
 
িফের �দখা ২০১৭: িব� 

★ ইে�ােনিশয়া ও িস�াপুেরর িব�ানীরা আিব�ার করেলন ২০১২ সােলর আ�ামান-সুমা�া অ�েল ভূিমকে�র ফেল 
ভারত মহাসাগেরর �হায়ারটন �বিসেন ১০০০ িকিম দীঘ� এক� নতুন চু�িতযু� পাত সীমা� �তির হেয়েছ, যা 
ভিবষ�ৎ-এ িব�ংসী ভূিমক� ঘটােত পাের। (January)  
 
★ জাপােনর �তােহা� িব�িবদ�ালেয়র িব�ানীরা দাবী করেলন িসিলকন (Si) হল পৃিথবীর অ�ঃেক�ম�েলর 'িমিসং 
এিলেম�'। পৃিথবীর অ�ঃেক�ম�ল ৮৫% �লাহা, ১০% িনেকল ও ৫% িসিলকন �ারা গ�ত। (January) 
 
★ দঃ আেমিরকার �প�েত ভয়াবহ বন�া ; মতৃ ১৫০+ ; ১০ ল� মানষু �িত��। (January) 
 
★ ওিশয়ািনয়ার পাপুয়া-িনউিগিনেত ৭.৯ মা�ার ভূিমক� ; মতৃ ৩। (January)  
 
★ দঃ আেমিরকার িচিলেত দাবানল ; মতৃ ১১। (January) 
 
★ বছেরর �থম উ�াবিৃ� -- �কায়া�াি�ডস উ�াবিৃ� ; ২০১৭ সােলর সব�ািধক মা�ার উ�াপাত। (January) 
 
★ NASA কতৃ� ক USA এর 'Atlas-V' এর সফল উৎে�পণ। (January) 
 
★ ২০১৭ সােল সবেচেয় �বিশ উপ�হ উৎে�পণ কেরেছ - USA ২৯ � (সফল ২৯ �)। ি�তীয় - রািশয়া ২০ � 
(সফল ১৯ �) ; তৃতীয় - চীন ১৮ � (সফল ১৬ �)। ভারেতর �ান প�ম - ৫ � (সফল ৪ �)। (January - 
December) 
 
★ িজরকন অধ�য়ন কের দঃ আি�কার একদল গেবষক ভারত মহাসাগেরর মিরশাস �ীেপর কােছ এক� িনমি�ত 
মহােদশ -- 'Mauritia' আিব�ার করেলন। (February) 
 
★ IODP ও JOIDES এক অিভযােন গেবষকরা দঃপঃ �শা� মহাসাগের িনমি�ত মহােদশ 'Zealandia' এর 
উপি�িত িনি�ত করেলন। ৪৯ ল� বগ�িকিম আয়তেনর এই িনমি�ত মহােদেশর ৯৪% সম�ু তলেদেশর িনেচ রেয়েছ 
; িনউিজল�া� ও িনউ ক�ািলেডািনয়া হল দশৃ�মান উি�ত অংশ। (February) 
 
★ আফগািন�ান ও পািক�ােন �বল তুষার ধস ; মতৃ ১৫৬+। (February) 
 
★ ১১ই �ফ�য়াির আংিশক চ��হণ ; এিশয়া, ইউেরাপ, আেমিরকা ও আি�কা �থেক দশৃ�মান। (February) 
 
★ ২৬�শ �ফ�য়াির আংিশক সূয��হণ ; দঃ আেমিরকা ও দঃপঃ আি�কা �থেক দশৃ�মান। (February)  
 
★ ভারেতর ISRO এক� উৎে�পেকর মাধ�েম একই সােথ ১০৪ � উপ�হ মহাকােশ সফলভােব উৎে�পণ কের, 
একই সােথ সবেচেয় �বিশ উপ�হ সফল উৎে�পেণর িব�েরকড�  করল। এই �কে� ভারেতর Cartosat-2D উপ�হও 
উৎে�পণ করা হয়। (February) 
 
★ অ��েদেশর �কা�লাম �জলার Kovvada উপ�েলর সম�ুগেভ�  ৩� নতুন ক�ািনয়ন আিব�ার করল 
'CSIR-NIO'। ২.৩ �কা� বছর পুরােনা নদীব�ব�ার ফেল এ�িল �তির বেল মেন করা হে�। ১৯৬৩ সােল �শষবার 
িবশাখাপ�নম উপ�েল এই�প ক�ািনয়ন আিব�ৃত হেয়িছল। (March) 
 
★ �া�ীয় ঘূিণ�ঝড় 'Debbie' এর তা�ব পঃ অে�িলয়ােত ; মতৃ ১৪। (March) 
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★ �া�ীয় ঘূিণ�ঝড় 'Enawo' এর তা�ব মাদাগা�াের ; মতৃ ৮১+, িনেখাঁজ ১৮। (March) 
 
★ NASA কতৃ� ক USA এর 'Delta-IV' এর সফল উৎে�পণ। (March) 
 
★ ভারেতর আসােম ১ম 'নমািম ��পু�' নদী উৎসেবর সূচনা। এ� আসােমর �থম নদী উৎসব। আেয়াজক আসাম 
সরকার। (March-April) 
 
★ দঃ আেমিরকার কলি�য়ার �মােকায়া(Mocoa) �ত কাদা�বাহ ; মতৃ ২০০+। (April) 
 
★ চীন কতৃ� ক 'Tianzhou-I' কােগ�া ��স�াফেটর সফল উৎে�পণ। (April) 
 
★ ৩০ তম আিসয়ান সে�লন িফিলপাইনেসর �মে�া ম�ািনলােত অনিু�ত হল। (April) 
 
★ ভারেতর জ�ু ও কা�ীর রােজ� জ�ু-�নগর জাতীয় সড়েকর ওপর '�চননািন-নাশির' বা 'পাটিনটপ' নামক সড়ক 
সুড়� (Road Tunnel) উে�াধন করেলন �ধানম�ী নের� �মাদী। এ� ভারেতর দীঘ�তম সড়ক সুড়�পথ ; �দঘ�� 
৯.২৮ িকিম। (April) 
 
★ আেমিরকা যুু�রাে�র ক�ািলেফািণ�য়ায় িব�ংসী দাবানল ; মতৃ ৪৬+ ; ৫৫৯০ বগ�িকিম এলাকা দাবানেলর �ােস। 
(April-December) 
 
★ �ল�ােত �বল বিৃ�পাত, বন�া ; মতৃ ২১৩+। (May)  
 
★ ঘূিণ�ঝড় 'Mora' এর তা�ব ভারত, বাংলােদশ, �লংকা, মায়ানমাের ; মতৃ ১৩৫+। (May) 
 
★ ভারেতর ISRO কতৃ� ক 'সাউথ এিশয়া স�ােটলাইট' বা GSAT-9 উপ�হ মহাকােশ সফলভােব উৎে�িপত হল। 
(May)  
 
★ ৪৩ তম G-7 সািমট অনিু�ত হল ইতািলর িসিসিলর টাওরিমনা শহের। (May) 
 
★ NASA কতৃ� ক USA এর 'Falcon Full Thrust' এর সফল উৎে�পণ। (May) 
 
★ চীেন �বল বন�া ; মতৃ ২০৩+। (June) 
 
★ বাংলােদেশ ভূিম�স ; মতৃ ১৫২+। (June) 
 
★ ভারেতর �জরােট বষ�াকালীন �বল বন�া ; মতৃ ২২৪+। (June-July)  
 
★ ভারেতর ISRO কতৃ� ক GSAT-19 এর সফল উৎে�পণ। এ�ই ভারেতর মা� �থেক ভারীতম রেকট (GSLV 
Mk.III) ও উপ�েহর সফল উৎে�পণ। উৎে�পেণর সময় ওজন ৩১৩৬ �কিজ। (June) 
 
★ ভারেতর ISRO কতৃ� ক GSAT-17 এর সফল উৎে�পণ। এ�ই আজ পয�� ভারেতর ভারীতম উপ�হ। 
উপ�হ�র ওজন ১৪৮০ �কিজ। (June) 
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★ ২০১৭ িজ-২০ সে�লন অনিু�ত হল জাম�ািনর হ�ামবাগ� শহের। (July)  
 
★ ি�েটেনর এিডনবাগ� িব�িবদ�ালেয়র গেবষকব�ৃ পৃিথবীর বহৃ�ম আে�য় অ�ল আ�াক� �কার -- West 
Antarctic Rift System আিব�ার করেলন। িব�ানীরা ৩৫০০ িকিম দীঘ� এই অ�েল পূেব�র ৪৭ � আে�য়িগিরর 
পাশাপািশ নতুন ৯১ � সি�য় আে�য়িগিরর স�ান �পেয়েছন। (August) 
 
★ USA এর রাইস িব�িবদ�ালেয়র গেবষকরা দঃ আেমিরকার ই�েয়ডর উপ�েল গ�ালােপাগাস �ীেপর পি�েম 
এক� নতুন �ু� পাত (Micro Plate) -- 'মালেপেলা পাত' আিব�ার করেলন। িবগত এক দশেক এই �থম �কােনাও 
নতুন �ু� পাত আিব�ৃত হল। এ� ৫৭তম আিব�ৃত �ু� পাত। (August) 
 
★ USA এর �টকসােস হািরেকন হােভ� র তা�ব, �বল বন�া, মতৃ ৭৭ ; িবগত ৫০ বছের এ�ই �টকসােস সবেচেয় 
শি�শালী হািরেকন। (August) 
 
★ িসেয়রা িলওেনর রাজধানী ি� টাউেন বন�া ও ভূিম�েস মতৃ ৩১২, গৃহহীন ২০০০+। (August) 
 
★ ভারত, বাংলােদশ ও �নপােল বন�া ; মতৃ ১২০০ ; �ায় ৪ �কা� মানষু �িত��। (August) 
 
★ আি�কার গন�জাত�ী কে�ােত ধস ; মতৃ ১৭৪। (August) 
 
★ ৭ ই আগ� আংিশক চ��হণ ; ইউেরাপ, আি�কা, এিশয়া ও পঃ অে�িলয়া �থেক দশৃ�মান। (August) 
 
★ ২১ �শ আগ� পূণ��াস সূয��হণ ; আেমিরকা যু�রা� �থেক দশৃ�মান। (August)  
 
★ চীেন ৭.০ মা�ার ভূিমক� ; মতৃ ২৫। (August) 
 
★ ভারেতর িবহাের �বল বন�া ; মতৃ ৫১৪। (August) 
 
★ পােস�ইডস উ�াবিৃ�। (August) 
 
★ সাউদা�টন িব�িবদ�ালয় (ি�েটন) এর গেবষকরা দাবী করেলন, ৫৬ িমিলয়ন বছর পূেব� পৃিথবীেত ঘটা ব�াপক 
��াবাল ওয়ািম�ং ঘটনার কারন হল আে�য়িগির �থেক উদিগরত কাব�ন-ডাই-অ�াইড। (September) 
 
★ ভারেতর ক�ািবেনট কিম� ফর ইেকানিমক অ�ােফয়াস� (CCEA) পিল অববািহকা অ�েল 2D ভূক�ীয় সমী�ার 
অনেুমাদন িদল। 'OIL' ও 'ONGC' ভারেতর ২৪ � রােজ�র পিল অববািহকা অ�েল এই সমী�া চালােব, যা 
২০১৯-২০ সােল �শষ হেব। (September) 
 
★ নবম BRICKS Summit অনিু�ত হল চীেনর িজয়ােমন শহের। (September) 
 
★ হািরেকন ইরমার দাপেট আেমিরকা যু�রা� ও ক�ািরিবয়ান অ�ল িবপয�� ; গত এক দশেক এ�ই সবেচেয় 
িব�ংসী আটলাি�ক ঝড়। (September) 
 
★ মধ� �মি�েকােত ৭.১ মা�ার ভূিমক� ; মতৃ ৩৭০। (September) 
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★ চতুথ� BIMSTEC সািমট (২০১৭) �নপােল অনিু�ত হল। (September) 
 
★ �মি�েকার িচয়াপেস ৮.২ মা�ার ভূিমক� ; মতৃ ৯৮। (September) 
 
★ NASA এর Cassini মহাকাশযান শিন �েহর বায়ুম�েল িদল মরণ ঝাঁপ ; ১৯ বছেরর ঐিতহািসক অধ�ােয়র 
সমাি� ঘটল। (September) 
 
★ NASA কতৃ� ক USA এর 'Atlas-V' এর সফল উৎে�পণ। (September) 
 
★ ভারেতর �জরােট নম�দা নদীর ওপর সদ� ার সেরাবর জলাধার উে�াধন করেলন �ধানম�ী নের� �মাদী। 
(September) 
 
★ হািরেকন মািরয়ােত িবপয�� �ডািমিনকান িরপাবিলক এর আেরনেসা ; �বল বন�া। পুেয়েত� া িরেকােত এর �ভােব 
মতৃ ৬৪ ; িবদ�ুৎ ব�ব�া িবপয��। (September)  
 
★ আেমিরকা যু�রাে�র ��ািরডা রাজ� িব�িবদ�ালেয়র গেবষকব�ৃ ভারতীয় �ী�কালীন �মৗসুিম বায়ু (Indian 
Summer Monsoon) িনেয় পূব�াভাস িদেত নতুন উ�ত য� আিব�ার করেলন। এেত বিৃ�পােতর হার িদেয় 
ভারতীয় �ী�কালীন �মৗসুিম বায়ুর �ািয়� ব�াখ�া করা হেব। (October) 
 
★ আেমিরকা যু�রাে�র ক�ািলেফািন�য়ােত দাবানল ; মতৃ ৪৩। (October) 
 
★ আি�কার িজ�ােবােয়েত �বল বিৃ�পাত, বন�া ; মতৃ ২৫০+। (October)  
  
★ NASA এর OCO-2 উপ�হ তথ� পাঠােনা �� করল। পৃিথবীর বায়ুম�েলর কাব�ন-ডাই-অ�াইড িনেয় এই 
উপ�হ গেবষণা করেছ। (October) 
 
★ টাইফুন Damrey বা Ramil এর দাপেট িবপয�� দঃপূঃ এিশয়া ; মতৃ ১৫১+। (October -November) 
 
★ ১৩০ িমিলয়ন আেলাকবষ� দেূর Galaxy GW170817 এর দ�ু িনউ�ন তারার সংঘেষ�র ফেল উৎপ� মহাকষ�য় 
তর� ধরা পড়ল, �সৗজেন� Team LIGO ; আইন�াইেনর ত� �মািনত। (October) 
 
★ ২০২০ �ত International Geological Congress ভারেতর নয়ািদি�েত আেয়ািজত হেব। তাই স�িত ভারত 
সফর করেলন International Union for Geological Sciences (IUGS) এর �িতিনিধদল। (November) 
 
★ ওয়ািশংটন িব�িবদ�ালেয়র এক গেবষনাপে� দাবী করা হল, ৪৪৫-৪৮৫ িমিলয়ন বছর আেগ পৃিথবীর বায়ুম�েল 
অি�েজন বিৃ�র ফেল জীবৈবিচ�� ৩ �ণ িবকিশত হয়। মধ� ও অ� অেড� ািভিসয়ান যুেগর এই ঘটনা Great 
Ordovician Biodiversity নােম পিরিচত। (November) 
 
★ ২০১৭ UN Climate Change Conference জাম�ািনর বন শহের অনিু�ত হল। (November) 
 
★ আ�াক� �কায় �ততম মানব িহেসেব �রকড�  গড়েলন আয়ারল�াে�র পল রিবনসন। আ�াক� �ক মাইল 
�িতেযািগতা ২০১৭ �ত িতিন ১ মাইেল �দৗড়েত মা� ৪ িমিনট ১৭.৯ �সেক� সময় �নন। (November) 
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★ তাইওয়ােনর রাজধানী তাইেপ শহের সবেচেয় দীঘ��ায়ী রামধন ু�দখা �গল। �ায় ৯ ঘ�া ধের আকােশ রামধন�ু 
দশৃ�মান িছল। (November) 
 
★ উ�র মহাসাগের আগামী ১৬ বছেরর জন� বািণিজ�ক মৎস�িশকার িনিষ� করল পৃিথবীর �ধান ৯ � মৎস� 
আহরণকারী �দশ। (November) 
 
★ ২০১৭ সােলর APEC সে�লন অনিু�ত হল িভেয়তনােমর দা নাং শহের। (November) 
 
★ আমােদর �সৗরজগৎ এর �থম আ�ন��� ব� -- 'ওউময়ুাময়ুা' �হাণ�ুেক িচি�ত করা হল। (November) 
 
★ ইরাক-ইরান সীমাে� ৭.৩ মা�ার ভূিমক� ; মতৃ ৬৩০, আহত ৮১০০+ ; গৃহহীন ৭০ হাজার মানষু। 
(November) 
 
★ টাইফুন Damrey বা Ramil এর দাপেট দঃপূঃ এিশয়া িবপয�� ; মতৃ ১৫১। (November) 
 
★ সাইে�ান অ�ী (Ockhi) এর দাপেট িবপয�� দঃ ভারত, �লংকা, মাল�ীপ ; মতৃ ২৪৫, িনেখাঁজ ৫৫১। 
(November) 
 
★ �জেগ উঠল ইে�ােনিশয়ার বািল �ীেপর মাউ� আ�� আে�য়িগির ; জাির করা হল সেব�া� সতক� তা। 
(December) 
 
★ ৩ রা িডেস�র পূিন�মােত �দখা �গল সুপারমনু। এিদন চাঁদ ও পৃিথবীর দরূ� িছল ৩ ল� ৫৭ হাজার ৯৮৭ িকিম। 
(December) 
 
★ �জিমিনডস উ�াপাত। (December) 
 
★ �ফর চাঁেদ মানষু পাঠােব NASA ; মািক� ন ��িসেড� �া� �া�র করেলন নতুন মহাকাশ নীিত। (December) 
 
★ আিব�ৃত হল ৮ �েহর �সৗরজগৎ �কপলার-৯০। পৃিথবী �থেক ২৫৪৫ আেলাকবষ� দেূরর এই �সৗরজগৎ হল 
আমােদর �সৗরজগৎ বােদ �থম ৮ �েহর �সৗরজগৎ। (December) 
 
★ আিব�ৃত হল সবেচেয় দরূতম ও �াচীন ��াকেহাল -- ULAS J1342+0928, যা পৃিথবী �থেক ১৩.১ িবিলয়ন 
দেূর অবি�ত এবং এ� িবগ ব�াং এর মা� ৬৯০ িমিলয়ন বছর পের সৃি� হেয়েছ। (December) 
 
★ বছেরর �শষ উ�াবিৃ� -- আিস�ডস উ�াবিৃ�। (December)  
 
★ ৪২ িদন, ১৬ ঘ�া, ৪০ িমিনট, ৩৫ �সেক� সমেয় পৃিথবী ঘুের িব�েরকড�  করেলন ফরািস নািবক �াে�ােয়স 
গাবাট� । (December) 
 
★ ঘূিণ�ঝড় �টমিবেনর দাপেট িবপয�� িফিলপাইনস ; মতৃ ১৩৩+। (December) 
 
★ চীেনর �হেবই �েদেশ উে�াধন হল িবে�র দীঘ�তম কাঁেচর �সতু। এ� ৪৮৮ িমটার ল�া। (December) 
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★ ভারেতর পি�মব� ও রাজ�ােন পানীয়জেল আেস�িনক ও ��ারাইড দষূন সবেচেয় �বিশ, জানােলন �ক�ীয় ম�ী। 
(December) 
 
★ িবে�র সবেথেক খাড়াই �রলপথ চাল ুহল সুইৎজারল�াে�। (December) 
 
★ পরী�ামলূকভােব চীেন উড়ল পৃিথবীর সব�বহৃৎ উভচর িবমান 'কানলং'। (December) 
 
★ সু�রবন সহ সারা ভারেত �বেড়েছ রয়�াল �ব�ল টাইগােরর সংখ�া, জানােলন �ক�ীয় পিরেবশ ম�েকর রা�ম�ী। 
(December) 
 
★ �বল �শত��বােহ িবপয�� আেমিরকা যু�রা� ও কানাডা ; আেমিরকা যু�রাে�র িমেনেসাটােত তাপমা�া �নেমেছ 
সবেচেয় �বিশ, মাইনাস ৩৮.৩ িডি� C। (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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