বাফুফফ সভাপতির তববৃ তি – নফভম্বর ২০১৮

অ ১৫ দফের সাফ চ্যাতিয়নতিপ জয়
বাাংোফদি অ-১৫ জািীয় দে ননপাফের কাঠমান্ডুফি পাতকস্তানফক হাতরফয় সাফ অনু র্ধ্ব ১৫
চ্যাতিয়নতিপ – ২০১৮ এর তিফরাপা তজফিফে। তনর্বাতরি সমফয় মযাচ্তি ১-১ ন াফে ড্র হওয়ায়
নেোতি নপনাতিফি ড়ায়। এবাং নসোফন ৩ – ২ ন াফের জয় পায় োে সবুজ পিাকাবাহীরা। এর
আফ নসতমফাইনাফে ভারিফকও নেফেরা নপনাতি শুি আউফি র্রািায়ী কফর। সারা িুনবাফমন্ট জুফড়
আমাফদর তকফিার দেতি িাফদর অসার্ারণ ননপুণয নদতেফয়ফে এবাং সবফিফে িারা িাফদর কফঠার
পতরশ্রফমর ফে হাফিনাফি নপফয়ফে।
নেফেফদর এই সাফফেযর অাংিীদার হফি নপফর বাাংোফদি ফুিবে নফডাফরিন তববি।
নীেফামারীফি এই দেতির জনয ৩ মাস বযাপী আবাতসক প্রতিক্ষণ কযাি বযবস্থা কফরতেে বাফুফফ।
নেফেরা নসোফন িুনবাফমফন্টর জনয এবাং সববাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ কফর যার ফোফে আমরা সবাই
এেন নদেফি পাতি।
চ্যাতিয়নস রফিতফ তজফি তফফর আসার পরও দেতির অনু িীেন চ্েফে। িারা এেন উফয়ফা কিৃক
ব
পতরচ্াতেি একতি প্রীতি িুনবাফমফন্টর প্রস্তুতি তনফি।
অতেতিক নকায়াতেফায়ার কযাফিইন: নদফির নমফয়ফদর জনয একতি অতভজ্ঞিা
যতদও বাাংোফদি মতহো অতেতিক দে অতেতিক ২০২০ এতিয়ান নকায়াতেফায়াফরর একতি
মযাফচ্ও জয়োভ করফি পাফরতন, িবু এই িুনবাফমন্ট নেফক দেতি নয মূ েযবান অতভজ্ঞিা সাংগ্রহ
কফরফে িা ভতবেযফি িাফদরফক আরও ভাে করফি সাহাযয করফব। িুনবাফমফন্ট বাাংোফদি প্রেম
রাউফন্ড গ্রুপ তস নি ভারি, ননপাে এবাং স্বা তিক মায়ানমাফরর তবপফক্ষ নেফেফে।
প্রেম মযাফচ্ তময়ানমাফরর তবপফক্ষ বাাংোফদি ৫-০ বযবর্াফন পরাতজি হয় এবাং তিিীয় মযাফচ্
ভারফির কাফে ৭-১ ন াফে হাফর। তনফজফদর বাফজ সময় নেফক নবতরফয় আসফি দেতি িৃিীয় এবাং

চ্ূড়ান্ত মযাফচ্ ননপাফের তবপফক্ষ িাফদর সফববাচ্চ তদফয় েফড়ফে এবাং ১-১ ন াফের ড্র তনতিি
কফরফে।
অফনফকই এই িুনবাফমন্ট নেফক প্রাতির োিা শুনয নদেফি পাফরন। িফব নেফোয়াড় এবাং দে
সাংতিষ্ট সকফেই তনতিি নয এই স্তফর অতজবি অতভজ্ঞিা আ ামী তদনগুফোফি নারী ফুিবফের
তবকাফি সহায়িা করফব। িুনবাফমন্ট নেফক তফফর দেতি ‘নরতসফডতি কযাফি পুনরায় নযা তদফয়ফে।
এই কযাি মূ েি নেফোয়াড়ফদর সববদা প্রতিক্ষফণর অর্ীফন রাো এবাং আসন্ন নয নকানও
িুনবাফমফন্টর জনয পতরপূ ণরূ
ব ফপ প্রস্তুি রাোর জনয বাফুফফর প্রফচ্ষ্টারই অাংি। বাফুফফ তবশ্বাস কফর
নয নর্যব র্ফর নরফে প্রতিক্ষণ চ্াতেফয় নযফি পারফে িীঘ্রই বাাংোফদফির জনয ভাফো ফোফে
আসফি বার্য।
আবাহনী তেতমফিফডর হযািতরফিক নফডাফরিন কাপ জয়
আবাহনী তেতমফিড িাফদর িানা িৃিীয়বাফরর মফিা নফডাফরিন কাফপর তিফরাপা তজফিফে। ২৩
নফভম্বর বঙ্গবন্ধু জািীয় নেতডয়াফম অনু তিি ফাইনাফে বসু ন্ধরা তকাংসফক ৩-১ পরাতজি কফর িারা
এই হযাতিক তিফরাপার স্বাদ ননয়। সব তমতেফয় এতি আবাহনীর একাদি নফডাফরিন কাপ
তিফরাপা।
নমৌসু ফমর প্রেম িুনবাফমফন্টর সফে পতরসমাতি ঘিাফি নপফর বাফুফফ সন্তুষ্ট।
স্বার্ীনিা কাপ – ২০১৮ শুরু
তডফসম্বফরর ১ িাতরে বঙ্গবন্ধু জািীয় নেতডয়াফম সাইফ নপাতিবাং ক্লাব এবাং তিম তবফজএমতসর
মর্যকার মযাচ্তি তদফয় মাফঠ ড়াফো স্বার্ীনিা কাপ ২০১৮। গ্রুপ তব নি ৫ তি দে সহ এই
িুনবাফমফন্টর ৪ তি গ্রুফপ নমাি ১৩ তি দে অাংিগ্রহণ কফরফে। আ ামী ২৪ তডফসম্বর ফাইনাে মযাচ্
অনু তিি হওয়ার মর্য তদফয় পদবা নামফব িুনবাফমফন্টতির।
তনববাতচ্ি অ – ১৫ ফুিবোরফদর সাফে চ্ুতিবদ্ধ হফি যাফি বাফুফফ

বাাংোফদি ফুিবে নফডাফরিন কফয়কজন তনববাতচ্ি অ – ১৫ নেফোয়াড়ফক নকন্দ্রীয় চ্ুতির আওিায়
আনার পতরকল্পনা গ্রহণ কফরফে। সম্প্রতি নদফির জনয ন ৌরব বফয় আনার জনয বাফুফফ ভবফন
নেফেফদরফক অভযেবনা নদয়ার তদন অতভনন্দন জাতনফয় আতম িাফদর কাফে এই পতরকল্পনাতি প্রকাি
কফরতেোম।
বাফুফফ এই প্রতিভাবান নেফোয়াড়ফদরফক তনরবতিন্ন পযবফবক্ষফণর মফর্য রােফি চ্ায় যাফি নকান
প্রতিভা হাতরফয় না যায়। িৃণমূ ে নেফক আরও নেফোয়াড় িুফে এফন িাফদর প্রতিভা তবকাফির জনয
মানতসক ও আতেবকভাফব িাফদরফক সমেবন করার পতরকল্পনা গ্রহণ কফরফে বাফুফফ।
পতরকল্পনাতির অাংি তহসাফব আমরা বাফুফফর নকন্দ্রীয় চ্ুতির অর্ীফন এই দে নেফক তনববাতচ্ি তকেু
নেফোয়াড় তনফয় আসব। চ্ুতির নময়াদ হফব তিন বের এবাং নেফোয়াডফড়রা মাতসক নবিন পাফব।
নদফির ফুিবফের উন্নয়নকফল্প বাফুফফ িার দীঘবফময়াদী পতরকল্পনার অর্ীফন নদফির নেফোয়াড়ফদর
প্রতিভা তবকাফি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নসই সাফে নেফোয়াড়ফদরফক িাফদর তবকাফির জনয নসরা সু তবর্া
নদওয়ার জনয প্রতিিানতি সম্ভাবয সবতকেু করফব।
নকাচ্ফদর প্রতিক্ষফণর ওপর বাফুফফর গুরুত্বাফরাপ
মানসম্মি নেফোয়াড় নিতরর েক্ষযফক সামফন নরফে মানসিন্ন নকাচ্ ফড় িুেফি সারা নদফি
নকাচ্ফদরফক প্রতিক্ষণ তদফয় চ্ফেফে বাফুফফ। ফুিবফের নকৌিে ি মাফনান্নয়ফনর েফক্ষযই নকাচ্ফদর
উন্নয়ফন বাফুফফ অগ্রাতর্কার তদফয় োফক।
২০১৮ সাফের চ্ূড়ান্ত তস সাতিবতফফকি নকাসব ৩০ নফভম্বর িাতরফে নিে হয়। সারা নদি নেফক
নকাচ্ফদর পূ ণবাঙ্গ অাংি তনফয় এই স্তফর এতি বেফরর চ্িুেব নকাসব তেে। এএফতসর সহায়িায় এই
নকাসবতি পতরচ্াতেি হয়। নজো ও তবভা পযবাফয় ফুিবোরফদর সাফে কাজ করফি ত ফয় এই
নকাচ্ফদর দক্ষিা আফরা বৃ তদ্ধ পাফব বফে বাফুফফ তবশ্বাস কফর।
কমোপুর নেতডয়াফম পাাঁচ্ তদন বযাপী অ-২৩ কযাি

১২ নফভম্বর নেফক ১৬ নফভম্বর পযবন্ত বাাংোফদি অ ২৩ জািীয় দফের একতি পাাঁচ্ তদনবযাপী
আবাতসক প্রতিক্ষণ কযাফির বযবস্থা করা হয়। আ ামী বেফরর মাফচ্ব বাহরাইফন অনু তিিবয আসন্ন
এএফতস অ-২৩ চ্যাতিয়নতিপ ২০২০ নকায়াতেফায়াফরর জনয দেতিফক প্রস্তুি করার েফক্ষয
কযািতি স্থাপন করা হফয়তেে। িুনবাফমফন্টর তদফক পূ ণব মফনাফযা নরফে বাফুফফ যি িাড়ািাতড়
সম্ভব নেফোয়াড়ফদর প্রস্তুি কফর িুেফি চ্ায়। এই প্রতিয োতিিোয় গ্রুপ তব-তি বাাংোফদতের সযে
থোকযে বাহরাইন, শ্রীেঙ্কা এবাং তফতেতস্তন। সাংতক্ষি সমফয়র এই কযাফির মর্য তদফয় নকাচ্ নজতম
নড নেফোয়াড়ফদর সামেবয এবাং প্রতিবন্ধকিা সিফকব সমযক র্ারণা োভ কফরন।
ওমাফন এএফতস বাতেবক পুরষ্কার তবিরণী অনু িান
বাফুফফর নারী ফুিবে কতমতির সভাপতি, বাফুফফর তনববাহী সদসয, এএফতসর তনববাহী সদসয এবাং
তফফা কাউতিফে এএফতসর প্রতিতনতর্ মাহফুজা আিার তকরণ ি ২৮ নফভম্বর ওমাফনর মাস্কফি
অনু তিি এএফতসর বাতেবক পুরষ্কার তবিরণী অনু িাফন অাংিগ্রহণ কফরন। উি অনু িাফন জাপাফনর
আসাফকা িাকাকুরার হাফি বেবফসরা এএফতস নারী নকাচ্ পুরষ্কার িুফে নদন তকরণ। এতিয়ার নসরা
ফুিবে বযতিত্বফদরফক সম্মাতনি করা হয় মাস্কফি অনু তিি জমকাফো ওই অনু িাফন।
অ ১৫ দে উফয়ফা প্রীতি িুনবাফমন্ট এর জনয প্রস্তুতি
এ বের সাফ অ-১৫ চ্যাতিয়নতিপ তজফি নদফি তফফর আসার পর প্রতিভাবান তকফিার দেতি
নকৌিে ি দক্ষিা ও মানতসক দৃ ঢ়িা বৃ তদ্ধর েফক্ষয প্রতিক্ষণ কযাফির অর্ীফন তেে। ইউতনয়ন অফ
ইউফরাতপয়ান ফুিবে অযাফসাতসফয়িনস (উফয়ফা) কিৃবক আফয়াতজি চ্ারতি নদফির অাংিগ্রহফণ প্রীতি
িুনবাফমফন্ট অাংিগ্রহফণর জনয িীঘ্রই অ-১৫ দে আবারও তবফদি যাফি। উফয়ফার সহফযা ী তমতন
িুনবাফমন্ট প্রকফল্পর অর্ীফন োইেযাফন্ড ১০ তডফসম্বর নেফক শুরু হফি যাফি িুনবাফমন্টতি।
উফয়ফার সহফযাত িায় োইেযান্ড ফুিবে নফডাফরিন িুনবাফমন্টতির আফয়াজন করফে নযোফন
স্বা তিক োইেযান্ড, সাইপ্রাস মােিীপ ও বাাংোফদি অাংিগ্রহণ করফে।

১০ তডফসম্বর প্রেম মযাফচ্ ইউফরাফপর প্রতিপক্ষ সাইপ্রাফসর নেেফি নামফব বাাংোফদি। এরপর ১৪
তডফসম্বর মােিীফপর তবপফক্ষ িাফদর নিে মযাফচ্র আফ োে সবুজ দে ১২ তডফসম্বর স্বা তিকফদর
মুফোমুতে হফব।
ঢাকা বযাাংফকর সাফে বাফুফফর পিরিীপ চ্ুতি
ঢাকা বযাাংফকর সাফে বাফুফফ নারী ফুিবফের পিরিীপ সাংক্রান্ত একতি চ্ুতি স্বাক্ষর কফরফে।
ঢাকা বযাাংফকর নচ্য়ারমযন জনাব তরিাদুর রহমান নারী ফুিবফের উন্নয়নকফল্প বাফুফফর পাফি
োকার অঙ্গীকার বযি কফরন। আতম ঢাকা বযাংকফক িাফদর এমন উফদযাফ র জনয র্নযবাদ জানাফি
চ্াই।
জানু য়াতর ২০১৯ নেফক তপ্রতময়ার েীফ র নিুন নমৌসু ম
জানু য়াতরর প্রেম সিাহ নেফকই শুরু হফি যাফি তপ্রতময়ার েীফ র ২০১৮-১৯ নমৌসু ম। সািতি নমাি
সািতি নভনু যফি এই েীফ র নেো অনু তিি হফব। প্রেম তডতভিন তেফ র নেো শুরু হওয়ার কো
তেে নফভম্বফরর তিি িাতরে নেফক। তকন্তু আসন্ন জািীয় তনববাচ্ফনর কো মাোয় নরফে নেোর
সময়সূ চ্ী পুনতববনযাস্ত করা হফয়ফে। অাংিগ্রহনকারী দেগুফোর অনু ফরার্ক্রফমই সময়সূ চ্ীর এই
পতরবিবন।
বাফুফফ েিাতরর পুরষ্কার প্রদান
নদফির ফুিবফের কেযাফণ ফান্ড ঠন করার উফেফিয বাফুফফ আফয়াজন কফর ‘বাফুফফ েিাতর –
২০১৮’। এ বেফরর ১৩ মাচ্ব েিাতর োড়া হয় এবাং ২৬ নম ড্র অনু তিি হয়। ি ২৬ নফভম্বর
তবজয়ীফদর হাফি পুরষ্কাফরর িাকা িুফে নদয়া হয়।

