
বিবিএলের সবূি 

তাবরখ ম্যাি ভেন্যয 
১১/১২/২০১৯, িযধিার চট্টগ্রাম চযালেঞ্জার্স-সর্লেট থান্ডার ঢাকা 
১১/১২/২০১৯, িযধিার কুসমল্লা ওয়াসরয়র্স-রংপুর ররঞ্জার্স ঢাকা 
১২/১২/২০১৯, িৃহস্পবতিার ঢাকা প্লাটুন-রাজশাহী রয়যাের্ ঢাকা 
১২/১২/২০১৯, িৃহস্পবতিার খুেনা টাইগার্স-চট্টগ্রাম চযালেঞ্জার্স ঢাকা 
১৩/১২/২০১৯, শুক্রিার সর্লেট থান্ডার-রাজশাহী রয়যাের্ ঢাকা 
১৩/১২/২০১৯, শুক্রিার ঢাকা প্লাটুন-কুসমল্লা ওয়াসরয়র্স ঢাকা 
১৪/১২/২০১৯, শবন্িার রংপুর ররঞ্জার্স-চট্টগ্রাম চযালেঞ্জার্স ঢাকা 
১৪/১২/২০১৯, শবন্িার ঢাকা প্লাটুন-সর্লেট থান্ডার ঢাকা 
১৭/১২/২০১৯, ম্ঙ্গেিার খুেনা টাইগার্স-রাজশাহী রয়যাের্ চট্টগ্রাম 

১৭/১২/২০১৯, ম্ঙ্গেিার চট্টগ্রাম চযালেঞ্জার্স-সর্লেট থান্ডার চট্টগ্রাম 

১৮/১২/২০১৯, িযধিার কুসমল্লা ওয়াসরয়র্স-রংপুর ররঞ্জার্স চট্টগ্রাম 

১৮/১২/২০১৯, িযধিার চট্টগ্রাম চযালেঞ্জার্স-ঢাকা প্লাটুন চট্টগ্রাম 

২০/১২/২০১৯, শুক্রিার খুেনা টাইগার্স-রংপুর ররঞ্জার্স চট্টগ্রাম 

২০/১২/২০১৯, শুক্রিার চট্টগ্রাম চযালেঞ্জার্স-কুসমল্লা ওয়াসরয়র্স চট্টগ্রাম 

২১/১২/২০১৯, শবন্িার খুেনা টাইগার্স-সর্লেট থান্ডার চট্টগ্রাম 

২১/১২/২০১৯, শবন্িার চট্টগ্রাম চযালেঞ্জার্স-রংপুর ররঞ্জার্স চট্টগ্রাম 

২৩/১২/২০১৯, ভসাম্িার ঢাকা প্লাটুন-কুসমল্লা ওয়াসরয়র্স চট্টগ্রাম 

২৩/১২/২০১৯, ভসাম্িার খুেনা টাইগার্স-রাজশাহী রয়যাের্ চট্টগ্রাম 

২৪/১২/২০১৯, ম্ঙ্গেিার ঢাকা প্লাটুন-সর্লেট থান্ডার চট্টগ্রাম 

২৪/১২/২০১৯, ম্ঙ্গেিার কুসমল্লা ওয়াসরয়র্স-রাজশাহী রয়যাের্ চট্টগ্রাম 

২৭/১২/২০১৯, শুক্রিার চট্টগ্রাম চযালেঞ্জার্স-ঢাকা প্লাটুন ঢাকা 
২৭/১২/২০১৯, শুক্রিার খুেনা টাইগার্স-রংপুর ররঞ্জার্স ঢাকা 
২৮/১২/২০১৯, শবন্িার কুসমল্লা ওয়াসরয়র্স-রাজশাহী রয়যাের্ ঢাকা 
২৮/১২/২০১৯, শবন্িার খুেনা টাইগার্স-সর্লেট থান্ডার ঢাকা 
৩০/১২/২০১৯, ভসাম্িার সর্লেট থান্ডার-রংপুর ররঞ্জার্স ঢাকা 
৩০/১২/২০১৯, ভসাম্িার ঢাকা প্লাটুন-রাজশাহী রয়যাের্ ঢাকা 
৩১/১২/২০১৯, ম্ঙ্গেিার চট্টগ্রাম চযালেঞ্জার্স-কুসমল্লা ওয়াসরয়র্স ঢাকা 
৩১/১২/২০১৯, ম্ঙ্গেিার রংপুর ররঞ্জার্স-রাজশাহী রয়যাের্ ঢাকা 
০২/০১/২০২০, িৃহস্পবতিার রংপুর ররঞ্জার্স-রাজশাহী রয়যাের্ সর্লেট 

০২/০১/২০২০, িৃহস্পবতিার সর্লেট থান্ডার-কুসমল্লা ওয়াসরয়র্স সর্লেট 

০৩/০১/২০২০, শুক্রিার ঢাকা প্লাটুন-খুেনা টাইগার্স সর্লেট 

০৩/০১/২০২০, শুক্রিার সর্লেট থান্ডার-রংপুর ররঞ্জার্স সর্লেট 

০৪/০১/২০২০, শবন্িার চট্টগ্রাম চযালেঞ্জার্স-খুেনা টাইগার্স সর্লেট 

০৪/০১/২০২০, শবন্িার সর্লেট থান্ডার-রাজশাহী রয়যাের্ সর্লেট 

 

 

 



 

তাবরখ মযাচ রেনুয 
০৭/০১/২০২০, ম্ঙ্গেিার সর্লেট থান্ডার-কুসমল্লা ওয়াসরয়র্স ঢাকা 
০৭/০১/২০২০, ম্ঙ্গেিার চট্টগ্রাম চযালেঞ্জার্স-রাজশাহী রয়যাের্ ঢাকা 
০৮/০১/২০২০, িযধিার খুেনা টাইগার্স-কুসমল্লা ওয়াসরয়র্স ঢাকা 
০৮/০১/২০২০, িযধিার ঢাকা প্লাটুন-রংপুর ররঞ্জার্স ঢাকা 
১০/০১/২০২০, শুক্রিার ঢাকা প্লাটুন-রংপুর ররঞ্জার্স ঢাকা 
১০/০১/২০২০, শুক্রিার খুেনা টাইগার্স-কুসমল্লা ওয়াসরয়র্স ঢাকা 
১১/০১/২০২০, শবন্িার চট্টগ্রাম চযালেঞ্জার্স-রাজশাহী রয়যাের্ ঢাকা 
১১/০১/২০২০, শবন্িার খুেনা টাইগার্স-ঢাকা প্লাটুন ঢাকা 
১৩/০১/২০২০, ভসাম্িার এসেসমলনটর (তৃতীয় দে-চতুথস দে) ঢাকা 
১৩/০১/২০২০, ভসাম্িার প্রথম রকায়াসেয়াফায়ার (প্রথম দে-সিতীয় 

দে) 

ঢাকা 

১৪/০১/২০২০, ম্ঙ্গেিার সরজােস  রে ঢাকা 
১৫/০১/২০২০, িযধিার সিতীয় রকায়াসেফায়ার (প্রথম 

রকায়াসেফায়ালর পরাসজত দে-এসেসমলনটলর 
জয়ী দে) 

ঢাকা 

১৬/০১/২০২০, িৃহস্পবতিার সরজােস  রে ঢাকা 
১৭/০১/২০২০, শুক্রিার ফাইনাে (প্রথম রকায়াসেফায়ালর জয়ী-সিতীয় 

রকায়াসেফায়ালর জয়ী) 

ঢাকা 

১৮/০১/২০২০, শবন্িার সরজােস  রে ঢাকা 
 


