বাফুফফ প্রেসিফেফের সববৃসি- নফেম্বর ২০১৭
৭ মার্চ স্মরফে র্যাসি আফ াজন
ইউনেনকোর পক্ষ থেনে জোতির জেে বঙ্গবন্ধু থেখ মুজজবুর রহমোনের ঐতিহোতিে ৭ মোনচের
ভোষণনে স্বীেৃতি প্রদোে উপলনক্ষতবনেষ রয োতলর আন োজে েনর বোফুনফ। জোতির জেনের এই
ভোষনণ উদযবুদ্ধ হন মহোে মুজি ুনদ্ধ থ োগ থদ এই থদনের অিংখয মোেুষ। আর ঠিে এেই
ধরনণর থচিেোনে িোমনে থরনখ এেোত্তনর স্বোধীে বোংলো ফুটবল ঠটম গিে েরো হন তিল।
এএফসি অ-১৯ বাছাইপফব চ
এএফতি অ-১৯ বোিোইপনব ে থিোটখোট ভুনলর মোশুল তদনি হন নি বোংলোনদে দলনে। ২ জ , ১ ড্র
এবং ১ হোর তেন প্রতিন োতগিো থেষ েরো অ-১৯ দল অেো োনি ২ঠট এমেতে ৩ঠট মযোনচ জ লোভ
েরনি পোরনিো। ভতবষযনি দলঠটনে আনরো েনিোর প্রতেক্ষণ এবং আন্তজেোতিে মযোচ থখলোর িুন োগ
তদনি হনব। িনব অ-১৯ দনলর িোমতিে পোরফরমযোনে আতম খুতে এবং দলঠট ভতবষযনি আনরো
ভোল েরনব আেো েরতি।
বাফুফফ এএফসি সি প্র াসর্িং প্র াি চ
২৪জে েিু ে থেোচনদর তেন থগল েনভম্বর এএফতি তি থলনভল িোঠটে তফনেেে থেোনিরে আনরো
এেঠট রোউনের আন োজে েনর বোফুনফ। এ তেন থমোট ৯৬ জে থেোনচোনে এ বির তি থলনভল
িোঠটে তফনেট তদন তি আমরো। থেোতচং থেোনিরে প্রজি ো থবে ভোলভোনব এতগন চলনি এবং এই দক্ষ
থেোচনদর মোধযনমই ভতবষযনি থমধোবী ফুটবলোর তিতর হনব।
বাফুফফ এএফসি এ পার্চ -১ প্র াসর্িং প্র াি চ
তবতভন্ন ক্লোব ও ঢোেোর স্থোেী ২৪ জে তিতে র থেোচনদর তেন বোফুনফর থটেতেেোল তিনরক্টর পল
স্মতলর িত্ত্বোবধোনে প্রেমবোনরর মনিো বোফুনফ এএফতি এ থলনভল থেোতচং থেোি ে িম্পন্ন েরো
হন নি। ভতবষযনি তপ্রতম োর লীনগর ক্লোবগুনলোর জেয এই এ থলনভল িম্পন্ন েরো থেোচ রোখো
বোধযিোমূলে েরো হনব। এই থেোনিরে তিিী পব আগোমী
ে
বির শুরু হনব।
বোফুনফর থেোতচং থিনভলপনমন্ট থপ্রোিোনমর অেযিম গুরুত্বপূণ ে অংে এঠট। এ ধরনের থেোনিরে
মোধযনম থেোচনদর দক্ষিো বৃজদ্ধর পোেোপোতে থদনের ফুটবনলর িোমতিে উন্নতি িোধনণর পে িহজ
হনব।

সফফা এমএ প্ররফাসর ইন্সট্র্যাক্টর প্র াি চ
বোফুনফ ভবনে থদনের ২৮ জে থরফোতরর অংেিহনণ িফলভোনব তিে তদেবযোপী তফফো এমএ

থরফোতর ইেট্র্যোক্টর থেোি ে আন োজে েরো হন নি। তফফো েমেিে
ে ো রতবচন্দ্রে চোপ্পোতেমুিু এবং
অযোলোে থনোতি এই থেোি পতরচোলেো
ে
েনরে।
িাইফ পাও ার প্রর্

থােচ সেসেশন সিগ

িোইফ পোও োর থটে েোিে তিতভেে তলগ ২০১৮ িোনলর জোেু োতর থেনে শুরু হনব। প্রতিন োতগিোর
জেয ট্র্োেফোর উইনেো চলতি তিনিম্বনরর িৃিী িপ্তোনহ শুরু হনব। এনক্ষনে তেতদেষ্ট িোতরখ ও
থখলোর িূতচ েো ে িমন প্রেোে েরো হনব। এ উপলনক্ষ তবতভন্ন ক্লোব েমেিে
ে োনদর আগোমী ৬
জোেু োতর ২০১৮-এর মনধয তবস্তোতরি িেয পোিোনি বলো হন নি।
ইস্তাম্বুফি সফফা এক্সিস উটর্ে ফুর্বি িাসমর্
তফফো এজিতেউঠটভ ফুটবল িোতমট-এর তিিী রোউনের অংে তহনিনব ইস্তোম্বুনল গি ২৩ েনভম্বর
আন োজজি িোতমনট অংে থে বোফুনফ। তফফো থপ্রতিনিন্ট জজ োতন্ন ইেফোতন্তনেোর অংেিহনণ
আন োজজি িোতমনট ভতবষযনির েোেো পদনক্ষপ তেন আনলোচেো েরো হ । তফফোর িহন োগী
থদেিমূনহর প্রতিতেতধ ও তফফোর েমেিে
ে োনদর উপতস্থতিনি িোতমনট ফুটবল উন্ন ে থপ্রোিোম তেন
বোফুনফর পক্ষ থেনে মিোমি উপস্থোপে েরো হ ।

সবসিএি র্যাম্পি ন হফ ফছ বিুন্ধরা স িংি
১৮ মযোচ থেনে ৩৫ পন ন্ট িংিহ েনর মোনিলে বোংলোনদে চযোম্পম্প েি লীনগ চযোম্পম্প ে হন নি
বিুন্ধরো তেংি। এর মোধযনম পরবিী থমৌিুনম বোংলোনদে তপ্রতম োর লীনগ থখলনি পোরনব দলঠট।
অেযতদনে প্রতিন োতগিো িবনচন েম পন ন্ট িংিহ েনর থরতলনগেনণর মুনখ পনরনি েোরও োে
বোজোর প্রগতি িংঘ।

