বাফুফফ সভাপতির তববৃ তি – জু লাই, ২০১৯
শুভেচ্ছা!
তবশ্বকাপ বাছাইফের তিিীে পফবে র ই গ্রুফপ বাাংলাফেশ
গত ১৭ জু লাই মাভলশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপু ভর অনু শিত হয় শিিা শিশ্বকাপ ২০২২ এিং এএিশি এশিয়ান কাপ এর য ৌথ িাছাইভয়র শিতীয়
পভিের ড্র।
উক্ত ড্র এর িলািল অনু ায়ী, গ্রুপ ই-যত ওমান, োরত, আিগাশনস্তান এিং শিশ্বকাপ আভয়াজক কাতাভরর শিপভে যেলভি িাংলাভেি।
এই িাছাইভয়র জনয এক গ্রুভপ পাাঁচটি েল কভর যমাট আটটি গ্রুভপ োগ করা হভয়ভছ এএিশির যিরা ৪০ িেিয যেিভক। এ িছভরর ৫ যিভেম্বর
যথভক রাউন্ড রশিন পদ্ধশতভত এই পভিের যেলা চলভি আগামী িছভরর ৯ জু ন প েন্ত।
িাংলাভেি তাভের শিশ্বকাপ শমিন শুরু করভি আগামী ১০ যিভেম্বর আিগাশনস্তাভনর শিপভে অযাওভয় মযাচ শেভয়।
উভেেয, শিশ্বকাপ প্রাক-িাছাইভয় লাওিভক ১-০ যগাভল হাশরভয় শিতীয় িাছাই পভিের টিভকট শনশিত কভর িাংলাভেি।

তফফা রে াাং তকাংফে একধাপ এগুফলা বাাংলাফেশ
এই জু লাইভয় একধাপ উপভর উভে িাংলাভেি এেন শিিা োং শকং এর ১৮২ তম অিস্থাভন আভছ। মাত্র একমাি আভগই পাাঁচ ধাপ এশগভয় ১৮৮
তম অিস্থান যথভক ১৮৩ তম স্থাভন উভে এভিশছল েলটি।
এর আভগ, গত এশপ্রভল লাল িিু জ েল চার ধাপ এশগভয় ১৯২ তম অিস্থান যথভক ১৮৮ তম অিস্থাভন উভে এভিশছল।
িািু ভি আিা কভর আগামী শেনগুভলাভতও যেভির িু টিভলর এই অগ্রগশত অিযাহত থাকভি। শিভিষ কভর আিন্ন শিিা-এএিশি য ৌথ িাছাইভয়
জাতীয় েল শনভজভের পূ ভিেকার িি অজেন ও প্রাশিভক ছাশিভয় াওয়ার মভতা িু টিল যেলভি, এই প্রতযািা আমাভের িিার।
বাফুফফ’র এএফতস এ ললফভল সেসযপে প্রাতি
গত ১ জু লাই এশিয়ান িু টিল কনভিডাভরিনি (এএিশি) িাংলাভেিভক এ যলভেল িেিযপে শেভয়ভছ। আমরা মভন কশর, িািু ভির এই প্রাশি
প্রশতিানটির ইশতহাভি অননয একটি মাইলিলক। এএিশির কাছ যথভক প্রাি এই স্বীকৃশত মূ লত যেভির যকাশচং শিোভক িভিোচ্চ মাভন উন্নীত
করার যেভত্র আমাভের অিযাহত প্রভচষ্টাভকই তুভল ধরভছ।
গত ১৮ জু লাই িািু ভিভক পাোভনা এক শচঠিভত এএিশি মহািশচি োভতা উইন্ডির জন িভলন–এই য াষণার মাধযভম িািু ভিভক শনয়শমত
এএিশি এ ও শি যকাশচং যকািেগুভলা আভয়াজভনর অশধকার প্রোন করা হল। একই িাভথ এএিশি যকাশচং কনভেনিভনর িাভথ িঙ্গশতপূ ণে
শডভলামা এিং লাইভিন্স প্রোভনরও অনু মশত যেয়া হল।

লশষ হফলা বাফুফফ এএফতস তব সার্টেতফফকট লকাত াং লকাসে ২০১৯
িািু ভি এএিশি শি িাটিেশিভকট যকাশচং যকািে ২০১৯ এর শিতীয় পিে িিলোভি যিষ হভয়ভছ। নয়শেন িযাপী এই যকািে গত ২১ জু লাই শুরু
হভয় যকাচভেরভক িু টিভলর শিশেন্ন শেক শিোোন যিভষ ২৯ জু লাই িমাি হয়।
িিিমভয়র মভতা এিারও নযািনাল যটকশনকযাল এন্ড স্ট্র্যাভটশজক শডভরক্টর পল থমাি স্মশল যকািেটি পশরচালনা কভরন। অংিগ্রহণকারী স্থানীয় ও
শিভেিী যকাচভের মভধয শছভলন জাতীয় েভলর যিি কভয়কজন িাভিক যেভলায়াি, স্থানীয় শিশেন্ন ক্লাভির িতে মান যকাচ এিং স্বনামধনয ক্রীিা
িযশক্তত্বগণ।

যকািে যিভষ একটি পরীোর মাধযভম অংিগ্রহণকারী যকাচভের শিেনীভক মূলযায়ন করা হভয়ভছ এিং য াগযতা অনু িাভর তাাঁভেরভক িনেপত্র
প্রোন করা হভয়ভছ।

তস সার্টেতফফকট লকাত াং লকাসে সমাি
গত ১০ জু লাই যিষ হভলা িািু ভি এএিশি শি িাটিেশিভকট যকাশচং যকািে ২০১৯। যমাট ২৩ জন যকাভচর অংিগ্রহভণ ১৪ শেন িযাপী এই যকািেটি
শুরু হভয়শছভলা গত ২৮ জু ন।
অংিগ্রহণকারীভের মভধয স্থানীয় যকাচ ছািাও োরতীয় কভয়কজন যকাচ শছভলন।
নযািনাল যটকশনকযাল এন্ড স্ট্র্যাভটশজক শডভরক্টর পল থমাি স্মশলর অধীভন দুই িিাহিযাপী তত্ত্বীয় ও িযিহাশরক প্রশিেণ যিভষ
অংিগ্রহণকারীগণ তাাঁভের যকাশচং িনে গ্রহণ কভরন।

এএফতসর নারী ফুটবল কতমর্টর প্রধান হফলন তকরন
িািু ভি নারী িু টিল কশমটির যচয়ারমযান মাহিু জা আক্তার শকরন িম্প্রশত এশিয়ান িু টিল কনভিডাভরিনি (এএিশি) এর নিগঠিত নারী
িু টিল কশমটির যচয়ারপািেন শহভিভি শন ুক্ত হভয়ভছন।
মহাভেিীয় িু টিভলর িভিোচ্চ িংস্থাটির কাছ যথভক গত ১৯ জু লাই এ িংক্রান্ত একটি শচঠি পায় িািু ভি।
উক্ত শচঠি অনু ায়ী, আগামী ২০২৩ িাল প েন্ত শকরন এএিশির নারী িু টিল কশমটির প্রধান শহভিভি োশয়ত্ব পালন করভিন।
নারী িু টিভলর িভিোচ্চ প োভয় শকরভনর এই শনভয়াগপ্রাশিভত আমরা তাাঁভক আন্তশরক অশেনন্দন জানাই এিং আগামী শেনগুভলাভত তাাঁর
উত্তভরাত্তর িািলয কামনা কশর।

বাফুফফ ইউতনফসফ অ-১৬ নারী যাতিেনতশপ তজিফলা লালমতনরহাট
গত ২৭ জু লাই িািু ভি ইউশনভিি অ-১৬ নারী িু টিল চযাশিয়নশিপ ২০১৯ এর িাইনাভল মাগুরাভক ৪-০ যগাভল উশিভয় শেভয় প্রথমিাভরর
মভতা অনু শিত এই টুনোভমভের শিভরাপা শজতভলা লালমশনরহাট।
প্রাইজমাশন শহভিভি চযাশিয়ন েলভক যেয়া হয় ৫০,০০০ টাকা এিং রানািেআপ েল পায় ২৫,০০০ টাকা।
১৬ যগাল কভর আিভরর িভিোচ্চ যগালোতার পু রষ্কার যগাভেন িু ট শহভিভি শজভত যনয় লালমশনরহাভটর শলো আক্তার। এছািা, একই েভলর
মু নশক আক্তারভক আিভরর যিরা যেভলায়াভির পু রষ্কার শহভিভি যেয়া হয় যগাভেন িল।
রাঙামাটি েল তাভের িু ন্দর ও পশরচ্ছন্ন যেলার পু রষ্কারস্বরূপ পায় যিয়ার যল অযাওয়াডে।

লজএফএ যাতিেনতশফপর তশফরাপা রাংপু ফরর
গত ১৯ জু লাই অনু শিত িাইনাভল ময়মনশিংহ যজলাভক টাইভেকাভর ৪-২ যগাভল পরাশজত কভর যজএিএ অ-১৪ নারী চযাশিয়নশিভপর
শিভরাপা শজভত শনল রংপু ভরর যমভয়রা।

মযাচ যিভষ ুি ও ক্রীিা মন্ত্রণালভয়র িংিেীয় স্থায়ী কশমটির যচয়ারমযান আব্দু োহ আল ইিলাম জযাকি, এমশপ, ও িািু ভি নারী িু টিল কশমটির
যচয়ারমযান মাহিু জা আক্তার শকরণ চযাশিয়ন ও রানািে আপ েভলর হাভত শিভরাপা তুভল যেন।
প্রাইজমাশন শহভিভি চযাশিয়ন েলভক যেয়া হয় ৫০,০০০ টাকা এিং রানািেআপ েলভক যেয়া হয় ২৫,০০০ টাকা।
যিয়ার যল ট্রশি জয়ী হয় মাগুরা যজলা।
আট যগাল কভর আিভরর িভিোচ্চ যগালোতা শহভিভি যগাভেন িু ট শজভত রংপু ভরর িামীমা আেতার শিলা। এছািা, একই েভলর িাভতমাভক
আিভরর যিরা যেভলায়াভির পু রষ্কার যগাভেন িল যেয়া হয়।

এএফতস কাপ লসতমফাইনালঃ আবাহনীর প্রতিপক্ষ উত্তর লকাতরোর এতপ্রল লটাফেতিফাইভ (April 25 SC)
এএিশি কাপ ২০১৯ এর ইোর যজান যল অি যিশমিাইনাভলর ড্র অনু ায়ী িাংলাভেভির একমাত্র প্রশতশনশধ ঢাকা আিাহনী শলিঃ উত্তর যকাশরয়ার
এশপ্রল যটাভয়শেিাইে এিশি’র শিপভে দু’টি মযাচ যেলভি।
গত ২ জু লাই মাভলশিয়ার কুয়ালালামপু ভর অিশস্থত এএিশির প্রধান কা োলভয় এই ড্র অনু শিত হয়।
আগামী ২১ আগস্ট ঢাকার িঙ্গিন্ধু জাতীয় যস্টশডয়াভম আিাহনী তাভের যহাম মযাচ যেলভি। আর এক িিাহ পর ২৮ তাশরে শপয়ং ইয়ং এ
অনু শিত হভি তাভের অযাওভয় মযাচ।

অ-১৭/১৮ টুনে াফমফি লশষ হফব লেশীে ফুটবফলর লতি লমৌসু ম
যেিীয় িু টিভলর চলশত যমৌিু ম অথোৎ ২০১৮-১৯ যমৌিু ভমর িমাশি টভি একটি অ-১৭/১৮ টুনোভমভের মাধযভম।
িাংলাভেি শপ্রশময়ার শলগ ও িাংলাভেি চযাশিয়নশিপ শলভগ অংিগ্রহণকারী ক্লািগুভলার িয়িশেশত্তক েলগুভলাভক শনভয় আগামী অগাস্টx িা
যিভেম্বভর অনু শিত হভি এই টুনোভমে।

তবতপএল, তবতসএফলর অ-১৮ ফুটবলারফের জনয বাফুফফর ট্রাোল
িািু ভি িরটিি একাভডশমভত প্রশিেভণ থাকা নিীন িু টিলাররা আিন্ন িাি অ-১৮ চযাশিয়নশিপ এিং এএিশি অ১-৯ চযাশিয়নশিপ ২০২০
এর িাছাইভয় অংিগ্রহণ করভি।
িাি অ-১৮ চযাশিয়নশিভপর এিাভরর আির অনু শিত হভি যনপাভল। অনযশেভক, এএিশি অ-১৯ চযাশিয়নশিপ ২০২০ এর িাছাইপিে অনু শিত
হভি িাহরাইভন।
আিন্ন এই দুই িি প্রশতভ াশগতাভক িামভন যরভে আভরা শকছু তরুণ, প্রশতোিান িু টিলারভক একাভডশমর প্রশিেভণ অন্তেুেক্ত করভত চায়
িািু ভি।
এই লভেয, শিশপএল ও শিশিএভল অংিগ্রহণকারী অ-১৮ যেভলায়ািভের জনয দুটি ট্রায়াভলর আভয়াজন কভর িািু ভি। ১ জানু য়াশর, ২০০১ এর পর
জন্মগ্রহণকারী যেভলায়ািগণই শুধু এই দুই ট্রায়াভল অংিগ্রহণ করার িু ভ াগ পায়।
শিশিএভলর অ-১৮ যেভলায়ািগণ ট্রায়াভল অংিগ্রহণ কভর গত ১২ জু লাই। অনযশেভক শিশপএভলর যেভলায়ািভের ট্রায়াল অনু শিত হয় ১৭ জু লাই।

লসফেম্বফর শুরু হফে তসতনের তিতভশন ফুটবল
আগামী যিভেম্বভরর প্রথম িিাভহ শুরু হভি ঢাকা মহানগর িু টিল লীগ কশমটি কতৃেক আভয়াশজত শিশনয়র শডশেিন িু টিল লীগ ২০১৮-১৯।
উক্ত টুনোভমেভক িামভন যরভে যেভলায়ািরা েলিেভলর জনয আগভস্টর ১৬ যথভক ২১ তাশরে প েন্ত যমাট ছয় শেন িময় পাভি।
টুনোভমভের এই আিভর যমাট ১৩টি েল অংিগ্রহণ করভি।

আসন্ন প্রতিফরাতিিার জনয তিতর হফে নারী েল
আিন্ন যিি কভয়কটি প্রশতভ াশগতাভক িামভন যরভে িািু ভি এশলট নারী আিাশিক কযাভি নারী েভলর যেভলায়াভিরা শনয়শমত অনু িীলভনর
মাধযভম শনভজভের েেতা ঝাশলভয় শনভচ্ছ।
িতে মাভন শিশেন্ন িয়িশেশত্তক েভলর যেভলায়াি শমশলভয় যমাট ৫৫ জন যেভলায়াি এই কযাভি অনু িীলন চাশলভয় াভচ্ছ। এভের মভধয িম্প্রশত
যিষ হওয়া যজএিএ অ১৪ চযাশিয়নশিপ যথভক িাছাই করা পাাঁচজন যেভলায়ািও রভয়ভছ।
আিন্ন টুনোভমেগুভলাভক িামভন যরভে যমভয়রা প্রশতশেনই তাভের পারিভমেভন্সর উন্নশতর প্রশত শিভিষ নজর শেভচ্ছ।
এই টুনোভমেগুভলার মভধয িিার আভগ আভছ আগামী ১৫-২৮ যিভেম্বর থাইলযাভন্ড অনু শিতিয এএিশি অ১৬ নারী চযাশিয়নশিপ। এই
প্রশতভ াশগতাটিভক স্বতন্ত্র একটি টুনোভমভের পািাপাশি আগামী িছর োরভত অনু শিতিয শিিা অ১৭ নারী শিশ্বকাভপর এশিয়ান িাছাই শহভিভিও
গণয করা হভচ্ছ।
মহাভেিীয় চযাশিয়ন হওয়ার এই যেৌভি লাল িিু জ যমভয়রা এশিয়ার িাতটি নারী েভলর শিপভে যেলায় অংি শনভি।
এছািাও, চলশত িছভরর শডভিম্বভর যনপাভল অনু শিতিয এিএ যগমভি যেলভত াওয়ার আভগ অভক্টািভর অ১৫ যমভয়রা িাি চযাশিয়নশিভপ
অংিগ্রহন করভি।

বাফুফফ ফরর্টস একাফিতমফি পু ফরােফম লফছ ফুটবলার তিতরর কাজ
িািু ভি িরটিি একাভডশমর আিাশিক কযাভি পু ভরােভম এশগভয় চলভছ অ১৫ ও অ১৮ যছভলভের প্রশতো ও েেতাভক িাশনত করার কাজ।
শতনজন শেটিি যকাচ ও িাতজন স্থানীয় যকাচ একিাভথ এই নিীন প্রশতোভের যেতর যথভক তাভের যিরাটা যির কভর আনার জনয শিরামহীন
কাজ কভর াভচ্ছন।
এেন প েন্ত যমাট ২৭ জন অ১৫ এিং ৩৩ জন অ১৮ িু টিলারভক একাভডশমর কযাভির অধীভন আভছ। এভের মভধয ২০ জন অ১৮ যেভলায়াি
িাংলাভেি শপ্রশময়ার লীভগর চলশত আিভর অংিগ্রহণকারী যেভলায়াি হওয়ায় তারা এই মু হূভতে িংশিষ্ট ক্লাভির িাভথ আভছ। লীগ যিষ হওয়ার
পর িীঘ্রই তারা একাভডশমর কযাভি এভি য াগ যেভি।
গত জু ভন শতনজন শেটিি যকাচ একাভডশমভত য াগোন কভরন। তেন যথভকই তাাঁরা স্থানীয় যকাচভেরভক িাভথ শনভয় প্রভয়াজনীয় িিধরভণর
প্র ুশক্তর িাহাভ য যছভলভেরভক আধু শনক িু টিভলর নানাশেক শিোোভনর মাধযভম তাভের প্রশতোর থা থ পশরস্ফুটভনর জনয কাজ কভর
াভচ্ছন। একই িাভথ যকাচগণ তাাঁভের শকভিার শিষযেলভক আিন্ন য যকাভনা প্রশতভ াশগতায় যেলার িযাপাভরও মানশিকোভি প্রস্তুত রােভছন।

ব্রাতজফল প্রতশক্ষণ লশফষ লেফশ তফফরফছন ার িরুণ ফুটবলার

নান্দশনক িু টিভলর যেি োশজল যথভক শিশেন্ন আধু শনক কলাভকৌিভলর ওপর একমাভির উন্নত প্রশিেণ যিভষ িম্প্রশত যেভি শিভরভছন চার
তরুণ িু টিলার।
এই চারজন িু টিলার হভলন – শডভিন্ডার নাজমুল যহাভিন আকন্দ, শমডশিোর ওমর িারুক শমেু ও যমািঃ লশতিু র রহমান নাশহে এিং
িরওয়াডে যজাভগন লাক্রা।
গত ২৬ জু ন তাাঁরা োশজভলর উভেভিয িাংলাভেি তযাগ কভরন এিং প্রশিেণ যিভষ ২৭ জু লাই যেভি শিভর আভিন।
গত শত্রি শেভন তাাঁরা োশজশলয়ান ক্লাি যিাশিভয়োযে এভপাশতে ো যো গামাভত অিস্থান কভর আধু শনক ও নান্দশনক িু টিভলর শিশেন্ন শেক িিভকে
প্রশিেণ লাে কভরন। যিই িাভথ তাাঁরা ক্লািটির পে যথভক একটি অ১৭ টুনোভমভেও অংিগ্রহণ কভরন।
এই চার নিীন িু টিলার তাভের ক্লািভক িাইনাভল যতালার যেভত্র ভথষ্ট অিোন রাভেন। এমনশক িাইনাভল যগ্রোল ক্লাভির শিপভে ২-১
যগাভলর িযিধাভন জয় আনার মধয শেভয় তাভের ক্লািভক টুনোভমেটির শিভরাপা অজেভনও োরুণ েূশমকা পালন কভরন।
ক্লাভির পভে শতন মযাভচ মাভে যনভম যমাট দুই যগাল কভরন শমডশিোর ওমর িারুক শমেু । তাাঁর এই দুই যগাভলর একটি আভি িাইনাভল তার
েভলর প্রথম যগাল শহভিভি।
অননযিাধারণ এই ননপু নয প্রেিেভনর শমেু ভক যেয়া হয় মযন অি েয িাইনাল পু রষ্কার।

