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ব ব  ুিবিপএল উে াধন করেলন ধানম ী
১০ ঘ া আেগ

সমকাল ড

জমকােলা আেয়াজেনর মধ  িদেয় ব ব  ুবাংলােদশ ি িময়ার িলগ (িবিবিপএল) িট২০ ি েকট টনুােমে র

আনু ািনক উে াধন ঘাষণা করেলন ধানম ী শখ হািসনা। গতকাল রাববার স ায় িমরপরু শেরবাংলা

জাতীয় ি েকট িডয়ােম আেয়াজন করা হয় উে াধন অনু ােনর। ধানম ীর উে াধেনর পরপরই আতশবািজর

আেলায় রিঙন হেয় ওেঠ ঢাকার রােতর আকাশ। জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবুর রহমােনর জ শতবািষকী

উপলে  সরকার গহৃীত িবিভ  কমসিূচর মেধ  এটাই িছল থম অনু ান। খবর বাসস, ইউএনিব ও

িবিডিনউেজর।
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ধানম ী বেলন, 'যারা উপি ত আেছন, সকলেক আিম েভ া জানাি । আগামী িদেন এই অনু ান সাথক

হাক, সফল হাক এবং আজেকর অনু ান আপনারা সবাই ভােলাভােব উপেভাগ ক ন। সই কামনা কের আিম

ব ব  ুবাংলােদশ ি িময়ার িট২০ িলগ ২০১৯-এর ভ উে াধন ঘাষণা করিছ।'

৪০ িদনব াপী এ টনুােমে র উে াধন অনু ােনর ম  মাতােত ঢাকায় পা রােখন জনি য় বিলউড তারকা

সালমান খান, ক াটিরনা কাইফ, সনু িনগম ও কলাস খর। দিশ তারকােদর মেধ  িছেলন জমসসহ আরও

অেনেক। পাচঁ ঘ াব াপী এই অনু ােন পারফম কেরন তারা।

ধানম ীর আগমেনর আেগই কনসাট িদেয়  হয় উে াধন অনু ান। িবিসিবর ত াবধােন এবার বণাঢ

সাং িৃতক পিরেবশনা রাখা হেয়েছ। পেুরা িডয়ামেক সাজােনা হেয়েছ বিণল সােজ।

'িদ রক ার' খ াত িশ ী ভর পিরেবশনায়  হয় কনসাট। এরপর গান পিরেবশন কেরন রশিম িমজা। স া

পৗেন ৭টার িদেক মে  ওেঠন জমস। তার থম গােনর পরপরই অনু ান েল উপি ত হন ধানম ী।

ধানম ীর উে াধন ঘাষণা এবং আতশবািজর পর আবারও পিরেবশনা  কেরন জনি য় এই ব া িশ ী।

এরপর এেক এেক মে  আেসন ভারেতর সংগীতিশ ী কলাস খর ও সনু িনগম। এরই মেধ  অনু ান েল

উপি ত হন বিলউড তারকা ক াটিরনা কাইফ ও সালমান খান। ধানম ীর সে  তােদর কথা বলেত দখা যায়।

সাতিট দেলর অংশ হেণ বুধবার থেক  হেব ব ব  ুিবিপএল। দল েলা হে - ঢাকা াটনু, চ াম

চ ােল াস, খুলনা টাইগাস, িসেলট থা ার, রংপুর র াস, রাজশাহী রয় ালস ও কুিম া ওয়ািরয়স। িবিসিব

িনেজর ত াবধােন এবােরর আসেরর দল েলা পিরচালনা করেছ। ১১ িডেস র পুের িমরপুের চ াম ও িসেলট

এবং স ায় কিুম া ও রংপুর ম াচ িদেয় মােঠ গড়ােব িবিপএেলর স ম আসেরর লড়াই।
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