বাফুফফ প্রেসিফেফের সববৃসি- জুন ২০১৭

জািীয় দফের দাসয়ফে অ্যান্ড্রু ওেড
বাাংলাদেশ জাতীয় ও অ-২৩ েদলর োয়য়ত্ব য়িদত গত ৪ জুি বাাংলাদেদশ এদেদেি
অযান্ড্র ু ওর্ড। ইদতাপদব ড ওর্ড অদেয়লয়া জাতীয় েদলর ২০১৮ য়বশ্বকাপ বাোইপদবরড
ম্যাচগুদলায় প্রয়তপক্ষ েদলর শক্তিম্ত্তা য়বদেষদের জিয একজি স্কাউট য়িদেদব কাজ
কদরদেি। এোড়া ম্ায়ািম্াদরর ইয়াঙ্গু ি ইউিাইদটদর্র অধীদি দেশটটদত প্রথম্ পূোঙ্গ
ড
ফুটবল একাদর্য়ম্ ততয়রর কাদজও যুি য়েদলি য়তয়ি। থাইলযাদন্ড্র ম্ুয়াাং থাং
ইউিাইদটদর্র অধীদি অ-২১ েদলর দির্ দকাদচর পাশাপায়শ দেশটটর জাতীয় েদলর
য়িয়র্ও অযািায়লস্ট এবাং স্কাউদটর োয়য়ত্ব পালি কদরদেি ওর্ড। থাইলযান্ড্ য়প্রয়ম্য়ার য়লদগ
দির্ দকাদচর োয়য়ত্ব পালদিরও অয়িজ্ঞতা রদয়দে তার।

অ্-২৩ দফের প্রেসনিং ক্যাম্প
জুলাই ১৯-২৩ য়ফয়লক্তিদি িদত চলা ‘এএফয়ে অ-২৩ চযাম্পিয়িশীপ ২০১৮’-এর
দকায়ায়লফায়ার ম্যাচগুদলার জিয শক্তিশালী েল গড়ার লদক্ষয অ-২৩ েদলর কযাম্পিাং
গত ৭ জুি দথদক শুু িদয়দে। প্রাথয়ম্কিাদব জুি ৭ দথদক ৯ তায়রখ পযন্ত
ড বঙ্গবন্ধু
জাতীয় দস্টয়র্য়াদম্ ৫৪ জি দখদলায়াদড়র অাংশগ্রিদে কযাি অিুটিত িয়।

শারীয়রক এবাং দকৌশলগত েক্ষতাদক ম্ূল প্রাধািয দরদখ আদয়াক্তজত এই কযাম্পিাং-এর
কাযক্রম্
ড
এখদিা পুদরােদম্ চলদে। এই কযাদির ম্াধযদম্ দখদলায়াড়দের প্রয়তিা,
ম্ািয়েকতা এবাং োম্থযড ম্ূলযায়ি কদর য়িকট িয়বষযদতর প্রয়তদযায়গতার জিয বাোই করা
িদব। এই লদক্ষয য়িবায়চত
ড
দস্কায়াদর্র আবায়েক কযাি গত ১৯ জুি দথদক
য়বদকএেয়পদত শুু িদয়দে।

প্রফোফরশন ক্াপ ২০১৭
দফর্াদরশি কাপ ২০১৭ েফলিাদব দশষ িদয়দে। প্রয়তদযায়গতায় চযাম্পিয়ি
দফর্াদরশি কাদপ য়িদজদের েশম্ য়শদরাপা ঘদর তু দলদে ঢাকা আবািিী।

িদয়

পাইওসনয়ার ফুটবফের িুপার সেগ পব ড
পাইওয়িয়ার ফুটবল য়লগ ২০১৭-এর েুপার য়লগ পদবরড দখলা গত ৮ জুি দথদক শুু
িয়। চারটট গরুদপ িাগ িদয় দম্াট ২০টট েল এই পদব ড অাংশ দিয়। এর পদবরড
দখলাগুদলা কম্লাপুর দস্টয়র্য়াম্ এবাং রাজউক আউটার দস্টয়র্য়াদম্ অিুটিত িয়।

অ্-১৮ দফের ক্যাম্প
পযাপ্ত
ড
পয়রম্াদে প্রয়তিা তু দল আিদত অ-১৮ দলদিদলর দখদলায়াড়দের োম্দি এদকর
পর এক েুদযাগ উদমাচদির বযবস্থা কদরদে বাফুদফ। এর অাংশ য়িদেদব বাাংলাদেশ
জাতীয় অ-১৮ েল আগাম্ী ১৮ দথদক ২৭ দেদেম্বর পযন্ত
ড িুটাদি অিুটিত িদত চলা
‘োফ অ-১৮ চযাম্পিয়িশীপ ২০১৭’-দত অাংশগ্রিে করদব। এরপর েলটট ৩১ অদটাবর
দথদক ৮ িদিম্বর পযন্ত
ড
তাক্তজয়কিাদি অিুটিতবয ‘এএফয়ে অ-১৯ চযাম্পিয়িশীপ
২০১৮ দকায়ায়লফায়ারে’- এ অাংশ দিদব। এই লদক্ষয ইদতাম্দধয য়বয়পএল, য়বয়েএল
এবাং েেয দশষ িওয়া ‘অ-১৮ জাতীয় চযাম্পিয়িশীপ ২০১৭’-এর অ-১৮ দখদলায়াড়দের
আম্ন্ত্রে জািাদিা িদয়দে।

অ্-১৬ দফের ক্যাম্প
প্রয়তিা বাোইদয়র অাংশ য়িদেদব অ-১৬ দেদলদের য়িদয়ও একই রকদম্র পয়রকল্পিা
কদরদে বাফুদফ। বাাংলাদেশ জাতীয় অ-১৬ েল আগাম্ী ১৮ দথদক ২৭ আগস্ট পযন্ত
ড
দিপাদল অিুটিত িদত চলা ‘োফ অ-১৬ চযাম্পিয়িশীপ ২০১৭’-দত অাংশগ্রিে করদব।
এরপর েলটট ১৬ দথদক ২৪ দেদেম্বর পযন্ত
ড কাতাদর অিুটিতবয ‘এএফয়ে অ-১৬
চযাম্পিয়িশীপ ২০১৮ দকায়ায়লফায়ারে’-এ অাংশ দিদব। িাল েল গড়ার লদক্ষয
পাইওয়িয়ার য়লগ এবাং দেশজুদড় চলা টযাদলন্ট িান্ট দপ্রাগ্রাম্ দথদক দেরা ৩০ জি অ১৬ দখদলায়াড়দেরও েুদযাগ দেয়া িদব।

অ্-১৬ নারী দফের জাপান ভ্রমণ
ফুটবল উন্নয়ি এবাং বেদরর দশষ য়েদক থাইলযাদন্ড্ িদত চলা এএফয়ে চযাম্পিয়িশীদপর
প্রস্তুয়তর অাংশ য়িদেদব বাাংলাদেশ অ-১৬ িারী েল গত ১৭ জুি জাপাি েফর কদর।
েফদর চারটট প্রস্তুয়ত ম্যাদচর পাশাপায়শ জাপাদির ওোকায় দজ-য়গ্রি োকাই িযাশিাল
দেয়িাং দেন্টাদর দেয়িাং দেশদি অাংশ দিয় অ-১৬ দম্দয়রা। েয়য়েদির দেয়িাং দশদষ

প্রস্তুয়ত ম্যাচগুদলায় িাল পারফরম্যান্স কদর বাাংলাদেদশর দম্দয়রা। েফদর শুধুম্াত্র দশষ
ম্যাদচ জয় দপদলও বায়ক ম্যাচগুদলাদতও িাল ফুটবল দখদল অ-১৬ েল।

অ্-১৬ নারী দফের প্রবগম িুসফয়া ক্ামাে অ্যাওয়ােড অ্জডন
িাল পারফরম্যাদন্সর স্বীকৃয়ত য়িদেদব অ-১৬ িারী েলদক এ বেদরর ‘দবগম্ েুয়ফয়া
কাম্াল অযাওয়ার্ড’ প্রোি কদরদে বাাংলাদেশ ম্য়িলা পয়রষে। অ-১৬ েদলর পক্ষ দথদক
গত ২০ জুি এই পুরস্কার গ্রিে কদরি বাফুদফর উইদম্ন্স ফুটবল উইাং-এর প্রধাি
ম্ািফুজা আিার য়করি। উদেখয েম্প্রয়ত র্র যাক্তকাং-এ এগাদরা ধাপ এয়গদয় ১০৩তম্
স্থাদি উদে আো জাতীয় প্রম্ীলা েদলর অয়ধকাাংশই অ-১৬ েল দথদকই উদে এদেদেি।

গযাজেম ফুটবে ফর প্রেন্ড্সশপ প্রোগ্রাফম বািংোফদশ
জুি ২৬ দথদক শুু িওয়া পঞ্চম্ গযাজপ্রম্ ফুটবল ফর দেন্ড্য়শপ দপ্রাগ্রাদম্
বাাংলাদেদশর একটট প্রয়তয়িয়ধ েল অাংশগ্রিে করদে। য়বয়িন্ন দেয়িাং দপ্রাগ্রাম্ এবাং
ওয়াকডশদপর পাশাপায়শ য়ফফা কিদফর্াদরশি কাপ ২০১৭-এর ফাইিাল উপদিাদগরও
েুদযাগ পাদব এই েদলর েেেযরা। ৬৪টট দেদশর অাংশগ্রিদে চলম্াি গযাজপ্রম্ ফুটবল
ফর দেন্ড্য়শপ দপ্রাগ্রাদম্ এই প্রথম্বাদরর ম্দতা অাংশ য়িদে বাাংলাদেশ।

