বাফুফফ সভাপতির তববৃ তি – মার্চ ২০১৯
শুভেচ্ছা!

অ-১৬ মমফেফের সামফে তবশ্বকাপ মেলার সু ফ াগ
আসন্ন এএফসস অ-১৬ নারী চ্যাসিয়নসিভের টিভেট সনসিত েভরভে বাাংলাভেভির মেভয়রা। টুননাভেন্টটি আগােী মসভেম্বভরর
১৫ মেভে ২৮ তাসরভে োইলযাভে অনু সিত হভব।
গত ২৭ মফব্রুয়াসর মেভে ৩ োচ্ন সেয়ানোভর অনু সিত টুননাভেন্টটির বাোইেভবনর মেলায় সফসলোইনভে ১০-০ মগাভল এবাং
স্বাগসতে োয়ানোরভে ১-০ মগাভল হাসরভয় এই েূ ল েভবন অাংিগ্রহন সনসিত েভর বাাংলাভেি অ-১৬ নারী েল।
মেভয়ভের সােভন এেন ২০২০ সাভল অনু সিতবয সফফা অ-১৭ নারী সবশ্বোভে অাংিগ্রহণ েরার োরুণ সু ভ াগ রভয়ভে। তভব
তার জনয এএফসস অ-১৬ চ্যাসিয়নিীে অভনে গুরুত্বেূ ণন মেননা তা এসিয়া মজাভনর ওয়ার্ল্ন োে মোয়াসলফায়ার সহভসভবও
সবভবসচ্ত হভব। টুননাভেভন্টর মসরা সতনটি েল ফ্রান্স অেবা োরভত অনু সিতবয আসন্ন এই সবশ্বোভে মেলভব।
এএফসস চ্যাসিয়নসিভে অাংিগ্রহনোরী আটটি েল হল উত্তর মোসরয়া, েসিন মোসরয়া, জাোন, অভেসলয়া, সেভয়তনাে,
চ্ীন, বাাংলাভেি এবাং স্বাগসতে োইলযাে। আগােী বের সবশ্বোভে মেলভত হভল বাাংলাভেভির মেভয়ভেরভে এএফসস
টুননাভেভন্ট অন্তত তৃতীয় স্থান অজনন েরভত হভব।
মেভয়রা মোচ্ মগালাে রাব্বানী মোটন এবাং েযাভটসজে েসরচ্ালে েল স্মসলর তত্ত্ববধাভন েভ ার অনু িীলন েভরভে। এই
েসরশ্রভের ফল আেরা তাভের সাম্প্রসতে োরফভেনভন্স মেেভত োসচ্ছ।
আিা েসর মেভয়ভের জনয এসিয়ার মসরা েলগুভলার সবেভি জয় সেসনভয় আনা েঠিন হভলও অসম্ভব হভব না। মগাটা মেি
তাভের সেভে তাসেভয় োেভব এবাং আসে আিাবােী ম তারা সবশ্বেভে মেভির েতাো তুভল ধরভত সিে হভব।

এএফতস বাছাইপফবচ অ-২৩ মছফলফের সাফলয
বাাংলাভেি অ-২৩ জাতীয় েল গত ২২ মেভে ২৬ োচ্ন বাহরাইভন অনু সিত এএফসস চ্যাসিয়নসিে ২০২০-এর বাোইেভবন
োরুণ সাফলয মেসেভয়ভে।
েলটি বাোইেভবন গ্রুে সব-মত তাভের তৃতীয় ও সবনভিষ মেলায় শ্রীলঙ্কাভে ২-০ মগাভল হাসরভয় এই প্রসতভ াসগতায় প্রেেবাভরর
েত জভয়র আনভে োভস।

এোড়াও তারা প্রেে দুই েযাভচ্ সফসলসিন ও স্বাগসতে বাহরাইভনর সবেভি োেভটর সভে লভড় মগভে েু ভরা েযাভচ্। মোট
বযবধাভন হার স্বীোর েরভত হভলও মেভলভের োরফভেনন্স সেল মচ্াভে েড়ার েভতা।
েলটির উন্নসতর প্রেৃত সচ্ত্র মবাঝা ায় েূ লত সফফা র্াাংসোং এ বাহরাইন এবাং সফসলসিভনর অবস্থাভনর সেভে তাোভল। সফসলসিন
বাাংলাভেি মেভে ৯২ ধাে এবাং বাহরাইন ৮১ ধাে ওেভর অবস্থান েরভে।
বাাংলাভেি েল শুধু োত্র তাভের সনজস্ব সেেনেভের োে মেভেই বাহবা কুড়ায়সন। বরাং প্রসতদ্বন্দ্বী েলগুভলার মোভচ্রাও
মেভলভের অেৃেণ প্রিাংসা েভরভেন।
সেও আেরা এএফসস চ্যাসিয়নসিভের েূ ল েভবন জায়গা েভর সনভত োসরসন, তবু ও এই েলটির এেন ফু টবল মেোর ের এটা
সনিঃসভেভহ বলা চ্ভল ম মেভির ফু টবল সঠিে েভেই এসগভয় াভচ্ছ।

আন্তর্চাতিক প্রীতি মযাফর্ কফবাতিোফক ১-০ মগাফল হারাল বাাংলাফেশ
গত ৯ োচ্ন েভম্বাসিয়াভে তাভের োটিভত ১-০ মগাভল েরাসজত েভর বাাংলাভেি।
তরুণ রসবউল হাসাভনর এেোত্র মগাভল সবভেভির োটিভত অভনেসেন ের জয় মেল েু রুষ জাতীয় েল।
এত তরুণ এেটি েল সনভয় েভম্বাসিয়া সগভয় তাভের োভ েু ভরা মেলার সনয়ন্ত্রণ মরভে জয় তুভল মনয়া সসতয প্রিাংসাভ াগয।
মেভলরা সবসেেু সেভয় মচ্ষ্টা েভরভে মজসে এবাং তার সহভ াগীভের েসরেল্পনাগুভলা োভ োভজ লাগাভনার। তাই প্রিাংসা
আসভল মেভলায়াড় মেভে মোসচ্াং স্টাফ - সেভলরই প্রােয।
আসে আিাবােী ম বাাংলাভেি ফু টবভলর এেটি উজ্জ্বল েসবষযভতর এটি সভবোত্র শুরু।

মসতমফি সমাপ্ত হফলা র্ািীে োরী েফলর সাফ র্যাতিেেতশপ
বাাংলাভেি জাতীয় নারী েল গত ১২ মেভে ২২ োচ্ন মনোভল অনু সিত সাফ নারী চ্যাসিয়নসিভের মসসেফাইনাল ে নন্ত মে ৌঁভে
তাভের াত্রা মিষ েভরসেল।
গ্রুে এ-মত প্রেে েযাভচ্ েুটানভে ২-০ মগাভল হাসরভয় টুননাভেভন্ট সনভজভের শুেসূ চ্না েভর। লাল-সবু জ েতাোবাহী মেভয়রা
সদ্বতীয় েযাভচ্ স্বাগসতে মনোভলর োভে মহভর াওয়ায় গ্রুে মেভে রানাসন আে সহভসভব মসসেভত উভ ।
েভলর সসাংহোগ মেভলায়াড়ই অনু র্ধ্ন ১৮ হওয়ায় মসসেভত অসেজ্ঞতা এবাং িারীসরে সিেতায় ভেষ্ট এসগভয় োো প্রবল
প্রসতেি োরভতর সবেভি মহভর ায়।

তভব মেভয়রা মনোল এবাং োরভতর সবেভি ম োভব প্রায় সোভন সোভন লভড়ভে তাভত এটা বলাই ায় ম বয়সসেসত্তে
েভলর েভতা মেভয়ভের জাতীয় েভলর জভনযও সােভন সু সেন অভেিা েরভে।
মেভয়রা এেন‘এসলট উইভেন্স মরসসভিসন্স েযাি এ সফভর আগােী ২২ এসপ্রল মেভে ৩ মে ে নন্ত বেবন্ধু জাতীয় মস্টসিয়াভে
অনু সিতবয বেোতা অ-১৯ আন্তজনাসতে মগার্ল্োে – ২০১৯ এর জনয অনু িীলন শুরু েভরভে।

তিএমএফএলতস তিিীে তবভাগ ফুটবল লীগ শুরু
ঢাো েহানগরী ফু টবল লীগ েসেটির আভয়াজভন এবাং বাাংলাভেি ফু টবল মফিাভরিভনর তত্ত্বাবধাভন গত ২৪ োচ্ন শুরু হভয়ভে
সদ্বতীয় সবোগ ফু টবল লীগ। টেী ক্রীড়া চ্ক্র এবাং মগ সরেু র মপাটিনাং ক্লাভবর েধযোর উভদ্বাধনী েযাভচ্র োধযভে টুননাভেন্টটি োভ
গড়ায়।
বীরভশ্রি িহীে সসোহী মোহাম্মে মোিফা োোল মস্টসিয়াভে অনু সিত উভদ্বাধনী েযাচ্টিভত টেী ক্রীড়া চ্ক্র মগ রীেু র মপাটিনাং
ক্লাবভে ২-০ মগাভল েরাসজত েভর ।
টুননাভেভন্ট এ মে সু ভে মোট ১৩টি েল অাংিগ্রহন েভরভে। প্রসতটি েল ইভতােভধযই বাফুভফ মেভে অাংিগ্রহন বাবে অেন
মেভয়ভে। মে সু ভের মিভষ মসরা দুই েলভে চ্যাসিয়ন এবাং রানাসন আে ট্রসফ প্রোন েরা হভব। এোড়াও মসরা সতনটি েলভে
সিএেএফএলসস সসসনয়র সিসেিন ফু টবল সলভগ উন্নীত েরা হভব। অনযসেভে সবনসনম্ন েভয়ন্ট অজননোরী েলভে োঠিভয় মেয়া
হভব তৃতীয় সবোভগ।

কািাফর ১০ তেেবযাপী কযাফি অ-২৩ েল
সম্প্রসত বাহরাইভন অনু সিত এএফসস অ-২৩ চ্যাসিয়নসিে ২০২০ মে সােভন মরভে অ-২৩ েলভে প্রস্তুত েরার লভিয েলটির
জনয োতাভর ১০ সেন বযােী এেটি প্রসিিন েযাভির আভয়াজন েরা হয়।
মসোভন সনয়সেত অনুিীলভনর োিাোসি মেভলরা োতাভরর দুটি প্রেে সাসরর ক্লাভবর সাভে অনু িীলন েযাচ্ মেভল এবাং এে
েযাভচ্ জয়লাে ও আভরে েযাভচ্ ড্র েভর মেভলরা তাভের আত্মসবশ্বাসভে ঝাসলভয় মনয়।
এই ো নক্রভে প্রধান মোচ্ মজসে মি এর তত্ত্বাবধাভন মোট ২৩ জন ফু টবলার েভ ার অনু িীলন েভর। সহোরী মোচ্ স্টুয়াটন
েল উইটসেস, মগালসেসোং মোচ্ সিন মেভনে মে এবাং সফসজওভেরাসেস্ট সসেন মজেস েল্টসবসহ বাসে সেসযগণ প্রধান
মোভচ্র সনভেন িনােভতা মেভলভেরভে এএফসস বাোইেভবনর জনয েসরেূ ণনোভব প্রস্তুত েরার জনয সো সভচ্ষ্ট সেভলন। তাভের
এই প্রভচ্ষ্টার োরুণ প্রসতফলন আেরা বাহরাইভন মেভলভের অসাধারণ োরফভেনভন্সর োধযভে মেেভত মেভয়সে।

এই েযাি শুধু োত্র এএফসস বাোইেভবনর জনযই মেভলভেরভে ততসর েভরসন। মসই সাভে তাভেরভে মস্টইট অফ েয আটন
প্রসিিণ গ্রহভণর সু ভ াগ েভর সেভয়ভে া তাভের অসেজ্ঞতাভে সেৃ দ্ধ েরভব এবাং তাভেরভে সাসবনেোভব েসরেূ ণন ফু টবলার
হওয়ার মিভত্র সাহা য েরভব।
আগােী সেনগুভলাভতও মেভলভেরভে এেন প্রসিিভণর বযবস্থা েরভব বাফুভফ।

বঙ্গমািা অ-১৯ োরী আন্তর্চাতিক মগাল্ড কাপ
প্রেেবাভরর েত বাফুভফ আভয়াজন েরভত াভচ্ছ বেোতা আন্তজনাসতে মগার্ল্ োে। আগােী ২২ এসপ্রল মেভে ৩ মে ে নন্ত
ঢাোর বেবন্ধু জাতীয় মস্টসিয়াভে টুননাভেন্টটি অনু সিত হভব।
বাাংলাভেিসহ মোট েয়টি েল এই টুননাভেভন্ট অাংিগ্রহন েরভব।
গত ১২ োচ্ন এে অনু িাভন েলগুভলার নাে, ড্র এর োধযভে তাভের গ্রুে সনধনারণ এবাং টুননাভেভন্টর মলাভগা উভমাচ্ন েরা হয়।
ড্র অনু সাভর, েভোসলয়া, তাসজসেিান এবাং লাওস গ্রুে এ – মত মেলভব। অনযসেভে সাং ু ক্ত আরব আসেরাত এবাং
সেরসগসজিানভে সভে সনভয় গ্রুে সব – মত আভে বাাংলাভেি।

শুরু হফি াফে বাফুফফ-এএফতস মকাতর্াং মকাসচ
বাফুভফর আভয়াজভন শুরু হভত াওয়া সবসেন্ন ে নাভয়র এএফসস মোসচ্াং মোভসনর সনবন্ধন চ্লভে।
২৭ এসপ্রল মেভে শুরু হভয় সবসেন্ন ে নাভয়র মোসনগুভলা বেভরর সবসেন্ন সেভয় চ্লভব।
এসপ্রভলর ২৭ তাসরে মেভে মে োভসর ২ তাসরে ে নন্ত চ্লভব মলভেল ওয়ান মগালসেসোং মোসচ্াং সাটিনসফভেট মোসন।

মোসন এবাং সনবন্ধন সিভেন সবিাসরত জানভত আগ্রহী প্রােীরা বাফুভফর ওভয়বসাইট
(http://www.bff.com.bd) সেসজট েরভত োভরন অেবা সরাসসর ঢাোর েসতসঝভল অবসস্থত বাফুভফ েবভন ম াগাভ াগ
েরভত োভরন।
এএফসস মোসচ্াং েনভেনিন েতৃনে উদ্ভাসবত নতুন েদ্ধসত এবাং প্রসক্রয়া অনু সরণ েভর মোসনগুভলা সাজাভনা হভয়ভে। এই
মোসনগুভলার োধযভে ফু টবল উন্নয়ভনর জনয েি মোচ্ ততসরর প্রসক্রয়া অবযাহত রােভব বাফুভফ।

মরাতহঙ্গা তশশুফের র্েয বাফুফফ এবাং এএফতসর উফেযাগ
সাোসজে োয়বদ্ধতার অাংি সহভসভব এএফসস ও বাফুভফর উভেযাভগ আগােী জু ভন মরাসহো সিশুভের জনয েু নরায় ফু টবল
প্রসিিণ ও প্রসতভ াসগতা আভয়াজন েরা হভব।
ইসতেূ ভবন গত বেভরর ৫ মেভে ১০ সিভসম্বর মোভচ্স অযাক্রস েসন্টভনন্টস (সসএসস) ও ইউএনএইচ্সসআর-এর সহভ াসগতায়
েক্সবাজাভর এই আভয়াজভনর প্রেে েবন অনু সিত হভয়সেল।
প্রেে েভবনর ফলাফল সনরীিা ও সদ্বতীয় েভবনর েসরেল্পনা েরার লভিয গত ২৩ োচ্ন ঢাোয় আভসন এএফসস েেনেতন া ব্রায়ান
সাভেসেক্স। আিা েসর প্রেেবাভরর েভতা এবারও সফলোভব এই আভয়াজন সিন্ন েরব আেরা।

