বাফু ফফ প্রেসিফেন্ট-এর বক্তবয

গত বছর সেফিম্বফর ফু টবল প্রেফেলপফেন্ট প্রোগ্রাফের তৃ তীয় পর্যাফয়র কাজ শুরু হফয়ফছ। এর আওতায় ২০২০ িাল পর্যন্ত ফু টবফলর িােসগ্রক উন্নয়ফের জেয র্াবতীয়
কার্যক্রে হাফত প্রেয়া হফব। এফেফে ইফতােফযযই েতু ে পদফেপ প্রেয়া হফয়ফছ। এই পসরকল্পো িঠিকোফব বাস্তবায়ফে আোফদর এখফো অফেক পথ পাসি সদফত হফব।
আজফকর এই সিসফিংফয়র োযযফে আসে প্রদফের জেগণফক ফু টবল িিংক্রান্ত কার্যক্রে, উন্নয়ে েকল্প এবিং অজযে িম্পফকয জাোফত চাই। এরপর থাকফব েফনাত্তর পবয।

জাতীয় পুরুষ ফু টবল দল

চলোে সকছু সদফয় শুরু করা র্াক। িম্প্রসত জাতীয় পুরুষ দফলর জেয িাোর সবফকএিসপফত সবফেষ কসিেসেিং কযাফম্পর আফয়াজে করা হফয়ফছ। এই কযাফম্পর োযযফে
েথেবাফরর েফতা প্রখফলায়ািফদর োরীসরক সদকগুফলা পর্যফবেণ করা হফব। ১২ সদেবযাপী এই কযাফম্প েফতযক প্রখফলায়ািফকই সবসেন্ন কযাটাগসরর সফটফেি প্রটস্ট সদফত
হফব র্ার োযযফে তার গুরুত্বপূণয তথয িিংগ্রহ করফবা আেরা। সবজ্ঞােিম্মতোফব আফয়াসজত এই েসক্রয়ার আওতায় বাছাইকৃত ৬২ জে প্রখফলায়াি িম্পফকয তথয-উপাত্ত
িিংগ্রহ করার কাজ চলফছ র্া দল সেবযাচফের প্রেফে গুরুত্বপূ ণয েূসেকা রাখফব। এর পাোপাসে এ যরফের তথয সবফেষণ কফর দল গিার আফগ ক্লাবগুফলাও সেসদয ষ্ট
প্রখফলায়াফির িােথযয িম্পফকয জােফত পারফব। এ যরফের উফদযাফগর োযযফে সবফদেীফদর িফে আোফদর প্রখফলায়ািফদর তু লোয় আোফদর প্রখফলায়ািরা প্রকাথায় তা সেণযয়
করাটাও িহজ হফব। এ সবষফয় প্রখফলায়ািরা অতযন্ত ইসতবাচক এবিং এর োযযফে তারা বযাপকোফব উপকৃত হফব।

জাপাে টুেযাফেন্ট

বািংলাফদে অেূ র্ধ্য ১৬ েেীলা ফু টবল দল বতয োফে জাপাফের প্রজ সগ্রে িাকাই টুেযাফেন্ট প্রখলফছ। এই টুেযাফেফন্ট সবসেন্ন আন্তজযাসতক ও জাপাসেজ একাফেসের প্রবে
কফয়কটি েেীলা দল অিংেগ্রহণ কফরফছ। বতয োফে অেূর্ধ্য ১৬প্রেফয়রা প্রজএফএ েযােোল প্রিন্টাফরর আওতায় ওিাকায় সিে কযাফম্প অবস্থাে করফছ। এর োযযফে প্রজ
সলফগর প্রপোদার ক্লাবগুফলার প্রখফলায়ািফদর পাোপাসে জাপাফের জাতীয় পুরুষ ও োরী দফলর িদিযফদর িিংস্পফেয সকছু সদে কাটাফত পারফব অেূর্ধ্য ১৬ দফলর প্রেফয়রা।
বলাই বাহুলয, বািংলাফদে েেীলা জাতীয় দফলর েসবষযত সহফিফব সবফবসচত এই প্রেফয়ফদর জেয এ অসেজ্ঞতা প্রবে কাফজ আিফব। আসে আেফের িাফথ জাোসি প্রর্
ইফতােফযযই িফফর সেফজফদর েস্তুসত েযাফচ িাকাই একফেসেফক ২-১ প্রগাফল হাসরফয়ফছ আোফদর প্রেফয়রা। ফু টবল উন্নয়ফের তৃ তীয় পর্যাফয় এ যরফের কার্যক্রে প্রবসে
কফর আফয়াজে করা হফব। এফেফে ২০১৭-এর প্রিফেম্বফর থাইলযাফি অেু সিত হফত চলা অেূর্ধ্য ১৭ সবশ্বকাফপর বাছাইপবযফক েূ ল লেয প্ররফখ িব পসরকল্পো িাজাফো
হফয়ফছ।

জাতীয় েেীলা ফু টবল দল

সকছু সদে আফগ িাফ চযাসম্পয়েসেফপ রাোিয আপ হফয়ফছ বািংলাফদে জাতীয় োরী ফু টবল দল। এ পর্যাফয়র েসতফর্াসগতায় এটিই জাতীয় োরী দফলর প্রিরা িাফলয।
ফাইোফলর আগ পর্যন্ত অপরাসজত থাকা সকিংবা গ্রুপ পর্যাফয় েসক্তোলী োরফতর িফে প্রগালেূ েয ি এই দলটির িােথযয ও দৃঢ় োেসিকতা েকাে কফর। আফরা একটি

গুরুত্বপূণয সবষয় হফলা ফাইোফলর আগ পর্যন্ত এ দলটি একটি প্রগালও খায়সে এবিং ফাইোফলও তাফদর পারফরেযান্স েেিংিেীয় সছল। দলটির েূ ল একাদফের আটজেই
অেূর্ধ্য ১৬ দফলর িদিয র্া আোফদর েসবষযফত আফরা েসক্তোলী জাতীয় দল গিার স্বপ্ন প্রদখাফি।

িু পার েখ কাপ-োফলসেয়া

োফলসেয়ায় অেুসিত িু পার েখ কাফপ অেূ র্ধ্য ১৪ প্রছফলফদর িাফলয আোফদর জেয প্রগৌরব বফয় এফেফছ। েসতফর্াগীতার প্রেট পফবয চযাসম্পয়ে বািংলাফদে দলটি সবশ্ব
ফু টবফলর পরাক্রেোলী কফয়কটি দলফক হারায়।
গত িপ্তাফহ আসে সেজ বািায় দাওয়াত সদফয় এই অেূর্ধ্য ১৪ ও অেূর্ধ্য ১৬ প্রেফয় দলফক অসেেেে জাসেফয়সছ র্াফত কফর তারা েসবষযফত আফরা োল করার অেুফেরণা
পায়।
ফু টবফলর িােসগ্রক উন্নয়ফের জেয এই েসতোবে প্রখফলায়ািফদর িঠিক োফব পসরচর্যা করাটা বতয োফে আোফদর অেযতে েযাে লেয।

এসলট প্ররফাসর প্রেফেলপফেন্ট এবিং প্রকাচ এেু ফকেে

ফু টবল উন্নয়ফের জেয পূবযফ াসষত আটটি প্রেফেলপফেন্ট সপলাফরর আওতায় প্রবে সকছু পদফেপ হাফত সেফয়সছ আেরা। এর অিংে সহফিফব প্ররফাসর এবিং প্রকাচফদর জেয
কার্যক্রে আফয়াজে করা হফি।
গত ৪ প্রথফক ৮ সেফিম্বর সফফা অসফসিয়াল ইিোইল আদোে আলহাসফর তত্ত্বাবযাফে এসলট প্ররফাসর প্রকািয আফয়াজে করা হয়। ২ জে োরীিহ প্রোট ৪০ জে প্ররফাসর
এফত অিংেগ্রহণ কফরে।
এছািা এই প্রফব্রুয়াসরফত স্থােীয় প্রকাচফদর জেয োথসেকোফব ক্লাি এ, সব এবিং সি- এই সতে প্রলফেফলর প্রকািয আফয়াজে করা হফব। এ যরফের ওয়াকয েফপর োযযফে
ফু টবল প্রকাসচিং িাটিযসফফকট সরেযাসলফেেফের পাোপাসে স্থােীয় প্রকাচরা সেফজফদর জ্ঞাে বৃ সি করারও িু ফর্াগ পাফবে।
২০১৭ িাল জু ফিই িবযস্তফরর ফু টবফল প্রকাসচিং প্রকাফিযর জেয এফকর পর এক কেযিূসচ হাফত প্রেয়া হফব। িব পর্যাফয় প্রকাচফদর গুণগত োে উন্নয়ফের জেয সবসেফয়াফগর
উপর আেরা সবফেষ েজর সদসি। সেসেত ও দে প্রকাচফদর োযযফে আফরা োল োফের প্রখফলায়াি ততসর করা িম্ভব বফল আসে েফে কসর।

অনূর্ধ্ব ১৫ প্রতিভা প্রতিয়া

িৃ ণমূ লে অনূর্ধ্ব ১৫ পর্বালয়র খেলোয়াড়লের প্রতিক্ষলণর জলনে আমালের খ ালেরা ইতিমলযে খজো ও উপলজোগুলোলি াজ শুরু লরলে। িৃ ণমূ লে ফু টবে উন্নয়লন
এই খ ালেরা অিেন্ত গুরুত্বপূণব। এই প্রতিক্ষলণ খেিজু লড় িারা সতিয়ভালব অংি তনলয়লেন। িাাঁলের তনরেস প্রলেষ্টার মাযেলম ভতবষ্েলির জলনেই আমরা এই পর্বালয়র
প্রতিবাভান খেলোয়াড় িনাক্ত রলি খপলরতে।

ক্লাব লাইফিসন্সিং

ক্লাব লাইফিসন্সিং েীসতোলাগুফলা আফরা িু স্পষ্ট করার লফেয আেরা সবসপএল ও সবসিএল-এ অিংেগ্রহণ করা ক্লাবগুফলার িফে আফলাচো শুরু কফরসছ। এই ওয়াকয েফপ এ
প্রেৌিু ফের সফেবযাফকর পাোপাসে আগােী ২০১৭-১৮ সিজফের জেযও ক্লাবগুফলার কাছ প্রথফক েতােত প্রেয়া হফি। এসেয়াে ফু টবল কেফফোফরেে-এর ক্লাব লাইফিন্স
েীসতোলার িফে িােঞ্জিয প্ররফখ বাফু ফফর কার্যক্রে এসগফয় সেফয় র্াওয়ার জেয এই ওয়াকয েপটি কার্যকর েূসেকা রাখফব। ক্লাব োইলসতসং এর বোপালর এফতসএর খেল
সু স্পষ্ট তে তনলেব িনা খেয়া হলয়লে এবং ২০১৮ সালের মলযে সব ক্লাবল ই খস অনু র্ায়ী তনলজলের অব াঠালমা গলড় িু েলি বো হলয়লে। এ েলক্ষে বাফু লফ খেলির
ক্লাবগুলোর সলে এ সালে াজ রলব।

টুেযাফেন্ট

েতু ে প্রখফলায়াি, প্রকাচ, প্ররফাসর এবিং ফু টবফলর উন্নয়ফে সেফয়াসজত কেী ততসর করার জেয স্থােীয় সলগ এবিং সবসেন্ন েসতফর্াসগতার প্রকাফো সবকল্প প্রেই।
‘Competition drives development’ েীসতফক িােফে প্ররফখই এতসদে যফর ফু টবল উন্নয়ে কেযিূসচ বাস্তবায়ে করা হফয়ফছ। গত সেফিম্বফর বাফু ফফ
িফলোফব অেূর্ধ্য ১৪ েেীলা ফু টবল চযাসম্পয়েসেপ আফয়াজে কফরফছ র্ার োযযফে েসবষযফত েতু ে েতু ে প্রখফলায়াি উফে আিফব বফল আসে সবশ্বাি কসর।
এছািা ১২টি দফলর অিংেগ্রহফণ প্রজসব বািংলাফদে সেসেয়ার সলগ আফয়াজে করা হফয়ফছ প্রর্খাফে েফতযকটি দল ২২টি কফর েযাচ প্রখফলফছ। ৮টি দফলর অিংেগ্রহফণ োফিযল
চযাসম্পয়েসেপ সলগও সেফিম্বফর প্রেষ হফয়ফছ। ১২টি দফলর অিংেগ্রহফণ িাইফ পাওয়ার প্রটক সিতীয় সবোগ ফু টবল চযাসম্পয়েসেপও িফলোফব আফয়াজে করা হফয়ফছ।

বাফু ফফ অবকাোফো উন্নয়ে

আেরা িবাই জােতাে প্রর্ ফু টবফলর হারাফো সদে সফসরফয় আেফত হফল আোফদর আফরা িফচষ্ট হফত হফব। প্রদফের োেুফষর কাফছ ফু টবলফক প্রপৌৌঁফছ সদফত িবযস্তফর
প্রপোদার উফদযাফগর েফয়াজে সছল। এজেয সবফেষজ্ঞ বযসক্তবগয সেফয়াগ প্রদয়ার েফয়াজে সছল। আসে সেসিত প্রফোফরেফে েতু ে সবফেষ কফর সবফদেী সবফেষজ্ঞফদর েয়াি
আোফদর জেয িু ফল বফয় আেফছ।
প্রটকসেকযাল সেফরক্টর পল স্মসলর অফেকগুফলা দাসয়ফত্বর একটি বািংলাফদফের ফু টবফলর িােসগ্রক উন্নয়ফে েূসেকা রাখা। তার অসেজ্ঞতার আফলাফক ফু টবফলর উন্নয়ফের
সদফক আোফদর র্াো িু গে হফব বফল েফে কসর। েযাে প্রগালসকসপিং প্রকাচ রায়াে িযািফফােয-এর দাসয়ত্ব বািংলাফদফের েসতটি বয়িসেসত্তক দফলর প্রগালসকপারফক েসেেে
প্রদয়া। তফব আোফদর এই সবফেষজ্ঞফদর অেযতে দাসয়ত্ব বািংলাফদে োরী ফু টবল দফলর েযাে প্রকাচ প্রগালাে রব্বােী প্রছাটে ও তার িহকারী োহবু বুল আলে সলটুফদর েত
র্ারা আফছে তাফদর র্থার্থ িহায়তা প্রদয়া। এরই আওতায়, প্রছাটে এবিং সলটু িহ এই দুজে বতয োফে জাপাফে আফছে। উফেখয েেীলা দফলর িাফ পারফফেযন্স এবিং অ১৬ েেীলা দফলর এ এফ সি প্রকায়াসলফায়ার প্রজতার কৃসতত্ব প্রছাটে এবিং সলটুর েত প্রকাচফদর। তাফদর র্থার্থ িহফর্াসগতা প্রদফব আোফদর সবফেষজ্ঞরা।

েসবষযত লেয

বািংলাফদফের েত ফু টবল পাগল প্রদফে েসতটি েক্তই তাফদর প্রদেফক সবশ্ব ফু টবফলর উচ্চতে পর্যাফয় প্রখলফত প্রদখফত চায়। েসবষযফতর লেয সহফিফব জাতীয় োরী
দলফক েফে সেফয় প্রর্ফত চাই। বতয োে অেূ র্ধ্য ১৬ েেীলাদলফক স ফর আোফদর এ যরফের লেয রফয়ফছ। তফব োথসেক োফব আগােী প্রিফেম্বফর অেু সিতবয অেূ র্ধ্য ১৭
ওয়ার্ল্যকাফপর বাছাইপফবযর কথা বলফবা। এর জেয প্রেফয়ফদর এখে প্রথফকই েস্তুত করা হফি।
অেযােয লফেযর েফযয প্রখফলায়ািফদর োরীসরক, োেসিক, প্রটকসেকাল সদক িহ িােসগ্রক উন্নয়ফের জেয োো প্রোগ্রাে আফয়াজফের পসরকল্পো রফয়ফছ। োথসেকোফব
অেূর্ধ্য ২০ দফলর ২০১৮ ও ২০২০ সবশ্বকাফপর বাছাই পবয প্রপফরাফো এবিং ২০১৮ িাফ চযাসম্পয়েসেফপ োল ফলাফলফকই েসবষযত লেয প্রেফে এফগাফবা আেরা।
খেলেলের অনূর্ধ্ব ১৪, ১৬ এবং ১৯ পর্বালয়র প্রতিভাবান ফু টবোরলের ঠি ভালব গলড় খিাো আমালের অনেিম প্রযান েক্ষে। আমরা িালের সাফ এবং অনূর্ধ্ব ১৪, ১৬,
১৯ এবং ২৩ পর্বালয় ভাে ফোফে রলি খেেলি োই।
সামলন র্িই বাযা আসু না খ লনা, আমরা পতর ল্পনা খেল দূলর সলর র্াবনা। উপর্ু ক্ত পতরলবলি খসরা খ াতেং সু তবযার মাযেলম ভােমালনর খেলোয়াড় তিতর রা
আমলের অনেিম প্রযান েক্ষে। ফু টবে উন্নয়লনর িৃ িীয় পর্বালয় পরবিী প্রজলের খেলোয়াড় এবং খ াে তিতর রার প্রতিয়া অবোহি ো লব।

