাংলােদেশর ভ সূচনা 

 

নপােল অনুি ত সাউথ এিশয়ান বাে টবল অ ােসািসেয়শন (সাবা) অনূ -১৬ (বালক) বাে টবল 
চ াি য়নিশপ-২০১৭ এ বাংলােদশ অনূ -১৬ বাে টবল দল ভ সূচনা কেরেছ।টুনােমে র উে াধনী খলায় 
বাংলােদশ ভুটানেক ১১৭-৪৭ পেয়ে র িবশাল ব বধােন পরািজত কেরেছ। টুনােম  চলেব আগামী ৯ 
সে র পয । এ টুনােমে  বাংলােদশ ছাড়াও অংশ িনেয়েছ ভুটান, মাল ীপ, পািক ান, ল া ও াগিতক 
নপাল। িলগ প িতেত খলা অনুি ত হেব। নপােল যাওয়া ১৬ সদেস র বাংলােদশ দেল খেলায়াড় আেছন 
১০ জন। ম ােনজার, কাচ, রফাির ও কতকতা ৬ জন। বাংলােদশ দেলর খেলায়াড়রা হেলন; টুটুল মার 
িব াস, কাজী রাইতুল ইসলাম, তানভীর ধান, শিরফুল ইসলাম, আ ু াহ রাি , সজীব মার দাস, সয়দ 
সািবদ হাসান, মুজািহদ হক, আিমর খান তািজম ও মেহদী হাসান রাি । কমকতারা : ম ােনজার- 
মাহা দ আলী হােসন, কমকতা- আসলাম উি ন, মাইনুল আহসান ম ,ু খাই ল আলম ফরহাদ, কাচ- 
মা. মাহবুবুর রহমান ও রফাির- সবজু িময়া। উে খ  িবেকএসিপ বাে টবল দল  বাংলােদেশর হেয় 
িতিনিধ  করেছ। 

 

 
  



০১ সে র ২০১৭ তািরেখর কায ম 
সু ত কাপ ফুটবেল িবেকএসিপর িবদায় 

 

িবেকএসিপ অনূ -১৪ ফুটবল দল ভারেতর িদি েত অনিু ত ৫৮তম সু ত মুখাজ  কাপ আ জািতক ফুটবল 
িতেযািগতা-২০১৭ এর কায়াটার ফাইানাল পেব আফগািন ােনর িনকট ১-0 গােল পরািজত হেয় টুনােম  
থেক িবদায় িনেয়েছ। িবেকএসিপ থমােধ এক চ য়া াধান  িব ার কের খলেলও গাল থেক বি ত হয়। 
ি তীয়ােধর েতই রফির িবেকএসিপ’র অিধনায়ক রিকবুলেক লাল কাড দখােল িবেকএসিপ ১০ জেনর 
দেল পিরনত হয়। এ সুেযােগ ি তীয়ােধর ১৭ িমিনেট আফগানেদর হঠাৎ আে ামেন িবেকএসিপ ১-০ গােল 
িপিছেয় যায়। এরপর িবেকএসিপ’র িকেশাররা খলায় িফের আসার জন  আ াণ চ া কের। খলার অি ম 
মূ েত াইকার নািসেরর ব থতায় িবেকএসিপেক ১-০ গােলর পরাজয়েক মেন িনেত হয়। উে খ  িবেকএসিপ 
বতমান চ াি য়ন দল িহেসেব টুনােমে  অংশ িনেয়িছল এবং এবােরর টুনােমে ও অন তম ফবােরট দল িছল 
িবেকএসিপ। প পেব িবেকএসিপ’র িকেশার ফুটবলারেদর খলা দশকেদর আন  িদেলও কায়াটার ফাইনােল 
ভােলা খেলও দল র িবদায় িছল হতাশজনক।  টুনােমে  মাট ৩২  দল ৮  েপ অংশ নয়। পুল- 
‘এইচ’ এ িবেকএসিপ ছাড়াও িছল িসিকম,ডামান এ া  িডউ ও লাি ীপ েদশ।  িবেকএসিপ দেলর মেনজার 
ও কােচর দািয়ে  আেছন যথা েম হাসান আল মাসুদ ও মা: আ ু াহ জািহদ। উে খ  িবেকএসিপ দল  
বাংলােদেশর হেয় িতিনিধ  কেরেছ। 

 


