
 

দিন আসে,  দিন যায়,  তার ফাাঁসেই ইদতহাসে ঢুসে পস়ে তার চলাচসলর খবর। 
বছরভর হাজারও ঘটনা৷ নতুন েম্ভাবনা দনসয় িরজায় ে়ো না়েসছ ২০১৮ োল। 
দবিায় দনল ২০১৭। বছরজুস়েই দিসরানাম হসয়সছ নানা ঘটনা। তারই মসযে দেছু 
উসেখসযাগ্ে ঘটনা দনসয় আমাসির এই দবসিষ পবব। ২০১৭ োসলর উসেখসযাগ্ে 
ঘটনাবলী। 

১. ২৭ তম সেনাপ্রযান হসলন সজনাসরল দবদপন রাওয়াত 

> ২০১৭ োসলর ১ জানুয়াদর সত সিসির ২৭ তম সেনাপ্রযান দহোসব িাদয়ত্ব দনসলন 
সজনাসরল দবদপন রাওয়াত। 

২. প্রয়াত হসলন ওম পরুী 

> ৬ই জানুয়াদর সত ভারসতর আন্তজবাদতে খোদতেম্পন্ন অদভসনতা ওম পুরী ৬৬ বছর 
বয়সে প্রয়াত হসলন। দতদন ১৯৭৬ োসল ঘাদেরাম সোসতায়াল ছদবসত আত্মপ্রোি 
েসরদছসলন। দতদন দুবার জাতীয় পরুস্কার, দুবার দফল্মসফয়ার পরুস্কার, পদ্মশ্রী সখতাসবর 
পািাপাদি সপসয়সছন ব্রাসেলে আন্তজবাদতে চলদিত্র উৎেসব সেরা অদভসনতার পরুস্কার 
এবং দব্রদটি ছদবসত অদভনসয়র জন্য িে অর্বার অফ িে দব্রদটি এম্পায়ার েম্নান। 

৩. েেল যরসের দিসেট সেসে অদযনায়েত্ব সছস়ে দিসলন সযাদন 

> ওয়ান সর্ ও দট-সটাসয়ন্ট দিসেট সেসে অদযনায়েত্ব সছস়ে দিসলন মসহন্দ্র দেং সযাদন। 
ওয়ান সর্ সত দতদন ১৯৯ মোসচ অদযনায়েত্ব েসর জয় সপসয়সছন ১১০ মোসচ, হার ৭৪ 
মোচ। দট সটাসয়দন্টসত ৭২ মোচ সখসল জয় সপসয়সছন ৪১ দট সত। দতদন ই দবসের 
এেমাত্র অদযনায়ে দযদন আই দে দে আসয়াদযত েমস্ত যরসের ট্রদফ দজসতসছন। প্রেঙ্গত 
উসেখে, এর আসগ্ই ২০১৪ োসল দতদন সটস্ট দিসেট সেসে অবের দনসয়দছসলন। 

৪. বোঙ্ক প পদরসষবা রু ক েরল ইদন্র্য়া সপাস্ট 

> বাদনদজেে ভাসব বোঙ্ক প পদরসষবা রু ক েরল ইদন্র্য়া সপাস্ট। ভারতীয় দরজাভব বোসঙ্ক পর 
োছ সেসে ইদতমসযে সপসমন্ট বোঙ্ক প লাইসেন্স সপসয়সছ ইদন্র্য়া সপাস্ট। 

৫. কু কপ ভাষাসে েরোরী স্বীেিদত সিওয়া হল 



 

> ২১ সি সফব্রুয়াদরসত আন্তজবাদতে ভাষা দিবসে ওাঁরাও জনসগ্াষ্ঠীর ‘কু কপ’ ভাষাসে 
েরোদর স্বীেিদত সিওয়ার েো সঘাষনা েরসলন পদিমবসঙ্গর মখুেমন্ত্রী মমতা 
বস্োপাযোয়। 

৬. তুষার যসে পাদেস্তান ও আফগ্াদনস্তাসন মিত িতাদযে 

> বছসরর রু কসত ব়ে সোনও ঘটনা না ঘটসলও ৫ সফব্রুয়াদর ভয়াবহ তুষার ঝ়ে আছস়ে 
পস়ে পাদেস্তান,  আফগ্াদনস্তাসনর আিপাসির অঞ্চসল। লাগ্াতার তুষারপাত ও যসের 
োরসে এই দুই সিসি মারা যান ১০০ জসনরও সবদি সলাে৷ 

৭. হদে ইদন্র্য়া দলগ্ চোদম্পয়ন েদলঙ্গ লোন্সােব 

> ২৬ সফব্রুয়াদর হদে ইদন্র্য়া দলগ্ ২০১৭ চোদম্পয়ন হল েদলঙ্গ লোন্সােব। 

৮. ১০৪ দট েিদত্রম উপগ্রহ দনসয় দপএেএলদভ দে-৩৭ এর েফল উৎসেপে ভারসতর 

> সফর এেবার ভারতীয় ইদতহাসে গ্সববর অযোয় ততদর েরল ইেসরা। শ্রীহদরসোটা 
সেসে ১০৪ দট েিদত্রম উপগ্রহ দনসয় েফল উৎসেপে হল দপএেএলদভ দে-৩৭ এর। 
দবসের ভারতই প্রেম সিি যারা ১০৪ দট উপগ্রহসে এেেসঙ্গ এভাসব উৎসেপে েরল। 
ভারতীয় মহাোি দবজ্ঞাসনর এই অনন্য নদজসর গ্দববত সগ্াটা সিি। 

৯. ভারসতর দিতীয় অপদরসিাদযত ততল উৎপািে রাজে হল রাজস্থান 

> ২৩ সফব্রুয়াদর রাজস্থাসনর রাজেপাল েলোন দেং সঘাসষাো েরসলন ভারসতর দিতীয় 
অপদরসিাদযত ততল উৎপািনোরী রাজে হল রাজস্থান। এখান োর ততল সেত্র সেসে 
প্রায় ৯০ লে টন ততল উৎপািন েরা হসয়সছ, যা সিসির সমাট অপদরসিাদযত ততসলর 
২৪ %। সবাসে হাই অপদরসিাদযত ততল উৎপািসন সিসির মসযে প্রেম স্থাসন রসয়সছ। 

১০. দবসের সেরা দবমানবন্দর ২০১৭ 

 > ২০১৭ োসলর দবসের সেরা দবমানবন্দসরর তেমা সপল দেঙ্গাপুসরর ‘চাদঙ্গ 
এয়ারসপাটব’। এই দনসয় পরপর ৫ বার দবসের সেরা দবমানবন্দসরর তেমা সপল। এর 
পর দিতীয় এবং তিতীয় স্থাসন যোিসম সটাদেও ইন্টারন্যািানাল এয়ারসপাটব এবং 
ইনদচওন ইন্টারন্যািানাল এয়ারসপাটব রসয়সছ। 



 

১১. ওয়ার্ল্ব হ্যাদপসনে দরসপাটব ২০১৭ 

> ইউনাইসটর্ সনিন্স োসস্টসনসবল সর্সভলপসমন্ট েদলউিনে সনটওয়ােব ‘ওয়ার্ল্ব 
হ্যাদপসনে দরসপাটব ২০১৭ অনুোসর নরওসয় প্রেম স্থাসন এবং সর্নমােব প আইেলোন্র্ 
যোিসম দিতীয় ও তিতীয় স্থাসন রসয়সছ। ভারত তাদলোসত ১২২ তম স্থাসন আসছ। 

১২. ভারত ও ইজরাসয়ল কূটননদতে েম্পসেবর ২৫ বছর পেূব হল 

১৩. সিসির েসববাি উিতার জাতীয় পতাো উসতালন হল 

>৫ই মাচব পাদেস্তান েীমান্ত লাসগ্ায়া অটাদরসত সিসির েসববাি ৩৬০ ফটু উিতার 
জাতীয় পতাোদট উসতালন েরল ভারত। 

১৪. নাো পিদেবীর মসতা ৭দট গ্রসহর ে্ান সপল 

> নাোর সজোদতদববজ্ঞানীরা পিদেবীর মসতা আসরা ৭দট গ্রসহর ে্ান সপল। বামন 
আোসরর এেদট নেত্রসে প্রিদেন েসর এই গ্রহ। এই নেসত্রর নাম সিওয়া হসয়সছ 
“Tr appi st - 1”। এদট প্রায় ৩৯ আসলােবষব িূসর অবদস্থত। 

১৫. হাবল সেে সটদলসস্কাসপর মাযেসম মোদেভ গ্োলাদি “UGC 12591” এর 
সন্ধান পাওয়া গেল। এটি পৃথিবী গিকে ৪০ গোটি আকলােবর্ষ দকূর অবথিত।  

১৬. ৮ বছর পর ভারকতর প্রিম ‘চন্দ্রযান-১’ এর সন্ধান গপল নাসা-র 
গেট প্রপালসান লযাবকরটথরর থবজ্ঞাথনরা। প্রসঙ্গত উকেখ্য, ২০০৮ সাকলর ২২ 
অকটাবর ইসকরা এটিকে উৎকেপন েকরথছল। 

১৭. ৬ মাচষ  ে্মু  ও ো্ীকর রাকেৌথর েলাকত খ্াদয ও েণবন্টনমন্ত্রী গচৌধমু থর 
েমু লথিোর আথল রাকেযর প্রিম উপোথত স্মাটষ  থভকলে াাথবি-র উকবাধন 
েরকলন। 

১৮. ভারকতর দীর্ষতম গরাড টাকনল চালমু  াল 



 

>ে্মু র উধমপমু র গেলার গচনাথনকত চালমু  াল ৯ থেথম দীর্ষ ভারকতর দীর্ষতম 
গরাড টাকনল। এটি গচনাথন গিকে নাথসথর শার পযষন্ত থবসৃ্তত।এটি বানাকনার 
েনয ৩,৭২০ গোটি টাোর গবথশ খ্রচ াকয়কছ। 

১৯. ভারকতর ততথর প্রিম গেন ‘গমধা’ চালমু  াল পথিম গরলওকয়র অধীকন। 
গচন্নাইকয়র ইথন্টগ্রাল গোচ িযাটথর এই গেনটি ততথর েকরকছন। ৬,০৫০ েন 
যাত্রী থনকয় র্ন্টায় ১১০ থেথম গবকে ছমু টকব ১২ গোকচর এই গেন। 

২০. ৩০ মাচষ  দাথেষ থলিং গেলা সিকর থেকয় থমথরেকে আলাদা মাকুমা গর্াকর্ানা 
েরকলন মমু খ্যমন্ত্রী মমতা বকন্ধযাপাধযায়। 

২১. ২০১৭ সাকলর সকন্তার্ েথি থেকত ভারত গসরা াল বািংলা। 

২২. ৩১ মাচষ  গিকে ৪ ই এথপ্রল পযষন্ত অসকমর গুয়াাাটিকট ‘নমামী ব্রম্ভ্রপমু ত্র’ 
নামে প্রিম নদী উৎসব অনমু থিত াকয়কছ। 

২৩. ৮ই এথপ্রল রাষ্ট্রপমু কের েথনিতম শাথন্ত দমু ত থাসাকব মকনানীত াকলন 
মালাল ইউসিোই। 

২৪. ২০১৭ সাকলর আই থলে চযাথিয়ন াকয় ইথতাাস েড়ল আইেল এিথস। 

২৫. গদকশর গসরা শাকরর থশকরাপা গপল ইকদার 

>স্বচ্ছ সকবষেন ২০১৭ সাকলর সমীোর থরকপাটষ  অনমু সাকর স্বচ্ছতার থনথরকখ্ 
গদকশর গসরা শাকরর থশকরাপা গপল ইকদার। এবিং সবকচকয় অপথরচ্ছন্ন শার 
উত্তরপ্রকদকশর ‘গোন্ডা’। 

২৬. ৪ ঠা গম থিিা র যাথককয় ১০০ গত উকঠ এল ভারতীয় িমু টবল দল। 

২৭. ৫ই গম সােষ ভূক্ত ভারকতর ৬টি প্রথতকবশী গদকশর েনয দথেন এশীয় 
উপগ্রা ‘থেসযাট-৯’ উৎকেপন েরল ভারত। এই থবকশর্ উপগ্রাটি উৎকেপকন 
২৩৫ গোটি টাো খ্রচ াকয়কছ। 

২৮. রাকেযর ২৩ তম গেলা াল পথিম বধষমান 



 

>৭ই এথপ্রল রাকেযর ২৩ তম গেলা থাসাকব িান গপল পথিম বধষমান। এর 
আকে োথলিংপঙ, ঝারগ্রাম, এবছর নতমু ন গেলা থাসাকব িান গপকয়থছল। 

২৯. ৩ই এথপ্রল প্রোথশত National Institution Ranking Framework 2017 
এর গদকশর গসরা থবশ্বথবদযালয় থাসাকব থবকবথচত াকয়কছ গবঙ্গালমু রুর ইথন্ডয়ান 
ইন্সটিটিউট অি সাকয়ন্স। 

৩০. ২৯ গশ মাযষ প্রোথশত থাউমযান গডকভলপকমন্ট থরকপাটষ  অনমু যায়ী শীর্ষ 
িাকন রকয়কছ নরওকয়, এর পর রকয়কছ অকেথলয়া ও সমু ইৎোরলযান্ড। ভারকতর 
িান ১৩১ তম। 

৩১. ৩০ গশ মাচষ  গলােসভায় পাশ াল GST(Goods and Services Tax)। 

৩২. ৩২ গশ মাচষ  উত্তরাখ্কন্ডর তনথনতাকলর গদবিকল এথশয়ার বাৃত্তম গটথলককাপ 
বসাকনা াল। 

৩৩. গেযাথতথবষজ্ঞানীরা গেপলার ১৬৪৯ গ্রকার আথবষ্কার েরকলন। 

৩৪. নাসা শথনর উপগ্রকা প্রাকনর অথস্তকের সন্ধান থদল। 

৩৫. োমষান অযাকরাকেস গসন্টাকর থবজ্ঞানীরা দরূ্ণমকূ্ত াাইকরাকেন জ্বালাথন 
ততথর েরকত থবকশ্বর বাৃত্তম েৃথত্রম সূযষ ততথর েরল। এর নাম ‘থসনলাইট’। 

৩৬. ভারকতর প্রিম ভাটিষ োল োকডষ ন ততথর াল গবঙ্গালমু রুকত। 

৩৭. UNESCO ভারকতর ৫টি শারকে ওয়ার্ল্ষ  গাথরকটে সাইকটর অন্তভূষ ক্ত 
েরল। এই শারগুথল াল- ১) ঐথতাাথসে শার আাকমদাবাদ ২) থদথে-
এেটি ঐথতাাথসে শার ৩) রােিাকনর েয়পমু র ৪) এোমরা গেকত্র-মথদর 
শার, ভমু বকনশ্বর এবিং ৫) মমু ম্বাইকয়র থদ থভকটাথরয়া অযান্ড আটষ  থডকো 
একন্সমবল। 

৩৮. ২০১৭ সাকলর মাচষ  মাকস এই প্রিম াথরয়ানা থলঙ্গানমু পাত ৯৫০ েশষ 
েরল। 



 

৩৯. বকঙ্গাপসােকর ক্রান্তীয় র্ূথণষঝড় ‘মারুিা’ আছকড় পরল মায়ানমার 
উপকূকল।২০১৭ সাকল উত্তর গোলাকধষর ক্রান্তীয় র্ূথণষঝকড়র মকধয মারুিা াল 
প্রিম। 

৪০. ভারকতর প্রিম গবসরোরী গরল গেশন াল ভূপাকলর াাথববেে গরল 
গেশন। 

৪১. ২০১৭ সাকলর গিডাকরশন োপ থেতল গবঙ্গালমু রু এিথস। গমাানবাোনকে 
২-০ গোকল াারাল। 

৪২. এথশয়ার দীর্ষতম গসতমু  উকবাধন 

>৯.১৫ থেথম তদকর্ষর এথশয়ার দীর্ষতম গসতমু  ততথর াল অসকম। যার নাম 
গদওয়া াকয়কছ ভূকপন াাোথরো গসতমু । এই গসতমু র ওপর থদকয় ৬০ টকনর 
যমু দ্ধ টযাক যাতায়াত েরকত পাকর। 

৪৩. LPG আমদাথনকত ভারত থবতীয় িান অথধোর েরল। প্রিম িাকন 
রকয়কছ চীন। 

৪৪. ১৭ ই গম গত প্রোশ গপল পথরচ্ছন্নতার থনথরকখ্ ভারতীয় গরল 
গেশনগুথলর তাথলো। এই তাথলো অনমু সাকর থবশাখ্াপত্তনম গরল গেশন 
সবকচকয় পথরচ্ছন্ন এবিং বযস্ততম। এরপর রকয়কছ গসকেন্দ্রাবাদ এবিং ে্মু  গরল 
গেশন। থবাাকরর বারভাঙা গরল গেশন সব গিকে অপথরচ্ছন্ন। পথিমবকঙ্গর 
মকধয থনউ েলপাইগুথল ৩৫তম, খ্ড়েপমু র ৫১তম, াাওড়া ৫৬ তম, থশয়ালদা 
রকয়কছ ৬৭ তম। এগুথল সথব A1 তাথলোচমু ক্ত। 

৪৫. থে এস এল থভ মােষ  থি সিলভাকব পাথড় থদল মাাোকশ। এর মাধযকম 
েেপকি গপৌৌঁছাল ভারকতর গটথলকযাোকযাকের নতমু ন উপগ্রা ‘থেসযাট-১৯’। 

৪৬. ২৩ গশ েমু ন সীমাকন্ত নের রাখ্ার উপগ্রা োকটষ াসযাট-২ এর সিল 
উৎকেপন েরল ইসকরা। 



 

৪৭. োকলা োম গিকে গসালার গসল বানাকলা ভারকতর থবজ্ঞানীরা। ডাই 
গসনথসটাইেড গসালার গসকল সূযষকলােকে শুকর্ গনওয়াত েনয গয 
গিাকটাথসকেসাইোকরর প্রকয়ােন ায়, োকলা োকমর মকধয িাো এে ধরকণর 
থপেকমন্ট থদকয় তা খ্মু ব সস্তায় বাথনকয় গিকলকছ রুরথের ইথন্ডয়ান ইন্সটিটিউট 
অদ গটেকনালথের েকবর্ে অধযাপে গসৌথমত্র শতপথির গনতৃকত েকবর্ে দল। 

৪৮. ভারকতর প্রিম ‘থভকলে অি বমু ক্স’ গখ্ালা াল মাারাকষ্ট্র। 

৪৯. ভারকতর নাোলযাকন্ড এথশয়ার বৃাত্তম চাচষ  ‘থদ সমু থম বযাপটিে চাচষ  
েমু নকাকবাটা’-র উকবাধন াল। সমমু দ্র সমতল গিকে চাচষ টি ১,৮৬৪.৯ থমটার 
উচ্চতায় অবথিত। এর আয়তন প্রায় ২৩,৭৩,৪৭৬ বেষিমু ট। ততথর েরকত 
খ্রচ াকয়কছ প্রায় ৩৬ গোটি টাো। এখ্াকন ৮৫,০০০ েন বকস প্রািষনা 
েরকত পারকব। 

৫০. ২৪ এথপ্রল মমু ম্বাই গপাটষ  োে গর্াকর্ানা েরল গয ভারকতর প্রিম সােকরর 
উপর থদকয় গরাপওকয় চালমু  েরার উদযাে গনওয়া াকয়কছ। এটি লম্বায় প্রায় ৮ 
থেথম। এটি ভারকতর প্রিম এবিং দীর্ষতম সামমু থদ্রে গরাপওকয়। 

৫১. ভারকতর মকধয প্রিম মাারাকষ্ট্র স্বয়িংথক্রয় আবাাওয়া গেশন বসাকনা াল। 

৫২. ১ গম মাারাকষ্ট্রর গোলাপমু কর ভারকতর থবতীয় উচ্চতম পতাো উকত্তাথলত 
াল। পতাোটি লম্বায় ৯০ িমু ট, চওড়ায় ৬০ িমু ট এবিং ওেন ২৪ টন। 

৫৩. গিসবমু ে সরোথরভাকব ভারকত ‘এক্সকপ্রস ওয়াই িাই’ ইন্টারকনট পথরকর্বা 
চাথল েরল। উত্তরাখ্ন্ড, গুেরাট, রােিান, গমর্ালয় এই চারটি রাকেয ৬৭ 
াটেকট এই সমু থবধা পাওয়া যাকব। 

৫৪. থবকেযায়াড়া থবমানবদর আন্তেষ াথতে থবমানবদকরর তেমা গপল। 

৫৫. মাারাকষ্ট্রর পমু কন গেলার রাহুকত ভারকতর প্রিম বাকয়া থরিাইনাথর প্ল্যান্ট 
চালমু  াল। 



 

৫৬. ভারকতর নােপমু কর প্রিম তবদমু যথতে গরথডও টযাথক্স চালমু  াল। 

৫৭. ২০১৭ সাকলর IPL েথি থেতল মমু ম্বাই ইথন্ডয়ান্স। এই থনকয় থতনবার। 

৫৮. ছাত্র ছাত্রীকদর ডকুকমন্ট গভথরথিকেশকনর েনয গেন্দ্রীয় সরোর অনলাইন 
গভথরথিকেশন গপাটষ াল ‘e-Sanad’ চালমু  েরল। 

৫৯. ২০১৭ সাকলর গম মাকস ইন্টারনযাশনাল গেইনকলস থেল গিারাম অনমু যায়ী 
ভারত থেল উৎপাদকন োপানকে টপকে থবতীয় িাকন উকঠ একলা। প্রিম িাকন 
রকয়কছ চীন। 

৬০. নাসার থবজ্ঞানীরা চাৌঁকদর দথেন গমরুকত বরি খ্মু ৌঁকে গপকলা। 

৬১. নাসা আব্দমু ল োলাকমর নাকম নতমু ন প্রোথতর নাম গরখ্ল। থেছমু থদন আকে 
নাসা ইন্টারনযাশনাল গেস গেশকন এেটি বযেকটথরয়া আথবষ্কার েকর, যার 
নাম রাখ্া াকয়কছ ‘সথলবযাথসলাস োলাথম’। 

৬২. KELT-9b নামে থবশ্ব ব্রম্ভ্রাকন্ডর উষ্ণতম গ্রকার আথবষ্কার েরকলন। 

৬৩. আিোথনস্তাকন থবকশ্বর প্রিম মথালা দরূদশষন চযাকনল ‘Zan TV’ চালমু  
াল। 

৬৪. JSPL (Jindal Steel & Power Limited) ওথড়শার আঙ্গমু কল বাৃত্তম থেল 
প্ল্যান্ট চালমু  েরল। এটি বতষ মাকন গদকশর বাৃত্তম ব্লাে িাকনষস। এর বাথর্ষে 
উৎপাদন ২ থমথলয়ন টন গিকে গবকড় ৬ থমথলয়ন টন েরা ায়। 

৬৫. থবকশ্বর বাৃত্তম ভাসমান গসালার িামষ চালমু  াল চীকন। এখ্াকন প্রায় 
১,৬০,০০০ গসালার গপ্ল্ট বা েে রকয়কছ। 

৬৬. থবকশ্বর বাৃত্তম গশাধনাোর ও গপকোকেথমেযাল েমকপ্ল্ক্স মাারাকষ্ট্রর 
রত্নথেথর গেলায় িাথপত াকত চকলকছ। IOC,ভাতর গপকোথলয়াম েপষকরশন এবিং 
HPCL এই গশাধনাোর থনমষাকনর েনয চমু থক্ত সাের েকরকছ। ২০২২ সাকলর 
মকধয এটি থনমষান েরার সময়সীমা ধাযষ েরা াকয়কছ। 



 

৬৭. নাসার থরকপাটষ  অনমু সাকর ১৩৭ বছকর ২০১৭ সাকলর গম থবতীয় উষ্ণতম 
মাস।  

৬৮. থিিা অনমু র্ধ্ষ-২০ থবশ্বোপ ২০১৭ চযাথিয়ন ইিংলযান্ড। 

৬৯. আই থস থস চযাথিয়ন েথি ২০১৭ গত ভারতকে াাথরকয় চযাথিয়ন াল 
পাথেস্তান। 

৭০. ২৫ েমু লাই ২০১৭ গিকে ভারকতর নতমু ন রাষ্ট্রপথত থনবষাথচত াকলন রামনাি 
গোথবদ। 

৭১. ১৪ েমু লাই নতমু ন থদথেকত গদকশর প্রিম গসৌরকেন চালমু  াল। প্রািথমে 
ভাকব এই গেন চলকছ োথেয়াবাদ-থদথে-গুরুগ্রাম পকি। 

৭২. UIDAI (Unique Identification Authority of India) গমাবাইকল ইউথনে 
আইকডথন্টথিকেশন গপ্রািাইকলর েনয ‘mAdhaar’ চালমু  েরল। 

৭৩. ২১ েমু লাই গেন্দ্রীয় অিষমন্ত্রী অরুন গেটলী গদকশর প্রবীণ নােথরেকদর 
েনয বয় বদনা গযােনা প্রেকের আনমু িাথনে সূচনা েকরন। 

৭৪. থবকশ্বর প্রিম ‘িকরে থসটি েকড় উঠকত চকলকছ চীকন। চীকনর থলউকঝাকত 
১৭৫ গাটর েথমকত এই িকরে েকড় গতালা াকব। 

৭৫. নাসা-র েমু কনা বাৃেথত গ্রকা ‘গগ্রট গরড েট’ এর সন্ধান গপল। 

৭৬. ভারতীয় থবজ্ঞানীর গনতৃকে নতমু ন েযালাথক্স ‘সরস্বতী’ আথবষৃ্কত াল। 

৭৭. ২০১৯ সাকলর ওয়ার্ল্ বমু ে েযাথপটাকল িান গপল শারো। 

৭৮. ২৭ েমু ন গেন্দ্রীয় গরলমন্ত্রী সমু করশ প্রভমু  থবকশ্বর উচ্চতম গরললাইকনর 
উকবাধন েরকলন। এটি ে্মু  ও ো্ীকরর গল গত। ৪৯৮ থেথম দীর্ষ 
থবলাস্পুর-মানাথল-কল এই গরলপকির মকধযই রকয়কছ থবকশ্বর এই উচ্চতম 
গরললাইন। এর উচ্চতা প্রায় ৩,৩০০ থমটার। 



 

৭৯. মাত্র ১২ র্ন্টায় রাকেয ৬ গোটি োছ লাথেকয় অননয নথের সৃথি েরল 
মধযপ্রকদশ।  

৮০. ভারকতর প্রিম মথালা পথরচাথলত গরলওকয় গেশন াল মাারাকষ্ট্রর মাতমু ঙ্গা 
গরল গেশন। 

৮১. ২৫ েমু ন ২০১৭ গত অনমু থিত গিথমনা থমস ইথন্ডয়া প্রথতকযাথেতায় 
াথরয়ানার অথনদ সমু দরী মানমু র্ী থচোর ৫৪ তম গিথমনা থমস ইথন্ডয়া সম্নাকন 
ভূর্ীত াকয়কছন। 

৮২. ইেনথমে ইকন্টথলকেন্স ইউথনট (EIU) ২০১৭ অনমু যায়ী থবকশ্বর সবকিকে 
উন্নতমাকনর বাসকযােয শার াল গমলকবানষ। থভকয়না ও ভযাকমু বার থবতীয় ও 
তৃতীয় িাকন রকয়কছ। দামাকাস সবষকশর্ ১৪০ তম িাকন রকয়কছ। 

৮৩. ভারকতর চন্দ্রযান-১ এর পাঠাকনা ছথবকত চাৌঁকদ েকলর সন্ধান পাওয়া 
গেল। িকল প্রান বা েীকবর অথস্তে থনথিত ভাকবই রকয়কছ এই থবশ্বাস আকরা 
গোরাকলা াল। 

৮৪. আন্টাথটষ োকত আথবষ্কার াল পৃথিবীর বাৃত্তম আকেয়থেথর অঞ্চল। এখ্াকন 
প্রায় ১০০ টির গবথশ আকেয়থেথর রকয়কছ। 

৮৫. ২৯ েমু লাই সমু ইৎোরলযাকন্ড থবকশ্বর দীর্ষতম াাৌঁটার থব্রে ‘ইউকরাপাব্রুে’ 
চালমু  াল। এটি লম্বায় ১,৬২০ িমু ট। 

৮৬. অন্ধ্রপকদকশর থতরুপথত ও থবেকয়ায়াড়া গত থগ্রন এয়ারকপাটষ  িাপন েরা 
াল। 

৮৭. থদথে গমকো গরলওকয় েকপষাকরশন থবকশ্বর মকধয প্রিম সিমু ণষভাকব থগ্রন 
গমকো গেশকনর তেমা গপল। থদথে গমকো থবকশ্বর মকধয তদকর্ষযর থনরীকখ্ ১২ 
তম। 



 

৮৮. উত্তরপ্রকদকশর বারানথসর থনেকট মমু র্লসরাই গরল গেশকনর নতমু ন নাম 
‘দীন দয়াল উপাধযায় গরল গেশন’ েরা াল। 

৮৯. ভারকতর প্রিম গাথল টযাথক্স চালমু  াল গবঙ্গালমু রুকত। 

৯০. ভারকতর প্রিম মাইকক্রা িকরে েকড় উঠকত চকলকছ ছথত্তশেকড়র রােধাথন 
রায়পমু কর। আর েকয়েথদকনর মকধয এর োে সিন্ন াকব। 

৯১. ১৩ আেে থবশ্ব স্বািয সিংিা গর্াকর্াণা েরল গসামাথলয়া গপাথলও মমু ক্ত 
গদশ। 

৯২. রাকেযর শাকরর রাস্তায় দকূর্াণ্মমু ক্ত ইকলথিে বাস। 

৯৩. গেরল সরোর ই-ওকয়ে থনয়ন্ত্রন প্রেে চালমু  েরল। 

৯৪. ১৩ অকটাবর থবর্ধ্িংসী র্ূথণষঝকড়র েবকল পকড় তথলকয় গেল পণযবাাী 
োাাে। মাঝসমমু কদ্র ঝড় ওঠায় থিথলথপকন্সর োকছ প্রশান্ত মাাসােকরই ডমু কব 
যায় োাােটি। দমু র্ষটনার পর থনকখ্াৌঁে ১১ েন ভারতীয় নাথবে। এমাকরর্ল্ 
োর নাকম োাােটির ওেন প্রায় ৩৩,২০৫ টন। গসথদন েভীর রাকতর থদকে 
এেটি থবপদসিংকেত আকস োাােটি গিকে। থিথলথপকন্সর উত্তর থদে গিকে 
২৮০ থেকলাথমটার পূকবষ যাথচ্ছল েলযানটি। ওই এলাোয় আরও থতনটি 
োাােও থছল। দমু র্ষটনার পর ১৫ েনকে উদ্ধার েরা ায়। থেন্তু ১১ েন 
ভারতীয় েমী থনৌঁকখ্াে াকয় থেকয়থছকলন। 

৯৫. থগ্রকস থমলল ৫৭ লে বছর পমু করাকনা মানব পাকয়র ছাপ। 

৯৬. প্রায় দমু  বছর মাাোকশ োটিকয় পৃথিবীকত থিরকলন নাসার মাাোিারী 
গপথে হুইটসন। 

৯৭. ভারকতর মমু ম্বাইকত ভারকতর প্রিম থবকদশ ভবন েকড় উঠল। 

৯৮. োমষাথনর ডমু ইসবাকেষ থবকশ্বর উচ্চতম বাথলর দমু েষ েকড় উঠল। 



 

৯৯. ২১ নকভম্বর খ্বর সিংগ্রা েরকত থেকয় পমু থলকশর গুথলকত প্রাণ াারান 
থত্রপমু রার সািংবাথদে সমু দীপ দত্ত গভৌথমে। 

১০০. আন্তেষ াথতে মকঞ্চ আকলা ছড়াল বািংলা। ৬২টি গদকশর ৫৫২টি প্রেকের 
মকধয গসরার থশকরাপা গপল মমু খ্যমন্ত্রী মমতা বকদযাপাধযাকয়র স্বকের প্রেে 
েনযাশ্রী। 

১০১. চলথত বছকরই থবকশ্বর সবকিকে বড় অনলাইন পরীোটি থনল ভারতীয় 
গরল। শনূযপদ থছল ১৮ াাোর। আকবদন েকরথছকলন প্রায় ৯২ লে পরীোিী। 
এরপরই পরীো পদ্ধথতকত স্বচ্ছতা আনকত অনলাইন পরীো গনওয়ার বযবিা 
েরা ায় গরকলর পে গিকে। আকবদনোরীকদর মকধয ওই রাউকন্ডর বাধা 
টপোকত গপকরথছকলন ২ লে ৭৩ াাোর েন। 

১০২. গুেরাকতর োদালা বদকরর নতমু ন নাম াল দীনদয়াল উপাধযায় বদর। 

১০৩. তাথমলনাডূর শ্রী থমনােী সমু দকরশ্বর মথদর ‘স্বচ্ছতা থা গসবা’ েমষসূথচর 
আওতায় ভারকতর সবকিকে স্বচ্ছ িাকনর তেমা গপল। 

১০৪. ২০১৭ সাকলর ভারকতর ধনীতম বযথক্ত মমু কেশ আম্বাথন। তাৌঁর গমাট 
সিথত্তর পথরমান ৩৮ থবথলয়ন মাথেষ ন ডলার। 

১০৫. থবকশ্বর দরবার গির ভারতীয় গসৌদকযষর েয়র্ধ্থন। ১৭ বছকরর প্রতীো 
গশকর্ থমস ওয়াকর্ল্ষ র মমু কুট উঠল মানমু র্ী থচোকরর মািায়। 

১০৬. এই প্রিম মথালা পাইলট গপল ভারতীয় গনৌবাথানী। থবমানচালে 
থাসাকব গযাে থদকলন উত্তরপ্রকদকশর শুভাঙ্গী স্বরূপ। 

১০৭. থবকশ্বর সবকচকয় থনরাপদ শার াল গটাথেও। 

১০৮. ২৬ গসকেম্বর অসকমর গুয়াাাটিকত থবকশ্বর উচ্চতম বাৌঁকশর মা দমু েষা 
ততথর েরা াল। 

১০৯. দথেন এথশয়ার প্রিম গরা-করা গিথর পথরকর্না গুেরাকট। 



 

১১০. এথশয়া বথক্সিং চযাথিয়নথশকপ গির গসানা থেতকলন গমথর। এই থনকয় 
পঞ্চমবার। ৩৫ বছকরর মথণপমু থর বক্সার িাইনাকল দাৌঁড়াকতই গদনথন দথেণ 
গোথরয়ার প্রথতবন্দ্বীকে। 

১১১. ২০১৭ সাকল থেদাথম্ব শ্রীোন্ত "কোটষ মযান অি থদ ইয়ার" এবিং  থপথভ 
থসন্ধমু  "কোটষ স ওকমন অি থদ ইয়ার" স্াকন ভূথর্ত াকলন। 

১১২. BCCI সথচন গতন্ডমু লোকরর ১০নিং োথসষকে অবসর থদল । অিষৎ এবার 
গিকে ভারতীয় দকলর গোকনা গখ্কলায়াড় আর ১০ নম্বর োথসষ পরকত পারকবন 
না। 

১১৩. . থডকসম্বর ২০১৮ সাকল বাঙাথলর থবখ্যাত থমথি  'রসকোো'র গদড়শতম 
'আথবষ্কারেয়ন্তী'। তাই এই উপলকেয রসকোোর আথবষ্কারে থাসাকব পথরথচত 
নবীনচন্দ্র দাস গে থনকয় এেটি েীবনীমলূে তিযথচত্র ততথর েরকবন থসদ্ধান্ত 
থনকয়কছন নথদতা রায়।. 

১১৪. প্রয়াত াকলন ১৭টি গ্রযান্ড স্ল্যাম থবেয়ী োনা গনাকভাটনা (৪৯) । 

১১৫. এে বছকর ১০টি গসঞ্চমু থর েকর থরথে পথন্টিং এর এে বছকর েরা ৯টি 
গসঞ্চমু থরর গরেডষ  ভাঙকলন থভরাট গোাথল। 

১১৬. গতকলঙ্গানার থবতীয় সরোরী ভার্া থাকসকব উদমু ষ কে স্বীেৃথত গদওয়া াল। 

১১৭. ওয়ার্ল্ষ  বমু ে অি গরেডষ - ২০১৮ সাল অনমু সাকর, থবকশ্বর সবষাথধে 
দশষনািী আসার অনমু সাকর ভারকতর প্রিম িাকন রকয়কছ অমৃতসকরর স্বণষমথদকর। 

১১৮. . থবকশ্বর গসরা ৫টি ধনী গদকশর তাথলো গিকে বাদ গেল থব্রকটন। 
থবশ্ব অিষনীথতকত নতমু ন ক্রম তাথলো এইরূপ- ১. আকমথরো(১৯.৪ টিথলয়ন 
ডলার), ২. চীন(১১.৯ টিথলয়ন ডলার), ৩. োপান (৪.৯ টিথলয়ন ডলার), 

৪. োমষাথন(৩.৭ টিথলয়ন ডলার) এবিং ৫. ফ্রান্স(২.৫৭ টিথলয়ন্ ডলার), 

৬. থব্রকটন (২.৫৬ টিথলয়ন ডলার)। ভারত রকয়কছ সপ্তম িাকন (২.৪ 
টিথলয়ন ডলার)। 



 

১১৯. মমু ম্বাইকয় ভারকতর প্রিম গুেল ক্লাউড প্ল্যাটিকমষর (GCP) সূচনা াল। 

১২০. থতবিকত থবকশ্বর উচ্চতম তারামণ্ডল (Planetarium) ততথর েরকত চকলকছ 
চীন। 

১২১. থবকশ্ব পযষটেকদর সিংখ্যার থবচাকর থবতীয় িাকন রকয়কছ তােমাল। 

১২২. ২০১৭ সাকল বযালন থড’ওর পমু রকার থেতকলন গরানাকর্ল্া। এই থনকয় ৫ 
বার বযালন থড'ওর (Ballon d'Or) গপকলন পতমু ষ থেে িমু টবল তারো থক্রথিয়াকনা 
গরানাকর্ল্া 

১২৩. Nationsl Capital Region (NCR) বা োতীয় রােধানী অঞ্চকল যমু ক্ত াল 
উত্তর প্রকদকশর ‘শামলী গেলা’।এই সিংযমু ক্তেরকনর িকল NCR- র অন্তভমু ষ ক্ত 
গেলার সিংখ্যা গবকড় দাৌঁড়াল ২৩টি। একদর মকধয াথরয়ানার ১৩টি, ৮টি 
উত্তরপ্রকদকশর এবিং ২টি রােিাকনর। 

১২৪. ২০১৭ সাকলর  অক্সকিাডষ  থডেশনাথরর বর্ষকসরা শব্দ থনবষাথচত াল 

"Youthquake"। 
১২৫. এেথদকনর আন্তেষ াথতে থক্রকেকট তৃতীয় ডাবল গসঞ্চমু থর েরার অনবদয 
নথের েড়কলন গরাথাত শমষা। তাৌঁর ঝমু থলকত রকয়কছ ২৬৪*, ২০৯, এবিং ২০৮। 

১২৬. সম্প্রথত সিংসকদ ঐথতাাথসে থতন তালাে থনথর্দ্ধ থবল পাশ াকয় গেল। 

১২৭. াথে ওয়ার্ল্ষ  লীকের োমষাথনকে াাথরকয় তৃতীয় িান গপকয় গব্রাে থেতল 
ভারতীয় (পমু রুর্) াথে দল। 

১২৮. প্রধানমন্ত্রী নকরন্দ্র গমাথদ থমকোরাকম অবথিত 'টমু ইথরয়াল েলথবদমু যৎ 
প্রেকে'র শুভ উকবাধন েরকলন। 

১২৯. েমু লথেেযাল সাকভষ  অি ইথন্ডয়ার থবজ্ঞানীরা অরুণাচল প্রকদকশ এে নতমু ন 
প্রোথতর সবমু ে রকঙর বযাকঙর সন্ধান গপকলন, নামেরণ েরকলন- ওকডারানা 
অরুনাচকলনথসস। 



 

১৩০. প্রায় থতন দশে ধকর ৫৩ বার গস্বচ্ছায় রক্তদাকনর েনয 'ইথন্ডয়ান 
গসাসাইটি ির ব্লাড োন্সথিউসন এন্ড ইথমউকনাকামাকটালথে” েতৃষ ে স্াথনত 
াকলন ভারকতর ে্মু -ো্ীকরর ডাক্তার থেরণ শমষা। 

১৩১. লাোবীকপ ভারকতর মকধয প্রিম "থস থব্রে রানওকয়" থনমষাণ াকত 
চকলকছ। 

১৩২. বতষ মাকন থবকশ্বর ধনীতম গদশ োতার। োতাকরর মািাথপছমু  আকয়র 
থনথরকখ্ প্রিম িান অথধোর েকরকছ। 

১৩৩. োপাকনর থবজ্ঞানীরা চাৌঁকদর মাটিকত সমু ড়কঙ্গর সন্ধান গপকলা। 

১৩৪. থবজ্ঞানীরা থবকশ্বর সবকিকে প্রাচীন েযালাথক্স আথবষ্কার েরকলন। 

 


