বাফুফফ প্রেসিফেফের সববৃসি- প্রিফেম্বর ২০১৮
সবাইকে শুকেচ্ছা জানিকে বক্তবয শুরু েরনি।

এএফসি প্র ায়াসিফায়াফরর সিিীয় রাউফে অ-১৬ প্রেফয়রা
সম্প্রনি অসাধারণ ফুটবল নিপুণয প্রদর্িশ েকর এএফনস অ-১৬ উইম্যান্স চ্যাম্পিেিনর্প ২০১৯
কোোনলফাোকরর কসকেন্ড রাউকন্ড অবস্থাি নিশ্চিি েকরকি বাাংলাকদর্ অ-১৬ প্রম্ীলা দল।
নিকজকদর

গ্ররুকপ অপরাশ্চজি কেকে প্রনিপকে বাহরাইি, কলবািি, আরব আনম্রাি এবাং

নেকেিিাকম্র জাকল কম্াট ২৭ কগ্াল নদকেকি কম্কেরা। এই প্রনিটট ম্যাকচ্ নিকজকদর জাল অেি
রাখা এই প্রনিোবি দলটট ২০১৯ সাকলর ২৩ কফবররুোনর কেকে ৩ ম্াচ্শ অিুটিিবয এএফনস
ফাইিাল কোোনলফাোকরর নিিীে রাউকন্ড অাংর্গ্রহণ েরকব। এই রাউকন্ডর অিযািয দলগুকলা
হকচ্ছ- অকেনলো, চ্ীি, ইরাি, লাওস, ম্াোিম্ার, নফনলপাইি এবাং নেকেিিাম্। একদর ম্ধয কেকে
কসরা চ্ারটট দল কসকেকের ২৫, ২০১৯ কেকে োইলযাকন্ড অিুটিি হকি চ্লা প্রনিক ানগ্িার ম্ূল
পকব অাংর্গ্রহণ
শ
েরকব।

বঙ্গবন্ধু প্র াল্ড

াপ ২০১৮

জানির নপিা বঙ্গবন্ধু কর্খ ম্ুশ্চজবুর রহম্াকির স্মৃনিকি আকোশ্চজি বঙ্গবন্ধু কগ্াল্ড োপ ২০১৮
চ্লনি অকটাবকরর প্রেম্ নদি কেকে শুরু হকেকি। ফুটবল উন্মাদিা সারা কদকর্ িনিকে কদোর
লকেয বঙ্গবন্ধু জািীে কেনিোকম্র পার্াপানর্ নসকলট কজলা কেনিোম্ এবাং েক্সবাজাকর
অবনস্থি বীরকেি রুহুল আনম্ি কেনিোকম্ অকটাবর ১২ প ন্ত
শ এই প্রনিক ানগ্িার কখলাগুকলা
অিুটিি হকব। বাাংলাকদকর্র পার্াপানর্ বঙ্গবন্ধু কগ্াল্ড োকপর অিয দলগুকলা হল- নফনলশ্চিি,
নফনলপাইি, লাওস, কিপাল এবাং িাশ্চজনেিাি।

টুিাকম্কের
শ
অরগ্ািাইজার কে-কপাটশ কসর পার্াপানর্ পিসর নহকসকব োেকি ইউিাইকটি
েম্ানর্োল
শ
বযাাংে (ইউনসনব) এবাং ইউকপ। টুিাকম্কের
শ
ব্রিোসরট পাটশ িার নহকসকব োেকি
নবটটনে, বাাংলাকদর্ কবিার, ম্ািরাঙা কটনলনেনর্ি, িাগ্নরে টটনে এবাং করনিও েূ নম্।

িাফ চ্যাম্পিয়নশীপ প্রেিফি ভূ টাফন অ-১৮ প্রেফয়রা
বাাংলাকদর্ অ-১৮ প্রম্ীলা দল বিশম্াকি সাফ চ্যাম্পিেির্ীকপ অাংর্গ্রহকণর উকেকর্য েূ টাকি
অবস্থা েরকি। প্রনিক ানগ্িার নব গ্ররুকপ বাাংলাকদকর্র সকঙ্গ রকেকি পানেিাি এবাং কিপাল, অিয
গ্ররুকপ স্বাগ্নিে েূ টাকির সঙ্গী োরি এবাং ম্ালিীপ।
নিকজকদর প্রেম্ ম্যাকচ্ পানেিািকে ১৭-০ কগ্াকলর নবর্াল বযবধাকি নবধ্বি েকর সাম্কেযর
শ
জািাি নদকেকি বাাংলাকদর্ দল। আর্া েনর িাকদর এই পারফরম্যান্স টুিাকম্ে
শ
জুকি বজাে
োেকব।

িাফ িুজুস

াপ প্রেফ

বাাংিাফেফশর অেিযাসশি সবোয়

োরিকে ফাইিাকল ২-১ কগ্াকল হানরকে নিিীেবাকরর ম্কিা সাকফর নর্করাপা ঘকর িু কলকি
ম্ালিীপ। টুিাকম্কের
শ
নিি ম্যাকচ্ দুই জে িু কল কিোর পরও কগ্াল বযবধাকি নপনিকে কেকে সাফ
সুজনু ে োপ ২০১৮ কেকে নিটকে পকিকি বাাংলাকদর্ জািীে দল। কর্ষ ম্যাকচ্র কিপাকলর োকি
২-০ কগ্াকল হারার আকগ্ েূ টাি এবাং পানেিাকির সকঙ্গ জে িু কল কিে বাাংলাকদর্ দল। এই নবদাে
আম্াকদর সেকলর জিয এেই সাকে দুোশ গ্যজিে ও হিার্ার। িকব এখাকিই কেকম্ োেকল
চ্লকবিা, পকরর বার নিকজর সাম্কেযর
শ পুকরাটা নদকে কখলকি হকব আম্াকদর।
িাফ অ-১৫ (পুরুষ) ও উইেযান্স চ্যাম্পিয়নশীফপর ড্র
সাফ অ-১৫ (পুরুষ) এবাং সাফ উইম্যান্স চ্যাম্পিেির্ীকপ

োক্রকম্ আগ্াম্ী অকটাবর ২৫ এবাং

নিকসকের ১৭ কেকে শুরু হকব। এই লকেয প্রনিক ানগ্িাগুকলার ড্র ইনিম্কধয গ্ি ১৩ কসকেের

অিুটিি হকেকি। এই টুিাকম্েগুকলাে
শ
বাাংলাকদকর্র সকঙ্গ অপর দলগুকলা হল- েূ টাি, োরি,
ম্ালিীপ, কিপাল, পানেিাি এবাং েীলাংো।

সেএফ এ প্রেসিফেেফের িফঙ্গ সেটটাং
ফুটবল উন্নেি ও কজলানেনিে ফুটবল লীগ্ আকোজকির উকেকর্য গ্ি কসকেের ২ িানরকখ
আনম্ নিনেট ফুটবল অযাকসানসকের্কির (নিএফএ) কপ্রনসকিেকদর সকঙ্গ নম্টটাং েকরনি। কজলা
প াকে
শ
ক সব নিএফএ সফলচ্াকে লীগ্ আকোজি েকরকি িাকদরকে বাফুকফর পে কেকে
নিিীে নেশ্চির ১ লাখ টাো েকর প্রদাি েরা হকেকি। সফলোকব লীগ্ আকোজি েরকি পারকল
অিযািয নিএফএগুকলাকেও এেইোকব সম্মািী প্রদাি েরা হকব।
ইকিাপূকব ৬২
শ
টট কজলার নিএফএ সম্ূহকে লীগ্ আকোজকির জিয ১ লাখ টাো প্রদাি েরা হে।

