বাফু ফফ প্রেসিফেফের সববৃ সি – প্রফব্রুয়াসর ২০১৭
সিঙ্গাপু ফর জািীয় মসিলা দল
বাাংলাফদশ জািীয় মসিলা দল আবারও একটি অজজন সনফয় প্রদফশ সফফর এফিফে। সফফা রয াসকাং এর উপফরর সদফক থাকা মালয়সশয়া এবাং
সিঙ্গাপু ফরর সবপফে দলটি উইফমন্স প্রেফেলপফমে টুনজাফমফে অাংশগ্রিণ কফরফে। দলটি সিঙ্গাপু ফরর মাফে দারুন প্রেফলফে এবাং আসম িাফদর
মযাফের ফলাফফলর প্রথফকও িাফদর পারফফমজন্সফক োধানয সদফি োই। দলটি িমফয়র িাফথ িাফথ শসিশালী িফে এবাং োফলা প্রেলফে।
এটাই গুরুত্বপূ ণজ।
আরও বলফি োই, জািীয় মসিলা দফলর ২০ িদফিযর দফলর মফধয ১৬ জনই অ১৬ দফলর প্রথফক এফিফে। িারাই জািীয় দফলর মূ ল
োসলকাশসি। অ১৬ দল এই বেফরর প্রিফেম্বফর এএফসি েযাসিয়নসশফপর ফাইনাল রাউন্ড প্রেলফব, িাই সবফদফশর মাফে এই ধরফণর
েসিফ াসিিা িরুণীফদর অসেজ্ঞিা অজজফন বযাপক োফব িািা য করফব।
কসন্ডশাসনাং কযাি
জািীয় দফলর ৬১ প্রেফলায়াড়ফক সনফয় একটি শারীসরক কসন্ডশাসনাং কযাি আফয়াজন করা িফয়ফে, া প্রশষ িফয়ফে িি প্রফব্রুয়াসর ১২
িাসরফে। প্রমৌিুফমর সবরসির পর প্রেফলায়াড়ফদর আবার উসিসবি করা োড়াও, কযাফি সবসেন্ন কমজকাফের মাধযফম িকল ফু টবলারফদর
সবজ্ঞানসেসিক শারীসরক িথয উপাি িাংগ্রি করা িফয়ফে।
এই েথম বাফরর মফিা এই ধরফণর ববজ্ঞাসনক িথয িাংগ্রি করা িফয়ফে। আসম আনফের িাফথ বলফি োই প্রেফলায়াড়রা দারুন োফব
কযাফির কমজকাফের িাফথ মাসনফয় সনফি প্রপফরফে এবাং প জায়ক্রফম উন্নসি কফরফে। প্রমৌিু ম প্রশফষ আবারও িাফদর জনয কযাি আফয়াজন
করা িফব এবাং িারা সনফজফদর শারীসরক অবস্থা িুলনা করফি পারফব। িাোড়া, এবার প্রেফলায়াড়ফদর নানা ধরফণর িথয িরবরাি করা
িফয়ফে, এবাং কযাফি িারা সবসেন্ন বু সি পরামশজ প্রপফয়ফে প্র ন সনফজরাই সনফজফদর শরীফরর ত্ন সনফি পাফর এবাং উন্নি মাফনর প্রেফলায়াড়
সিফিফব েস্তুি িফি পাফর।
ববজ্ঞাসনক োফব িম্বসলি প জাপ্ত পসরিাংেযান সেসিক োটা িাংগ্রফির ফফল প্রফোফরশান এেন প্রদফশর প্রেফলায়াড়ফদর িাফথ এসশয়ার বাসক
প্রদশগুফলার প্রেফলায়াড়ফদর িুলনা করফি পারফব। িা োড়া, এইিব িথয েসবষযফি জািীয় দল িেফনর প্রেফেও অফনক কা জকারী িফব।
ইঞ্জুসর েসিকার, সরকোসর, প্রেলার সবসেন্ন অনুশীলন, প্রটকসনকযাল অযাসবসলটি, প্রেলার প্রকৌশল, শারীসরক শসি এবাং কসন্ডশাসনাং ফরমযাট,
শারীসরক পরীো এবাং শারীসরক োরিাময ও প্রেসিসবসলটি – এই ৮টি মূ ল স্তফের উপর কযাফি প্রজার প্রদয়া িয়। মূ ল লেয সেল িাফদর প্র ন
সিল এবাং শসি দুফটাই উন্নসি িয়।

অ১৫ টযাফলে িাে
ঢাকাফি অ১৫ টযাফলে িাে শুরু িওয়ার পর অনযানয প্রজলায় ট্রায়াল শুরু িফয়ফে। বাফু ফফর প্রকােরা িকল সবোি প্রথফক ২৫ িদফিযর দল
িেন কফর, ারা ঢাকায় এফি এফক অপফরর িাফথ প্রেঅফফ অাংশগ্রিণ কফর। িার মফধয বসরশাল িয় েযাসিয়ন এবাং সিিীয় স্থান অজজন কফর
ময়মনসিাংি। এই েসিফ াসিিার মূ ল লেয সেল বয়িসেসিক িাউট কফর সবফকএিসপ অ১৬ একাফেমীর জনয ু বাফদর প্রবফে নাওয়া।
মে কাপ দল

প্র িব িরুণ মালয়সশয়ার িু পার মে কাপ প্রেট েযাসিয়ন িফয় এফিফে, িারা েসিফ াসিিার আফি স্বল্প িমফয়র জনয একটি প্ররসিফেসন্স
কাফি সেল। আমরা এেন প্রথফক প্র দীর্জ প্রময়াফদর কযাফির কথা োবসে িারই একটি িফব এই ু বা দফলর েসশেণ। অ১৫ প্রথফক উফে
আিা নিুন প্রেফলায়াড়ফদর পাশাপাসশ মে কাফপ অাংশগ্রিণকারী প্রেফলায়াড়রাও সবফকএিসপ একাফেমীফি অাংশগ্রিণ করফব।
ফু টবল অযাকাফেসম
প্রফোফরশান বিজ মাফন প্রবশ কফয়কটা অযাকাফেসম একইিাফথ োসলফয় াফে। অযাকাফেসম বলফি আিফল এসলট প্রেফলায়াড় উন্নয়ফনর একটি
সিফেম প্রবাঝাসে। প্রফোফরশান এেন একই িাফথ অফনকগুফলা বয়িসেসিক অযাকাফেসম োলাফে এবাং িা েলফি থাকফব।
এসলট রসিফেসন্স প্রোগ্রাফমর লেয এবাং আকাফেসমর প্র লেয থাফক, িা মূ লি একই। িা োড়াও, বাাংলাফদশ অ১৬ মসিলা দল এ বেফরর
প্রিফেম্বফর থাইলযাফন্ড সবশ্বকাপ প্রকায়াসলফাইাং রাউন্ড প্রেলার জনয প্ররসিফেসন্স েগ্রাফম অাংশগ্রিণ করফে বাফু ফফ েবফন। িা োরাও, জািীয়
ফু টবল দফলর ৬১ জন িদিয সবফকএিসপফি ১২-সদন ধফর একটি শারীসরক কসন্ডশাসনাং কযাফি অাংশগ্রিণ কফর। আমরা শীঘ্রই অ১৪, অ১৬
এবাং অ১৯ ু বা দফলর জনয একই ধরফণর কাি আফয়াজন করব।
প্র নাফমই োকা প্রিাক না প্রকন – কযাি, প্রট্রসনাং, ওয়াকজ শপ বা অযাকাফেসম – িকল িুফ ািিু সবধা িম্বসলি প্ররসিফেসন্স কযািগুফলা এসলট
প্রেফলায়াড় উন্নয়ফনর জনয কাজ কফর াফব, এবাং িা প্রদফশর েসবষযফির ফু টবলার েস্তুি করার জনয অিযন্ত গুরুত্বপূ ণজ।
প্রকাে েসশেণ
আসম আনফের িাফথ জানাসে আমরা আমাফদর উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকাে েসশেণ শুরু কফরসে এ, সব এবাং সি ধাফপর সরফেশার প্রকািজ িারা। সি
প্রলফেল েসশেণ কা জক্রফম ৩১ জন অাংশগ্রিণ কফরফে, ার মফধয ৬ জন নারীও সেফলন। এ এবাং সব প্রলফেল প্রকািজ প্রশষ িফয়ফে োয় ৫০
জন প্রকাে সনফয়।
েসিটি প্রলফেফলর জনয ৪ র্োর ক্লাি এবাং েসশেণ প্রদয়া িফয়ফে, া প্রকাসোং লাইফিন্স নবায়ফনর জনয বাধযিামূ লক। এই সবষয়টি অিযন্ত
গুরুত্বপূ ণজ কারণ প জাপ্ত েসশসেি প্রকাে োড়া সবসেন্ন প্রজলা প্রথফক টযাফলে প্রবর কফর আনা অিেব। প্রকােরাই িরুণফদর িঠিক পথ প্রদোফি
পারফব এবাং পারদশী প্রেফলায়াড়ফদর িামফন সনফয় আিফি পারফব। প্রিই কথা মাথায় প্ররফেই বাফু ফফ একটি কা জকারী প্রকাে েসশেণ কা জক্রম
শুরু কফরফে প্রফব্রুয়াসর মাি প্রথফক। বের জু ফড়ই প্রকােফদর জনয ওয়াকজ শপ এবাং েসশেন কা জক্রম অবযািি থাকফব।
প্রশে কামাল টুনজাফমে
মাফেজর ৩ িাসরে িমাপ্ত প্রশে কামাল আন্তজজাসিক ক্লাব কাফপ বাাংলাফদফশর সিনটি উঁেুমাফনর ক্লাব োড়াও প্রকাসরয়া, প্রনপাল, মালিীপ,
সকরসর্জস্তান এবাং আফর্াসনস্তান প্রথফক ৫টি সবফদসশ ক্লাব অাংশগ্রিণ কফর। আমার োফণর বন্ধু কামাফলর নামকরফণ এই টুনজাফমফের সিিীয়
আিরটি সেল জমকাফলা এবাং উফিজনাকর। বাাংলাফদফশর মাটিফি এমন আন্তজজাসিক েসিফ াসিিার আফয়াজন আিফলও একটি অজজন।
প্রিািরাওয়াদী কাপ
জািীয় অ১৮ দফলর েযাসিয়নসশপ শুরু িফি াফে মােজ ৯ প্রথফক। প্রফোফরশান ইফিামফধযই েসিটি প্রজলায় প্রকােফদর পাঠিফয়ফে প্র ন
েসিফ াসিিার জনয প্রিরা দলগুফলাফক প্রবফে প্রনওয়া ায়। মােজ মাফির সিিীয় িপ্তাি প্রথফক এই েসিফ াসিিা িমগ্র প্রদশ জু ফড় েলফব এবাং

অবশযই দারুন ফু টবল উপিার প্রদফব। িার প্রেফয়ও বড় কথা, এই েসিফ াসিিা আমাফদরফক আরও অফনক িরুণ ফু টবলার েুুঁফজ প্রবড়
করফি িািা য করফব।
মারফিল বাাংলাফদশ েযাসিয়নসশপ সলি
আমরা মারফিল বাাংলাফদশ েযাসিয়নসশপ সলি ২০১৫-২০১৬ এর পু রিার সবিরণী অনু ষ্ঠান আফয়াজন কসর প্রফব্রুয়াসর মাফি। ৮টি স্থানীয় দল
এই েসিফ াসিিায় অাংশগ্রিণ কফর এবাং ফসকরাপু ল ইয়াাং প্রমন্স ক্লাব শীষজ স্থান অজজন কফর।
বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমািা টুনজাফমে
বঙ্গবন্ধু প্রিাল্ড কাপ োইমাসর িু ল ফু টবল টুনজাফমে ২০১৬ এবাং বঙ্গমািা প্রবিম ফসজলািুফন্নিা মু সজব প্রিাল্ড কাপ োইমাসর িু ল টুনজাফমে
২০১৬ প্রশষ িফয়ফে এই মাফির শুরুফি। োথসমক ও িণসশো মন্ত্রণালফয়র পৃ ষ্ঠফপাষকিা এবাং প্রফোফরশাফনর আফয়াজন করা এই
েসিফ াসিিা িি বের জু ফড় েফিযকটি সবোফি আফয়াজন করা িয়। িা োড়াও েসিফ াসিিার অাংশ সিফিফব, অাংশগ্রিণকারী ১৭টি দফলর
প্রকাে এবাং অযাসিেযাে প্রকাফের জনয ওয়াকজ শপ আফয়াজন করা িয় ২০১৭ িাফলর প্রফব্রুয়াসর ১০-১২ িাসরে প জন্ত। প্রকােফদর িাফদর কাজ
এবাং অজজফনর জনয িাটিজসফফকট েদান করা িয় ওয়াকজ শপ প্রশফষ।
অ১৬ সবোিীয় েযাসিয়নসশপ
আফরকটি বয়িসেসিক েসিফ াসিিা – অ১৬ সবোিীয় েযাসিয়নসশপও প্রশষ িয় এই মাফি। এই েসিফ াসিিাটি বাাংলাফদশ ফু টবল
প্রফোফরশান এবাং জািীয় সক্ররা পসরষফদর একটি প্র ৌথ উফদযাি সেল।
িাইফ পাওয়ার প্রটক সিিীয় সেসেশান সলি
প্রফব্রুয়াসর মাফি আমরা িাইফ পাওয়ার প্রটক সিিীয় সেসেশান সলি ২০১৫-১৬ প্রশষ কসর, া শুরু িফয়সেল এ বেফরর জানুয়াসরফি। িবজফমাট
১২টি দল এই েসিফ াসিিায় অাংশগ্রিণ কফর এবাং েসিটি দল প্রিাম এবাং অযাওফয় সিফেফম ২২টি কফর মযাে প্রেফল। িাফদর মফধয েযাসিয়ন
িয় নবাবপু র সক্রড়া েক্র এবাং রানারাপ িয় কিাইটুলী িমাজ কলযাণ পসরষদ। িফব দুটি দলফকই েথম সেসেশাফন উিীণজ করা িফয়ফে এবাং
পরবিী প্রমৌিু ফম িারা ফােজ সেসেশান সলফি প্রেলফব। িফব োসন্তক সক্রড়া েক্র সলি প্রটসবফলর প্রশফষ থাকায় িাফদরফক আিামী প্রমৌিু ফম
িৃিীয় সেসেশান সলি প্রেলফি িফব।
প্ররফাসর েসশেণ
প্রকােফদর মফিাই আমরা প্ররফাসরফদর জনযও একটি েসশেণ কা জক্রম শুরু কফরসে প্র ন ফু টবল আনু িাসঙ্গক িকল সদক উন্নি করা ায়।
প্রফব্রুয়াসর ৯ প্রথফক ১৪ িাসরে প জন্ত েফল ‘নিুন প্ররফাসর েসশেণ প্রকািজ ২০১৭’, ার িত্ত্বাবধায়ন কফর প্রফোফরশান এবাং বাফু ফফ প্ররফাসর
কসমটি।
২৭টি প্রজলা প্রথফক োয় ৯০ জন নিুন প্ররফাসর এই প্রকাফিজ অাংশগ্রিণ কফরন। িকল োথীফদর িাটিজসফফকট েদান করা িফয়ফে।

