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শুফেচ্ছা!

শুরুফিই রাসিয়া সবশ্বকাফের প্রিসি-ফাইনাল প্রেলা চারসি দল সনফয় বফল সনফি চাসচ্ছ। গি ১০ প্রেফক
১৫ বছর এই প্রদিগুফলাফি েসরকসিিোফব ধীফর ধীফর উন্নয়ন ঘফিফছ এবং িার ফলাফলও িারা
প্রেফয়ফছ। এই প্রেিন দীঘঘ ২৮ বছর ের সবশ্বকাফের প্রিসি-ফাইনাল প্রেফলফছ ইংলযান্ড।
আসি এবং বাফুফফর বযসিবগঘ সবশ্বাি কসর প্রে বাংলাফদফির ফুিবলও ধীফর ধীফর এিন িসিিালী
হফব। এই লফযয এএফসি এবং সফফার সনফদঘিনা প্রিািাফবক কাজ করসছ আিরা। প্রকাচ এবং
প্রেফলায়াড়ফদর িাসবঘক উন্নয়ফনর িাধযফি প্রদফির ফুিবলফক িসিিালী করাই আিাফদর িূ ল লযয।

প্রদাহায় জািীয় দফলর প্রেসনং কযাম্প
এসিয়ান প্রগিি এবং িাফ িু জুসক চযাসম্পয়নিীেফক িািফন প্ররফে েস্তুসির উফেফিয িম্প্রসি কািাফরর
প্রদাহায় প্রেসনং কযাফম্প অংি প্রনয় বাংলাফদি জািীয় দল। প্রেসনংফয়র োিাোসি প্রিোফন একসি েস্তুসি
িযাচ প্রেফলফছ দলসি প্রেোফন স্থানীয় দল প্রিিাইসিয়ার ফুিবল ক্লাফবর িাফে ১-১ প্রগাফল ড্র কফর।

জািীয় দফলর দসযণ প্রকাসরয়া িফর
আিন্ন এসিয়ান প্রগিিফক িািফন প্ররফে গি ২৮ জুলাই দসযণ প্রকাসরয়া সগফয়ফছ জািীয় দল। প্রিোফন
সিনসি েস্তুসি িযাচ প্রেলার ের দলসি অগাস্ট ১১ িাসরফে ইফদাফনসিয়া গিন করফব। এসিয়ান
প্রগিফি সব গ্রুফে োইলযান্ড, উজফবসকস্তান এবং কািাফরর িাফে প্রেলফব বাংলাফদি। এই
েসিফোসগিায় এবং িািফন িাফ চযাসম্পয়নিীফেও বাংলাফদি োফলা প্রেলফব বফল আিা করসছ।
এর আফগ দলসি গি িাফি কািাফর কযাসম্পং কফরফছ। প্রিোফন প্রিাি ২৮ জন ফুিবলার সছফলন োরা
োয় দুই িপ্তাহ ধফর ওয়ািঘ-আে প্রিিন, সফসজকযাল প্রেসনং, িযাচ েযাকসিিিহ অনযানয কিঘিূসচফি

অংি সনফয়ফছন। জািীয় দফলর প্রকাচ প্রজসি প্রে, িহকারী প্রকাচ স্টুয়ািঘ ওয়ািসকি এবং সফিফনি
প্রকাচ েল প্রেসেি প্রেফলায়াড়ফদর িাসবঘক অবস্থা েেঘফবযণ কফরন এবং িাফদর িব ধরফনর উন্নয়ফনর
জনয এেন কাজ করফছন।

আবাসিক কযাফম্প নারী ফুিবলারফদর কফ ার প্রেসনং
িািফনর েসিফোসগিাগুফলাফি োফলা করার লফযয আবাসিক কযাফম্প কফ ার েসরশ্রি কফর চফলফছন
প্রদফির নারী ফুিবলাররা। এই অগাস্ট িাফি অ-১৫ েিীলা দল েুিাফন িাফ চযাসম্পয়নিীফে
অংিগ্রহণ করফব। এরের প্রিফেম্বফর বাংলাফদফি এএফসি অ-১৬ উইফিন্স চযাসম্পয়নিীফের এ
গ্রুফের প্রকায়াসলফায়ার িযাচগুফলা অনু সিি হফব। এরের রফয়ফছ অ-১৮ নারী দফলর িাফ
চযাসম্পয়নিীে এবং অ-১৯ দফলর এএফসি চযাসম্পয়নিীে প্রকায়াসলফায়ার। বছফরর প্রিষ সদফক রফয়ফছ
অসলসম্পকি এবং সিসনয়র দফলর িাফ চযাসম্পয়নিীে। িব সিসলফয় বছরজুফড় বযস্ত িিয় কািাফবন
প্রদফির নারী ফুিবলাররা। িবসিসলফয় ৪০ জন নারী ফুিবলার প্রকাচ প্রগালাি রাব্বাসন প্রছািন এবং
জািীয় দফলর প্রিকসনকযাল সেফরক্টর েল স্মসলর অধীফন কফ ার েসরশ্রি করফছন। আিা কসর িবগুফলা
েসিফোসগিায় িারা োফলা করফবন।

ষি সবএফএফ এএফসি ‘সি’ প্রকাসচং প্রকািঘ
সবএফএফ এএফসি ‘সি’ িাসিঘসফফকি প্রকাসচং প্রকাফিঘর ষি িংস্করণ জুলাই িাফি িু িুোফব িম্পন্ন
হফয়ফছ। গি ৩ জুলাই প্রেফক ১৬ জুলাই েেঘন্ত এই প্রকািঘসি অনু সিি হয় প্রেোফন সবসেন্ন েযাকসিকযাল
প্রিিফনর িাধযফি প্রকাচফদর প্রগি িযাকসিকি, েবফলি িস্েংিহ িংসিষ্ট সবষফয় িিযক জ্ঞান েদান
করা হয়। এই প্রকাফিঘ দুজন সবফদিীিহ প্রিাি ২৪ জন অংিগ্রহণ কফরন োফদর িফধয অফনফকই
িাফবক ফুিবলার সছফলন। প্রেিাদার ফুিবলারফদর কযাসরয়ার প্রিফষ িংসিষ্ট প্রযফে কাফজ লাগাফি চায়
বাফুফফ এবং প্রিই লফযয কাজ কফর চলসছ আিরা।

সবসেএল োন্সফার উইফন্ডা
বাংলাফদি সেসিয়ার লীফগ দলবদল গি ২৫ জুলাই শুরু হফয়ফছ এবং প্রিাি ১৩সি দল িাফি অংিগ্রহণ
করফছ। অগাস্ট ৩০ েেঘন্ত প্রেফলায়াড়রা সবসেন্ন দফলর িফে েু ি হফি োরফবন এবং জুলাই ২৫
প্রেফক অফক্টাবর ১৫ েেঘন্ত সবফদিী প্রেফলায়াড় দফল প্রনয়া োফব। সবসেএল ২০১৮ আগািী নফেম্বর ২৩
িাসরফে শুরু হফয় ২০১৯ িাফলর প্রি িাি েেঘন্ত চলফব। অনযসদফক, প্রফোফরিন কাে ২০১৮ আগািী
অফক্টাবর ২০-এ শুরু হফব।

িাফ অ-১৫, অ-১৮ উইফিন্স চযাসম্পয়নিীে ড্র িম্পন্ন
িাফ অ-১৫ এবং অ-১৮ উইফিন্স চযাসম্পয়নিীফের ড্র গি ৭ জুলাই বাফুফফ েবফন অনু সিি হফয়ফছ।
েসিফোসগিায় অ-১৫ দফলর েসিেয প্রনোল এবং োসকস্তান। অনযসদফক, প্রনোল, েুিান এবং
োসকস্তাফনর িুফোিুসে হফব বাংলাফদি অ-১৮ নারী দল।

অ-১৫ প্রেফলায়াড়ফদর োয়াল
অ-১৫ বয়িসেসিক দফলর জনয বাফুফফর প্রজলা েেঘাফয় েসিো অফেষণ কিঘকাফন্ডর িাধযফি ৩৪ জন
প্রেফলায়াড় বাছাই করা হফয়ফছ। আিন্ন িাফ অ-১৫ চযাসম্পয়নিীফের জনয দল গ ফনর উফেফিয প্রজলা
েেঘাফয় এই দীঘঘফিয়াসদ কােঘক্রি হাফি প্রনয় বাফুফফ। উফেেয, এ বছফরর অফক্টাবর ২৭ প্রেফক নফেম্বর
৩ িাসরে েেঘন্ত প্রনোফল িাফ অ-১৫ চযাসম্পয়নিীে অনু সিি হফব।

প্রজলা ফুিবল লীগ কসিসি
বাফুফফর িত্ত্বাবধাফন প্রজলা ফুিবল অযাফিাসিফয়িনগুফলা ফুিবল লীগ চালু কফরফছ। গি জুলাই ১৩
িাসরফে িাগুরা ফুিবল লীফগর উফবাধফনর িাধযফি এই কােঘক্রি শুরু হয়। বিঘিাফন ঢাকা,িাগুরা,
ফসরদেুর, প্রফনীিহ অনযানয স্থাফন প্রজলা ফুিবল লীগ চলফছ। িৃণিূ ল েেঘায় প্রেফক এোফব েসিো
বাছাই কফর সনফয় আিার জনয এই েদফযে সনফয়ফছ বাফুফফ।

ফাস্টঘ ক্লাি প্ররফাসর েফিািন এক্সাি
ফাস্টঘ ক্লাি প্ররফাসর েফিািন এক্সাি আগািী ২৯ প্রেফক ৩১ অগাস্ট েেঘন্ত ঢাকায় অনু সিি হফব।
ইচ্ছুক বযসিবগঘ অগাস্ট ১০ িাসরে েেঘন্ত আফবদন করফি োরফবন। এ িম্পফকঘ সবস্তাসরি িেয
বাফুফফ েবন অেবা ওফয়বিাইি সেসজি কফর জানা োফব।

সেসেিনাল প্ররফাসর সরফেিার প্রকািঘ
সেসেিনাল প্ররফাসর সরফেিার প্রকািঘ চলসি বছফরর ২০ অফক্টাবর প্রেফক শুরু হফব। েেি েেঘাফয়
অফক্টাবর ২০ প্রেফক ২৫ িাসরে েেঘন্ত ১৬ প্রজলার ৩২ জন প্ররফাসরর অংিগ্রহফণ প্রকািঘ চলফব। েসি
প্রজলার জনয অ-২৫ বয়িিীিায় রফয়ফছন এিন দুজন বযসির আফবদন গ্রহণ করফব বাফুফফ। এ
িম্পফকঘ সবস্তাসরি িেয বাফুফফ েবন অেবা ওফয়বিাইি সেসজি কফর জানা োফব।

