Prize Distribution on the World Wildlife Day, 2022
Tripura State Pollution Control Board organised an Online Photography
Competition held from 19-02-2022 to 24-02-2022 on the eve of World
Wildlife Day, 2022. Prizes were distributed to the three best entries in a
programme held on 03 March, 2022 at 11:30 am in the conference hall of
the

Board.

About

forty

students

sponsored

from

different

schools

participated in the programme. Sri Raja Saha, Sri Rajib Kumar Debroy, and
Sri Mriganka Mahanta won the prizes. On this occasion two talks were
presented by the experts in the field of Wildlife of Tripura. Sri Animesh Das,
Deputy Conservator of Forests (Protection) and Prof. Sabyasachi Dasgupta,
Tripura University, in their presentations, highlighted the importance of the
Wildlife and protection of environment for good air and water quality. The
Chairman of Tripura State Pollution Control Board, Prof. B. K. Agarwala,
explained the present threats to the wildlife. He exhorted the young
participants to become friends of wildlife and the nature around them. The
Member Secretary of Tripura State Pollution Control Board, Dr. Bishu
Karmakar, welcomed the participants and encouraged them to develop the
habit of nurturing the nature.
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মাচ�, ২০২২, সকাল সােড় ১১টায় অনু��ত এক�ট ে�া�ােম িতন�ট েসরা এি�র জন�
পুর�ার িবতরণ করা হয়। িবিভ� �ুল েথেক �ায় ৪০ জন ছা� ছা�ী এই কমসূ� চীেত
অংশ�হন কের। উ� কমসূ� চীেত � রাজা সাহা, � রাজীব কুমার েদবরায় এবং � মৃগা�
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িবষেয়র উপর আেলাচনা উপ�াপন কেরন। � অিনেমষ দাস, উপ বন সংর�ক (সংর�ণ)
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