বাফুফফ প্রেসিফেফের সববৃসি- সেফিম্বর ২০১৭

িাফ অ-১৫
প্রথমেই সাফ অ-১৫ টুর্ামেমে
ন
অসাধারণ পারফরেযামের োধযমে শিমরাপা জমের জর্য
আোমের মেমেমের অশির্ন্দর্ জার্াই। ইম াপূমব ন পাওো সাফমযযর ধারা অবযাহ
বাাংযামেি অ-১৫ মেমেরা ফাইর্াময িার মে ১-০ ম াময পরাজজ
প্রশ ম াশ

মরমে

েমর শিমরাপা ঘমর

ু ময।

াে মোর্ ম াযই র্া োওো এই েযটট প্রশ টট েযমে পরাজজ েমর শর্মজমের শিমরাপার

এেোত্র োশবোর শহমসমব প্রশ টি

েমরমে।

েুব আর্মন্দর সামথ জার্াজি ম আোমের এোমেশে এবাং আবাশসে মেশর্াং মপ্রাগ্রাে আমোজর্
সাথেন ার েুে মেেমে এবাং আেরা

া আিা েমরশেযাে

ার মবি আম ই সুফয পাজি

বেরজুমেই প্রশিক্ষমণর েমধয থাো এই মেমযাোেরা শর্মজমের অশিজ্ঞ া োমজ যাশ মে
সেসােশেে প্রশ পক্ষ েযগুমযামে আত্মশবশ্বামসর সামথ মোোমবযা েরমে। প্রেীযা ফুটবযারমের
সােশগ্রে োর্ উন্নেমর্র এই প্রজিো অবযাহ

থােমব।

েথমবাফরর মফিা ইন্সট্রাক্টরি প্র াি স
মেিজুমে আমরা মবশি পশরোমণ েক্ষ মোচ ত শর েরার যমক্ষয ম য শেমসম্বমর প্রথেবামরর েম া
এএফশস ইেোক্টর মোমসরন আমোজর্ েমর বাফুমফ। ফুটবমযর সােশগ্রে উন্নেমর্র জর্য শিশক্ষ
এবাং েক্ষ মোমচর শবেল্প মর্ই। এই যমক্ষয মোচ ইেোেটমরর সাংেযাও বাোম
ারা মোচমের েক্ষ া বাোম

হমব াম

েমর

োমজ আমস। এই ইেোক্টররা ‘শস’ সাটটন শফমেট মোচ ত শরম

োমজ আসমব।

এবামরর আমোজজ

ইেোক্টরস মোসটটম
ন

‘শব’ অথবা ‘এ’ সাটটন শফমেট যাইমসে প্রাপ্ত ১৮ জর্

পুরুষ ও ৪ জর্ র্ারী মোচ অাংি শর্মেমের্। ৩৫ ঘোর এই প্রশিক্ষমণ টটশচাং স্ট্র্যামটজজ,

মপ্রমজমেির্ শিয, ‘শস’ সাটটন শফমেট মোস ের্মটেসহ
ন
র্ার্া গুরুত্বপূণ শবষে
ন
শর্মে োঠ ও োমঠর
বাইমর েেোন্ড
ন
পশরচাযর্া েরা হে। এ ধরমর্র মোমসরন োধযমে ফুটবযারমের জর্য পরব ীম
মোচ শহমসমব োজ েরারও সুম া সৃটি হমব।

ন্যাশন্াল প্ররফাসরজ এক্সাম
প্রমোিমর্র োধযমে র্যাির্ায মরফাশরর সাংেযা বাোম

বঙ্গবন্ধু জা ীে মেশেোমে এেটট মটমের

আমোজর্ েমর বাফুমফ। বাফুমফ মরফাশরজ েশেটট আমোজজ

এই মটমের শফজজেযায

ইেোক্টমরর োশেত্ব পাযর্ েমরমের্ েশেটটর মেপুটট মচোরেযার্ ইব্রাশহে শর্সার এবাং সুজজ
েুোর বযর্াজজন। মেমির ৭৫ জর্ মরফাশরর অাংিগ্রহমণ এই ো েরমে
ন
িারীশরে এবাং শযশে
পরীক্ষা মর্ো হে।।

প্রফবরুয়াসর প্রথফ

শুু হফে স্কুল ফুটবল

িুয ােী মেময-মেমেমের েমধয ফুটবয েশেমে শেম
েরম

মফবররুোশর মথমে মেিজুমে িুয ফুটবয চাযু

ামি বাফুমফ। মেমির ৫৩ টট মজযা মথমে ৮টট পৃথে মজামর্ িা হমে িুয ফুটবময অাংি

মর্মব ক্ষুমে ফুটবযাররা। প্রথে রাউমন্ড েুটট ররুপ শযম শর্মজমের েমধয প্রশ ম াশ

ার োধযমে ৮

টট মজার্ায চযাম্পিের্ টটে পরব ী রাউমন্ড উত্তীণ হমব।
ন
মেমযাোেমের বেস শর্ধারমণর
ন
জর্য জন্ম
শর্বন্ধর্ সাটটন শফমেট এবাং পাবশযে এক্সােসেূমহর প্রমবিপত্র গুরুমত্বর সমঙ্গ াচাই-বাোই েরমব
বাফুমফ।

এই মপ্রাগ্রামে প্রশ টট িুযমে সমবাচ্চ
ন ২০জর্ ফুটবযার মরজজমস্ট্র্ির্ েরার সুম া

মেো হমব।

বাোইমের পর মেধাবী ফুটবযারমের বাফুমফর মেোর মেমিযপমেে মপ্রাগ্রামে অন্তিূ ক্ত
ন েরা
হমব।

এএফসি প্ররফাসর সিজজট
শবশপএয েযাচসেূহ এবাং বাফুমফর মরফাশর স্ট্র্যামটজজে েযার্ প মবক্ষমণর
ন
জর্য সম্প্রশ
এএফসযার এেটট মেশযম ির্ টটে বাাংযামেি ভ্রেণ েমরমে। শ র্ শেমর্র এই ভ্রেমণ মরফাশর
েশেটট এবাং এর সামথ ুক্ত প্রশ শর্শধমের সামথ আমযাচর্া েমর টটেটট।

ফিিা ডেভেলপভেন্ট ফেজিট
সম্প্রশ

এই অঞ্চমযর শফফা মেমিযপমেে েযামর্জার বাাংযামেি ভ্রেণ েমরমের্। বাফুমফর

িশবষয

পশরেল্পর্া প মবক্ষণ
ন
েমর ইশ বাচে েন্তবয েমরমের্ শ শর্। এেই সামথ ২০১৮-সামযর

পশরেল্পর্াম ও অাংিগ্রহণ েমরমের্ এই শফফা েেে
ন ান ।

বাফুফফ প্রেসিফেফের সিজজট
পরব ী মপ্রাগ্রাে হাম

মর্োর আম

শফফার পক্ষ মথমে সহম া ী মেিগুমযার শফেবযাে চাওো

হে। এই যমক্ষয মেম্বার অযামসাশসমেির্গুমযার সেসযরা পরব ী পেমক্ষপ শর্মে শর্মজমের েমধয
আমযাচর্ার জর্য মেমির বাইমর শেটটাং-এ অাংি মর্র্। বযজক্ত

িামব আশে েমর্ েশর শফফা এবাং

এএফশস-এর সামথ আোমের ঘশর্ি সিেন বজাে রাো উশচ । ফুটবমযর এই িীষস্থার্ীে
ন
প্রশ িার্গুমযা মথমে আেরা শর্েশে ই ইশ বাচে সাো পাজি। ফুটবয উন্নেমর্র যমক্ষয আোমের
মর্ো স্ট্র্যামটজজে েযার্ এএফশস এবাং শফফার প্রিাংসা অজনর্ েমরমে।
অজনমর্র আিাবাে বযক্ত েরশে।

াই এ বের র্ ু র্ র্ ু র্

