বাফুফফ প্রেসিফেফের সববৃসি - প্রফব্রুয়াসর, ২০১৮

জািীয় দফের ক্যাম্প শুরু
৪ প্রেফক্ ১৫ প্রিফেম্বর ঢাক্ায় অনু সিি হফি যাফে িাফ চ্যাসম্পয়নশীপ ২০১৮। েস্তুসির অংশ সহফিফব বাংোফদশ
জািীয় ফুটবে দে োওফির সবপফে এক্সট আন্তজজাসিক্ ম্যাচ্ প্রেেফব ‘১ম্ স্তর সফফা আন্তজজাসিক্ ফুটবে ম্যাচ্’
িূ চ্ীর অধীফন।
প্রেফোয়াড়ফদরফক্ পূ র্জরূফপ েস্তুি ক্রফি িাভাফর অবসিি সবফক্এিসপ’র আন্তজজাসিক্ প্রহাফেফে ৩৫ িদফিযর
োেসম্ক্ দফের আবাসিক্ ক্যাম্প শুরু হফয়ফে ১৩ প্রফব্রুয়াসর প্রেফক্।
আম্াফদর সবশ্বাি, এক্সট শসিশােী দে গঠফনর ম্াধযফম্ ভসবষ্যফি ভাে ফোফে আিফব।

পদজা নাম্ে স্বাধীনিা ক্াপ ২০১৮’র
আরাম্বাগ ক্রীড়া িফের সশফরাপা অজজফনর ম্ধয সদফয় প্রফব্রুয়াসরর ১০ িাসরফে পদজা নাম্ে স্বাধীনিা ক্াফপর
িবজফশষ্ আিফরর।
ওয়ােটন স্বাধীনিা ক্াফপর ফাইনাফে গি আিফরর চ্যাসম্পয়ন চ্ট্টগ্রাম্ আবাহনীফক্ ২-০ প্রগাফে হাসরফয় েেম্বাফরর
ম্ি এই টুনজাফম্ফের সশফরাপা সজিে ঢাক্ার অনযিম্ েবীন ক্লাব আরাম্বাগ ক্রীড়া চ্ক্র।
িানীয় ফুটবোরফদর ননপুনয েদশজফনর এই টুনজাফম্ে সেে স্বাধীনিা ক্াফপর আফরক্সট িফে আির।
েসিবাফরর ম্ি এই আিরসটও নবীন ও িানীয় ফুটবোরফদর জনয সেে ননপুনয ও ক্ৃসিত্ব েদশজফনর এক্সট বড়
িু ফযাগ।
িানীয় েসিভাবান ফুটবোরফদরফক্ এসগফয় সনফি এবং িাফদরফক্ আত্মসবশ্বাি ও উদ্দীপনার িাফে আন্তজজাসিক্
পযজাফয় েসিফযাসগিা ক্রার জনয নিসর ক্রফি বাফুফফ আফরা িু ফযাগ িৃ সির পসরক্ল্পনা সনফয়ফে।

ম্াদাসরপুফর ক্ৃসিম্ টাফজ নিসর
প্রফব্রুয়াসরর ৯ িাসরফে ম্াদাসরপুফর উফবাসধি হে ‘এএফসি প্রেসিফেে’ি ইসনসশফয়সটভঃ সম্সন সপচ্ সিম্ ২০১৭’ এর
অধীফন নিসরক্ৃি ক্ৃসিম্ টাফজ।

িৃর্ম্ূ ফের প্রম্ধাবী ফুটবোরফদরফক্ বাোই ক্রফি এবং িাফদর েসিভা সবক্াসশি ক্রার েেয সনফয় এই টাফজ
উফবাসধি হে।
জানু য়াসরর ৭ িাসরফে নীেফাম্াসরফি উফবাসধি হফয়সেে উি েক্ফল্পর অধীফন সনসম্জি িবজেেম্ সম্সন টাফজ।
এক্ই েক্ফল্পর অধীফন প্রফনীফি সনসম্জি আফরক্সট ক্ৃসিম্ টাফজ উফবাধফনর অফপোয় আফে।
আগাম্ীফি সবসভন্ন প্রজোয় এম্ন আফরা টাফজ সনসম্জি হফব।
েসিশ্রুসিশীে ফুটবোরফদরফক্ িুফে আনার েফেয চ্েসি বেফরই আফরা সিনসট টাফজ সনম্জাফনর জনয এএফসি’র
ক্াফে বাফুফফ আফবদন ক্রফব।

বাফুফফ-এএফসি ‘সব’ প্রক্াফিজর সবিীয় পবজ শুরু
২৪ প্রফব্রুয়াসর, ২০১৮ শুরু হফয়ফে ‘বাফুফফ-এএফসি ‘সব’ িাসটজসফফক্ট প্রক্াসচ্ং প্রক্াফিজ’র সবিীয় পবজ।
েসশের্ িম্পন্ন ক্রফি েেম্ পফবজ অংশ প্রনয়া ২২ জন প্রক্াফচ্র িবাইই সবিীয় পফবজ অংশগ্রহর্ ক্রফেন।
প্রদফশর প্রক্াচ্ফদরফক্ ফুটবফের উন্নি প্রক্ৌশে ও দেিার িাফে পসরসচ্ি ক্রফি এবং িাফদরফক্ বযসিগি ও দেীয়
প্রবাঝাপড়া িম্পফক্জ অবগি ক্রফি এই েেম্বাফরর ম্ি আফয়াজন ক্রা হফয়ফে ‘বাফুফফ-এএফসি ‘সব’ িাসটজসফফক্ট
প্রক্াসচ্ং প্রক্ািজ’।
েসশেফর্র অফধজক্টা িম্পন্ন হফয়সেে েেম্ পফবজ। সবিীয় পবজ েসশেফর্র চ্ূড়ান্ত পবজ।
এোড়াও, ১০ ম্াচ্জ, ২০১৮ িাসরফে শুরু হফে ‘বাফুফফ-এএফসি ‘এএি’ িাসটজসফফক্ট প্রক্াসচ্ং প্রক্ািজ’।
জািীয় েযু সিগি পসরচ্ােক্ পে স্মসে প্রক্ািজগুফোর িত্ত্বাবধান ক্রফেন।

অনু র্ধ্-জ ১৫ নারী দফের হংক্ং যািা
চ্ার জাসির এক্সট েীসি টুনজাফম্ফে অংশ সনফি বাংোফদশ অনু র্ধ্জ-১৫ নারী দে ম্াফচ্জর প্রশফষ্ হংক্ং িফফর যাফে।
হংক্ং ফুটবে অযাফিাসিফয়শফনর আম্ন্ত্রফর্ উি টুনজাফম্ফে আফরা অংশ সনফে ইরান এবং চ্ায়সনজ িাইফপ।
টুনজাফম্েসটফি এক্ক্ সেগ পদ্ধসিফি প্রেো হফব এবং পফয়ে প্রটসবফের শীষ্জ দে চ্যাসম্পয়ন সহফিফব সশফরাপা োভ
ক্রফব।

এএফসি ফুটিাফে বাংোফদশ নারী দে
বাংোফদশ ফুটবে প্রফোফরশন (বাফুফফ) বাংোফদশ নারী ফুটবে দেফক্ এএফসি ফুটিাে চ্যাসম্পয়নশীপ ২০১৮ প্রি
পাঠাফনার পদফেপ সনফয়ফে।
আগাম্ী ম্াফচ্জ োইেযাফের আফয়াজফন অনু সিি হফি যাফে েসিফযাসগিাসট।
স্বাগসিক্ োইেযাে োড়াও উি েসিফযাসগিায় ইরান, জাপান, ম্াফেসশয়া, চ্ীন, হংক্ং, উজফবসক্স্তান, সভফয়িনাম্,
বাহরাইন, চ্ায়সনজ িাইফপ, প্রেবানন, ম্যাক্াও, িুক্জফম্সনস্তান এবং ইফদাফনসশয়া অংশ সনফে।

প্ররফাসরফদর েসশের্ িম্পন্ন
১৪ প্রফব্রুয়াসর িম্াপ্ত হে বাফুফফর আফয়াজফন এবং বাফুফফ প্ররফাসর ক্সম্সটর পসরচ্ােনায় ‘নিুন প্ররফাসরফদর
েসশের্ প্রক্ািজ- ২০১৮’।
৩২ প্রজো প্রেফক্ ৫ জন নারীিহ প্রম্াট ৫৬ জন প্ররফাসরর অংশগ্রহফনর ম্ধয সদফয় প্রক্ািজসট শুরু হফয়সেে ৯
প্রফব্রুয়াসর।
এই প্রক্াফিজর ম্াধযফম্ েসশের্ােজীগর্ প্ররফাসরং এর যাবিীয় িাসত্ত্বক্ ও োফয়াসগক্ েসশের্ োভ ক্ফরন।

বাফুফফ ম্যাচ্ ক্সম্শনার প্রক্ািজ
আিন্ন ২০১৮ প্রম্ৌিু ফম্র িবগুফো ম্যাচ্ পসরচ্ােনার জনয বাফুফফ এক্সট ম্যাচ্ ক্সম্শনার পযাফনে গঠন ক্রফি
যাফে।
এই ক্সম্শন ২০১৮ প্রম্ৌিু ফম্র বাংোফদশ সেসম্য়ার সেগ, ১ম্ সবভাগ ফুটবে সেগ, ২য় সবভাগ ফুটবে সেগ এবং
িৃিীয় সবভাগ ফুটবে সেগিহ িব টুনজাফম্ফের ম্যাচ্গুফো পসরচ্ােনার দাসয়ত্ব োভ ক্রফব।
পযাফনেসট গঠন ক্রফি বাফুফফ এক্সদনবযাপী এক্সট প্রক্াফিজর আফয়াজন ক্রফব ম্াফচ্জর িৃিীয় িপ্তাফহ।

শীঘ্রই প্রদশবযাপী অনু র্ধ্-জ ১৭ টুর্নামেন্ট
িরুর্ িম্াজফক্ ম্াদক্ এবং অবেয় প্রেফক্ দূ ফর রােফি িরক্ার আফরক্সট টুনজাফম্ে আফয়াজফনর পসরক্ল্পনা
সনফয়ফে। অ-১৭ টুনজাফম্েসট অনু সিি হফব প্রদশবযাপী।
আসম্ আবাফরা আনফদর িাফে উফেে ক্রফি চ্াই প্রয জািীয় ক্রীড়া পসরষ্দ েসিসট উপফজোয় সম্সন প্রেসেয়াম্
সনম্জান ক্রফে, যা হফব িবার জনয উন্মু ি।
আম্াফদর েেয হে আগাম্ী বের প্রেফক্ িম্গ্র প্রদশবযাপী টুনজাফম্ে আফয়াজন ক্রা।

এএফসি উন্নয়ন ক্ম্জক্িজাফদর বাফুফফ িফর
এএফসি প্রেসিফেসিয়াে প্রেফভেপফম্ে ইসনসশফয়সটভ এর অধীফন বাংোফদফশর ফুটবফের উন্নসি-অগ্রগসি িম্পফক্জ
আফোচ্না ক্রফি এসশয়ান ফুটবে ক্নফফোফরশফনর (এএফসি) উন্নয়নসবষ্য়ক্ ক্ম্জক্িজা প্রদাফম্ক্া গাইজক্া
গারাফয়সদ এবং প্রযাফগশ শ্রীক্ান্ত প্রদশাই বাফুফফ পসরদশজন ক্ফরফেন।
দু ইসদফনর িফফর িারা বাফুফফর সবসভন্ন সবভাফগর িাফে ক্লাব অনু ফম্াদন, ম্াঠ উন্নয়ন, প্ররফাসরং ও সম্সেয়ািংক্রান্ত
আফোচ্না িহ নানা সদক্ সনফয় আফোচ্না ক্ফরন।

ভারফির প্রিিু এফসি’র জনয প্রেেফব িাসবনা-ক্ৃষ্ণা
আসম্ েুবই আনসদি প্রয এক্সট িু িংবাদ দাফনর ম্াধযফম্ আসম্ আম্ার সববৃ সি প্রশষ্ ক্রসে।
বাংোফদশ জািীয় নারী ফুটবে দফের অসধনায়ক্ িাসবনা োিুন এবং িারক্া প্রেফোয়াড় ক্ৃষ্ণা রার্ী িরক্ার
ভারফির ফ্র্যাঞ্চাইসজ সেগ ‘ইসেয়ান ওফম্ি সেগ’ এ প্রিিু এফসি’র হফয় প্রেেফি যাফে।

িাসবনার ইফিাম্ফধযই সবফদফশর ক্লাফবর জনয প্রেোর অসভজ্ঞিা হফয়ফে। সক্ন্তু ক্ৃষ্ণা রার্ী িরক্ার এবারই েেম্
প্রক্ান সবফদশী ক্লাফবর হফয় প্রেেফি যাফে।
িাসবনা-ক্ৃষ্ণার পাশাপাসশ আফরা ক্ফয়ক্জন প্রেফোয়াড়ও ‘ইসেয়ান ওফম্ি সেফগ’ প্রেোর িম্ভাবনা আফে। িানসজদা,
আঁসে োিুন, ম্াসরয়া ম্াোও উি সেফগর অনয ক্ফয়ক্সট দফের নজফর এফিফে।
আসম্ িাফদর েফিযফক্র েসিসট েফচ্িার সবপরীফি িাফেয ক্াম্না ক্সর।

