বাফুফফ সভাপতির তববৃতি – জুন ২০১৯
শুভেচ্ছা!
তবশ্বকাফপর মূল বাছাই পফব বাাংলাফেশ
ে
বিশ্বকাভের প্রাক-িাছাইভে লাওভের বিেভে দুই ললগ বিবলভে ১-০ লগাভলর জে লাে
করার িাধ্যভি িাাংলাভদশ জাতীে দল ২০২২ োভল অনুষ্ঠিতিয বিিা বিশ্বকাে ও
২০২৩ োভল অনুষ্ঠিতিয এএিবে এবশোন কাভের িূল িাছাই েি বনশ্চ
ব িত কভরভছ।
গত ১১ জুন লদভশর িাষ্ঠিভত অনুষ্ঠিত লাওভের বিেভে প্রাক িাছাইভের বিতীে ললগ
লগাল শূনয ড্র করাে প্রথি ললভগ রবিউভলর করা একিাত্র লগালই লাল-েিুজ দভলর
িূল িাছাই বনশ্চিত কভর।
রবিউভলর করা লেই লগাভলই গত ৬ জুন লাওভের রাজধ্ানী বেভেনবতভেভন অনুষ্ঠিত
প্রাক িাছাইভের প্রথি ললভগ লাওভের বিেভে জে লাে কভর িাাংলাভদশ।
িাাংলাভদভশর িুিিলভপ্রবিভদর জনয এষ্ঠি অতযন্ত আনভের একষ্ঠি বিষে। আিরা
বিশ্বাে কবর, লদভশর িুিিল েক্তরা বিিা বিশ্বকাে ২০২২ এিাং এএিবে এবশোন
কাে ২০২৩ িাছাইেিেহ
ব অদূর েবিষযভত অনুষ্ঠিত প্রবতভ াবগতাগুভলাভত জাতীে
দলভক আভরা বনেবিত োভলা লেলা উেহার বদভত লদেভিন।
তফফা রয াঙ্কাং এ ১৮৩ িম অবস্থাফন উফে এফলা বাাংলাফেশ
গত ১৫ জুন প্রকাবশত বিিা রয াশ্চকাংভে ১৮৮ তি অিস্থান লথভক োাঁচ ধ্াে এবগভে
১৮৩ তি অিস্থাভন উভে এভলা িাাংলাভদশ জাতীে িুিিল দল।
বিিা বিশ্বকাে ২০২২ ও এএিবে এবশোন কাে ২০২৩ এর ল ৌথ প্রাক িাছাইভে
লাওভের বিেভে দুই ললগ বিবলভে ১-০ লগাভলর জভের েুরষ্কার বহভেভি এই রয াশ্চকাং
এই অগ্রগবত লেভেভছ লাল-েিুজ দল।
এর আভগ গত ৯ িাচব বিিা কততক
ব আভোশ্চজত আন্তজবাবতক প্রীবত িযাভচ
কযাভবাবিোভক ১-০ লগাভল হারাভনার ের এবপ্রভল প্রকাবশত রয াশ্চকাং এ ১৯২ তি
অিস্থান লথভক ১৮৮ তি অিস্থাভন উভে এভেবছভলা িাাংলাভদশ।
এবশোর ৪৬ষ্ঠি িুিিল দভলর িভধ্য িতবিাভন িাাংলাভদভশর অিস্থান ৩৮তি।

এএফতস কাফপর নকআউট পফব আবাহনী
ে
িাাংলাভদশ বপ্রবিোর বলভগর িতবিান বশভরাোধ্ারী আিাহনী বলবিভিি, ঢাকা
প্রথিিাভরর িত এএিবে কাে ২০১৯ এর নকআউি েভিরব ষ্ঠিভকি বনশ্চিত
কভরভছ।
গযুে েভিরব ছে িযাচ লেভল আিাহনী লিাি ১৩ েভেন্ট োংগ্রহ কভর গযুে ‘ই’ এর
চযাম্পিেন বহভেভি লজানাল লে অি লেবিিাইনাভল লেৌৌঁভছভছ।
এই ছেষ্ঠি িযাভচর চারষ্ঠিভত জেলাে এিাং আভরা এক িযাচ ড্র করার িাধ্যভি প্রথি
িাাংলাভদবশ ক্লাি বহভেভি আকাশী নীল দল এএিবে কাভের নকআউি েি বনশ্চ
ব িত
করভলা।
আিরা ঢাকা আিাহনীভক তাভদর এিন অোধ্ারণ অজবভনর জনয শুভেচ্ছা ও
অবেনেন জানাই। লেই োভথ আশা কবর িাাংলাভদভশর িুিিভলর জনয ক্লািষ্ঠি িার
িার এিন েম্মান িভে আনভি।
ফরটটস বাফুফফ একাফেতমফি তন ুক্ত হফলন তিন নিু ন ককাচ
ততণিূল লথভক উভে আো অ-১৮ ও অ-১৫ প্রবতোিান লেভলাোড়ভদর জনয উন্নত
প্রবশেণ বনশ্চিত করভত িাাংলাভদশ িুিিল লিিাভরশন িরষ্ঠিে িািুভি
একাভিবিভত লেরা িাভনর বতনজন বিষ্ঠিশ লকাচ বনভোগ কভরভছ।
এই বতন বিষ্ঠিশ লকাচ হভলন – প্রধ্ান একাভিবি লকাচ অযান্ড্য ু বেিার িানার,
ব
জাতীে ুি লকাচ রিািব িযাবরন রাইলে এিাং লগালবকবোং লকাচ রিািব অযান্ড্য ু
বিিে।
গত ১৩ জুন িািুভি এই বতন লকাভচর োভথ এক িছর লিোদী চুশ্চক্ত কভর।
ইভতািভধ্যই তাাঁরা একাভিবিভত ল াগদান কভরভছন এিাং তাাঁভদর কাজ শুু
কভরভছন।
আিরা বিশ্বাে কবর নতু ন এই লকাচগণ স্থানীে লকাচভদরভক োভথ বনভে তাাঁভদর
েিাত্মক
ব
প্রভচষ্টার িাধ্যভি একাভিবির লেভলাোড়ভদর প্রবতোর বিকাশ বনশ্চিত
করভিন।
প্রতশক্ষণ তনফি ব্রাঙ্জফল চার ক্ষুফে ফুটবল প্রতিভা

উন্নত ও আধ্ুবনক িুিিভলর প্রবশেণ বনভত চার বকভশার িুিিলার িতবিাভন
িাশ্চজভলর লোবেদাভদ এভপাবতবো লদা গািা ক্লাভি অিস্থান করভছ।
এই চার িুিিলার হভলা – বিভিন্ড্ার নাজিুল লহাোইন আকে, বিিবিল্ডার ওির
িাুক বিেু, লিাোঃ লবতিুর রহিান নাবহদ এিাং িভরাোিব লজাভগন লাকরা।
একিাে িযােী প্রবশেভণ তাভদরভক আধ্ুবনক িুিিভলর নানা বদক েিভকব
লশোভনা হভি।
লদভশর িুিিভলর উন্নেনকভে লনো েদভেভের অাংশ বহভেভি ক্রীড়া বিোগ এিাং
ুি ও ক্রীড়া িন্ত্রণালে এই চার লেভলাোড়ভক িাশ্চজভল োোভনার িযিস্থা কভরভছ।
িাশ্চজভলর উভেভশয রওনা হওোর েূভি গত
ব
২৬ জুন লেভলাোভড়রা আিার োভথ
লদো কভরভছ।
আবি বিশ্বাে কবর তারা আভগর লচভেও অভনক োভলা িাভনর িুিিলার বহভেভি
লদভশ বিভর আেভি।
সাতবনা খািু ফনর এএফতস তব সাটটে তফফকট ককাতচাং লাইফসন্স অজেন
গত ২০ জুন িাাংলাভদশ জাতীে নারী িুিিল দভলর অবধ্নােক োবিনা োতু ন তাাঁর
এএিবে বি োষ্ঠিববিভকি লকাবচাং লাইভেন্স অজবন কভরভছন।
এছাড়াও, একই বদভন িাাংলাভদশ নারী দভলর েহকারী লকাচ বলিু তাাঁর এএিবে এ
োষ্ঠিববিভকি লকাবচাং লাইভেন্স অজবন কভরন।
দুই বদন ের আভরা োতজন লকাচ তাাঁভদর এএিবে এ োষ্ঠিববিভকি অজবন কভরন।

থা থভাফব অনুটিি হফে অ-১৬ নারী জািীয় চযাম্পিয়নতশপ
গত ২০ জুন লদশিযােী শুু হভেভছ িািুভি-ইউবনভেি অ-১৬ নারী জাতীে
চযাম্পিেনবশে ২০১৯ এর প্রথি রাউন্ড্।
ততণিূল লথভক প্রবতোিান নারী লেভলাোড়ভদরভক তু ভল আনার লেয বনভে শুু
হওো এই িুনাভিন্ট
ব
অনুষ্ঠিত হভচ্ছ লদভশর লিাি ছেষ্ঠি লেনুযভত।
কজএফএ অ-১৪ নারী চযাম্পিয়নতশপ ২০১৯ অনুটিি

লজএিএ অ১-৪ জাতীে নারী িুিিল চযাম্পিেনবশে ২০১৯ এর প্রথি েি অনু
ব
ষ্ঠিত
হভেবছভলা গত ১৭-২৮ জুন।
লদভশর ছেষ্ঠি লেনুযভত অনুষ্ঠিত এ িুনাভিভন্ট
ব
এ িছর লিাি ৪০ষ্ঠি লজলা অাংশগ্রহন
কভরভছ।
নারীভদর িভধ্য িুিিভলর আগ্রহ ছবড়ভে লদোর লভেয জাোন িুিিল
অযাভোবেভেশভনর আবথক
ব েহােতাে িািুভি নারী িুিিল কবিষ্ঠি প্রবত িছর এই
িুনাভিভন্টর
ব
আভোজন কভর।
তস সাটটে তফফকট ককাতচাং ককাস শুরু
ে
গত ২৮ জুন রাজধ্ানীর িবতশ্চিভল অিবস্থত িািুভি েিভন শুু হে িািুভি
এএিবে বে লাইভেন্স লকাবচাং লকাে।ব
এষ্ঠি ১৪ বদনিযােী এই লকাবচাং লকাভেরব ষি আভোজন।
অনযানয িছভরর িত এিারও নযাশনাল লিকবনকযাল অযান্ড্ স্ট্র্যাভিশ্চজক বিভরক্টর
েল থিাে স্মবল লকাচষ্ঠি েবরচালনা করভছন।
িানেম্মত লেভলাোড় গভড় লতালার লেযভক োিভন লরভে লকাচভদরভক উন্নত
প্রবশেণ লদোর জনয িািুভি োষ্ঠিববিভকি লকাবচাং লকােগুভলার
ব
আভোজন কভর।

নারী ফুটবল করফাতর তরফেশাস ককাস
ে
২০১৯
ে
অনুটিি
িািুভির আভোজভন গত ১৩-১৬ জুন অনুষ্ঠিত হে নারী িুিিল লরিাবর বরভেশাে ব
লকাে ২০১৯।
ব
লেলা েবরচালনার লেভত্র প্রভোজনীে উন্নত লকৌশল েিভকব লদভশর নারী
লরিাবরভদরভক প্রবশবেত করার লভেয িািুভি লকােষ্ঠি
ব র আভোজন কভর।
রাজধ্ানীর িবতশ্চিভল অিবস্থত িািুভি েিভন অনুষ্ঠিত এই লকাভে অাংশগ্রহন
ব
কভরন লদভশর বিবেন্ন লজলা লথভক আগত লিাি ২৬ জন নারী লরিাবর।
প্রবশেন লশভষ অাংশগ্রহণকারী প্রভতযক লরিাবরভক েনদেত্র প্রদাণ করা হে।
বাফুফফ এএফতস ‘সামাঙ্জক োয়বদ্ধিা’ কপ্রাগ্রাফমর তিিীয় পব অনু
ে
টিি

িািুভির আভোজভন এই জুভন অনুষ্ঠিত হল এএিবে ‘োিাশ্চজক দােিদ্ধতা’
লপ্রাগ্রাভির বিতীে েি।ব
ইাংলযাভন্ড্র িুিিল এভোবেভেশন (এিএ) এিাং লকাভচে অযাক্রে দযা কবন্টভনন্ট
(বেএবে) লথভক আগত লকাচভদর েহােতাে গত ১৭ জুন কক্সিাজাভর শুু হওো এই
লপ্রাগ্রাি েিলোভি েিন্ন হভেভছ।
উক্ত লপ্রাগ্রাভির অধ্ীভন িুিিল িযাচ, লকাবচাং প্রবশেণ, কিশালা,
ব
জাবে বিতরণেহ
ব
নানা ধ্রভনর িুিিল োংক্রান্ত বিবেন্ন আভোজন অনুষ্ঠিত হে।
এছাড়া, উক্ত লপ্রাগ্রাভির অধ্ীভন রাজধ্ানীর েথবশশুভদর জনয িুিিল প্রবশেভনর
িযিস্থাও কভর িািুভি।
আগামী কমৌসুফমর কযাফলন্ডার অনুফমােন তেল তনবাহী
ে কতমটট
গত ২১ জুন িািুভির বনিাহী
ব কবিষ্ঠি এর ১৫তি বনেবিত েোর আভোজন কভর
এিাং লেোভন লিশ বকছু গুুত্বেূণ বিষভে
ব
বেদ্ধান্তও গ্রহণ কভর।
২০১৯-২০ অথিছভরর
ব
জনয গতহীত েরকাভরর জাতীে িাভজভি িািুভিভক ২০
লকাষ্ঠি িাকা িরাে লদোে েোর েে লথভক িাননীে প্রধ্ানিন্ত্রী লশে হাবেনা ও
অথিন্ত্রী
ব
আহি িুস্তািা কািালভক ধ্নযিাদ জানাভনা হে।
িাাংলাভদশ বপ্রবিোর বলভগর চলবত লিৌেুভির েিগুভলা লেলা ৩১ জুলাই এর িভধ্য
লশষ করার বেদ্ধান্ত গতহীত হে।
লজএিএ অ-১৪ জাতীে নারী িুিিল চযাম্পিেনবশে ২০১৯ এিাং িািুভি
ইউবনভেি অ-১৬ জাতীে নারী িুিিল চযাম্পিেনবশে ২০১৯ এর িতবিান অিস্থা,
েিেযা এিাং েম্ভািনা বনভেও েোে আভলাচনা করা হে।
বনিাহী
ব কবিষ্ঠির উক্ত েোে েিেম্মবতক্রভি
ব
িািুভির ২০১৯-২০ লিৌেুভির
কযাভলন্ড্ার গতহীত হে।

