
সু ত কােপ িবেকএসিপ অপরািজত চ াি য়ন 
 

িদি র আমেবদকার িডয়ােম  অনুি ত সু ত কাপ অনূ -১৪ আ জািতক ফুটবল 
িতেযািগতা-২০১৬ এর চ াি য়ন িবেকএসিপ।  আজেকর ফাইনােল িবেকএসিপ 

টাইে কাের ৪-২ ব বধােন চ ীগড় অনূ  ১৪ দলেক পরািজত কের থমবােরর মত 
চ াি য়ন হবার গৗরব অজন কের।  িনধািরত  ও অিতির  সমেয় খলা  গাল 
শূন  ভােব শষ হয়।   টাইে কাের িবেকএসাপ দেলর হেয় হািববুর, িম ু , দয় ও 
এলমান গাল কেরন।  স ূন খলায় িবেকএসিপ’র ছেলরা চ ীগেড়র  সােথ াধান  
িব ার কের খেলন।   িবেকএসিপ এ টুনােমে  িলগ পযােয় ৩ েত জয় ও ১ েত  
কের এবং সিম ফাইনােল আফগািন ানেক টাইে কাের ৪-২  গােলর ব বধােন 
পরািজত কের ফাইনাল খলার যাগ তা অজন কের।  এর ফেল িবেকএসিপ এ 
টুনােমে  অপরািজত চ াি য়ন।  িত ােনর মহাপিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল মা. 
সামছুর রহমান িবেকএসিপ পিরবােরর প  থেক দেলর সকলেক েভ া ও 
অিভন ন জািনেয়েছন।  দেলর মেনজার ও কােচর দািয়ে  আেছন যথা েম  িম. উ ল 

চ বত  ও জনাব হাসান আল মাসুদ।   উে খ   িবেকএসিপ দল  বাংলােদেশর হেয় িতিনিধ  
করেছ।  
 

   
 

   
  



সু ত কােপর ফাইনােল িবেকএসিপ 
 
িদি র আমেবদকার িডয়ােম অনুি ত সু ত কাপ অনূ -১৪ আ জািতক ফুটবল 
িতেযািগতা-২০১৬ এর ফাইনােল িবেকএসিপ।  আজেকর থম সিম ফাইনােল 

িবেকএসিপ টাইে কাের ৪-২ ব বধােন আফগািন ান অনূ -১৪ দলেক পরািজত কের।  
িনধািরত ও অিতির  সমেয় খলা  গাল শূন  ভােব শষ হয়।  িবেকএসিপ 
টাইে কাের থম ৪  শূ টআউেটর মেধ  ৪ েতই গাল কের জয় িনি ত কের।  
প া ের আফগািন ান ৪ র মেধ  ২  গাল কের।  িবেকএসিপ’র গালর ক িমতু 
িতপে র ২  গাল িফিরেয় িদেয় সকেলর দিৃ  আকষন কেরন।  টাইে কাের 

িবেকএসিপর পে  ইউসুফ উি ন জীবন, তৗিহদুল ইসলাম, হািববুর রহমান ও আ ুল 
কােদর িম ু গাল কের শতভাগ সাফল  দখান।  স ূন খলায় িবেকএসিপ’র ছেলরা 
আফগািন ােনর সােথ াধান  িব ার কের খেলন এবং সহজ ২  গােলর সুেযাগ ন  
কেরন।  আগামী ২৯ তািরখ িবেকএসিপ চি গর ও এনিসিস’র মধ কার িবজয়ী দেলর 
সােথ ফাইনাল খলেব।  িবেকএসিপ দেলর মেনজার ও কােচর দািয়ে  আেছন যথা েম িম. 

উ ল চ বত  ও জনাব হাসান আল মাসুদ।   উে খ  িবেকএসিপ দল  বাংলােদেশর হেয় 
িতিনিধ  করেছ।    

   



   

 

   

  



সু ত কােপর সিম ফাইনােল িবেকএসিপ 
 
িদি র আমেবদকার িডয়ােম অনুি ত সু ত কাপ অনূ -১৪ আ জািতক ফুটবল 
িতেযািগতা-২০১৬ এর আজেকর থম কায়াটার ফাইনােল িবেকএসিপ ১-০ গােলর 

ব বধােন মিনপুর দলেক পরািজত কের থম দল িহেসেব সিমফাইনাল খলার 
যাগ তা অজন কেরেছ।  ানীয় সময় দুপুর ২.০০ ঘ কায় খলা   হয়।  
িবেকএসিপ’র পে  হািববুর রহমান  খলার থমােধর ১৬ িমিনেটর সময় একমা  
গাল  কেরন।  আগামী ২৭ সে র সিমফাইনােল িবেকএসিপ’র িতপ  
আফগািন ান।  ২৯ তািরখ ফাইনাল খলা অনুি ত হেব।  িবেকএসিপ  দেলর মেনজার 
ও কােচর দািয়ে  আেছন িম. উ ল চ বত  ও জনাব হাসান আল মাসুদ।  উে খ  
িবেকএসিপ দল  বাংলােদেশর হেয় িতিনিধ  করেছ।  

   

   

 



সু ত কােপর কায়াটার ফাইনােল িবেকএসিপ 
 

িদি েত  অনিু ত সু ত কাপ অনূ -১৪ আ জািতক ফুটবল িতেযািগতা-
২০১৬ এর  থম রাউে র শষ খলায় িবেকএসিপ ৮-০ গােলর িবশাল 
ব বধােন এএফএস দলেক পরািজত কের কায়াটার  ফাইনেল খলার যাগ তা 
অজন কেরেছ ।  িবেকএসিপ খলার দুই অেধই  ৪  কের মাট ৮  গাল 
দয় ।  গালদাতারা হেলন আলমান (১ ), িম ু (১ ), রািকব (১ ), 
মারসািলন (২ ), জীবন (২ ) ও তৗিহদলু (১ ) ।  আগামীকাল 
কায়াটার ফাইনােল িবেকএসািপ মিনপেুরর সােথ খলেব।  উে খ  ১৮ সদস  
িবিশ  দল  গত ১১ সে র িদি ের উে েশ  ঢাকা ছােড় । টুনােমে  মাট 
৩৫  দল ৮  েপ অংশ িনে  ।  পুল- িব এ িবেকএসিপ ছাড়াও রেয়েছ 
িসিকম, পি ম বাংলা, টাফস ও গায়া েদশ।  িবেকএসিপ  দেলর মেনজার ও 
কােচর দািয়ে  আেছন িম. উ ল চ বত  ও জনাব হাসান আল মাসুদ । 
উে খ  িবেকএসিপ দল  বাংলােদেশর হেয় িতিনিধ  করেছ।  
 

  
  



সৃ ত কােপ িবেকএসিপর কােছ পি মব  ৩-২ গােল পরািজত 
 
 

বাংলােদশ ীড়ািশ া িত ান (িবেকএসিপ) অনূ -১৪ ফুটবল দল ভারেত অনুি ত 
সু ত কাপ আ জািতক ফুটবল িতেযািগতায় িনেজেদর তৃতীয় খলায় আজ রাববার 
িবেকএসিপ ৩-২ গােলর ব বধােন পি মব  দলেক পরািজত কেরেছ।  খলার থমােধ 
িবেকএসিপ রািকব ও িম ু র দয়া গােল ২-০ গােলর ব বধােন এিগেয় গেলও 
ি তীয়ােধ ২-২ গােল সমতা িফিরেয় আেন পি মব  দল ।  খলার ক শষ মুহূেত 
িবেকএসিপর হািববুর জয় সূচক গাল  কের দলেক এক রনীয় িবজয় উপহার 
দন।  থম খলায় িবেকএসিপ ভারেতর গায়া েদেশর সােথ গালশূণ   এবং 
ি তীয় খলায় িসিকম দলেক ৪-০ গােলর ব বধােন পরািজত কের।  আগামীকাল 
সামবার িবেকএসিপ থম রাউে র শষ খলায় টাফস দেলর সােথ খলেব।  উে খ , 
১৮ সদস  িবিশ  দল  গত ১১ সে র ঢাকা ছােড়।  টুনােমে  মাট ৩৫  দল 
আট  েপ অংশ িনে ।  পুল- িব এ িবেকএসিপ ছাড়াও রেয়েছ িসিকম, পি ম 
বাংলা, টাফস ও গায়া েদশ।  িবেকএসিপ দেলর ম ােনজার ও কােচর দািয়ে  
আেছন উ ল চ বত  ও হাসান আল মাসুদ।  
 

 
  



সু ত কােপর ফলাফল 
 
 

িবেকএসিপ অনূ -১৪ ফুটবল দল ভারেত অনুি ত সু ত কাপ আ জািতক 
ফুটবল িতেযািগতা-২০১৬ এর ি তীয় খলায় িসিকম দলেক ৪-০ গােলর 
ব বধােন পরািজত কের ১ম জয় পেয়েছ।  িবেকএসিপর হেয় রািকব 
(অিধনায়ক) থম হ াি ক করার গৗরব অজন কের।  খলার থম হােফ 
িবেকএসিপ রািকেবর দয়া গােল িলড নয়।  এরপর ২য় হােফ  রািকব আরও 
২  গাল কের হ াি ক পূরন কের।  অপর গাল  আেস আেরক সতীথ 
হািববেুরর পা থেক।  গতকােলর ১ম খলায় িবেকএসিপ ভারেতর গায়া েদেশর 
সােথ গালশূণ   কের। আগামী ১৮ সে র িবেকএসিপ তােদর ৩য় খলায় 
পি ম বাংলা দেলর িবপে  মােঠ নামেব। 
 

   
 

   
 
  



 

১২ সে র ২০১৬ থেক ২৫ অে াবর ২০১৬ তািরখ পয  ভারেত অনুে য় সু ত কাপ আ জািতক 
ফুটবল টুণােমে  িবেকএসিপ’র এক  িমলা ফুটবল দল ও দুই  পু ষ ফুটবল দল অংশ হণ করেছ।  

   

   

 



 

 


