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Dear Sir,
Sub.: Board Meeting dated 13th August, 2022 – Newspaper Publication of Financial
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মাঠে নেমে পড়লেন লাল–হলুদের বিদেশি কারালাম্বোস কিরিয়াকু। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

প�ৌঁছেই অনুশীলনে কিরি

সাইপ্রাসের ডিফেন্ডার কারালাম্বোস কিরিয়াকুর নাম শুক্রবার
ঘ�োষণা করেছিল ইমামি ইস্টবেঙ্গল। আর শনিবার সকালেই
কলকাতায় চলে এলেন তিনি। সকালে বিমানবন্দরে প�ৌঁছে
বিকালে অনুশীলনেও নেমে পড়েন। কলকাতা বিমানবন্দরে
নেমে তিনি বলেন, ‘স্বাগত জানান�োর জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।
দ্রুত দলের সঙ্গে অনুশীলনে য�োগ দিয়ে মানিয়ে নিতে চাই।
মাঠে নেমে নিজের সেরাটা দেওয়াই লক্ষ্য। ইস্টবেঙ্গলের মত�ো
ঐতিহ্যশালী দলে য�োগ দিতে পেরে দারুণ খুশি।’
বিমানযাত্রার ক্লান্তি সত্ত্বেও বিকেলে ইস্টবেঙ্গল মাঠে অনুশীলনে
য�োগ দিলেন তিনি। প্রথম দিনেই বল নিয়ে হালকা অনুশীলন
করতে দেখা গেল তাঁকে। দলের ক�োচ স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের
সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন লাল–হলুদের নয়া বিদেশি। এদিন
অনুশীলনে য�োগ দেন ইস্টবেঙ্গলের নতু ন গ�োলরক্ষক কমলজিৎ
সিং। তবে বাঙালি গ�োলরক্ষক শুভাশিস রায়চ�ৌধুরি এদিনও

অনুশীলনে য�োগ দেননি। সূত্রের খবর তাঁর ফিটনেস নিয়ে
সমস্যা রয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ লাল–হলুদ
ম্যানেজমেন্টের ক�োনও সদস্য। শুভাশিস আগামীতে অনুশীলনে
য�োগ দেন কিনা সেটাই দেখার। ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট আশাবাদী
আগামী সপ্তাহের মধ্যেই আরও বেশ কয়েকজন বিদেশি
ফু টবলার কলকাতায় চলে আসবেন। সূত্রের খবর, স�োমবার
একজন এবং মঙ্গলবার একজন বিদেশি আসবেন। এবার ষষ্ঠ
বিদেশি হিসেবে এগিয়ে এক অস্ট্রেলীয়। অন্যদিকে শনিবার
ছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্রীড়া দিবস। প্রয়াত কর্তা পল্টু দাসের
জন্মদিনে ইস্টবেঙ্গল ক্রীড়া দিবস পালন করে। সেই উপলক্ষে
ক্লাবে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রক্ত দিলেন ১৫০–এর বেশি
রক্তদাতা। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ শাম্ব সম্রাট
সমাজদার, ডাঃ অরিত্র সাহা–সহ বেশ কয়েকজন চিকিৎসক।
২০০ জন মানুষকে বুস্টার ড�োজ দেওয়া হয়। সংবর্ধিত করা হয়
অ্যাথলেটিক্স টিমকে। এছাড়াও বিকেলে ক্লাবের মাঠে প্রাক্তন
ফু টবলার এবং অভিনেতাদের নিয়ে একটি প্রীতি ম্যাচ হয়।

সমস্যায়
জ�োকার

আজকালের প্রতিবেদন

সবুজ–মেরুন অনুশীলনে ফ্লোরেন্তিন প�োগবা। ছবি: টু ইটার

আজ প্রস্তুতি ম্যাচে
চিন্তা প্লেয়ারদের জ্বর

আজকালের প্রতিবেদন

নৈহাটি স্টেডিয়ামের মাঠে মরশুমের প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে মহমেডানের মুখ�োমুখি
হয়েছিল এটিকে ম�োহনবাগান। মাত্র সাতদিনের অনুশীলনে মহমেডানের বিরুদ্ধে
২–১ গ�োলে জয় তু লে নিয়েছিল বাগান বাহিনী। ম�োহনবাগান ক�োচ জুয়ান ফেরান্দোর
ওই ম্যাচে লক্ষ্য ছিল তাঁর হাতে থাকা ফু টবলাররা কে কেমন আছে, সেটা দেখে
নেওয়া। চার বিদেশি জনি কাউক�ো, হুগ�ো বুম�োস, কার্ল ম্যাকহিউ, ফ্লোরেন্তিন
প�োগবাকে দু’অর্ধে খেলিয়েও দেন মহমেডান ম্যাচে। তবে সদ্য আসা ব্রেন্ডন হামিলকে
নামান�োর ঝু ঁকি নেননি। ডু রান্ডে ম�োহনবাগানের প্রথম ম্যাচ ২০ আগস্ট রাজস্থান
ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। তার আগে দল গুছিয়ে নিতে আইএসএলের দল চেন্নাইন
এফসি–র সঙ্গে ঘরের মাঠে দ্বিতীয় প্রস্ততি ম্যাচে অংশ নেবে ফেরান্দো ব্রিগেড।
মহমেডানের কাছে প্রস্তুতি ম্যাচে হেরেছে চেন্নাইন। তবে প্রতিপক্ষর শক্তি নিয়ে
চিন্তিত নয় ম�োহনবাগান শিবির, তার থেকে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন দলের ফু টবলারদের
অসুস্থতা নিয়ে। জ্বরে আক্রান্ত কয়েকজন ফু টবলার। তার মধ্যে আশিক কুরুনিয়ান,
মনবীর সিংরা জ্বর সারিয়ে অনুশীলনে ফিরলেও নবাগত ডিফেন্ডার হামিল এখনও
সুস্থ হননি। টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে তাঁর ক�োভিড পরীক্ষা করান�ো হয়েছিল।
ফল নেগেটিভ এসেছে। তবু সতীর্থদের কথা মাথায় রেখে টিম হ�োটেলে নিজেই
আইস�োলেশনে রয়েছেন হামিল। চেন্নাইন ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। ২০
আগস্ট দলের প্রথম ম্যাচেও তাঁকে খেলতে দেখা নাও যেতে পারে। 

আসন্ন ইউএস ওপেনে খেলার
সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হল ন�োভাক
জক�োভিচের। ক�োভিড ভ্যাকসিন
নেননি এই টেনিস কিংবদন্তি।
এই কারণেই তাঁকে আমেরিকায়
ঢ�োকার অনুমতি দেওয়া হয়নি।
ফলে আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠেয়
সিনসিনাটি ওপেন থেকে সরে
গেলেন জক�োভিচ। ধরেই নেওয়া
হচ্ছে ইউএস ওপেনেও খেলার
অনুমতি দেওয়া হবে না তাঁকে।
জক�োভিচ বারবারই জানিয়েছেন,
তিনি কর�োনা প্রতিষেধক নেবেন
না। ফল?অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
খেলা হয়নি, সেদেশে ঢু কতেই
দেওয়া হয়নি জ�োকারকে। ফ্রেঞ্চ
ওপেন এবং উইম্বলডন খেলতে
অসুবিধে হয়নি। উইম্বলডনে
চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর জক�োভিচ
আশা প্রকাশ করেছিলেন ইউএস
ওপেন কর্ তৃপক্ষ হয়ত�ো শেষপর্যন্ত
তাঁকে খেলার অনুমতি দেবেন।
যেহেতু সিনসিনাটি ওপেনে
খেলার জন্য অনুমতি পেলেন না
আমেরিকায় ঢ�োকার, তাই বছরের
শেষ গ্র্যান্ড স্লাম প্রতিয�োগিতায়
জক�োভিচের অংশ নেওয়া বিশ
বাঁও জলে। ইউএস ওপেন শুরু
হবে ২৯ আগস্ট। 

বৈঠকে ক্রীড়ামন্ত্রী

স�োদপুরে প্রয়াত ফুটবল ক�োচ সমীর চ্যাটার্জির স্মরণসভা।
হাজির সুব্রত পাল, অভ্র মণ্ডলরা। সমীরের নামে ফুটবল টু র্নামেন্ট
শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে সুব্রতদের। ছবি:আজকাল

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু , স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারীসিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ
ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২(৫৪ অফ ২০০২)ম�োতাবেক এবং সিকিউরিটি
ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস ২০০২–এর রুল ৩–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে
দেনদারগণ/জামিনদারগণ–এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে
উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত দেনদার/জামিনদারগণ ওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই দেনদার/জামিনদার এবং জনসাধারণের
জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৮, ৯–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত
ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ওই দেনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এর পরেও
এই সম্পত্তি নিয়ে যে ক�োনও লেনদেন করা হলে তা বকেয়া ও তার ওপর সুদ, মাশুল, আকস্মিক খরচাপাতি ইত্যাদি সমেত স্টেট ব্যাঙ্ক
অফ ইন্ডিয়া–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।

ক্রম
নং

আজকালের প্রতিবেদন

রুল ৮(১),

কলকাতা লিগ নিয়ে আইএফএ
এবং তিন বড় ক্লাবের সঙ্গে শনিবার
বৈঠক করলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী
অরূপ বিশ্বাস। জানিয়েছেন,
আইএফএ–র যে ক�োনও সমস্যায়
তিনি পাশে দাঁড়াবেন। স্পষ্ট করেই
বলেছেন, কলকাতা লিগ হ�োক তিন
প্রধানকে নিয়েই। ম�োহনবাগান
ক্লাবের সঙ্গে বকেয়া ইস্যুতে সমস্যা
চলছে আইএফএ–এর। ক্রীড়ামন্ত্রী
জানিয়েছেন এই বিষয়ে দু’পক্ষকে
আল�োচনায় বসতে। প্রয়োজনে
সমস্যা মেটাতে তিনি নিজেও
দু’পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করবেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১)বকেয়া অর্থাঙ্ক
২)দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
৩)দখলের তারিখ
সম্পত্তির মালিক শ্রী কুমুদরঞ্জন মণ্ডল, পিতা–শ্রী রমেন্দ্র মণ্ডল ১) ₹ ১৫,৭৬,৭৮৫/–
যার ডিড নং ১৬০২০১৬৫৬ সাল ২০২২ বুক নং ১, ভলিউম নম্বর ৩০/০৫/২০২২ অনুযায়ী
১৬০২ থেকে ২০২২ পৃষ্ঠা ৭৮৩৩২ থেকে ৭৮৩৭১। বাসয�োগ্য এবং তদুপরি আরও সুদ,
ফ্ল্যাট উত্তর–পশ্চিম দিকে ৩য় তলে সুপার বিল্ট মাপ ৬৭০ বর্গফু ট খরচ
যেখানে ২ (দুই) শ�োবার ঘর, ১ (এক) খাবার ঘর, ১ (এক) ২) ৩০.০৫.২০২২
রান্নাঘর, ১ (এক)বাথ কাম প্রিভি, ১ (এক)ব্যালকনি রয়েছে সহ ৩) ১১.০৮.২০২২
প্রেমিসেস ৯৫৭, ওস্তাদ আমির খান সরণি, থানা–হরিদেবপুর,
ওয়ার্ড নং ১২২, কলকাতা–৭০০০৮২, স্থানে অবস্থিত জমির
অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ। সম্পত্তির চ�ৌহদ্দি: উত্তরে– ১২
ফু ট চওড়া কে এম সি র�োড, দক্ষিণে–অন্যদের সম্পত্তি, পূর্বে–
অন্যদের সম্পত্তি, পশ্চিমে–অন্যদের সম্পত্তি।
২. ঋণগ্রহীতা শ্রী ইন্দ্রজিৎ রায়
সম্পত্তির মালিক শ্রী ইন্দ্রজিৎ রায়, পিতা–শ্রী অজিতকৃ ষ্ণ রায়, ১) ₹ ৫০,৫২,৯৮৩/–
পিতা–শ্রী অজিতকৃ ষ্ণ রায়
এবং শ্রী ক�ৌশিক চ্যাটার্জি, পিতা–প্রয়াত সুনীল কুমার চ্যাটার্জি ১৪.০৩.২০২২ অনুযায়ী
বি–২০ রামগড়, ৩য় তল, প�োঃ যার ডিড নং ১৬০৫০২৩৬৭ সাল ২০১৬ বুক নং ১ ভলিউম নং তদুপরি
নাকতলা, কলকাতা ৭০০০৪৭ ১৬০৫ থেকে ২০১৬ পৃষ্ঠা ৬৪৬৬৮ থেকে ৬৪৬৯৫। জি+২ এবং সুদ, খরচ
স�োজা জি+৩ ভবনের ৩য় তলে ফ্ল্যাট নং এস–১ মাপ ১৫৭৭ ২) ১৪.০৩.২০২২
এবং
বর্গফু ট এস বি এ যেখানে সাধারণ স্থান ও সাধারণ পরিষেবার ৩) ১২.০৮.২০২২
শ্রী ক�ৌশিক চ্যাটার্জি
পিতা–প্রয়াত সুনীল কুমার
আনুপাতিক অংশ প্রেমিসেস ৮৭/১২/২৩১ ডি রাজা সুব�োধ চন্দ্র
চ্যাটার্জি, প্রভাতি অ্যাপার্টমেন্ট, মল্লিক র�োড, ডাক য�োগ ডি–৭৯, রামগড় কল�োনি, কে এম সি
২য় তল
ওয়ার্ড ১০০, থানা–নেতাজিনগর, কলকাতা–৭০০০৪৭, সম্পত্তির
২৩/৯ নাকতলা র�োড,
চ�ৌহদ্দি:উত্তরে–১৫ ফু ট রাস্তা, দক্ষিণে–ই পি নং ৪৭৬, পূ্র্বে–ই
কলকাতা– ৭০০০৪৭
পি নং ৪৭৭ এ, পশ্চিমে–
১৩ ফু ট ২ ইঞ্চি রাস্তা।
স্থান:কলকাতা
অনুম�োদিত আধিকারিক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
তারিখ: ১৪.০৮.২০২২
আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা
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