বাফুফফ প্রেসিফেফের সববৃসি-এসেল, ২০১৭
সবাইকে প্রথকে আন্তরিে ধন্যবাদ

জান্াই। গত োকসি উকেখক াগয ঘটন্াবলী

এবং বাফু কফি

পরিেল্পন্া রন্কে আরে আজকে আকলাচন্া েিকবা।
নারী দলফে েধানমন্ত্রীর িংবধধ না
পকেলা ববশাকখ গণভবকন্ আকোরজত অন্ুষ্ঠাকন্ বাংলাকদশ জাতীে েরেলা দল এবং অ-১৪ পুরুষ
দলকে োন্ন্ীে প্রধান্েন্ত্রী সংবধধন্া প্রদান্ েকিন্। বাংলাকদশ অ-১৬ মেকেকদি পক্ষ মথকে জাতীে
দকলি অরধন্ােে সারবন্া খাতু ন্ ১০ লক্ষ টাোি মচে গ্রেণ েকিন্। ক্রীড়াকক্ষকেি রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাকন্ি
োকত আরথধে সম্মান্ন্া তু কল মদোি পাশাপারশ প্রধান্েন্ত্রী মখলাধুলা ও সংস্কৃ রত চচধা আকিা মজািদাি
েিাি আেবান্ জান্ান্।
আরে জাতীে প্রেীলা দকলি সাম্প্ররতে সাফলয রন্কে এেটু

বকল রন্কত চাই। সম্প্ররত রফফা

ি্ াংরেং-এ ১১ ধাপ এরগকে ১০০৩ পকেন্ট রন্কে ১০৩তে স্থাকন্ উকে একসকে বাংলাকদশ জাতীে
ন্ািী ফু টবল দল। দরক্ষণ এরশোি মদশগুকলাি েকধয ভািত, মন্পাকলি পকিই এখন্ বাংলাকদকশি
অবস্থান্ এবং বলাি অকপক্ষা িাকখন্া এ

াবতোকল এটা ন্ািী দকলি মসিা সাফলয।

অনূর্ধ্ধ ১৬ েমীলা দফলর চীন িফর
চীন্ সফকি অসাধািণ পািফিেযাকেি জন্য আরে শুরুকতই অন্ূর্ধ্ধ ১৬ প্রেীলা দলকে অরভন্ন্দন্
জান্ারি। এই দলটিি ৭০ শতাংশই অন্ূর্ধ্ধ ১৪ দল মথকে উকে একসকে এবং শািীরিে রদে মথকে
শরিশালী চীকন্ি রবরভন্ন দকলি সাকথ মবশ ভাল মখকলকে। চীকন্ পাাঁচটি প্রস্তুরত েযাকচ দুবাকিি মদখাে
দুবািই শান্রজ প্ররভে অ-১৪ দলকে োরিকেকে আোকদি মেকেিা। চােন্া অ-১৪ দকলি সাকথ
বাংলাকদশ এেটি েযাচ রজকতকে, এেটি মেিকে এবং বারেটা ড্র েকিকে। এরশোি অন্যতে ফু টবল
জাোন্ট চীকন্ি রবরভন্ন দকলি সাকথ এই ফলাফল দলটিি ভরবষযকতি জন্য োকজ আসকব। অ-১৬
দকলি অরফরসোল স্পেি ওোলটন্কে আরে ধন্যবাদ রদকত চাই। বিাবকিি েকতা তািা আোকদি সব
িেকেি সেক ারগতা েকিকে।
এই প্রস্তুরত েযাচগুকলা অ-১৬ দকলি জন্য রশক্ষা সফকিি েকতা রেল এবং সােকন্ি সব প্ররতক ারগতাে
তািা এই অরভজ্ঞতা োকজ লাগাকত পািকব। এ বেকিি মসকেম্বকি থাইলযাকে অন্ুরষ্ঠত েকত চলা অ১৭ এএফরস ফাইন্াকলি জন্য দলটি ইকতােকধযই মোোরলফাই েকিকে। এই টু ন্ধাকেন্ট এেই সাকথ অ-১৭
প্রেীলা রবশ্বোকপি মোোরলফাোি রেকসকব রবকবরচত েকব

া রন্কে আরে এখন্ েথা বলকবা।

এএফসি ফাইনাল/ অ-১৭ ওয়ার্ল্ধ োপ প্রোয়াসলফায়ারি

আকগই বকলরে, এএফরস ফাইন্াকলি েযাচগুকলা ২০১৮ সাকল উরুগুকেকত অন্ুরষ্ঠত েকত চলা অ-১৭
প্রেীলা রবশ্বোকপি জন্য মোোরলফাোি েযাচ রেকসকব রবকবরচত েকব। অকেরলো, জাপান্ এবং উত্তি
মোরিোি সকে বাংলাকদশ এেই গ্রুকপ আকে এবং বলাি অকপক্ষা িাকখন্া বাংলাকদকশি জন্য গ্রুপটা
খুব েঠিন্। তকব আশা েরি ভাগয আোকদি পকক্ষ থােকব এবং সােথধয অন্ু ােী মখলকত পািকল
ভাল ফলাফল আসকব।
গ্যাজেম ফুটবল ফর প্রেন্ডসিফপ বাংলাফদি
গযাজপ্রে ফু টবল ফি মেেরশপ মপ্রাগ্রাকেি পঞ্চে রসজকন্ প্রথেবাকিি েকতা অংশ মন্কব বাংলাকদশ। এই
টু ন্ধাকেন্টটি জুন্ ২৬ মথকে জুলাই ৩, ২০১৭ প ধন্ত িারশোে অন্ুরষ্ঠত েকব। মপ্রাগ্রােটিকত বাংলাকদশ
সে ৬৪টি দল অংশগ্রেণ েিকব।
আোকদি অ-১২ দল মথকে দুজন্ মখকলাোড় (এেজন্ মেকল, এেজন্ মেকে) প্ররতরন্রধ রেকসকব
গযাজপ্রে ফু টবল ফি মেেরশপ এবং রফফা েন্কফডাকিশন্স োপ িারশো ২০১৭-মত অংশ মন্কব।
এই লকক্ষয গত ১৬ এরপ্রল বাফু কফি মটেরন্েযাল এবং েযাকটরজে রডকিক্টি পল স্মরলি তত্ত্বাবধাকন্
রবকশষ ট্রাোকলি আকোজন্ েিা েে এবং এখন্ প ধন্ত ন্ািােন্গকেি মগালাে িারি ন্াকেি
এেজন্কে রন্বধারচত েিা েকেকে।
অ-১৮ নযািনাল টু নধ াফমে
ঢাো, রবকেএসরপ, বরিশাল, সাতক্ষীিা, চট্টগ্রাে, রসকলট, িাজশােী এবং িংপুি- এই আটটি মজাকন্ি
চযারিেন্কদিকে রন্কে বেবন্ধু জাতীে মেরডোকে অ-১৮ ন্যাশন্ালস চলকে।
বৃরিপাতজরন্ত োিকণ আোকদি েযাচ রশরডউল পরিবতধ ন্ েিকত েকত পাকি। তকব মে ৫ তারিকখ
জেজোট ফাইন্াল আকোজন্ েিা

াকব বকল আশা েিরে।

ওোলটন্ এই প্ররতক ারগতা স্পেি েিকে। বাফু কফ রসরন্েি ভাইস মপ্ররসকডন্ট আব্দুস সালাে েুকশধদী
এি আকগ মবশ েকেেবাি বকলকেন্, আবািও বলরে- এই প্ররতক ারগতাি োধযকে মেধাবী ফু টবলাি
উকে আসকব বকল আেিা রবশ্বাস েরি।
ফুটবল এোফেসম
আন্কন্দি সাকথ জান্ারি ম

বেসরভরত্তে মলকবকল রবরভন্ন দকলি জন্য এোকডরে গড়াি লকক্ষয বাফু কফ

ইকতােকধয

েকিকে।

পরিেল্পন্া গ্রেণ

পরিেল্পন্াি অন্তভূধ ি।

অ-১২ মথকে

অ-১৯

দল

এবং অন্যান্য দলগুকলাও এই

বেসরভরত্তে দকলি প্ররতভাবন্ মখকলাোড়কদি এোকডরেকত মট্ররন্ং েিাকন্া েকব

া তাকদি ভরবষযত

জীবন্ সেৃদ্ধ েিকত োকজ আসকব।
অ-১২
অ-১২ দকলি মখকলাোড়কদি দক্ষতা বাড়াকত ৩৭ টি মসশকন্ চািটি মোি রস্ককলি উপি মট্রইরন্ং
েিাকন্া েকব। এগুকলা েল- ফােধ টাচ, োইরেং দয বল, িারন্ং উইথ দয বল এবং ওোন্ অন্
ওোন্ অযাটারেং/ রডকফরেং।
৩০-৪০ জন্ মেকল-মেকেকদি রন্কে এই মপ্রাগ্রােটি শুরু েিাি পরিেল্পন্া েিা েকেকে। একক্ষকে
মেকল-মেকেকদি
মফডাকিশন্। ।

জন্য

আলাদাভাকব

মশফ

এবং

মেরডেযাল

োফ

রন্কোকগি

সুপারিশ

েকিকে

অ-১৪
৫৫ টি মগইে মট্ররন্ং মসশন্ এবং ২০ টি মোি রস্কল মসশকন্ি োধযকে অ-১৪ দকলি দক্ষতা
বাড়াকন্াি ো ধক্রে শুরু েকব। মগইে মট্ররন্ং মসশকন্ি আওতাে রডকফরেং, মপ্ররসং, রবরডং আপ এবং
রেডরফড/ অযাটারেং েরম্বকন্শকন্ি উপি মজাি মদো েকব।
এই লকক্ষয অ-১৪ ও অ-১৬ মথকে ২৫-৩০ জন্ েকি মখকলাোড় বাোই েকি খুলন্াে এোকডরে
শুরু েিাি

পরিেল্পন্া েিকে

বাফু কফ।

এোড়া

দুজন্

মটেরন্েযাল

োফ,

মগালরেরপং

মোচ,

মেরডেযাল প্ররভশন্ এবং এডু কেশন্ মপ্রাগ্রােও এোকডরেি ো ধক্রকে অন্তভূধ ি েিা েকব।

অ-১৬
অ-১৬ দলকে ১৫ টি মসশকন্ চািটি মোি রস্ককলি উপি মট্ররন্ং েিাকন্া েকব। অ-১৬ মেকেকদি
মট্ররন্ং বাফু কফ ভবকন্ি পরিবকতধ সাভাকি সরিকে মন্ো েকব। মসখাকন্ শুধুোে এেজন্ মশফ রন্কোগ
রদকলই চলকব, অন্যান্য সুক াগ সুরবধা ইকতােকধযই মসখাকন্ আকে।
অ-১৯
আগােী রতন্ বেি ধকি অ-১৯ মখকলাোড়কদি মগইে মট্ররন্ং এি উপি মজাি মদো েকব
তািা রসরন্েি রডরভশকন্ মখলাি উপ ুি েকে উকে।

াকত েকি

২৫ জকন্ি এই গ্রুকপি মখকলাোড়কদি রিতীে রবভাগ প ধাকেি প্ররতক ারগতাি জন্য উন্মুি েকি মদো
েকব। বতধ োকন্ তাকদি জন্য দুজন্ মটেরন্েযাল োফ, মগালরেরপং মোচ, মশফ, েকন্ারবদ এবং সংবাদ
বােে রন্কোকগি পরিেল্পন্া িকেকে।
অ-২৩ এবং অনযানয
অ-২৩ এবং রসরন্েি মখকলাোড়কদি জন্য আলাদা গ্রুকপ সাত রদকন্ি েযাি আকোজন্ েিা েকব।
প্ররত গ্রুকপ ২৮ জন্ মেোি, মেড মোচ, মটেরন্েযাল োফ মেম্বাি, রফরজও মথিারপেসে অন্যান্য
োফ থােকব।
প্রগ্ালসেসপং
এই মপ্রাগ্রাকেি আওতাে সব মগালরেপাি তাকদি মস্কাোকডি পাশাপারশ মগালরেরপং মোচকদি সাকথও
োজ েিকব। একক্ষকে রস্কল বাড়াকন্া এবং মটেরন্েযাল রদকেি উন্নেকন্ি উপি মজাি মদো েকব।
মটেরন্েযাল উন্নেকন্ি জন্য মগালরেপািকদি রন্কে টিে মসশন্ আকোজন্ েিা েকব।

ইংফরসজফি পড়ার জনয এখাফন সিে েরুন

