
িkেকট আiকনরা মাsার চয্ািmয়নস লীেগ aয্াকশেন িফরেছন 

দবুাi, সংযkু আরব আিমরাত, জনু 2, 2015/PRNewswire/ --  

িkেকেটর  সােবক আnজর্ ািতক aসাধারণ েখেলায়ারেদর  মেধয্ কেয়কজন eকিট নতুন eবং aননয্ 
T20 টুনর্ােমেn pিতেযািগতায় িফের আসেছন, েযটা pিত বছর সংযkুত আরব আিমরােত িতনিট 

েsিডয়াম জেুড় aনুি ত হেব। 

মািlিমিডয়া সংবাদ িবjিp েদখেত, িkক ক ন: 

http://www.multivu.com/players/English/7542351-cricket-masters-champions-league/ 

মাsার চয্ািmয়নস লীগ, eমিসeল, eর ৈবিশ য্ হেব eকিট য্ানচাiজ ফরময্াট। তেব, আiিপeল 

বা িবগ বয্াশ eর মেতা িটম িল ধমুাt েভৗেগািলক aবsােনর uপর িভিt কের গঠন করা হেব 

না। eর পিরবেতর্  েকায়ািলফাiং েpয়ার েবস েথেক eকজন য্ানচাiজ মািলক eকিtত করেত 

পােরন eমন সmাবয্ েসরা েখেলায়াড়েদর anভুর্ k করা হেব। 

টুনর্ােমnিট তার pথম বছের ছয়িট দল িনেয় গিঠত হেব, েমাট 90 জন েখেলায়াড় টুনর্ােমেn 

aংশgহণ করেবন - েsায়াড িপছু 15 জন সদসয্ থাকেবন।  েখেলায়াড়েদর সবাiেক আnজর্ ািতক 

িkেকট েথেক aবসরpাp হেত হেব। 

eমিসeলেক আিমরাত িkেকট েবাডর্  (iিসিব) dারা pারিmক 10 বছর সময়কােলর জনয্ aনুেমাদন 

েদoয়া হেয়েছ, েযখােন টুনর্ােমেnর সংগঠক eবং stািধকারী িজeম েsাটর্ সo েখলািটর 

পিরচালনা পষর্দ, inারনয্াশনাল িkেকট কাuিnল (আiিসিস), dারা pিতি ত িনেদর্ শণা 
কিঠনভােব aনুসরণ করেছ।  

uেdাধনী eমিসeল ময্াচ িল 2016 সােল েফbয়াির মােসর েত দiু সpাহ ধের পিরচািলত হেব। 

েস িল দবুাi আnজর্ ািতক িkেকট েsিডয়াম, আবুধািবর েশখ জােয়দ েsিডয়ােম eবং শারজাহ 

িkেকট েsিডয়ােম aনুি ত হেব। 

টুনর্ােমnিট বুধবার দবুাiেয় aনুি ত eক aনু ােন ল  করা হেয়িছল। েসখােন oেয়s iিnেজর 

িkেকট িকংবদnী bায়ান লারা, aেsিলয়ার আiকন aয্াডাম িগলিks, eবং পািকsােনর 

aবসরpাp aসাধারণ ফাs েবালার oয়ািসম আকরাম সহ aেনক সােবক তারকা েখেলায়াড় 

uপিsত িছেলন। দিkণ আি কার জয্াক কয্ািলস eকিট পবূর্ -েরকডর্ কৃত িভিডo বাতর্ ার মাধয্েম 

তার জিড়ত থাকার কথা েঘাষণা কেরন। iংলয্ােnর সােবক aিধনায়ক gাহাম চ eবং 
aেsিলয়ার সােবক aিধনায়ক aয্ালান বডর্ ার, দজুনi eমিসeল পিরচালনা পিরষেদর সদসয্, e 

সময় uপিsত িছেলন।   



aনু ােন eমিসeল eর েচয়ারময্ান, জাফরশাহ  শাহ বেলন:"aনয্ানয্ aেনক জনিpয় েখলার 

মতi, aেনক ভk eবং িkেকটােরর মেন সিতয্কােরর icা আেছ েযন েখলািটর িকছু aবসরpাp 

আiকন  বাsিবক pিতেযািগতায় িফের আেসন।  eমিসeল eকিট aনবদয্ eবং pিতেযািগতামূলক 

বািষর্ক T20 টুনর্ােমnেযখােন  িঠক ei সুেযাগটাi েদয়া হেব। eটা ভkেদর ধারাবািহকভােব 

ucমােনর eবং িবেনাদমূলক িkেকট েদখার সেুযাগ েদেব, েযখােন েখলার িকছু িকংবদnী জিড়ত 

থাকেবন।" 

আিমরাত িkেকট েবােডর্ র pধান িনবর্াহী কমর্কতর্ া েডিভড is aনু ােন uপিsত িছেলন eবং 
মnবয্ কেরেছন:"eমিসeল eকিট চমৎকার ধারণা, েযটােত eখন সংযkু আরব আিমরােত 

জীবনস ার করা হেc, যা টুনর্ােমেnর জনয্ পণূর্া  a ন। মহান েখেলায়াড়েদর িনেয় জিড়ত 

সিঠক, pিতেযািগতামূলক েখলা েদখার সেুযাগ aেনকেক aনুpািণত করেব eবং সংযkু আরব 

আিমরাত িkেকেটর শিkবৃিd িনি ত করেত সাহাযয্ করেব। আমরা eমিসeলেক আমােদর 

দীঘর্েময়াদী aনুেমাদন েদoয়ার জনয্ গিবর্ত eবং eটা আগামী বছর েদখার জনয্ সানেn aেপkা 
করব।" 

আiকিনক aবসরpাp েখেলায়াড়েদর মেধয্ aনয্তম, bায়ান লারা, িযিন eমিসeল e েযাগদােনর 

জনয্ sাkর কেরেছন, বেলন:"আিম eমন eকিট aনু ােন aংশgহণ করার জনয্ িশহিরত eবং 
সmািনত েযটা pিতেযািগতামূলক িkেকেটর eকিট বয্িতkমী pদশর্ন হoয়ার জনয্ বdপিরকর। 

আিম আশা কির জনসাধারণ eমিসeল eর শিkবৃিd করেবন eবং েখলার িকছু নায়কেক সমথর্ন 

েদেবন কারণ তারঁা তাঁেদর েকিরয়ার pসািরত করার আশা করেছন।  আেয়াজকরা pিতদান েদয়া, 
মধয্pােচয্ িkেকট জনিpয় করা, আর িকংবদnী pসািরত করােক ei আেয়াজেনর eকটা pধান 
aংশ িহেসেব pিতি ত কেরেছন। " 

 eমিসeল aিফিসয়াল oেয়বসাiট পাoয়া যােব eখােন: http://www.mcl2020.com  

uৎস: gয্াn িমডoেয়s েsাটর্ স 
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