
 
পি�মব� কাের� অ�ােফয়াস� ২০১৭ 

 

 
 
পি�মব� কাের� অ�ােফয়াস� (জানয়ুাির,২০১৭): 
 
★ পয�টন িবকােশ নয়া '�হাম �� নীিত' �তির করেছ রাজ� ; জানােলন রাজ� পয�টন ম�ী। (January) 
 
★ হলিদয়ােত 'বাংলা তথ��যুি� পাক� ' এর উে�াধন করেলন মখু�ম�ী মমতা ব�ানাজ�। (January) 
 
★ বাংলার দীঘ�তম WiFi যু� সড়ক হল িব� বাংলা সরণী। (January) 
 
★ বধ�মােন মা� উৎসেবর সূচনা করেলন মখু�ম�ী মমতা ব�ানাজ�। (January) 
 
★ �কালকাতায় �দেশর �থম বােয়াগ�াস চািলত বাস চালরু িস�া� িনল রাজ� পিরবহন দ�র। (January) 
 
★ ঐিতহ�শালী ��রিশ� িহেসেব বাংলার শীতলপা� �ক �ীকৃিত িদল ইউেনে�া। (January) 
 
★ �দেশর �থম আিথ�ক ও আইিন পিরেষবার হাব �তির হে� �কালকাতার িনউটাউেন। (January) 
 
★ তৃতীয় িব� ব� বািণজ� সে�লন অনিু�ত হল। (January) 
 
★ উ�রবে�র �ব�ল সাফাির পােক�  চাল ুহল টাইগার সাফাির। (January) 
 
★ দািজ� িলং এ ৪ � ��িকং �ট চালরু িস�া� িনল রাজ�। (January) 
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পি�মব� কাের� অ�ােফয়াস� (�ফ�য়াির, ২০১৭): 
 
★ বাংলার জন� নতুন �লােগার পিরক�না করেছ রাজ� সরকার। (February) 
 
★ কািল�ংেক পি�মবে�র ২১তম �জলা িহেসেব �ঘাষণা করেলন মখু�ম�ী মমতা ব�ানাজ�। (February) 
 
★ জলাভূিম সংর�েণ 'িদ ই� কলকাতা ওেয়টল�া� অ�ােম�েম� িবল-২০১৭' আনেছ রাজ� সরকার। (February) 
 
★ রােজ� আরও ৩ ল� একর জিম �সচ �কে� যু� হল। (February) 
 
★ ৩ � নতুন পুিলশ �জলা -- কাক�ীপ, ডায়ম�হারবার, বা�ইপুর -- গড়ার িস�া� িনল রাজ�। (February) 
 
★ জাতীয় সড়েকর ধাের ‘টু�ির� অ�ািমিন� �স�ার’ বা ‘পয�টক সুবে�াব� �স�ার’ গড়ার িস�া� িনল রাজ�। 
(February) 
 

পি�মব� কাের� অ�ােফয়াস� (মাচ� , ২০১৭): 
 
★ ইি�য়া ি�ল িরেপাট�  ২০১৭ : '১৮-২১ বছেরর মেধ� িনেয়ােগর �যাগ� �াথ�' িবভােগ �থম পি�মব� ; 'িনেয়ােগর 
�যাগ� মিহলা' িবভােগ �দেশর �সরা শহর �কালকাতা। (March) 
 
★ হািতর গিতিবিধ জানেত বাঁ�ড়ােত চাল ুহল �মেসজ পিরেষবা ; ৯০১৫১৮১৮৮১ ন�ের এক� িমসড কল ক�ন, 
�মেসেজর মাধ�েম হািতর গিতিবিধ জানােনা হেব। (March) 
 
★ িবল�ু�ায় সুগ�ী ধান চাষ �সাের উেদ�াগী রাজ� কৃিষ দ�র। (March) 
 
★ রাজ� সরকােরর আেলা� �ক� ; সরকাির অিফেসর ছােদ বসেছ �সালার প�ােনল। (March) 
 

পি�মব� কাের� অ�ােফয়াস� (এি�ল, ২০১৭): 
 
★ ঝাড়�ামেক পি�মবে�র ২২ তম �জলা িহেসেব �ঘাষণা করেলন মখু�ম�ী মমতা ব�ানাজ�। (April) 
 
★ পি�ম বধ�মানেক পি�মবে�র ২৩ তম �জলা িহেসেব �ঘাষণা করেলন মখু�ম�ী মমতা ব�ানাজ�। (April) 
 
★ ম�ুটমিণপুেরর উ�য়েন 'ম�ুটমিণপুর উ�য়ন পষ�দ' গঠন করল রাজ� পুর ও নগেরায়� দ�র। (April) 
 
★ বধ�মােন িমি� হােবর উে�াধন করেলন মখু�ম�ী মমতা ব�ানাজ�। (April) 
 
★ িবধান িশ� উদ�ােন অনিু�ত হল '�জব কৃিষ �মলা'। (April) 
 
★ রােজ�র একশ�ৃ গ�ােরর জন� নতুন ২ � পাক�  গড়েছ রাজ� বন দ�র। (April) 
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★ �দেশর বহৃ�ম কয়লা খিন বীরভূেমর �দউচা-পাঁচািম খিন �থেক কয়লা �তালার �ক�� একাই �পায়ণ করার 
দািয়� �পল পি�মব�। (April) 
 
★ �দেশর মেধ� কৃিষজ পণ� উৎপাদেন �থম �ান অজ� ন করল পি�মব�। �ক�ীয় সরকােরর কৃিষ কম�ন পুর�ার 
�পল রাজ�। এই িনেয় পাঁচবার পুর�ার �পল পি�মব�। (April) 
 
★গ�া বে� হলিদয়া �থেক ফারা�া পয�� চাল ুহেব ওয়াটার ট�াি�, জানাল রাজ�। (April) 
 
★ সুবন�েরখা নদীর বাঁেধর ঢােল চা বাগান �তির করেছ ঝাড়�াম �জলা। (April) 
 
★ �নপাল, ভুটােন ১০০০ �মগাওয়াট িবদ�ুৎ সরবরাহ করেব বাংলা। (April) 
 
★ বাঁ�ড়ার রাইপুের কাঁসাই নদীর ওপর সবজু �ীপেক ইেকা টু�িরজম হট�ট করার পিরক�না িনল রাজ� পয�টন 
দ�র। (April) 
 
★ বাংলার সুগ�ী কােলা চাল আ�জ� ািতক বাজাের র�ািনর পেথ। (April) 
 
★ নদীয়ার ফুিলয়ােত �তির হেব রােজ�র �থম ধান িমউিজয়াম, �ঘাষনা করল রাজ� সরকার। (April) 
 

পি�মব� কাের� অ�ােফয়াস� (�ম, ২০১৭): 
 
★ একমা� ভারতীয় পাক�  িহেসেব World Urban Park এর তকমা �পল �কালকাতার িনউটাউেনর �কৃিত তীথ� বা 
ইেকা পাক� । (May) 
 
★ সবজু র�নােব�েন িডিজটাল ব�ব�া চাল ুহেত চেলেছ রােজ�। (May) 
 
★ দীঘা উপ�েল �ম�াসমান ঝাউবন সংর�েন নতুন ঝাউবন �তিরর পিরক�না িনল দীঘা-শংকরপুর উ�য়ন 
পষ�দ। (May) 
 
★ পু�িলয়ার অেযাধ�া পাহােড় গেড় �তালা হেব রােজ�র �থম �� ও সবজু িবদ�ুৎ �ক�। (May) 
 
★ দািজ� িলং এ Rainwater Harvesting Project গড়েত উেদ�াগী রাজ�। (May) 
 
★ পি�মা�েলর �জলা�িলেত ফলচােষর �ক� িনে� রাজ� সরকার। (May) 

 
পি�মব� কাের� অ�ােফয়াস� (জনু, ২০১৭): 
 
★ �গিলর �রামপুের শী�ই িস� হাব �তির করা হেব, জানাল রাজ� সরকার। (June) 
 
★ �গিলর চ�ননগের �তির হেব লাইট হাব, জানাল রাজ� সরকার। (June) 
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★ রােজ� ২০১৬-১৭ সােলর িশে�াৎপাদন সূচক বিৃ� �পেয় ৬.৬% হেয়েছ। General Industrial Production 
বিৃ� �পেয় ৬.৯৭% হেয়েছ। (June) 
 
★ টাইগার িহেল পয�টন হাব গড়েব রাজ�, �ঘাষণা করেলন মখু�ম�ী মমতা ব�ানাজ�। (June) 
 
★ িমলন �মলায় 'আম উৎসব' এর সূচনা হল। (June) 
 
 

পি�মব� কাের� অ�ােফয়াস� (জলুাই, ২০১৭): 
 
★ সারা �দেশ ন�ূনতম সেদ�াজাত িশ� মতুৃ�র হাের ি�তীয় �ােন পি�মব� ; মতৃ�হার ২৬/১০০০। (July) 
 
★ সু�রবন সহ রােজ�র িবি�� জনপদ নদী�ীপ �িলেত �সৗর িবদ�ুৎ এর ব�ব�া করেব রাজ�, জানাল রাজ� িবদ�ুৎ 
দ�র। (July) 
 

পি�মব� কাের� অ�ােফয়াস� (আগ�,২০১৭): 
 
★ ব�পাত �থেক সাবধানতা অবল�েনর িনেদ� িশকা িদল রাজ� সরকার। (August) 
 
★ পূব� �মিদনীপুেরর ময়নােত রােজ�র বহৃ�ম িফশাির হাব গেড় �তালা হে�। (August) 
 
★ কৃষকেদর জন� 'মা�র কথা' �মাবাইল অ�াপস চাল ুকরল রাজ� সরকার। (August) 
 
★ সু�রবন অ�েলর মিহলােদর �িনভ� র কের তুলেত ‘সু�িরনী’ �ক� চাল ুকরল পি�মব� সরকার। (August) 
 
★ সু�রবন অ�েলর িবিভ� �ীপ�িলর মেধ� সংেযাগ �াপেনর জন� আরও পাঁচ� �সতু িনম�াণ করার িস�া� িনল 
রাজ� সরকার। আগামী পাঁচ বছেরর মেধ� এই িনম�াণ কাজ �শষ হেব। (August) 
 
★ GI �ীকৃিত �পল বধ�মােনর �গািব�েভাগ ধান। (August) 
 
★ ডাল ও �তলবীজ উৎপাদন বিৃ� �পল পি�মবে�। ২০১৬-১৭ সােল ডাল ও �তলবীজ উৎপাদন হেয়েছ যথা�েম 
৩.৩৬ ও ৯.১২ ল� �মি�ক টন। (August) 
 

পি�মব� কাের� অ�ােফয়াস� (�সে��র, ২০১৭): 
 
★ রাজ� সরকােরর উেদ�ােগ পু�িলয়া, বাঁ�ড়া ও ঝাড়�াম �জলােত আলফানেসা আমচাষ �ক�। (September) 
 
★ মাছ র�ািনর উ�িতেত দীঘােত িহমঘর �তির করেব রাজ� সরকার। (September) 
 
★ পিরেবশ িনেয় নাগিরক সেচতনতা বািড়েয় তুলেত বই �কাশ করল রাজ� পিরেবশ দ�র। কলকাতা পুরসভায় 
‘পিরেবেশর তের সকেল আমরা’ বই� �কাশ কেরন পিরেবশম�ী তথা কলকাতার মহানাগিরক। (September) 
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★ রােজ�র নাম বদেল ‘বাংলা’ রাখার িস�াে� িসলেমাহর িদল রাজ� মি�সভা। (September) 
 
★ �মিরন অ�ােকািরয়াম ও গেবষণা �ক� (MARC) খুব শী�ই গেড় �তালা হেব দীঘােত। (September) 
 
★ পয�টকেদর পাশ থাকেত বীরভূেম চাল ুহল ‘রাঙামা�’ �হ�লাইন অ�াপস। (September) 
 
★ গাছ লাগােত ও দ�ক িনেত 'ত� িম�' �ক� চাল ুকরল রাজ�। (September) 
 
★ রাজ� বন দ�েরর উেদ�ােগ আগামী নেভ�র মাস �থেক রাজ� জেুড় বাঘ ও অন�ান� �াণীর গণনা �� করা হেব। 
(September) 

 
পি�মব� কাের� অ�ােফয়াস� (অে�াবর, ২০১৭): 
 
★ গ�ায় ২� (শাি�পুর-কালনা & বজবজ-ফুেল�র) এবং অজয় নেদ ১� (�ক�িুল) �সতু �তির করেব রাজ� সরকার। 
(October) 
 
★ জাপােন র�ািনর পেথ বাংলার ল�া, জানাল কৃিষ িবপণন দ�র। (October) 
 
★ পুেনর ন�াশানাল ই���উট অফ ভাইেরালিজ এর সহেযািগতায় এবার রােজ� �তরী হেব ভাইরাস গেবষণা �ক� ; 
জানােলন মখু�ম�ী মমতা ব�ানাজ�। (October) 
 
★ মানষু-হািত সংঘাত এড়ােত রাজ� বন দ�র অত�াধুিনক য�পািত স�িলত চার� �াক -- 'ঐরাবত' চালােনা �� 
করল উ�রবে�। (October) 
 
★ উ�রবে�র খেয়রবািড়েত �লপাড�  সাফাির পাক�  �তির করেব রাজ� বন দ�র। (October) 
 

পি�মব� কাের� অ�ােফয়াস� (নেভ�র, ২০১৭): 
 
★ �পা�রকামী (Transgender) �দর সুমাির ও �ভাটার কাড�  �দান করেব রাজ�। (November) 
 
★ িত�া ক�ানােল ১০ �মগাওয়ােটর �সৗরিবদ�ুৎ �কে�র অনেুমাদন িদল রাজ�। (November) 
 
★ বাংলায় অ�েদ�শীয় মৎস�চাষেক আরও উ�ত করেত �রাডম�াপ �তরী করেছ রাজ� সরকার। (November) 
 
★ রাজ� প�ােয়ত ও �ােমা�য়ন দ�র স�িত িকছু �জলায় জীিবকা উ�িতর জন� ওয়াটারেশড িভি�ক উেদ�াগ �� 
কেরেছ। (November) 
 
★ ‘আইিপিপএআই পাওয়ার অ�াওয়াড� স’ অন�ুােন ২� পুর�ার �পল রাজ� িবদ�ুৎ পষ�দ। 
রাজ� সরকােরর অধীন� এই সং�া� ‘ইউ�িল� অ�ািচিভং ইেলি�িফেকশন অফ আন-ইেলি�ফােয়ড হাউসেহা�স’ ও 
‘ইেনােভশন’ িবভােগ �সরার িশেরাপা িজেত �নয়। 
‘ইেনােভশন’ িবভােগ ‘ইেনােভশন ইন এনািজ�  ��ােরজ � হাইে�া ��ােরজ’ �কে�র জন� �সরার িশেরাপা পায় িবদ�ুৎ 
পষ�দ। ১.৭৮�কা� �াহকেক ২৪X৭ িনরবি�� িবদ�ুৎ �যাগান �দওয়ার �ীকৃিত ��প এই পুর�ার। (November) 
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পি�মব� কাের� অ�ােফয়াস� ২০১৭ 

 
★ রাজ� সরকােরর উেদ�ােগ �ু� ও মাঝাির িশে�র জন� উেদ�াগপিতরা জিমর বিুকং করেত পারেবন অনলাইেন। ‘ইস 
অফ ডুইং িবজেনস’ �কে�র আওতায় এই আেবদন করেত পারেবন। (November) 
 
★ রােজ�র �থম ফিসল পাক�  �তির হে� বীরভূেমর ইলামবাজাের। (November) 
 
★ জলপথ পিরবহণ উ�য়েন নতুন ৮� �রাল-অন-�রাল-অফ (�রােরা) পিরেষবা চাল ুকরেত চেলেছ রাজ� সরকার। 
এ�িল হল -- বধ�মােনর বািলয়া -মিুশ�দাবােদর লালেগালা, 
বধ�মােনর কােটায়া – নিদয়ার ব�ভপাড়া, �গিলর �ি�পাড়া -নিদয়ার শাি�পুর, �গিলর বলাগড় -নিদয়ার 
পায়রাডাঙা, �গিলর চ�ননগর -উ�র ২৪ পরগনার জগ�ল, হাওড়ার বাউিড়য়া -দি�ণ ২৪ পরগনার বজবজ, পূব� 
�মিদনীপুেরর ন�ী�াম -হলিদয়া, এবং দি�ণ ২৪ পরগনার কাক�ীপ-কচুেবিড়য়া। (November) 
 
★ পাহােড় িরি�ক, নাগরাকাটা, রগন,ু িমিরক �ভৃিত �ােন জলিবদ�ুৎ �ক� গড়ার পিরক�না িনে� রাজ�। 
(November) 
 
★ রাজ� জেুড় �থম রাজ�-প� বাঘেরাল সমী�া �� হল। (November) 
 
★ উ�রবে� বন�া িনয়�েন মা�ার ��ান �হণ করেছ রাজ�। (November) 
 
★ রােজ� িডেমর উৎপাদন বাড়ােত কল�ানী ও বাঁ�ড়ার বড়েজাড়ােত ৬০ �কা� ব�েয় দ�ু খামার গড়েছ রাজ�। 
(November) 
 
★ সু�রবনেক শী�ই �জলা �ঘাষণা করা হেব, �গাসাবােত বলেলন মখু�ম�ী মমতা ব�ানাজ�। (November) 
 

পি�মব� কাের� অ�ােফয়াস� (িডেস�র, ২০১৭): 
 
★ বিসরহাটেক শী�ই �জলা �ঘাষণা করা হেব, বলেলন মখু�ম�ী মমতা ব�ানাজ�। (December) 
 
★ বাঁ�ড়ার জয়পুর �মলা উপলে�� দঃ বে� �� হল হািত সাফাির। (December) 
 
★ গ�মারা জাতীয় উদ�ােন �� �দেশর �থম বন��াণ সাথী �ক� ; �সৗজেন� পি�মব� সরকার। (December) 
 
★ হলিদয়ােত �� হে� �করালার অিত ি�য় কািরমীন মােছর চাষ। (December) 
 
★ কােলানিুনয়া ও রাঁধুিনপাগল চােলর জন� িজআই তকমা চাইেত উেদ�াগী রাজ� সরকার। (December) 
 
★ সু�রবেন ম�ানে�াভ বনসৃজেন িবগত ৪ বছের ৭২২১ িবঘা জিমেত নতুন বনসৃজন, �সৗজেন� রাজ� সরকার। 
(December) 
 
★ পি�মা�েল খরা �থেক �ি� িদেত রাজ� সরকােরর ঊষরমিু� �ক� চাল ুহল। (December) 
 
★ সু�রবেনর বন��াণ, ঐিতহ�পূণ� বাদাবনেক সুর�াবলেয়র মেধ� �রেখ তার বাইেরর �ীপা�ল, সম�ু �সকতেক 
সািজেয় িব�মােনর পয�টন গেড় তুলেত চেলেছ পি�মব� সরকার। (December) 
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★ রাজ� বন দ�েরর �সৗজেন� আিলপুরদয়ুােরর ব�া টাইগার িরজাভ�  �পেত চেলেছ আরও ১২� রেয়ল �ব�ল 
টাইগার। এই ১২� বাঘ আসেব অসেমর জ�ল �থেক। (December) 
 
★ ১০০ িদেনর কােজর �কে� বাঁ�ড়ায় িবরাবতী নদীেক পুন��ীিবত করেব রাজ� সরকার। (December) 
 
★ ধান আরও �বিশ িদন সংর�েণ রােজ� হেব ৫ আধুিনক ‘সাইেলা’ ; জানােলন রােজ�র খাদ�ম�ী। (December) 
 
★ �কাচিবহার �জলার চকচকা ই�াি�য়াল এে�েট ২৫� নতুন এমএসএমই ইউিনট গড়েছ রাজ� সরকার। 
(December) 
 
★ দীঘা, তাজপুর, ম�ারমিণ ও শংকরপুের আেয়ািজত হল বাংলার �সকত উৎসব। (December) 
 
★ হারােনা �জািতর ধানচাষ িফিরেয় সু�রবেনর �ীেপ সবজু িব�ব। (December) 
 
★ �কামল ধােনর মেধ� এ রােজ� অঘনী �বাড়া এবং মা�ির নােম দ�ু �জািতর চাষ হে� ; �সৗজেন� রাজ� সরকার। 
(December) 
 
★ পু�িলয়ার অেযাধ�া পাহােড় �ছৗ মেুখাশ �মলা ; উৎসাহী পয�টকমহল। (December) 
 
★ �থম অসামিরক বাঙািল িহেসেব স�ম শ�ৃ জয় করেলন সত��প িস�া�। (December) 
 
 
�লখকঃ অিরিজৎ িসংহ মহাপা� (সহেযাগী স�াদক, িমশন িজও�ািফ ইি�য়া)  
কিপরাইটঃ ©িমশন িজও�ািফ ইি�য়া । 
 

Website: www.missiongeographyindia.in 
Facebook Page: 
www.facebook.com/missiongeographyindia 
Facebook Group: Mission Geography  
Twitter: www.twitter.com/mgioffical 
Instagram: www.instagram.com/missiongeographyindia  
Email: mgi.helpline@gmail.com  
Mobile: 9735337699 
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িমশন িজও�ািফ ইি�য়া  
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