বর্পূ
ষ র্তষ ২০২১- র্িরে দেখা

দেরে
 দ ার্িড ১৯ এে জন্য োয়ী িাইোস সাস ষদ াি-২ এে আেও সংক্রমণ, আছরে পেল
র্িতীয় দেউ। অক্সিরজরন্ে অিারব হাহা াে, গঙ্গায় িার্সরয় দেওয়া হল দ ার্িড
মৃতরেহ।
 শুরু হল দ ার্িড ১৯ এে টি া েন্। িােত বারয়ারির ে দ ািযাক্সিন্ ও
অযাররারজরন্ াে ততেী দ ার্ির্েল্ড প্রাথর্ম িারব ছােপত্র দপরয়রছ।

 িােরতে ৭৫ তম স্বাধীন্তা র্েবসর স্মেণীয় েরত িােত সে াে ‘আজার্ে া অমৃত
মরহাৎসব ’ অন্ুষ্ঠারন্ে সূচন্া েল।
 আন্তজষার্ত অথিান্ডারেে
ষ
েীর্পরে
ষ
গীতা দগাপীন্াথ।
 দপগাসাস স্পাইওয়যারেে মাধযরম আর্েপাতাে অর্ির াগ দ ন্দ্রীয় সে ারেে
র্বরুরে। দতালপাে দেরেে োজন্ীর্ত।
 অর্লম্পি
অযাথরলটিরে িােরতে প্রথম দসান্াজয়ী জযাি্র্লন্ দরায়াে ন্ীেজ
দচাপো।

দসান্াে পে

র্ন্রয় ন্ীেজ দচাপো

পযাো অর্লম্পির

িােতীয় টিম

 দিার্ ও পযাো অর্লম্পি ২০২০-দত িােরতে ১৯টি পে জরয়ে দে ডষ।
৫টি দসান্া, ৮টি রূরপা, ৬টি দরাঞ্জ ।
 িািারেে ারছ র্ন্লারম র্বক্সক্র োষ্ট্রায়ত্ত র্বমান্ সংস্থা এয়াে ইক্সন্ডয়া।

াে মরধয








ষ
ারছ ন্র্ত স্বী াে রে র্বতর্ ত
ষ র্তন্ ৃ র্র্ আইন্
ৃ র্ রেে েীর্ আরদালরন্ে
বার্তল দ ন্দ্রীয় সে ারেে।
িোসী িযােন্ চযারন্রলে র্সইও পরে লীন্া ন্ায়াে।
২১ বছে পে র্মস ইউর্ন্িারসেষ মু ু ি িােতীয় সুদেী হেলীন্ সান্ধুে।
দমরয়রেে র্বরয়ে ন্ূযন্তম বয়স ১৮ বছে দথর বার্েরয় ২১ বছে োে প্রস্তাব পাে
দ ন্দ্রীয় মন্ত্রীসিায়।
১০০ দ াটি িযা র্সরন্ে মাইলরটান্ িােরতে ।
দহর্ল প্টাে েুর্িন্ায়
ষ
সস্ত্রী মৃত র্তন্ বার্হন্ীে প্রধান্ দজন্ারেল র্বর্পন্ োওয়াত।

ােী র্বশ্বন্াথ

িােরতে গগন্ ান্ র্মেন্ ২০২৩ সারলে মরধয শুরু হরত চরলরছ ।

র্েডে উরিাধরন্ প্রধান্মন্ত্রী ন্রেন্দ্র দমার্ে ।

দেোন্তরে

গণতার্ন্ত্র
াবুরলে েখল র্ন্ল তার্লবান্।
তখন্ও স্বী ৃ র্ত দমরলর্ন্ র্বরশ্ব, র্েল্পী ও
দমরয়রেে উপে অতযাচাে ও মান্বার্ধ াে
লঙ্ঘরন্ে খবে দোন্া ারে, সঙ্করি গণমাধযম
।

পৃর্থবীে
প্রথম
জীবন্ত
দোবি









‘দজরন্াবিস’ এে সৃটি।
আরমর্ে াে ৪৬তম দপ্রর্সরডন্ট র্হসারব েপথ র্ন্রলন্ দজা বাইরডন্। প্রথম মর্হলা ও
ৃ র্াঙ্গ িাইস দপ্রর্সরডন্ট িােতীয় বংরোে্িুত মলা হযার্েস।
মায়ান্মারে দসন্া অিুযত্থান্, গর্েচু যত আউং সান্ সুর্চ ।
ৃ র্াঙ্গ জজষ ফ্লরয়ডর হতযাে অর্ির ারগ ২২ বছরেে দজল দশ্বতাঙ্গ প্রাক্তন্ পুর্লে
অর্িসারেে।
 দিসবুর ে ন্তু ন্ ন্াম হল ‘দমিা’।
 মহা ারে পার্ে র্েরলা ন্াসাে ‘দজমস ওরয়ব দস্পস
দির্লরোপ ‘ ১৫ লক্ষ র্ রলার্মিাে েূেরে এ টি ক্ষপরথ
প্রের্ক্ষণ েরব এটি।
ন্াসাে ইন্রজগুইটি দহর্ল প্টাে উেল মঙ্গরলে আ ারে।
বাংলারেরেে স্বাধীন্তাে সুবণজয়ন্তী
ষ
ও দেখ মুক্সজবে েহমারন্ে জন্ম েতবার্র্ ষ ী
পার্লত হল।
ইজোরয়রলে প্রধান্মন্ত্রীে পে দথর সেরলন্ দবঞ্জার্মন্ দন্তার্ন্য়াহু।
র্ররিরন্ে োজপর্েবারেে সারথ সি ষ র্ছন্ন রে আরমর্ে া চরল দগরলন্ োজ ু মাে
হযার্ে ও তাাঁে স্ত্রী দমগান্।


িাাঁস হল র্বরেরে অযা াউন্ট খুরল ে
িাাঁর্ দেওয়াে পযারন্ডাো দপপাস ষ।

ইসোরয়ল ও পযারলস্তাইরন্ে মরধয দিে
সংর্াত, র্ন্হত রয় রো।

২০৩০ সারলে মরধয র্বরশ্বে গে
তাপমাত্রা ১.৫ র্ডগ্রী দসলর্সয়ারসে দবর্ে বােরব,
আেঙ্কা োষ্ট্রপুরঞ্জে। গ্লাসরগা জলবায়ু
সরেলরন্ উরিগ প্র াে োষ্ট্ররন্তারেে।

োরজয
 জান্ুয়ার্েরত শুরু হল দ ার্িড টি া েন্।
 র্িতীয় দেউরয়ে োপরি দডল্টা সংক্রমরণ মৃরতে সংখযা বৃক্সে, অক্সিরজরন্ে জন্য
হাহা াে।
 ১লা মাচষ র্ারিােষরেে দ ার্িড টি া েণ শুরু।
 ১০ মাচষ ন্দীগ্রারম দিািপ্রচারে র্গরয় জখম মুখযমন্ত্রী মমতা বরদযাপাধযায়, ির্তষ
এসএসর এম- এ।
 েতবর্ ষপার্লত হল র্বশ্ববরেন্য র্চত্র পর্েচাল সতযক্সজৎ োয় এে।

দপররাপরণযে মূলযবৃক্সেে প্রর্তবারে
েহরেে োজপরথ ই-েুিাে চালারলন্ মুখযমন্ত্রী
মমতা বরদযাপাধযায়।

আমপারন্ে স্মৃর্ত উসর র্ূর্ণঝে
ষ
ইয়াস
এে ধাক্কা োরজয। উপ ূ লবতী এলা ায় বযাপ
ক্ষয়ক্ষর্ত।

র্মউ েমাইর ার্সস সংক্রমণ ছোরলা এ
োরজযও।
 ২১৫টি আসন্ র্ন্রয় তৃ তীয়বাে োজয র্বধান্সিা র্ন্বাচরন্
ষ
জয়লাি েরলা তৃ ণমূল
ংরগ্রস।
 এ বছে দ ার্িড সংক্রমরণ প্রাণ হাোরলন্ বুেরেব গুহ, েঙ্খ দর্ার্, বুেরেব োেগুপ্ত,
স্বাতীরলখা দসন্গুপ্ত, পর্বত্র মুরখাপাধযায় প্রমুখ অরন্ বরেন্য বাঙালী।

ালীপূরজাে োরত প্রয়াত বর্ীয়ান্ োজন্ীর্তর্বে তথা োরজযে মন্ত্রী সুরত
মুরখাপাধযায়।

ল াতা পুেসিা র্ন্বাচরন্
ষ
জয়ী োরজযে োস েল তৃ ণমূল ংরগ্রস ।
 বাংলাে েুগাপূ
ষ রজার আন্তজষার্ত দহর্েরিজ ত মা ইউরন্রোে।

দিে দলা ালরয় েু র পেল বার্। আতক্সঙ্কত
সুদেবরন্ে িীপবাসী । রয় বছে পে দেখা
র্মলল েয়যাল দবঙ্গল িাইগারেে।


েুল

দ ার্িড র্বর্ধ দমরন্ বছরেে দেরর্ খুলল
রলজ

রলজ

পারয় পারয় ৫০ বছে
১৯৭১ সাল দথর
াত্রা শুরু
রের্ছল
মরহেতলা রলজ। আজ তাে বয়স ৫০
বছে। দসই উপলরক্ষযই
রলজ
তৃ প
ষ ক্ষ, রলরজে NAAC ইউর্ন্ি এবং NSS ইউর্ন্ি দবে
রয় টি ‘দগারল্ডন্ জুর্বর্ল
দল চাে র্সর্েরজে ‘আরয়াজন্ রের্ছল ওরয়র্বন্ারেে মাধযরম।
 প্রথম দল চাে র্সর্েরজে র্বর্য় র্ছল- দন্তাক্সজ সুিার্ চন্দ্র বসুে ১২৫তম জন্মর্েবস
উপলরক্ষয তাাঁে জীবরন্ স্বামী র্বরব ান্রদে প্রিাব।
বক্তা র্ছরলন্- প্ররিসে েক্সক্ত প্রসাে র্মশ্র। র্সটাে র্ন্রবর্েতা দচয়াে পাসন্ষ , োম ৃ ষ্ণ
র্মেন্ ইন্সটিটিউি অি ালচাে, দগালপা ,ষ ল াতা।
 র্িতীয় দল চাে র্সর্েরজে র্বর্য় র্ছল – সতযক্সজৎ োয় এে জন্মেতবার্র্ ষ ী উপলরক্ষয
র্বরের্ অন্ুষ্ঠান্ঃ The Relevance of Translating Detective fiction : A Case Study of
FELUDA’.
বক্তাঃ অর্েত্র বসু, অযার্সটযান্ট প্ররিসে, দজ র্ড র্বেলা ইন্সটিটিউি
 তৃ তীয় দল চাে র্সর্েরজে র্বর্য় র্ছল – ‘Digital Cartography and geoinformatics’.
বক্তা র্ছরলন্ ডঃতপতী বযান্াজী,র্ডরেক্টে, ন্যােন্াল অযািলাস অযান্ড র্থমাটি
মযার্পং অগান্াইরজেন্,
ষ
র্বঞ্জান্ ও প্র ুক্সক্ত েপ্তে, িােত সে াে।
ডঃ দেখ মার্িজুল হ , অযার্সটযান্ট প্ররিসে, িূ রগাল র্বিাগ,
ল াতা
র্বশ্বর্বেযালয়।
 এছাোও রলজ ২৩জুন্, - ২৬ জুন্, ২০২১ রলরজে প্রাক্তন্ী সংসে , দ র্েয়াে
াউরন্সর্লং দসল এবং IQAC এে তেি দথর ৪র্েন্ বযাপী ‘National Online Career
Workshop-Guidance, Orientation, Training ‘ এে আরয়াজন্ রের্ছল।
 জান্ুয়ার্ে ২০২১ এ প্র ার্েত হল ISBN ক্ত
ু প্রথম আন্তঃর্বিাগীয় পুস্ত ‘INTELLECT

.US (পৃষ্ঠা ২৫০)
 প্রর্ত বছরেে মরতা এবছেও অরন্ ছাত্রছাত্রী আর্থ ষ প্রর্ত ূ লতাে সারথ লোই রে
পোশুন্া চার্লরয় ারে। তারেে সবাইর
রলরজে অধযাপ অধযার্প াো পুেেৃত
রেরছন্ র্বেযা অমৃতম েলাের্েপ প্রোরন্ে মাধযরম। এ বছে দমাি ৩৭ জন্ ছাত্রছাত্রী
এই েলাের্েপ দপরয়রছ।

র্বেযা অমৃতম ে্লাের্েপ প্রোন্ অন্ু ষ্ঠারন্ মান্ন্ীয়া র্প্রক্সন্সপাল ডঃ রুিা োস ও র্বিাগীয় অধযাপ -অধযার্প াো ছাত্র-ছাত্রীরেে সারথ

National Assessment and Accreditation Council
(NAAC) এবং মরহেতলা
রলরজে দ ৌথ উরেযারগ
এ টি জাতীয় স্তরেে ওরয়র্বন্ারেে আরয়াজন্ ো হয়
৯ই জুলাই,। মুখয বক্তা র্হসারব উপর্স্থত র্ছরলন্ প্ররিসে
সরন্তার্ পান্ডা, প্ররিসে বাসব দচৌধুেী, স্বামী
োস্ত্রজন্ান্দ এবং ডঃ রুর্চ ক্সত্রপাঠী । অন্ুষ্ঠারন্ রলরজে র্েক্ষ -ছাত্রছাত্রী
ছাোও ৩৫০ জন্ দশ্রাতা অন্তজষারলে মাধযরম দ াগোন্ রেন্।


জাতীয় স্বাস্থয র্েবরস দ ার্িড সংক্রমণ র্ন্রয়
আরলাচন্া
রেন্ র্বর্েি র্বঞ্জান্ী তথা
ল াতা
র্বশ্বর্বেযালরয়ে অধযাপ োন্তন্ু পাল




জরয়ে জন্য অর্িন্দন্

র্বধান্সিা ও
ল াতা পুেসিা র্ন্বাচরন্
ষ
রলজ পর্েচালন্ সর্মর্তে সিারন্ত্রী েত্না
চরটাপাধযায়র ।

পর্েরবেন্ায়- সাংবার্ে তা র্বিাগ, মরহেতলা রলজ
এর্ডিে ইন্ র্চি- ডঃ রুিা োস, র্প্রক্সন্সপাল, মরহেতলা রলজ
সিােন্া- মহেে দজারহে,(র্বিাগীয় প্রধান্), ডঃ অর্যষ মুরখাপাধযায়, অন্ুপমা োস

