বাফুফফ সভাপতির তববৃ তি - মে, ২০১৯
শুভেচ্ছা!

থাইল্যাফে জািীয় দফল্র দশ তদফের ক্যাম্প
দশ দদভের প্রদশক্ষে ক্যাভে বাাংলাভদশ জাতীয় ফু টবল দল বতত মাভে থাইলযাভে অবস্থাে ক্রভে।
২০২০ সাভল ক্াতাভর অেু দিতবয দফফা দবশ্বক্াপ এবাং ২০২৩ সাভল অেু দিতবয এএফদস এদশয়াে ক্াভপর য ৌথ প্রাক্বাোইভয় লাওস মযাভের পূ ভবত ফু টবলারভদরভক্ োভলাোভব ততদর ক্রার লভক্ষয ক্যােটির আভয়াজে ক্ভরভে বাফুভফ।
দলটি গত ২৪ যম থাইলযাভে দগভয় যপৌৌঁোয়। যক্াে যজদম যে তার দশষ্যভদরভক্ লাওস মযাভের জেয সেূ র্তোভব প্রস্তুত
ক্রভত ক্াজ ক্রভেে। দশ দদেবযাপী এই ক্যাে েলাক্ালীে জাতীয় দল থাইলযাভের দুটি ক্লাব এয়ার যফাসত ইউোইভটে ও
দবদজ পাথু ম ইউোইভটে এর দবপভক্ষ দুটি প্রস্তুদত মযাে যেভল।
প্রথম মযাভে এয়ার যফাসত ইউোইভটে এফদসর সাভথ ১-১ যগাভল ড্র ক্রভলও দিতীয় মযাভে দবদজ পাথু ম ইউোইভটে এফদস
এর দবপভক্ষ ৩-০ যগাভলর বড় জয় পায় বাাংলাভদশ।
আগামী ৩ জু ে বাাংলাভদশ দল লাওভসর উভেভশয থাইলযাে তযাগ ক্রভব।
আগামী ৬ জু ে লাওভসর মাভে দুই যলগ দবদশষ্ট এই প্রাক্ বাোইভয়র প্রথম মযাে অেু দিত হভব এবাং ১১ জু ে ঢাক্ার বঙ্গবন্ধু
জাতীয় যেদেয়াভম অেুদিত হভবদফরদত যলগ।

তবতসএল্ ২০১৮-১৯ এর তশফরাপা তজিফল্া পু তল্শ এফতস, উত্তর বাতরধারা রাোসস -আপ
যশষ্ প তন্ত পভয়ন্ট যটদবভলর শীষ্তস্থাে ধভর যরভে বাাংলাভদশ েযাদেয়েদশপ লীভগর সদয সমাপ্ত যমৌসু ভমর দশভরাপা দজভত
দেভলা বাাংলাভদশ পু দলশ ফু টবল ক্লাব।
দূদত ান্ত যেভল দুই মযাে হাভত যরভেই লীগ দশভরাপা দেভল দেভয়দেভলা দলটি। তভব আেু িাদেক্োভব তাভদর হাভত দশভরাপা
তুভল যদয়া হয় যমৌসু ভমর যশষ্ মযাভে যফেী সক্ার ক্লাবভক্ ৫-১ যগাভলর দবরাট বযাবধাভে হারাভোর পর।
দবদসএল দশভরাপা ঘভর যতালার এ াত্রায় পু দলশ ক্লাব যমৌসু ভমর সবগুভলা (২০টি) মযাে যেভল যমাট ৩৯ পভয়ন্ট সাংগ্রহ ক্ভর।

এদদভক্, পু দলশ ক্লাভবর যেভয় েয় পভয়ন্ট ক্ম দেভয় পভয়ন্ট যটদবভলর দিতীয় অবস্থাভে যথভক্ যমৌসু ম যশষ্ ক্রা উত্তর
বাদরধারা ক্লাব হয় লীভগর রাোসত আপ।
েযাদেয়ে এবাং রাোসত আপ হওয়া এই দুই দলভক্ ইভতামভধযই বাাংলাভদশ দপ্রদময়ার লীভগ উদিত ক্রা হভয়ভে এবাং আগামী
যমৌসু ভম এই দুই দল দবদপএভল যেলভব।
অেযদদভক্, পভয়ন্ট যটদবভলর তলােীভত যথভক্ যমৌসু ম যশষ্ ক্রায় সক্ার ক্লাব যফেী ও স্বাধীেতা ক্রীড়া সঙ্ঘভক্ দবদসএল
যথভক্ মফু লীক্ দসদেয়র দেদেশে ফু টবল লীভগ অবেমে ঘটাভো হভয়ভে।

বঙ্গোিা ফাইোল্ বাতিল্ হওয়ায় বাাংল্াফদশ-ল্াওস ম ৌথ চ্যাতম্পয়ে
সম্প্রদত বাফুভফ আভয়াজে ক্ভর ‘বঙ্গমাতা অ-১৯ োরী আন্তজতাদতক্ যগাল্ড ক্াপ ২০১৯’। গ্রুপ পভবতর যেলা যশভষ্
টুেতাভমভন্টর ফাইোভল ওভে লাওস ও স্বাগদতক্ বাাংলাভদশ।
দক্ন্তু অোক্াদিতোভব ঘূ দেতঝড় ফেীর ক্ারভর্ সৃ ষ্ট দূভ তাভগর ক্ারভর্ টুেতাভমন্টটির ফাইোল বাদতল ক্রভত বাধয হয় বাফুভফ।
আবহাওয়া সাংক্রান্ত পদরদস্থদত দবভবেো ক্ভর বঙ্গমাতা অ-১৯ োরী আন্তজতাদতক্ যগাল্ডক্াপ ২০১৯ এর আভয়াজক্ ক্দমটি ও
বাফুভফ টুেতাভমন্ট ক্দমটি য ৌথোভব ফাইোল মযােটি বাদতল ক্রভত সম্মত হয়।এর ফভল বাাংলাভদশ ও লাওসভক্ য ৌথোভব
টুেতাভমভন্টর দশভরাপাজয়ী দহভসভব যঘাষ্র্া ক্রা হয়।
স্বাগদতক্ বাাংলাভদশ ও সফরক্ারী লাওস - দুই দলই দারুর্ ফু টবল যেভল টুেতাভমভন্টর ফাইোভল উভেদেভলা। সু তরাাং বলাই
বাহুলয, মযােটি অেু দিত হভল তা যবশ জমজমাট ও উপভোগয হভতা। দক্ন্তু দূেত াগযবশত তা আর হভলা ো।
ফাইোল মযাভের যমাট প্রাইজমাদে ৪০,০০০ মাদক্তে েলার (েযাদেয়ে দভলর পু রস্কার ২৫,০০০ মাদক্তে েলার এবাং রাোসত
আপ দভলর পু রস্কার ১৫,০০০ মাদক্তে েলার) দুই দলভক্ই সমােোভব (২০,০০০ মাদক্তে েলার ক্ভর) োগ ক্ভর যদয়া হয়।
এোড়া, দুই দলভক্ই দশভরাপা যদয়া হয়।

তিিীয় তবভাফের তশফরাপা তজিফল্া সোজ ক্ল্যাণ
মহােগর ফু টবল লীগ ক্দমটি (মফু লীক্) ক্তৃতক্ আভয়াদজত দিতীয় দবোগ ফু টবল লীভগর সদযসমাপ্ত যমৌসু ভমর শীভরাপা ঘভর
তুভলভে সমাজ ক্লযার্ ও ক্রীড়া সাংসদ, মু গদা।
যমৌসু ভমর সবগুভলা (১২) মযাে যশভষ্ তাভদর সাংগ্রহ দাৌঁদড়ভয়দেভলা ২৬ পভয়ন্ট।

সমাে ২৫ পভয়ন্ট দেভয় যমৌসু ম যশষ্ ক্রা ইে এে ক্লাব ও দদলকুশা যপাটিতাং ক্লাব মু গদার েু ব ক্াভে এভসও মাত্র এক্
পভয়ভন্টর বযবধাভে দপদেভয় পড়ায় দশভরাপা দজতভত পাভরদে।
পরবতীভত দিতীয় ও তৃতীয় স্থাে দেধতারেী মযাভে দদলকুশাভক্ হাদরভয় রাোসত আপ হয়ইে এে ক্লাব।
পভয়ন্ট যটদবভলর শীভষ্ত যথভক্ এই যমৌসু ম যশষ্ ক্রা দতে দল – সমাজ ক্লযার্ ও ক্রীড়া সাংসদ - মু গদা, ইে এে ক্লাব এবাং
দদলকুশা যপাটিতাং ক্লাব - আগামী যমৌসু ভম মফু লীক্ দসদেয়র দেদেশে ফু টবল লীভগ যেলভব।
অেযদদভক্, পভয়ন্ট যটদবভলর তলােীভত যথভক্ যমৌসু ম যশষ্ ক্রা শাদন্তেগর ক্লাভবর অবেমে ঘভটভে এই লীগ যথভক্। দলটি
আগামী যমৌসু ভম তৃতীয় দবোগ ফু টবল লীভগ যেলভব।

বাফুফফ এএফতস এ সার্টসতফফক্ট মক্াতচ্াং মক্াসস প্রথে পবস সোপ্ত
গত ১৪ যমবাফু ভফ ক্তৃতক্ আভয়াদজত এএফদস এ সাটিতদফভক্ট যক্াদোং যক্াসত ২০১৯ এর প্রথম পবত সফলোভব যশষ্ হয়।
১১ জে দবভদশী যক্ােসহ যমাট ২১ জে যক্াে দেভয় গত ৪ যম রাজধােীর মদতদঝভল অবদস্থত বাফু ভফ ক্া তালভয় শুরু হয়
যক্াসতটি। প্রদশক্ষক্ দহভসভব যক্াসতটি পদরোলো ক্ভরে বাফুভফর যটক্দেক্যাল ও স্ট্রাভটদজক্ দেভরক্টর পল থমাস স্মদল।
যক্াসতটির দিতীয় পবত এই বেভরর যশভষ্র দদভক্ অেু দিত হভব।
লক্ষযেীয়, অভধতভক্রও যবদশ সাংেযক্ দবভদশ যথভক্ আগত যক্ােভক্ দেভয় সমাপ্ত হওয়া এই যক্াভসতর মাধযভম যবাঝা ায় য
ধীভর ধীভর হভলও দেদিতোভবই যক্াদোং প্রদশক্ষভর্র এক্টি গ্রহেভ াগয প্রদতিাভে রূপান্তদরত হভচ্ছবাফুভফ। এটি যদভশর
ফুটবভলর জেয দারুর্ এক্টি ইদতবােক্ দবষ্য়।
যক্াসতটি েলাক্ালীে সমভয় এএফদস যথভক্ আগত দুইজে প্রদতদেদধ বাফুভফর অক্ৃপর্ প্রশাংসা ক্ভরভেে। অতযাধু দেক্
যক্াদোং প্রদশক্ষর্ আভয়াজে ও যদভশর যক্াদোং বযবস্থার উিদতর যক্ষভত্র বাফুভফর প্রভেষ্টা ও প্রদতশ্রুদত যদভে তারা েমৎক্ৃত
হভয়ভেে।
বাফুভফর ফু টবল উিয়ে ক্মতসূদে প্রর্য়ে ক্রা হয় যক্ােভদর উিত প্রদশক্ষভর্র উপর গুরুত্ব দদভয় য ে প্রদশদক্ষত যক্ােগর্
েদবষ্যভত োভলা মাভের যেভলায়াড় ততদরভত অবদাে রােভত পাভরে।
যদভশ এক্ঝাৌঁক্ দক্ষ যক্াে গভড় তুলভত দবদযমাে যক্াদোং যক্াভসতর বযবস্থা োদলভয় াওয়ার যক্ষভত্র বাফুভফ প্রদতশ্রুদতবদ্ধ।

বাফুফফ এএফতস মোল্তক্তপাং মল্ফভল্-১ মক্াতচ্াং মক্াসস ২০১৯ সোপ্ত

বাফুভফর যক্াদোং ক্যাভলোভর আভরক্টি সাফলয দেভলা ‘এএফদস যগালদক্দপাং যলভেল ১ যক্াদোং যক্াসত - ২০১৯’।
বাফুভফর আভয়াজভে এটি দেভলা এই যক্াভসতর তৃতীয় সাংস্করর্।
গত ২ যম রাজধােীর মদতদঝভল অবদস্থত বাফুভফ েবভে অেু দিত হয় যক্াসতটির সমাপেী আভয়াজে। এর আভগ গত ২৭
এদপ্রল যমাট ২৩ জে প্রদশক্ষোথীভক্ দেভয় শুরু হয় েয়দদেবযাপী এই যক্াসত।
অাংশগ্রহর্ক্ারী যক্ােভদর মভধয দুইজে দেভলে োরত এবাং যক্দেয়া যথভক্ আগত। এোড়া অেযােযরাও দেভলে যদভশর
শীষ্তস্থােীয় দবদেি ক্লাব ও যজলা প তাভয়র ক্লাবগুভলাভত ক্মতরত।
যক্াসতটি পদরোলো ক্ভরদেভলেএএফদস যগালরক্ষর্ প্রদশক্ষক্ দেে যম।
বাফুভফ তার দীঘতভময়াদী ফু টবল উিয়ে ক্মতসূদের অধীভে উক্ত যক্াদোং যক্াভসতর আভয়াজে ক্ভর। যদভশর যক্ােভদরভক্
উিত প্রদশক্ষর্ প্রদাভের মাধযভম যক্াদোং বযবস্থাভক্ আমূ ল পদরবতত ে ক্রার লক্ষয দেভয় আমরা এএফদস যক্াদোং যক্াসতগুভলা
োদলভয় য ভত োই।

এএফতস অ-১৬ োরী চ্যাতম্পয়েতশপ ড্র: গ্রুপ ‘এ’ মি বাাংল্াফদফশর মেফয়ফদর জেয ক্ঠিে চ্যাফল্ঞ্জ
আসি এএফদস অ-১৬ োরী েযাদেয়েদশপ ২০১৯ এ বাাংলাভদশ অ-১৬ োরী দলভক্ যবশ শক্ত প্রদতপভক্ষর মু ভোমু দে হভত
হভব। আগামী ১৫-২৮ যসভেম্বর থাইলযাভে অেু দিত হভবপ্রদতভ াদগতাটি।
গত ২৩ যম থাইলযাভের েেবু দরভত টুেতাভমন্টটির ড্র অেু দিত হয়। ড্র অেু ায়ী গ্রুপ ‘এ’ যত বাাংলাভদভশর প্রদতপক্ষ
অভস্ট্রদলয়া, জাপাে ও স্বাগদতক্ থাইলযাে। অেযদদভক্ েীে, দদক্ষে যক্াদরয়া, উত্তর যক্াদরয়া ও দেভয়তোম পরপভরর
প্রদতিদিতা ক্রভবগ্রুপ দব যত।
উেয় গ্রুপ যথভক্ যসরা োর দল ফাইোভল াওয়ার লক্ষয দেভয় লড়ভবভসদমফাইোভল। ২৮ যসভেম্বর অেু দিত হভত াওয়া
ফাইোভল যেলা দুই দল ২০২০ সাভল োরভত অেু দিতবয দফফা অ-১৭ োরী দবশ্বক্াভপ এদশয়ার প্রদতদেদধত্ব ক্রভব।
সাম্প্রদতক্ সমভয় দারুর্ ফু টবল যেলা বাাংলাভদভশর দক্ভশারীরা টাো দিতীয়বাভরর মত ম তাদাপূ র্ত এই দি-বাদষ্তক্
প্রদতভ াদগতায় যেলার য াগযতা অজতে ক্ভরভে।
আদম এই টুেতাভমভন্ট প্রদতদেদধত্ব ক্রা যমভয়ভদর সভবতাচ্চ সাফলয ক্ামো ক্দর।

এএফতস অ-১৬, অ-১৯, চ্যাতম্পয়েশীফপর বাছাইপফবস র ড্র অেু তিি
গত ৯ যম মাভলদশয়ার রাজধােী কুয়ালালামপু ভর এএফদস অ-১৬ েযাদেয়েদশপ ২০২০ ও এএফদস অ-১৯ েযাদেয়েদশপ
২০২০ এর বাোইপবত দুটির ড্র অেু দিত হভয়ভে।
দুটি টুেতাভমভন্টর বাোইপভবতই গ্রুপ ই যত যেলভব বাাংলাভদশ।
অ-১৬ টুেতাভমভন্টর বাোইপবত আগামী ১৪-২২ যসভেম্বর ক্াতাভর অেু দিত হভব এবাং আগামী ২-১০ েভেম্বর
বাহরাইভেঅেু দিত হভবঅ ১৯ টুেতাভমভন্টর বাোইপবত।
অ-১৬ এর বাোইভয় বাাংলাভদভশর প্রদতপক্ষ ইভয়ভমে, েুটাে, এবাং স্বাগদতক্ ক্াতার। অেযদদভক্, অ-১৯ এর বাোইভয়
জদত াে, েুটাে এবাং স্বাগদতক্ বাহরাইভের মু ভোমু দে হভব বাাংলাভদশ।

ইন্টারেযাশোল্ মপাটসস পাটসোফরর সাফথ বাফুফফর চ্ুতি
ইন্টারেযাশোল যপাটতস পাটতোর (আইএসদপ) এর সাভথ এক্টি েুদক্ত স্বাক্ষর ক্ভরভে বাফুভফ। গত ৮ যম ঢাক্ার বাফুভফ
ক্া তালভয় এক্বের যময়াদী এই েুদক্ত স্বাক্ষদরত হয়। েুদক্ত অেু ায়ী, বাফুভফর সক্ল ঘভরায়া প্রদতভ াদগতার স্বত্ত্ব লাে ক্রভব
আইএসদপ।
এেে প তন্ত আইএসদপভক্ বাাংলাভদশ দপ্রদময়ার লীগ (দবদপএল) ও বাাংলাভদশ েযাদেয়েদশপ লীগ (দবদসএল) এর স্বত্ত্ব হস্তান্তর
ক্রা হভয়ভে।
আগামী দদেগুভলাভত অেযােয েুদক্ত স্বাক্ষর ক্রা হভব।
সবতভশষ্ স্বাক্ষদরত এই েুদক্ত অেু ায়ী, দবদপএল ও দবদসএল এর ২০১৮-১৯ যমৌসু ভমর টাইভটল পন্সর
হভয়দেভলাভমাটরসাইভক্ল ব্র্যাে টিদেএস। এোড়া, ইভতামভধযই েুদক্ত অেু সাভর যবসরক্াদর টিদে েযাভেল বাাংলা টিদে
দবদপএল এর মযােগুভলা সরাসদর সম্প্রোর ক্রা শুরু ক্ভরভে।
পাশাপাদশ লাওভসর দবপভক্ষঅেুদিতবয দফফা এবাং এএফদসর য ৌথ বাোইপভবতর মযাে যথভক্ শুরু ক্ভরবাাংলাভদশ জাতীয়
ফুটবল দভলর আসি আন্তজতাদতক্ মযােগুভলাও পন্সর ক্রভব টিদেএস।

বাফুফফফি তশশুফদর ‘এএফতস িৃণেূ ল্ ফুটবল্ তদবস’ উদ াপে

গত ১৫ যম দবদেি বদর্তল অেু িাভের মধয দদভয় বাফুভফভত উদ াদপত হভলা ‘এএফদস তৃর্মূ ল ফু টবল দদবস’।
দদবসটি উপলভক্ষ যফোভরশে দশশুভদর জেয ফু টবল মযােসহ োো ধরভর্র ক্রীড়া ও সাাংস্কৃদতক্ অেু িাে আভয়াজে ক্ভর।
সবতভমাট ১৮৫ জে অ-১২ এবাং অ-১৩ ক্ষুভদ ফু টবলার বাফুভফর আটিতদফদসয়াল টাভফত অেু দিত হওয়া মযােগুভলাভত
অাংশগ্রহে ক্ভর। অাংশগ্রহেক্ারীভদর মভধয ১৫৮ জে দেভলা যেভল এবাং ২৭ জে দেভলা যমভয়।
যেলা যশভষ্ দশশুভদরভক্ তাভদর ক্ৃদতত্ব ও প্রদতোর স্বীক্ৃদতস্বরূপ পু রস্কার ও সেদ দবতরর্ ক্রা হয়।

