বাফুফফ প্রেসিফেফের সববৃসি- মার্চ , ২০১৭
বাফুফফর মাসিক সিসফিং সিশফে আপোফের িবাইফক স্বাগতম জাসেফে আজফকর আফ াচো
শুরু করসি।

সফফা র্যাংক াং-এ এগাফরা ধাপ এসগফেফে বাাংলাফেশ নারী ফুটবল েল
বািং াফেশ প্রমী া ফুটব

ে

িবফশষ
ব
সফফা র্যাংক াং-এ এগাফরা ধাপ এসগফে ১৭৭ টট সেফশর

মফধে বতবমাফে ১০৩তম স্থাফে অবস্থাে করফি। িবফমাট
ব
১০০৩ পফেন্ট পাওো এই ে টট এর
আফগ ৯৮৭ পফেন্ট সেফে ১১৪তম স্থাফে সি । এর মাধেফম আমাফের োরী ে টট শ্রী িংকা,
মা দ্বীপ, পাসকস্তাে এবিং আফগাসেস্তােফক সপিফে সফফ ফি। িাকবভুক্ত সেশগুফ াত মফধে
৫৬তম পজজশফে সেফক িবার সচফে এসগফে আফি ভারত।

পাইওসনোর ফুটবল সলগ
২০১৭ পাইওসেোর ফুটব
ফুটব
ট্রাো

স ফগ অেূর্ধ্-১৬
ব
সেফ াোড় সকাটা পূরফের

সফডাফরশে সবফশষ ট্রাোফ র আফোজে কফর। মসতজিফ

ফযে িম্প্রসত বািং াফেশ

অবসস্থত সবএফএফ টাফফব এই

আফোজে করা হে সেোফে শহফরর সকফশারফের বোপক উপসস্থসত

যে করা সগফেফি।

অনূর্ধ্ চ১৮ জািীে র্যাম্পিেনশীপ
অেূর্ধ্ ব ১৮ জাতীে চোম্পিেেশীপ ২০১৭-এর প্রােসমক পব ব সেফশর আটটট অঞ্চফ

গত ৯ মাচব

শুরু হে। সেফশর আটটট সভেুেফত অেুটিত এই পফব সমাট
ব
৬৪টট ে অিংশগ্রহে কফর।
এই প্রসতফোসগতাে ৬৩ টট সজ া সেফক ৬৩টট ে
বসবফকএিসপ সেফক একটট ে

এবিং বািং াফেশ ক্রীড়া সশযা প্রসতিাে

অিংশগ্রহে করফব। উফখ্েে, স

অফফ েফশার মাধেসমক ও উ

মাধেসমক সশযা সবাডবফক হাসরফে মূ পফব সে
ব
ার সোগেতা াভ কফর সবফকএিসপ।

বঙ্গবন্ধু এবাং বঙ্গমািা প্রগাল্ড কাপ
বঙ্গবে্ধু সগাল্ড কাপ প্রাইমাসর কুলু
সগাল্ড কাপ প্রাইমাসর কুলু

ফুটব

ফুটব

টুোফমন্ট
ব
এবিং বঙ্গমাতা সবগম ফজজ াতু ফািা মুজজব
টুোফমন্ট-এর
ব
ফাইো ঢাকার বঙ্গবে্ধু জাতীে সেসডোফম

অেুটিত হে। মােেীে প্রধােমন্ত্রী সশে হাসিো প্রধাে অসতসে সহফিফব উপসস্থত সেফক পুরষ্কার
সবতরে কফর প্রসতফোসগতার মাে বদজধি  কফরে।
প্রশখ কামাল ক্লাব কাপ
েসযে সকাসরো, সেপা , মা দ্বীপ, সকরসগজস্তাে এবিং আফগাসেস্তাফের পাাঁচটট ক্লাফবর
অিংশগ্রহফে চট্টগ্রাফম সশে কামা
আবাহেী ফাইোফ

আন্তজবাসতক ক্লাব কাপ অেুটিত হে। সেশীে ক্লাব চট্টগ্রাম

উঠফত বেে ব হফ ও এ বিফরর প্রসতফোসগতা সি

সবশ আকষেীে
ব
এবিং এেে

সেফক এটট এই সেশগুফ ার ফুটব কোফ ন্ডাফর সেেসমত টুোফমন্ট
ব
সহফিফব সোগ হফব।

প্রকার্ফের সি লাইফিন্স প্রকাি চ
সবএফএফ-এএফসি ‘সি’ িাটটবসফফকফটর প্রেম পোফে
ব িবাসধক
ব
বেজক্তবফগরব অিংশগ্রহফে সকাসচিং
সকাি ব চা ু কফরফি বািং াফেশ ফুটব

সফডাফরশে। এই সকাফিরব সদ্বতীে পোে
ব ৩ এসপ্র

সেফক

শুরু হফব।
িম্প্রসত পুেরাে পেফবযে
ব
ও অেুফমােফের

ফযে একসেফের এ, সব এবিং সি স ফভ

সকাফিরব

আফোজে কফর বাফুফফ।
এিারা সব এবিং এ স ফভ

িাটটব সফফকট সকাফিরব পাটব -১ এর পাশপাসশ একটট সকাচ এডুফকটর
সকাি ব আফোজফের পসরকল্পো রফেফি োর মাধেফম ঢাকার বাইফর সেফশর সবসভা সজ াে ‘সি’
স ফভ

িাটটব সফফকট সকাি আফোজফের
ব
পে আফরা িুগম হফব।

প্রেফশর সিন প্রজলাে সমসন আর্টচ সফসশোল টাফচ
সফেী, মাোরীপুর এবিং েী ফামারীফত কদসিম টাফব বিাফব বাফুফফ।

বাফুফফর আফবেফের

সপ্রসযফত এসশোে সপাটব ি বসড এই প্রফজক্ট বাস্তবােফের উফেোগ গ্রহে কফর।

সবসপএল ক্লাব লাইফিন্ন্সাং অযােসমসনফেশন সিফেম প্রেফমা
সফফা এবিং এএফসির সেফেবশো অেুোেী আিা সমৌিুফম ‘বািং াফেশ সপ্রসমোর স গ’ এবিং
‘বািং াফেশ চোম্পিেন্স স গ’ এর জেে ক্লাব াইফিজন্সিং সপ্রাগ্রাম আফোজে কফর বাফুফফ।
এই সপ্রাগ্রাফমর আওতাে ওফেবসভসিক ক্লাব

াইফিজন্সিং অোডসমসেফেশে সিফেম বসিএ এএি

এর মাধেফম প্রসতটট ক্লাবফকই গুরুত্বপূে সপপার
ব
িাবসমট করফত ব া হফেফি।

এই

ফযে বাফুফফর সপশাোর ফুটব

ীগ কসমটট একটট সডফমার আফোজে কফর সেোফে িব

ক্লাফবর অিংশগ্রহফে সিফেফমর েুটাঁ টোটট এবিং আপফ াসডিং প্রফিি সেোফো হে।
এএফসি টু নাফমফে
চ
সবসপএল র্যাম্পিেন আবাহনী
িম্প্রসত এএফসি কাফপর ই গ্রুফপর প্রেম মোফচ বঙ্গবে্ধু জাতীে সেসডোফম সবসপএ
চোম্পিেে ঢাকা আবাহেী এবিং মা দ্বীফপর সেফভহী সপ্রসমোর স গ চোম্পিেে মাজজো এিআরসি
মুফোমুসে হে সেোফে স্থােীে ে টট ২-০সত পরজজত হে।
এসশোর সবসভা সেফশর জাতীে স গ সবজেীফের সেফে প্রসতবিরই এই প্রসতফোসগতা আফোজে
কফর এএফসি। প্রসতফোসগতার িবফশষ
ব
িিংকুলরফে ৯ টট গ্রুফপ সমাট ৩৬টট ক্লাব অিংশগ্রহে
করফব।
এই

ফযে ে গুফ াফক ওফেে, সিন্ট্রা , িাউে, ইে এবিং এএিইএএে- এই পাাঁচটট সজাফে ভাগ

করা হফেফি। ৯টট গ্রুফপর মফধে ৬টট ওফেে এবিং এএিইএএে সজাফের এবিং বাসক সতে সজাে
সেফক একটট কফর ে

সেো হফেফি। িাউে এসশো সজাফের ে

সহিফব প্রসতফোসগতার ই-গ্রুফপ

রফেফি ঢাকা আবাহেী।
এ গ্রুফপর অেোেে ে

হফ া- সজএিডসিউ বোঙ্গা ুরু এফসিবভারত , সমাহেবাগাে

এসিবভারত , মাজজো সপাটব ি এন্ড সরজক্রফেশে ক্লাব বমা দ্বীপ । গ্রুপ পফব ব সহাম-অোওফে
ফরমোফট একটট ে

বাসক িবার িাফে মোচ সে ফব। এভাফব গ্রুপ চোম্পিেে ে টট

প্রসতফোসগতার সিসম ফাইোফ সপৌৌঁিাফব।
আবাহেী ইফতামফধে একটট মোচ সেফ ফি এবিং চ সত বিফরর সম োগাে আফরা পাাঁচটট মোচ
সে ফব।

