������������������������

������� �������� �� ����

��

���� ����

��������� �������

� ����� ������

����� �� ��������
������������� ���
������ �����������
�������� �������� �
������ ����� ��������
������� ���������� ��������
�� ������������� ������� ����
����� ������ ���� �������� ���
����������������������������
��������������������������
������ ��� � ����� ����������
���� �������� ������� �� ���
������� �� ����������� ��������
�� ������ ���� ������� �������
������� �������� ��������
��� ����� ��������� ���� ���
���������� ����� ���� ����� ��
������������ �������� ������
���� ������� �� ��� ������ ����
��� ����� ������� ����� ���
����������������������������
������ ����� ���� ����� ����
����� �� ��������� ��
��������� ������� ���� ����
��� ���������� �� ���� ��������
�����������
�� �� ���� ��� ����� ��
������������ ����� ��� �����
�������� ������� ������� �����
��� ������� �� ������ ��� ����
��� ��������� ���� ��� ���� ��

����� �� ������� ����������
����������������������������
������������������������ ����
�� � ����� ������ ������� ����
��� ��������� ���������
������ ��� ����� ������� �����
����� ��������� ��� �����
����� � ���������� �����
�� � ���������� ��� �������
���� ���� �� ����������������
����� ����� �� ��� ������������
����� ��������� �� �������
��������������������������
�������� ������������������
���������������������������
����� ������ ������� ���
������� ��� ���������� ���

������
��� ��������� �������� ��
��������� ����� ���� ��������
������ ���� ������� ��� ������
���� �������� �� ����������
���� ���� ������ ���������
����� ��� �� ���������
����� ��� ��� ������� �� �����
��������������������������
���� ������ ��� �������� ������
����������������������������
�������������������������
���� ��� ������ � ����� �����
���� �������� ��� ������� ��
������ ������������� ���������
�� ����� ���� ���� ������ ����
������ �� ����� ������
���� ������������� �������
�� � �������� ����������� ������
��� � ���� �� �������������
������� ���� ��� ���� �������
���������������� ����� ����
��������� � ������������ ������
�� ��� ��������� ��������������
� ���� ����������
�������� ������ ������ ��
��������������������������
����� �� ����� ��� ����� �����
�������� ������ ���� ���� ���
������������������
���

����� ������� ���� �������
����� ������� �� ��� �������
���������� �����
�������� �������� �
������� ������� ���
������ ������ �� �������� �
�������� ���� ��� �� �������
������ ��������������������
���� ��� �������� ����������
��� ��������� �������
���������� �� �������������
�������� ������ �������� ��
����� ���� � ���� ���� ����
��� ���� ���� � ����� ���
������ �� ���������� ��� �����
��������
������� ���� �� �� ������
��������� ����� �����

������� ��� ������� ���
���� ������ ���� � ���� ����
���� ���� �� ����������� ��
��� ������ �� ��� ���������
��� ����� �� ���������� ����
���� ���� �������� ���������
��� ������� �������
��� ������� ��������������
������� ���� ���� �� ���
����� ������ ������ �� ����
������� ���� ���� ���� ��
��� �������� ��������
������� ����� ������� �� ���
����� ��� ����� �������� ��
���� ����� ������� ��� ������
��� ������ ��� �������
������ �����

�������

খেলা

আমরা শুধু জয়ের ওপরই গুরুত্ব দিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ ম্যাচে সেই
রান রেটের অঙ্ক সব কিছু ওলট–পালট করে দিল। তেম্বা বাভু মা
সরাসরি | এক্সক্লুসিভ | ম্যাচ রিপ�োর্ট | বিতর্ক | ইন্টারভিউ | ড্রেসিং রুম | পরিসংখ্যান

আজকাল কলকাতা স�োমবার ৮ নভেম্বর ২০২১

বর্ণাঢ্য বিদায়
চাইছেন গেল

ম ূলপর্বে নেই
ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সংবাদ সংস্থা

সংবাদ সংস্থা

আবু ধাবি, ৭ নভেম্বর

দুবাই, ৭ নভেম্বর
২০২২ টি২০ বিশ্বকাপে সরাসরি সুপার ১২–তে খেলার সুয�োগ পাবে না দু’বারের
বিশ্বজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ খেলে উঠে আসতে হবে শ্রীলঙ্কাকেও।
সরাসরি সুপার ১২–তে খেলার সুয�োগ পাবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান।
গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হিসেবে এ বছর বিশ্বকাপে সরাসরি সুপার ১২–তে
খেলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শ্রীলঙ্কাকে অবশ্য প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ খেলে উঠে আসতে
হয়েছিল। বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সামনের বছরের বিশ্বকাপের দল নির্ধারিত
হয়েছে। এ বছরের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের সঙ্গে র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা সেরা
৬টি দল সরাসরি সুপার ১২–তে খেলবে।
এ বছর সুপার ১২–তে বাংলাদেশ সব ম্যাচ হারলেও বিশ্বকাপের আগে ঘরের
মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে টি২০ সিরিজে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। র্যাঙ্কিংয়ে ৮–এ থাকার
জন্য সামনের বছর সরাসরি বিশ্বকাপে খেলবে। আফগানিস্তানও র্যাঙ্কিংয়ে ওয়েস্ট
ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কার থেকে এগিয়ে রয়েছে। তারা রয়েছে সপ্তম স্থানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ
যদি শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারাত, তাহলে পরের বিশ্বকাপে সরাসরি সুপার
১২–তে জায়গা করে নিত। অসিরা জেতায় ক্যারিবিয়ানরা র্যাঙ্কিংয়ে দশম স্থানে
নেমে গেছে। শ্রীলঙ্কা রয়েছে নবম স্থানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, স্কটল্যান্ড, নামিবিয়া
এবং ক�োয়ালিফায়ার থেকে উঠে আসা ৪টি দলকে নিয়ে প্রথম রাউন্ডের খেলা হবে।

পিচ কিউরেটর
ম�োহনের রহস্যমৃত্যু

সংবাদ সংস্থা

আবু ধাবি, ৭ নভেম্বর
তখনও শুরু হয়নি নিউজিল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান ম্যাচ। খবর এল, মারা গেছেন
পিচ প্রস্তুতকারক ম�োহন সিং। নিজের ঘরে ঝু লন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল তাঁর দেহ।
প্রাথমিক অনুমান, আত্মহত্যাই করেছেন এই কিউরেটর। সূত্রের দাবি, গত কয়েকমাস
ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। ম্যাচ শুরুর আগে পিচ পরিদর্শনের সময় তাঁর
খ�োঁজ পড়ে। তাঁকে না পেয়ে কেউ কেউ তাঁর ঘরে যান। তখনই সামনে আসে তাঁর
মৃত্যুর খবর। তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য। তদন্ত চলছে।
প্রায় ১৫ ধরে আরব দেশের পিচ বানাচ্ছেন ম�োহন। আবু ধাবির এই উইকেট
তাঁরই বানান�ো। ভারতীয় ব�োর্ডের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। ম�োহালির পিচ তৈরির
ক্ষেত্রেও বড় ভূ মিকা ছিল ম�োহনের। দীর্ঘদিন কাজ করেছেন ব�োর্ডের কিউরেটর
দলজিৎ সিংয়ের অধীনে। ম�োহনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর শ�োকাহত দলজিৎ,
‘একেবারে ছ�োটবেলা থেকেই ওকে দেখে আসছি। খুবই পরিশ্রমী। শেখার আগ্রহও
ছিল খুব। আরব দেশে যাওয়ার পরেও যখনই দেশে আসত, আমার সঙ্গে দেখা
করে যেত। অনেকদিন ওকে দেখা হয়নি। বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেল।’

সবাই ধরেই নিয়েছিলেন, তিনি দেশের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন। এমনটা মনে
হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, ম্যাচ চলাকালীন এবং ম্যাচের পর তাঁকে ঘিরে এমন
কিছু মুহর্ত
ূ তৈরি হয়, যা দেখে সবারই মনে হয়েছিল, তিনি হয়ত�ো বিদায় বার্তাই
দিতে চাইলেন।
কিন্তু তিনি বরাবরই একটু অন্যরকম। একটু হইহুল্লোড় ভালবাসেন। তাই নিজেই
নিজের বিদায়বার্তাকে উড়িয়ে দিলেন ক্রিস গেল। ক্যারিবিয়ান তারকা বললেন, ‘আমি কি
একবারও বলেছি, এটাই আমার শেষ ম্যাচ। আমি ত�ো ক�োনও অবসর ঘ�োষণা করিনি।
আসলে, ওটা ছিল ব্রাভ�োর শেষ ম্যাচ। একটা অন্যরকম আবহ তৈরি হয়েছিল। সুয�োগ
পেয়ে আমিও একটু মজা করে নিলাম।’তবে আর যে বিশ্বকাপে খেলা হবে না, সেটা
ইডেনে ১৯৯১ সালের ঐতিহাসিক ম্যাচে টসের সময় মহম্মদ আজহারউদ্দিন ও ক্লাইভ রাইস। ফাইল ছবি
কার্যত মেনেই নিলেন ৪২ বছরের তারকা। জানালেন, ‘অন্য দেশে বিদায় নিতে কার
ইচ্ছে করে?আমিও চাই, বিদায়ী ম্যাচটা জামাইকাতেই খেলতে চাই। নিজের ঘরের
দর্শকের কাছে হাত তু লে বিদায় নিতে চাই। বলতে চাই, সারা জীবন ত�োমরা যেভাবে
আমার পাশে থেকেছ�ো, আমি কৃ তজ্ঞ। ত�োমরা চাইলে আমি আরও একটা বিশ্বকাপ
খেলতে পারি। যদিও জানি, এই সুয�োগ আমাকে আর কেউই দেবে না।’
টি২০–তে দু’বারের বিশ্বজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজের অভিযানটা এবার ম�োটেই সুখকর
হয়নি। ৫টি ম্যাচে জয় এসেছে মাত্র একটি। পরের টি২০ বিশ্বকাপে সরাসরি মূলপর্বে
খেলার সুয�োগও হাতছাড়া। গেলের কথাতেও কিছুটা বিষণ্ণতা, ‘আমার জীবনে এটা
জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। ওই সমর্থকদের অনেকে ওই ভাল একটা বই হয়ে যায়। আমাদের কাছে ওই ম্যাচটা সবথেকে খারাপ একটা অভিজ্ঞতা। এমনভাবে বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হবে, সত্যিই
দেবাশিস দত্ত
ক’টা দিন ময়দানের আশপাশে তাঁবুতে রাত কাটিয়ে এক গর্বের মুহূর্ত। ২১ বছর পর প্রত্যাবর্তন করতে গিয়ে ভাবিনি। আমি আমার দেশকে খুবই ভালবাসি। বারবার বাদ পড়েছি। ফিরেও এসেছি।
৩০ বছর পর আবার ফিরে এল ঐতিহাসিক মুহূর্ত, দেন। বিস্ময়ের ঘ�োর লেগেছিল তখন কলকাতায়। ১১ জন ক্রিকেটারকেই অভিষেক করাতে হয়েছিল। খুব আন্তরিকভাবেই চেয়েছিলাম, এবার বিশ্বকাপে আমরা ভাল কিছু করি। কিন্তু সেটা
আমাদের গর্বের ইডেন গার্ডেনকে কেন্দ্র করে। ১৯৯১ অতিথিদেরও অবস্থা একইরকম। ময়দানের বিখ্যাত মাইক প্রোক্টররা ততদিনে অবসর নিয়ে ফেলেছিল।’ হল না। হাসিখুশি থাকি। কাউকে যন্ত্রণা বুঝতে দিই না। আমি এখানে আসার পরই
ইডেনের চিৎকার এখনও যে কানে বাজে। হেরে শুনলাম, আমার বাবা গুরুতর অসুস্থ। কাউকে জানতেও দিইনি। এবার স�োজা দেশে
সালের ১০ নভেম্বর সৃষ্টি হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক বটতলায় পান বিক্রেতার কাছে জানতে চেয়েছিলেন
মুহূর্ত। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল আন্তর্জাতিক ওঁদের অনেকেই— কেন পান খায় মানুষ?স্বাদ নিতে গিয়েও অ্যালান ড�োনাল্ড পেয়েছিলেন ম্যান অফ দ্য ম্যাচের উড়ে যাব। আমার বাবার বয়স ৯১। এখনও দারুণ ব্যাটিং করছেন। এবার তাঁর পাশে
ক্রিকেটে ইডেনের ওই ম্যাচের সঙ্গে সঙ্গে। শুধু বলায় দুষ্টু পান বিক্রেতারা বেশি করে জর্দা, খয়ের দিয়ে পুরস্কার। ২৯ রানে ৫ উইকেট পেয়েছিলেন। আউট গিয়ে দাঁড়াব। তাঁর ইনিংসটা কেমন চলছে, দেখতে হবে ত�ো।’
জ�োহানেসবার্গ, ডারবান, কেপটাউন নয়, ইডেনের দিকে পান বানিয়ে ছিলেন। যা মুখে দিয়ে প্রায় অজ্ঞান হওয়ার করেছিলেন রবি শাস্ত্রী, নভজ্যোৎ সিধু, সঞ্জয় মঞ্জরেকার,
তখন তাকিয়ে ছিল গ�োটা ক্রিকেট দুনিয়া। বর্ণবৈষম্যের জ�োগাড়। ক্লাব হাউসে এখনও ওই পান খাওয়াকে শচীন তেন্ডুলকার এবং প্রবীন আমরেকে। প্রচারমাধ্যম
কাল�ো হাত যেন গুটিয়ে গিয়েছিল ওই ম্যাচ আয়�োজনের কেন্দ্র করে কত কাহিনিই যে শ�োনা যায়!
নাম দিয়েছিল তাঁকে, ‘সাদা বিদ্যুৎ’। হ�োয়াইট লাইটনিং।
এবং এ সবের জন্য কৃ তিত্ব দিতে হবে ড.আলি অভিষেকেই হাত থেকে বেরিয়েছিল বিদ্যুৎগতির সব বল।
সঙ্গে সঙ্গে। একদিকে নেলসন ম্যান্ডেলার জেল থেকে মুক্ত
হওয়া, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন— বাখার এবং জগম�োহন ডালমিয়াকে। এখনকার সিএবি
ওই ম্যাচেই অভিষেক হওয়া প্রবীন আমরে এদিন
সব মিলিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাজুড়ে বইছিল বসন্তের টাটকা সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া যখন কৈশ�োরে। কিন্তু, বললেন, ‘মনে আছে, আমাদের মধ্যে শচীন সবচেয়ে
বাতাস। (যা এখন আবার, দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ওপর মনে রেখেছেন ওই মুহূর্তগুল�ো, ‘এমনিতেই বাবা বেশি রান করেছিল (৬২)। আমি ৫৫ এবং ভারতীয়
ওপর ঠিক দেখালেও, দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরে গেছে রাত দুট�ো–তিনটে পর্যন্ত কাজ করতেন। ওই সময় ইনিংসে শুধুমাত্র আমিই একমাত্র একটা ছয় মেরেছিলাম।
পুরন�ো দক্ষিণ আফ্রিকাতেই)।
একটাই লক্ষ্য ছিল, প্রত্যাবর্তনের ম্যাচ ইডেনে করতে স্ট্রেইট সিক্স। ওদের বাঁহাতি স্পিনার টিম শ’কে।’ প্রথম
দুঃখের কথা, তবু, ৩০ বছর আগে ঘটা মুহূর্তটাকে হবে। সেই লক্ষ্যে কত রাত যে ভ�োর হয়ে গিয়েছিল, ব্যাট করে দক্ষিণ আফ্রিকা তু লেছিল ৮ উইকেটে ১৭৭।
ত�ো আর অস্বীকার করা যায় না। মাত্র ৯৬ ঘণ্টার মধ্যে তার ক�োনও ইয়ত্তা নেই। একদিকে আইসিসি–র সঙ্গে ভারত ৭ উইকেটে ১৭৮ রান তু লে ম্যাচ জিতে গিয়েছিল।’
আস্ত একটি বিমান কলকাতায় অবতরণ করেছিল। কথা, অন্যদিকে ড.বাখারের সঙ্গে নিয়মিত য�োগায�োগ মহম্মদ আজহারউদ্দিন এবং ক্লাইভ রাইস ছিলেন দু’দলের
গায়ে লেখা:দক্ষিণ আফ্রিকা। গায়ে কাঁটা দেওয়ার মত�ো রাখা। জানি না, আইসিসি–র সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার অধিনায়ক। রাইস চলে গেছেন পৃথিবী ছেড়ে। ওই ম্যাচে
অনুভূতি। যাবতীয় আইনের মারপ্যাঁচে আটকে থাকার পর কীভাবে অত তাড়াতাড়ি ইডেনে ম্যাচ আয়�োজন অংশগ্রহণকারী বাকি ক্রিকেটাররা অবশ্য বেঁচে আছেন।
কারণে ও দেশের ক�োনও বিমান ভারতে আসত না। করা হয়েছিল।’রবিবার বিকেলে জ�োহানেসবার্গের অবাক হয়ে যাচ্ছি এটা দেখে এবং ভেবে যে, এমন
ূ র ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ক�োনও
এল অবশেষে। শুধু ওদেশের ক্রিকেটাররা নয়, কর্তারা বাড়ি থেকে ড.বাখার বললেন, ‘চেষ্টা করলে সাফল্য ঐতিহাসিক মুহর্তে
এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন সদস্য–সমর্থক চলে পাওয়া যায়। কিন্তু ১৯৯১ সালে যেভাবে ইডেনে ম্যাচটা অনুষ্ঠান আয়�োজনের উদ্যোগ নেয়নি ভারতীয় ব�োর্ড।
শেষবার মাঠে নামতে চান ইউনিভার্স বস। ফাইল ছবি
এসেছিলেন কলকাতায়। কলকাতার ক�োনও হ�োটেলে আয়�োজনপর্ব চলেছিল সিএবি–তে, তা ঠিকঠাক লিখলে এমনকী প্রবল ডামাড�োলে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটও।

প্রত্যাবর্তনের ৩০ বছর

স্নায়ুর চাপ সামলে
জয় রিয়েলের

সংবাদ সংস্থা

মাদ্রিদ, ৭ নভেম্বর
লড়াই করে জয় ছিনিয়ে নিল রিয়েল মাদ্রিদ।
রায়�ো ভায়েকান�োকে ২–১ গ�োলে শনিবার রাতে
না হারালে লা লিগায় শীর্ষস্থান খ�োয়াতে হতে
পারত তাদের। বিশেষ করে শেষ কয়েক মিনিটে
যেভাবে রায়�োর আক্রমণভাগ তেড়েফু ঁড়ে হানা
দিল, ড্র ত�ো দূরে। হারতেও হতে পারত কার্লো
আনসেল�োত্তির ছেলেদের। টনি ক্রু স এবং করিম
বেনজিমা রিয়েলের হয়ে গ�োল করলেন। রায়�োর
হয়ে একমাত্র গ�োলটি করেন রাডামেল ফালকাও।
১২ ম্যাচের পর ২৭ পয়েন্ট রয়েছে লস ব্লাঙ্কোসের।
রিয়েল স�োসিয়েদাদ সমান ম্যাচ খেলে মাত্র দু’পয়েন্টে
পিছিয়ে রয়েছে বেনজিমাদের থেকে।
কিক অফেই প্রায় গ�োল পেয়ে যাওয়ার মত�ো
পরিস্থিতি তৈরি করেছিল রায়�ো। কিছুক্ষণ পর
রিয়েলও জাল কঁাপায়। যদিও অফসাইডের কারণে

গ�োলটি বাতিল হয়ে যায়। ১৪ মিনিটে জার্মান তারকা
গ�োল করেন। প্রাথমিকভাবে ভিনিসিয়াস জুনিয়র
অফসাইডে ছিলেন বলে গ�োলটি বাতিল হলেও
ভিডিও রেফারাল দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টান রেফারি।
৩৮ মিনিটে ডেভিড আলাবার ক্রস থেকে বেনজিমা
ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। ৭৬ মিনিটে রাডামেল
ফালকাও ১–২ গ�োল করেন। রায়�ো একনাগাড়ে
আক্রমণ শানাতে থাকাতে ম্যাচের শেষদিকে। ৯০+১
মিনিটে নিশ্চিত গ�োল হজম থেকে বঁাচে রিয়েল।
জাভি হার্নান্ডেজের ক�োচ হওয়ার খবরেও
অক্সিজেন পেল না বার্সিল�োনা। তিন গ�োলে এগিয়ে
গিয়েও মাত্র এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়লেন বার্সা
ফু টবলাররা। আনসু ফাতি, সের্জিও বুসকেটস ও
মেম্ফিস ডিপের গ�োলে প্রথমার্ধেই ৩–০ এগিয়ে
যায় কাতালান ক্লাব। তা সত্ত্বেও ইয়াগ�ো আসপাসের
জ�োড়া গ�োল ও ন�োলিত�োর দাপটে বার্সার থেকে
পয়েন্ট ছিনিয়ে নেয় সেল্টা। বার্সা লা লিগায় ৯
নম্বরে রয়েছে।

ম্যাচের একটি মুহূর্তে বেনজিমা। ছবি: এএফপি

লড়ে জিতল
পিএসজি

পরিশিষ্ট–IV [রু
 ল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

আজকালের প্রতিবেদন: চ�োট পাওয়া
সার্বিয়ান স্ট্রাইকার স্টিফ্যান ইলিচের
ফিটনেস টেস্টের রেজাল্টে খুশি নন
মহমেডান কর্তা। তাই তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার
সিদ্ধান্তে সরকারি সিলম�োহর পড়েই গেছে।
পরিবর্ত হিসেবে নেওয়া হতে পারে আরেক
সার্বিয়ান স্ট্রাইকারকে। তাঁর নাম ঘ�োষণা
করা হবে দু–একদিনের মধ্যেই। চূ ড়ান্ত
কিছু কাগজপত্রে সই এখনও বাকি। তাই
বিষয়টিতে গ�োপনীয়তা বজায় রাখছেন
সাদা–কাল�ো কর্তারা। ৫ ডিসেম্বর নতু ন
এই বিদেশির ভারতে আসার কথা।
অন্যদিকে, ফু টসলের দ্বিতীয় ম্যাচেও
জয় পেল মহমেডান। প্রথমে পিছিয়ে
পড়েও তারা ৪–৩ গ�োলে হারাল সুপার
স্ট্রাইকার্সকে। অন্যদিকে কলকাতায়
অনুশীলন ম্যাচে জয় পেল মহমেডান
স্পোর্টিং। আন্দ্রে চেরনিশভের দল
৩–০ গ�োলে হারাল আরয়াক্স ফু টবল
অ্যাকাডেমিকে। মহমেডানের হয়ে গ�োল
মার্কাস জ�োসেফ, আজহারউদ্দিন মল্লিক
এবং শেখ ফৈয়াজের।

যেহেতু , আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর সঙ্গে সংযুক্ত)–এর
অনুম�োদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন
অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর
অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা, সহ–ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ:(১) কুশারী এন্টারপ্রাইজ, (২) অরিন্দম কুশারী, (৩) স্মৃতি কুশারী–এর প্রতি
২০.০৪.২০২১ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেনযার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে
উল্লিখিত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, ১৪.০৪.২০২১ অনুযায়ী ₹২,৬৯,০১,৮৬৩.৭২ (দুই ক�োটি উনসত্তর লক্ষ এক হাজার আটশ�ো তেষট্টি টাকা এবং বাহাত্তর
পয়সা মাত্র) পরিশ�োধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান�ো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এই অর্থাঙ্ক পরিশ�োধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই
ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ উক্ত রুলসমূহের রুল ৮ সহ পঠনীয়
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪)নং উপধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে
যে–ক�োনও লেনদেন ₹২,৬৯,০১,৮৬৩.৭২ (দুই ক�োটি উনসত্তর লক্ষ এক হাজার আটশ�ো তেষট্টি টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র)এবং পরবর্তী
সুদ সমেত আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর সঙ্গে সংযুক্ত)–এর চার্জ
সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮)নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি ছাড়ান�োর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য
সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতার মন�োয�োগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ

নিম্নোক্ত সামান্য কমবেশি ৩/৩৩ কাঠা জমি বিশিষ্ট সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: প্লট নং ৩৩বি, উদয়ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল
এস্টেট, পুর প্রেমিসেস নং ৩, পাগলাডাঙ্গা র�োড, ওয়ার্ড নং ৫৭, কলকাতা পুর নিগম, প�োঃ ও থানা– বেলেঘাটা, কলকাতা ৭০০০১৫। চ�ৌহদ্দি:
উত্তর– প্লট নং ৩৩ এ;দক্ষিণ– ১০.১ মিটার চওড়া রাস্তা ও প্লট নং ৩২;পূর্ব– ১০.১ মিটার চওড়া রাস্তা;পশ্চিম– এস্টেট চ�ৌহদ্দি ওয়াল।
অনুম�োদিত আধিকারিক
তারিখ:০৩.১১.২০২১
আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড (পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড
স্থান: কলকাতা
এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর সঙ্গে সংযুক্ত)

[CIN: L24131WB1948PLC095302, ওয়েবসাইট:www.pilaniinvestment.com, ই–মেল:pilaniinvestment1@gmail.com]
রেজিস্টার্ড অফিস:বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১, আর এন মুখার্জি র�োড, কলকাতা–৭০০০০১; ফ�োন:০৩৩ ৪০৮২ ৩৭০০/২২২০ ০৬০০

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে ও ষান্মাসিকে একক ও পুঞ্জীভূ ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার
(শেয়ার পিছু ডেটা বাদে ₹লাখ)
একক				
			

প্যারিস, ৭ নভেম্বর
লিগ ওয়ানে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল
প্যারিস সঁা জঁা। ব�োর্দোয়াকে ৩–২ হারিয়ে পয়েন্ট
টেবিলে শীর্ষে থাকা পিএসজি দ্বিতীয় স্থানে থাকা
লঁাসের চেয়ে ১০ পয়েন্টে এগিয়ে গেল। দলের
জয়ে বড় অবদান রাখলেন নেইমার। ব্রাজিলিয়ান
তারকা স্ট্রাইকার দুটি গ�োল করলেন। আরেকটি
গ�োল এল কিলিয়ান এমবাপের পা থেকে। ১৩
ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট আদায় করে নিল পিএসজি।
তারা হেরেছে একটি ম্যাচে, ড্র করেছে একটিতে।
চ�োটের কারণে শনিবার লিওনেল মেসি খেলেননি।
শেষদিকে পয়েন্ট নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা
দিয়েছিল প্যারিস শিবিরে। প্রথমার্ধের ২৬ ও ৪৩
মিনিটে নেইমার গ�োল পান। গ�োলের পর নেইমারের
উদ্যাপনে উচ্ছ্বাস ছিল না। জার্সি কিছুটা তু লে
বিমান দুর্ঘটনায় মৃত ব্রাজিলিয়ান গায়িকা মারিলিয়া
মেনড�োনকাকে উৎসর্গ করলেন গ�োল। ৬৩ মিনিটে
কিলিয়ান এমবাপের গ�োলে পয়েন্ট হাতছাড়া হওয়ার
সম্ভাবনা আর তেমন ছিল না। সেখান থেকেই
ম্যাচের রং প্রায় বদলে ফেলেছিল ব�োর্দোয়া। ৭৮
মিনিটে প্রথম গ�োল খায় মরিসিও প�োচেত্তিন�োর
দল। দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে এম’বায়ে নিয়াং
২–৩ করলে শেষের কয়েক মিনিট প্রবল স্নায়ুর
চাপে পড়ে যান প্যারিস ডিফেন্ডাররা। পয়েন্ট নষ্ট
না হলেও প্যারিস সঁা জঁা রক্ষণের শ�োচনীয় অবস্থা
আরও একবার খালি চ�োখে ধরা পড়ল।

(পূর্বতন ক্যাপিটাল ফার্স্ট লিমিটেড এবং আইডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর সঙ্গে সংযুক্ত)
CIN: L65110TN2014PLC097792
রেজিস্টার্ড অফিস:কে আর এম টাওয়ারস, এইটথ ফ্লোর, হ্যারিংটন র�োড, চেটপেট, চেন্নাই–৬০০০৩১
ফ�োন: +৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০০০ । ফ্যাক্স:+৯১ ৪৪ ৪৫৬৪ ৪০২২

পিলানি ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড

সংবাদ সংস্থা

গ�োলের পর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত ব্রাজিলিয়ান গায়িকাকে
উৎসর্গ করলেন নেইমার। ছবি: এএফপি

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইলিচের বদলে
অন্য সার্বিয়ান

বিবরণ

সমাপ্ত তিন মাস

সমাপ্ত ছয় মাস		

৩০ সেপ্টে ২১ ৩০ সেপ্টে ২০ ৩০ সেপ্টে ২১ ৩০ সেপ্টে ২০
(অনিরীক্ষিত)

(অনিরীক্ষিত)

(অনিরীক্ষিত)

(অনিরীক্ষিত)

সমাপ্ত বছর

পুঞ্জীভূ ত

সমাপ্ত তিন মাস	

সমাপ্ত ছয় মাস		সমাপ্ত বছর

৩১ মার্চ ২১ ৩০ সেপ্টে ২১ ৩০ সেপ্টে ২০ ৩০ সেপ্টে ২১ ৩০ সেপ্টে ২০

৩১ মার্চ ২১

(নিরীক্ষিত)

(অনিরীক্ষিত)

(অনিরীক্ষিত)

(অনিরীক্ষিত)

(অনিরীক্ষিত)

(নিরীক্ষিত)

কারবার থেকে আয়

১০,১১৪.৭৮

৭,২৮৫.৯৯ ১৫,৬০৩.৬৮

১১,০২৮.৭৯ ২০,৯১১.৩৬

৯,৭৯৬.৯৭

৬,১৯৪.৮৬

১৫,২৯২.৭৫

৯,৯৪১.৫৮

১৯,৮৬৯.২৫

সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নেট মুনাফা (কর, ব্যতিক্রমী দফার আগে)

৮,৪৮৯.০৮

৫,৬৫১.০৬

১২,১৯৫.২৮

৮,৪৮৬.৪২ ১৫,০২৪.১৮

৮,১৬৯.৩৫

৪,৫৫৮.১৭২

১১,৮৮০.৬
 ৩

৭,৩৯৫.৮৭

১৩,৯৬৯.৪৫

সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নেট মুনাফা (করের আগে, ব্যতিক্রমী দফার পরে)

৮,৪৮৯.০৮

৫,৬৫১.০৬

১২,১৯৫.২৮

৮,৪৮৬.৪২ ১৫,০২৪.১৮

৮,১৬৯.৩৫

৪,৫৫৮.১৭২

১১,৮৮০.৬
 ৩

৭,৩৯৫.৮৭

১৩,৯৬৯.৪৫

সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নেট মুনাফা (কর, ব্যতিক্রমী দফার পরে)

৬,৭৬৪.৪৯

৪,৬৪৪.৭০

৯,৫৪৬.০৮

৬,৭৯২.৩২ ১১,৭৩৯.৯১

৬,৪৩২.০২

৩,৫৪৮.১৫

৯,২১৮.০৫

৪৫,১৩৬.৪৫ ১,২৩,২৮২.৫৫ ১,৪৮,৪৯৭.৬৩ ৪,৭৫,৬৪৪.৫১

৯১,১৩৩.১৫

সংশ্লিষ্ট মেয়াদে ম�োট সামগ্রিক আয় [উক্ত মেয়াদে মুনাফা (কর–পরবর্তী)
এবং অন্যান্য সার্বিক আয় (কর–পরবর্তী)অন্তর্ভুক্ত করে]
ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ₹১০)	

৮৮,৭০১.১৪
১,১০৭.২৩

৭৯০.৮৮

১,১০৭.২৩

৭৯০.৮৮

১,১০৭.২৩

১, ১০৭.২৩

৫,৬৯৭.৬৭ ১০,৬৭৩.৬৩

৪২,৯৬১.০১ ১,২৮,৩০৫.৭৬ ১,৪৬,৮৯৬.৮২ ৪,৭৭,৬৭৩.৩৩
৭৯০.৮৮

১,১০৭.২৩

৭৯০.৮৮

১,১০৭.২৩

অন্য ইকুইটি					 ৯,০৬,৬৫০.৫০					 ৯,৮৩,৭৯৪.৭৫
₹১০ মূল্যের প্রতিটি শেয়ার পিছু আয় (বার্ষিকীকৃ ত নয়)
ক) বুনিয়াদি (₹)	
৬১.০৯
খ) মিশ্রিত (₹)	৬১.০৯

৪১.৯৫
৪১.৯৫

৮৬.২২
৮৬.২২

৬১.৩৫
৬১.৩৫

১০৬.০৩
১০৬.০৩

৭১.৪৬
৭১.৪৬

২৭.৮২
২৭.৮২

১০৩.০৮
১০৩.০৮

৩৫.২৭
৩৫.২৭

৮৭.৩০
৮৭.৩০

দ্রষ্টব্য:
১. উপরিলিখিত বিবৃতিটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস)রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ৩৩ ম�োতাবেক স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে পেশ করা অনিরীক্ষিত একক ও পুঞ্জীভূত ত্রৈমাসিক আর্থিক
ফলাফলের বিশদ বয়ানের সংক্ষিপ্তসার। এই সকল ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের পুর�ো বয়ান এই ক�োম্পানির ওয়েবসাইট www.pilaniinvestment.com সহ স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটেও (www.nseindia.com
এবং www.bseindia.com) উপলব্ধ রয়েছে।
পরিচালকমণ্ডলীর জন্য ও তরফে
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