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াটস িরেপাটার ॥  জািতর জনক ব ব ু  শখ মিুজবরু রহমােনর নামকরেণ  এবার বাংলােদশ ি িময়ার লীগ
(িবিপএল িট২০) হেব। তা আেগই জানা হেয়েছ। এবার ‘ব ব ু িবিপএল’ হেব। ব ব রু জ শতবািষকী উপলে
বাংলােদশ ি েকট বাড (িবিসিব) িনেজেদর ত াবধােন এ িবিপএল আেয়াজন করেব। এবার জানা গল, দেশর

ধানম ী শখ হািসনা এ িবিপএেলর উে াধন করেবন। উে াধন হেব ৮ িডেস র। ১১ িডেস র থেক খলা 
হেব।

িবিপএল  হওয়ার কথা িছল ৬ িডেস র। তা আেগই ঘাষণা করা হেয়িছল। িক  এই তািরেখ  হে  না।
বধুবার কারণ জানােলন িবিসিব সভাপিত নাজমুল হাসান পাপনই। িতিন বেলেছন, ‘আপনারা জােনন, াথিমকভােব
৬ তািরখ (িডেস র) িবিপএলটা  করেত চেয়িছ। তেব একটা উে াধনী অ ানও করেত যাি । তেব সটা কেব
করব এ িনেয় িচ ায় িছলাম। অত  আনে র একটা িবষয় য ব ব ু জ শতবািষকী কাউ ট ডাউন  হে  ৮
তািরখ  (িডেস র)  থেক।  এটা  অলেরিড  ঘাষণা  কেরেছ  সরকার।  থমিদন  ৮  তািরখই  ব ব ু  িবিপএলটা
উে াধেনর জ  মাননীয় ধানম ী িনেজ আসেবন বেল আমােদর স িত িদেয়েছন। উিন উে াধন করেবন, এটা
আমরা মেন কির আমােদর জ  িবরাট পাওয়া।’  িবিপএল িপিছেয় যাওয়ায় খেলায়াড় াফটও িপিছেয় যাে ।
কেয়কিদন িপিছেয় ১৭ নেব র হেব খেলায়াড় াফট। তাও জানান িবিসিব ধান, ‘৮ তািরেখ উে াধনী অ ান
হেল খলা চার পাঁচিদন িপিছেয় যাওয়ারই কথা। এিদেক ১৪ তািরখ থেক  হে  আমােদর ট । ট
চলাকালীন করব িকনা এটা একটা পূণ িবষয় িছল। এছাড়া হােটল পাওয়াও একটা িবষয় িছল। শষ পয
আমরা বিুকং িদেয়িছ য়ার াফট হে  তাই ১৭ তািরখ (নেব র)। উে াধনী অ ান ৮ তািরখ (িডেস র) আর
খলা  হে  ১১ তািরখ (িডেস র)।’ সাতটা দল এবারও থাকেছ। তেব ৫টা দেলর র থাকেছ। ইটা দল

িবিসিব িনেজরাই চালােব বেল জানান িবিসিব সভাপিত, ‘৭টা দল িছল, ৭টা দলই খলেব। আমরা অলেরিড ৫টা
র িঠক কের ফেলিছ, যােদর আমরা িদেত পাির বা িদব। িক  আেবদন এেসেছ আরও বিশ। এখনও আমােদর

েটা খািল আেছ। আমরা অেপ া করিছ কাউেক িদব। তেব খুব স াবনা আেছ িবিসিব িনেজরাই চালােব।’ এবার
িবিপএেলর জ  নামী দামী কাচও থাকেছন বেল জািনেয়েছন পাপন। বাংলােদশ জাতীয় ি েকট দেলর কাচ
হওয়ার জ  আেবদন করা কাচও নািক আেছন। িবিসিব সভাপিত বেলন, ‘ বশ িকছু কােচর সে  ফাইনাল করা
হেয়েছ আজেক (বধুবার)। ভাল ভাল কাচ। চারজেনর মেতা আমরা িঠক কেরিছ, বিশ না। চিু  এখনও হয়িন। তাই
নাম বলিছ না। তেব অেনক বড় বড় নাম আেছ। যারা জাতীয় দেলর জ  আেবদন কেরেছ এমনও আেছ।’
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