বাফুফফ প্রেসিফেফের সববৃসি, জুন- ২০১৮
শুফেচ্ছা!

নিু ন প্র াফের অধীফন েসিক্ষণ শুরু
বাাংলাদেশ অললম্পিক ফুটবল টটম এবাং জাতীয় েল যথাক্রদম এলশয়ান গেমস ২০১৮ এবাং সাফ
চ্যাম্পিয়নলশপ ২০১৮-গত অাংশগ্রহণ করদব। এ বছর অোস্ট ১৫ গথদক ২৭ ইদদাদনলশয়াদত এলশয়ান
গেমস এবাং গসদেম্বর ৪ গথদক ১৫ ঢাকায় সাফ চ্যাম্পিয়নলশপ অনুটিত হদব।
বাাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল েদলর প্রধান গকাচ্ লহদসদব গজইলম গে এবাং সহকারী গকাচ্ লহসাদব স্টুয়াটট পল
ওয়াটলকসদক লনদয়াে লেদয়দছ বাফুদফ। আলম এটা জানাদত গপদর আনন্দদত গয তারা ইদতামদধযই জাতীয়
েদলর সাদথ প্রলশক্ষণ শুরু কদরদছন। গযদহতু গজইলম গে আক্রমণাত্মক ফুটবদল লবশ্বাসী; সুতরাাং আলম
সফলতার জনয সাগ্রদহ অদপক্ষা করলছ।

নারী প্রেফ ায়াড়ফের আবাসি

যাম্প

অ-১৫, অ-১৬, অ-১৮ এবাং অ-১৯ প্রমীলা েল ইলতমদধয গেলনাং-এ লফদরদছ। এ বছর সাফ এবাং এএফলস
চ্যাম্পিয়নলশপ থাকায় গবশ বযস্ত সময় পার করদব েলগুদলা। প্রলতদযালেতায় বাাংলাদেদশর গমদয়রা ভাদলা
ফলাফল করদব বদল আমরা আশাবােী।

রাসিয়াফি F4F এ ক্ষুফে বাাং াফেসিফের েম
লফফা এবাং ২০১৮ লফফা লবশ্বকাদপর অলফলসয়াল অাংশীোর েযাজদপ্রাম কততক
ট আদয়ান্দজত বন্ধুদের জনয
ফুটবদলর ( F4F) ষি গমৌসুম মদকাদত সফলভাদব গশষ হদয়দছ।
বাাংলাদেশ লিতীয়বাদরর মদতা এই আদয়াজদন গযােোন কদর। এই ইদভদে বাাংলাদেদশর প্রলতলনলধে
কদরন গমা: গোলাম রালফ খান এবাং রাফাত শামস, যাদেরদক যথাক্রদম ক্ষুদে ফুটবলার এবাং ক্ষুদে
সাাংবালেক লহদসদব লনবালচ্ত
ট
করা হয়।
রালফ োলাপাদোস লস লায়ন েদলর হদয় গখদলদছন গযখাদন তার সতীথ লছদলা
ট
সাইপ্রাস, লাইদবলরয়া,
েণচ্ীন, তু রক, কাইদকাস িীপপুঞ্জ এবাং এদগালার বাদরা বছর বয়সী লকদশার গখদলায়াদেরা। গসখাদন
গকায়াললফাইাং মযাচ্গুদলাদত গস লেদফন্ডার লহদসদব অদনকগুদলা গোল রুদখ লেদয় েুেটান্ত ভূ লমকা পালন
কদরলছল যা তার েলদক ে্রুদপর লিতীয় অবস্থাদন লনদয় লেদয়লছল।

ক্ষুদে সাাংবালেক লহদসদব কাজ করা রাফাত শামদসর কতলতেও কম লছল না। গস বয়ক সাাংবালেকদের সাদথ
তাল লমললদয় সমানভাদব সমস্ত আদয়াজন কাভার কদরলছল।

বসরিা

বযাপটিস্ট সমিন স্কু

েযাম্পম্পয়ন

ফুলবােী লেএস আললম মাদ্রাসা (সাতক্ষীরা) ০:৬ বযালেস্ট লমশন বালক উচ্চ লবেযালয় (বলরশাল)
৭ গম, ২০১৮ তালরদখ গেশবযাপী সাতটট গভনুযদত শুরু হয় প্রাণ লমল্ক নযাশনাল কুল ফুটবল টুনাদমে
ট
২০১৭-১৮ গযখাদন গেদশর বহু লশক্ষাপ্রলতিান অাংশগ্রহণ কদর।
প্রাথলমক ও নকআউট পদবরট পর ৩০ গম ঢাকায় চ্ূ োন্ত রাউন্ড শুরু হয়।
৭ জুন বগবন্ধু জাতীয় গস্টলেয়াদম অনুটিত ফাইনাদল বলরশাদলর বযাপটটস্ট লমশন বালক উচ্চ লবেযালয়
সাতক্ষীরার ফুলবােী লে.এস. আললম মাদ্রাসাদক ৬-০ গোদল হালরদয় লশদরাপা লাভ কদর।

এমসপ অযান্ড সি োর িফে বাফুফফর পাাঁে বছফরর েু ক্তি
বাাংলাদেশ ফুটবল গফোদরশন লন্ডন লভলিক লমলেয়া রাইটস গকািালন এমলপ অযান্ড লসলভার সদগ পাাঁচ্
বছদরর স্পনসরলশপ চ্ুন্দি স্বাক্ষর কদরদছ। বাফুদফ টুনাদমদের
ট
জনয এই গকািালন প্রলতবছর আট গকাটট
টাকা গেদব।
এমলপ অযান্ড লসলভা একটট আন্তজটালতক লমলেয়া রাইটস গকািালন যাদের লবশ্ববযাপী ১৩ টট কাযালয়
ট
রদয়দছ। এটট লবলভন্ন আন্তজটালতক ক্রীোনুিাদনর সম্প্রচ্ার সত্ত্ব লনয়ন্ত্রণ কদর এবাং লবশ্ববযাপী প্রায় ৫০০
জন সম্প্রচ্ারকারীদক প্রায় ১০,০০০ ঘো গপ্রাগ্রালমাং লবতরণ কদর।
গকািালনটটর কাদজর মদধয লফফা লবশ্বকাপ, লসলনয়র ইউদরালপয়ান ফুটবল লীে, গ্রযান্ড স্ল্যাম গটলনস,
গমাটর গরলসাং, হযান্ডবল, গবসবল, ভললবল এবাং বন্দসাং অন্তভুি
ট ।

সবসপএ

এবাং বাাং াফেি েযাম্পম্পয়নসিপ টিফমর জনয আসথ ি বযবস্থাপনা েসিক্ষণ

বাাংলাদেশ লপ্রলময়ার লীে ২০১৮-১৯ এবাং বাাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নলশপ ২০১৮-১৯ এ অাংশগ্রহণকারী
েলগুদলা ২৮ জুন তালরদখ বাফুদফ ভবদন আলথক
ট বযবস্থাপনা সাংক্রান্ত প্রলশক্ষণ গ্রহণ কদর।
এলশয়ান ফুটবল কনদফোদরশদনর কনসালটযাে সযাদমল ন্দজ পযান্রালকল প্রলশক্ষণ পলরচ্ালনা কদরন
এবাং গুরুেপূণ লবষয়গুদলাদত
ট
আদলাকপাত কদরন।

িাউথ ওফয়স্ট এসিয়ান ফুিব

প্রফোফরিফনর িবুজ িাংফ ি োসি

ফুটবদলর উন্নয়নকদে একটট নতু ন ফুটবল সাংস্থা - সাউথ ওদয়স্ট এলশয়ান ফুটবল গফোদরশন বা SWAFF
প্রলতিা করা হয়।
২০১৮ লফফা লবশ্বকাদপর আদে লফফা নতু ন এ প্রলতিানটটর প্রলত সমথনট বযি কদরদছ। এই সাংস্থাটটর ১৩
টট প্রলতিাতা গেদশর মদধয বাাংলাদেশ, ভারত, পালকস্তান, শ্রীলঙ্কা, গসৌলে আরব, বাহরাইন এবাং সাংযুি
আরব আলমরাত অন্তভুি
ট আদছ।

আশা করা হদে এই সাংস্থাটটর গোোপিন ফুটবল লবশ্বকাদপ গখলার গযােযতা অজটদনর জনয অত্র
অঞ্চদলর গেশগুদলাদক আরও সাহাযয করদব।
এই লদক্ষয লবলভন্ন ফুটবল ইদভেস এবাং বালণন্দজযক গপ্রাগ্রামগুদলাদত নতু ন কদর লবলনদয়াে করা হদব যাদত
কদর SWAFF এর অন্তভূ ি
ট গেশগুদলাদত ফুটবদলর সামলগ্রক উন্নলত হয়।

অ-১৫ ট্রায়া
আসন্ন সাফ চ্যাম্পিয়নলশদপর জনয জাতীয় অ-১৫ গছদলদের েল েঠদনর জনয ২৯ জুন গথদক ১ জুলাই
সকাল ৮টা গথদক কমলাপুদরর গমাস্তফা কামাল গস্টলেয়াদম গখদলায়ােদের একটট উন্মুি োয়াল
আদয়াজন করা হয়।
ততণমূল গথদক পূণ অাংশগ্রহণ
ট
লনন্দিত করদত সকল গজলায় এই পরীক্ষদণর গঘাষণা গেয়া হদয়লছল। গসরা
প্রলতভা খুদাঁ জ গবর করার এই পরীক্ষদণর সময় বাফুদফ গকাচ্ এবাং কমকতট
ট ারা উপলস্থত লছদলন।

এএফসি এমএ প্ররফাসরাং ে ল্প
২৪ জুন ঢাকার মলতন্দিদলর বাফুদফ ভবদন এএফলস এমএ গরফালরাং অযােলমলনদেশন প্রকে ২০১৭-১৮
অনুটিত হয়।
এএফলস গেদভলপদমে অলফসার লহদরাকাজু আদব এবাং ইদয়া গহা ইদয়াদনর পলরচ্ালনায় এই প্রকেটট
পলরচ্াললত হদয়লছল।
এছাোও স্থানীয় গরফালর প্রলশক্ষক লহসাদব উপলস্থত লছদলন আজাে রহমান এবাং সুন্দজত কুমার বযানান্দজ।ট

