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Daily Current Affairs 12th August  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

সুইডেন ও তিনল্যান্ড নযাড াডি য াগদাডনর র্নয মাতকণন তসডন  অনুডমাদন কডরডে 

যকন সংবাদ তিডরানাডম: 

● সুইডেন এবং তিনল্যাডন্ডর নযাড া সদসযপদ মাতকণন তসডন  দ্বারা চূডান্তভাডব অনুডমাতদি হড়েতেল্। 

 

মূল্ তবষ়েসমূহ: 

● নযাড াডি তিনল্যান্ড ও সুইডেডনর সদসযপদ ল্াডভর প্রস্তাবত  মাতকণন যপ্রতসডেন্ট যর্া বাইডেন সমর্ণন 
কডরতেডল্ন, ত তন রু্ল্াই মাডস যসডনড  প্রস্তাবত  তবডবচনার র্নয পাঠান। 

● ইউডেডন রাতি়োর আগ্রাসডনর পতরডপ্রতিডি পতিমা প্রতিরিা যর্াড  য াগ তদডি সুইডেন এবং 
তিনল্যান্ড আডবদনত  র্মা তদড়েডে। 

● এর আডগ ফ্রাডের র্ািী়ে পতরষদও এই প্রস্তাব অনুডমাদন কডরতেল্। 

● একত  যদডির নযাড ার সদসয হও়োর র্নয 30ত  নযাড া সদসয রাডের সমর্ণন প্রড়োর্ন, য খাডন 
সুইডেন এবং তিনল্যান্ড বিণমাডন দুই-িৃিী়োংি সদসয রাে দ্বারা সমতর্ণি। 

● এর আডগ, মতন্টতনডগ্রা এবং উত্তর যমতসডোতন়ো 2017 সাডল্ এবং 2020 সাডল্ নযাড াডি অন্তভুণক্ত 
হড়েতেল্,  ার সাডর্ এর সদসয যদিগুতল্র সংখযা যবডড 30 হড়েডে। 
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● নযাড া, উত্তর আ ল্াতন্টক চুতক্ত সংস্থা নাডম যবতি পতরতচি, 12 র্ন প্রতিষ্ঠািা সদসয দ্বারা 4 এতপ্রল্, 
1949 সাডল্ ও়োতিং ন, মাতকণন  ুক্তরাডে প্রতিতষ্ঠি হড়েতেল্। 

● নযাড া একত  আন্তঃসরকাতর সামতরক সংস্থা  ার সদর দপ্তর যবল্তর়্োডমর রার্ধানী ব্রাডসল্ডস 
অবতস্থি। 

● নযাড া সতিতল্ি প্রতিরিা নীতিডি কার্ কডর, য  অনুসাডর  তদ এক বা একাতধক সদসয আেমর্ 
করা হ়ে, িডব এই আেমর্ত  সমস্ত সদসয যদডির উপর আেমর্ তহসাডব তবডবতচি হ়ে। 

● য ৌর্ প্রতিরিা নীতিত  নযাড ার 5 নং অনুডেডদ অন্তভুণক্ত করা হড়েডে  া মাতকণন  ুক্তরাডে সন্ত্রাসী 
হামল্ার পডর বাস্তবাত়েি হড়েতেল্। 

সূত্র: Business Standard 

চীডন ল্যাং়ো যহতনপাভাইরাস পাও়ো যগডে 

যকন সংবাদ তিডরানাডম: 

● চীডনর তকেু এল্াকা়ে, ল্যাং়ো যহতনপাভাইরাডসর 35 ত  নিুন যকস তনতিি করা হড়েডে। 

 

মূল্ তবষ়েসমূহ: 

● ল্যাং়ো যহতনপাভাইরাস প্রর্ম 2018 সাডল্ িানেং এবং যহনাডনর উত্তর-পূবণ প্রডদডি সনাক্ত করা 
হড়েতেল্। 
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● দয গাতেণ়োডনর মডি ল্যাং়ো যহতনপাভাইরাস প্রার্ী যর্ডক মানুডষর মডধয সংেতমি হ়ে। ল্যাং়ো 
যহতনপাভাইরাস সহডর্ই গৃহপাতল্ি োগল্ এবং গৃহপাতল্ি কুকুডরর মডধয সংেতমি হ়ে, য খান যর্ডক 
এত  সহডর্ই মানুডষর মডধয সংেতমি হ়ে। 

● ল্যাং়ো যহতনপাভাইরাস একত  নিুন ধরডনর ভাইরাস  া প্রার্ী যর্ডক মানুডষর মডধয েতডড়ে পডড। 

● ল্যাং়ো যহতনপাভাইরাস প্রধানি ল্যাং়ো যহতনপাভাইরাস যল্তভ নাডমও পতরতচি। 

● তবশ্ব স্বাস্থয সংস্থার ির্য অনুসাডর, যহতনপাভাইরাস প্রার্ী এবং মানুডষর মডধয মারাত্মক যরাডগর কারর্ 
হডি পাডর এবং এত  একত  জর্ব তনরাপত্তা স্তর 4 ভাইরাস তহসাডব যের্ীবদ্ধ। 

● ল্যাং়ো যহতনপাভাইরাডস আোন্ত বযতক্তর মডধয জ্বর, ক্লাতন্ত, কাতি এবং বতম বতম ভাডবর মডিা উপসগণ 
যদখা  া়ে। 

● ল্যাং়ো যহতনপাভাইরাস 'কনড তর়্েন' পতরবাডরর সদসয,  ার ল্ির্ তনপাহ ভাইরাস এবং যহন্ড্রা 
ভাইরাস যর্ডক আল্াদা। 

সূত্র: Jansatta 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািী়ে  

ন়োতদতি আইত ইউ-এর আঞ্চতল্ক স্ট্যান্ডােণাইডর্িন যিারাডমর আড়োর্ন কডর 

যকন সংবাদ তিডরানাডম: 

● এতি়ো ও ওতি়োতন়ো অঞ্চডল্র র্নয ITU-এর আঞ্চতল্ক মানককরর্ যিারাম (RSF) উডদ্বাধন কডরন 
শ্রী যদবুতসংহ যচৌহান। 
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মূল্ তবষ়েসমূহ: 

● যিারাডমর তর্ম হল্ "Regulatory and Policy aspects of Telecom/ICT"। 

● যিারাডমর জবঠডকর পর ইন্টারনযািনাল্ য তল্কতমউতনডকিন ইউতন়েন-ত  স্ট্াতে গ্রুপ 3 তরতর্ওনাল্ 
গ্রুপ এতি়ো অযান্ড ওডিতন়ো (ITU-T SG3RG-AO) এর চার তদডনর জবঠক (9 আগস্ট্ 2022 যর্ডক 
12 আগস্ট্ 2022)ও আড়োর্ন করা হড়েডে। 

● তরতর্ওনাল্ স্ট্যান্ডােণাইডর্িন যিারাম হল্ ধারর্ার গঠনমূল্ক তবতনমড়ের র্নয একত  যিারাম,  ার 
মডধয অনযানয তবষড়ের সাডর্, য কসই তেতর্ াল্ রূপান্তডর আইত ইউ মানগুতল্র ভূতমকা, উদী়েমান 
বার্াডর তেতর্ াল্ এবং আতর্ণক অন্তভুণতক্তর র্নয প্র ুতক্ত বযবহার করা, যে া ভযালু্ যচইন এবং তেতর্ াল্ 
স্বাস্থয। প্র ুতক্তর তবতভন্ন যিডত্র ভারডির অতভজ্ঞিা সহ প্রতমিকরর্ তবষড়ের আডল্াচনা অন্তভুণক্ত করা 
হড়েডে। 

● আইত ইউ-এর আঞ্চতল্ক মানককরর্ যিারাডমর ল্িয হল্ তবতভন্ন উপ-তর্ডমর অধীডন নীতি ও তন়েন্ত্রক 
দৃতিডকার্ যর্ডক এতি়ো ও ওতি়োতন়ো অঞ্চডল্র অতভজ্ঞিার অন্তদৃণতি প্রদান করা। 
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● আইত ইউর আঞ্চতল্ক স্ট্যান্ডােণাইডর্িন যিারাডমর এই বেডরর জবঠডক 20ত  যদডির 250 ত রও যবতি 
প্রতিতনতধ অংিগ্রহর্ কডরডেন। 

● আইত ইউ 17 যম, 1865 সাডল্ প্রতিতষ্ঠি হড়েতেল্ এবং এত  র্াতিসংডের একত  তবডিষ সংস্থা তহসাডব 
কার্ কডর। 

● এত  ির্য ও য াগাড াগ প্র ুতক্তর দাত়েডত্ব রড়েডে এবং 900 ত রও যবতি যপিাদার, আন্তর্ণাতিক এবং 
আঞ্চতল্ক সংস্থার পািাপাতি এর 193ত  সদসয রাডের একাডেতমক প্রতিষ্ঠান অন্তভুণক্ত কডর। 

সূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

K-DISC কমণসংস্থান বাডাডনার র্নয LinkedIn-এর সাডর্ সমড ািা স্মারক স্বাির কডরডে৷ 

যকন সংবাদ তিডরানাডম: 

● যকরাল্া যেডভল্পডমন্ট অযান্ড ইডনাডভিন স্ট্র্যাড তর্ কাউতেল্ দ্বারা যকরাল্া নডল্র্ ইডকানতম তমিন 
(KKEM) এর অধীডন তল্ঙ্কেইন-এর সাডর্ যকরাল্ার আইতসত  একাডেতম (ICTAK) দ্বারা একত  
সমড ািা স্মারক (MoU) স্বািতরি হড়েডে। 
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মূল্ তবষ়েসমূহ: 

● এই চুতক্তত  যকরাল্া সরকার রার্য সরকাডরর উডদযাগ যকতর়োর  ু কযাম্পাস কযাডম্পইডনর (CCC) 
অধীডন কডরডে। 

● যকতর়োর  ু কযাম্পাস কযাডম্পইন রাই  র্ব @ রাই   াইম এর উডেডিযর সাডর্ সঙ্গতিপূর্ণ কার্ কডর, 
তবশ্ববযাপী েমবার্াডর পতরবিণডনর তবষড়ে  ুবসমাডর্র সডচিনিা এবং তিিার্ণীডদর উৎসাতহি করার 
দিিার প্রড়োর্ন। 

● যকরাল্া সরকার তল্ঙ্কেইন বযবহার কডর প্রাসতঙ্গক চাকতর যপডি যকরাল্ার  ুবকডদর মডধয এই 
অংিীদাতরডত্বর মাধযডম কমণসংস্থান দিিার প্রচার করার ল্িয রাডখ। 

● এই তিডমর অধীডন, যকরাল্া রার্য সরকার তল্ঙ্কেইন-এ তিিার্ণীডদর র্নয তল্ঙ্কেইন ইনসাই স, 
তকউডরড ে তল্ঙ্কেইন ল্াতনণং যকাসণ এবং তল্ঙ্কেইন চাকতর সহ তবতভন্ন পর্য ও পতরডষবা প্রদান করডব। 

● যকরাল্া যেডভল্পডমন্ট অযান্ড ইডনাডভিন স্ট্র্যাড তর্ কাউতেল্ হল্ যকরাল্া সরকার দ্বারা গতঠি একত  
যকৌিল্গি তর্ঙ্ক- যাঙ্ক এবং উপডদিা সংস্থা। 

● ICTAK হল্ যকরাল্ার  ুবকডদর ICT দিিা প্রদাডনর র্নয একত  পাবতল্ক পা ণনারতিপ মডেডল্ 
তনতমণি একত  সামাতর্ক উডদযাগ, এোডাও যকরাল্া সরকার এবং আইত  তিডের অংিীদাতরডত্বর অধীডন 
ভারি সরকার দ্বারা সমতর্ণি। 

সূত্র: Indian Express 

মহারাডের রার্যপাল্ 22 িম 'ভারি রঙ্গ মডহাৎসব' উডদ্বাধন করডল্ন 

যকন সংবাদ তিডরানাডম: 

● মুম্বাইড়ের রবীন্দ্র না য মতিডর মহারাডের রার্যপাল্ 22 িম 'ভারি রঙ্গ মডহাৎসব' উডদ্বাধন কডরন। 
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মূল্ তবষ়েসমূহ: 

● 22 িম ভারি রঙ্গ মডহাৎসব য ৌর্ভাডব মুম্বাইডি যকন্দ্রী়ে সংিৃতি মন্ত্রক এবং তপএল্ যদিপাডন্ড 
মহারাে কল্া আকাডদতম দ্বারা আড়োতর্ি হডে। 

● 22 িম ভারি রঙ্গ মডহাৎসব 9 আগস্ট্ যর্ডক 13 আগস্ট্, 2022 প ণন্ত আড়োর্ন করা হডে, 
আমাডদর স্বাধীনিা সংগ্রামীডদর প্রতি েদ্ধা র্ানাডি একত  পাাঁচ তদডনর না য উৎসব। 

● অনুষ্ঠান চল্াকাল্ীন ভারি তর্ড়ে াডরর মডঞ্চ মহারাডের তবতিি না য বযতক্তত্বডদর সিাতনি করা হডব। 

● 22 িম ভারি রঙ্গ মডহাৎসব, 2022-এর অংি তহসাডব, 16 রু্ল্াই যর্ডক 14 আগস্ট্, 2022 প ণন্ত 
তদতি, ভুবডনশ্বর, বারার্সী, অমৃিসর, যবঙ্গালু্রু এবং মুম্বাইডি 30ত  না ক মঞ্চস্থ হ়ে। 

● ভারি রং মডহাৎসব হল্ একত  বাতষণক তর্ড়ে ার উৎসব  া 1999 সাডল্ নযািনাল্ িুল্ অি ড্রামা, 
ন়োতদতি দ্বারা শুরু হড়েতেল্। 

● ভারি রঙ্গমডঞ্চর উডেিয তেল্ সারা যদডি তর্ড়ে াডরর উন্ন়েন ও অগ্রগতি প্রচার করা। 
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● মূল্ি ভারডির সবডচড়ে সৃর্নিীল্ তর্ড়ে ার কমণীডদর কার্ প্রদিণন কডর র্ািী়ে উৎসব, এত  
আন্তর্ণাতিক দৃডিয পতরর্ি হড়েডে, তবশ্বরু্ডড তর্ড়ে ার যকাম্পাতনগুতল্ডক যহাস্ট্ কডর এবং এখন এত  
এতি়োর বৃহত্তম তর্ড়ে ার উৎসব। 

● নযািনাল্ িুল্ অি ড্রামা, ভারি সরকাডরর অর্ণা়েডন, আমাডদর যদডির িীষণস্থানী়ে তর্ড়ে ার প্রতিির্ 
ইনতস্ট্ত উ । 

সূত্র: PIB 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: প্রতিরিা 

তহমাচল্ প্রডদডি ভারি-মাতকণন য ৌর্ তবডিষ বাতহনীর মহডা 'বজ্র প্রহর 2022' শুরু হড়েডে 

যকন সংবাদ তিডরানাডম: 

● তহমাচল্ প্রডদডির বাকডল্াডি যেিাল্ যিাডসণস যেতনং িুডল্ ভারি-মাতকণন য ৌর্ তবডিষ বাতহনী 
অনুিীল্ন "পূবণ বজ্র প্রহর 2022" শুরু হড়েডে। 

 

মূল্ তবষ়েসমূহ: 

● পূবণ বজ্র প্রহর 2022 হল্ বাতষণক অনুিীল্ডনর 13 িম সংিরর্। 

● প্রাক-বজ্র প্রহর য ৌর্ মহডার মূল্ উডেিয হল্ য ৌর্ তমিন পতরকেনা এবং অপাডরিনাল্ যকৌিডল্র 
মডিা যিডত্র সডবণাত্তম অনুিীল্ন এবং অতভজ্ঞিা যি়োর করা। 
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● প্রাক-বজ্র প্রহর অনুিীল্ডন, ভারিী়ে যসনাবাতহনীর দল্ডক SFTS-এর িত্ত্বাবধাডন তবডিষ বাতহনীর 
কমণীডদর দ্বারা প্রতিতনতধত্ব করা হড়েতেল্,  খন মাতকণন দল্ত র প্রতিতনতধত্ব কডর 1ম যেিাল্ যিাডসণস 
গ্রুপ এবং ইউএস যেিাল্ যিাডসণস যেিাল্  যাকত কস যিা়োড্রডনর সদসযরা। 

● য ৌর্ তমিন পতরকেনা এবং অপাডরিনাল্ যকৌিডল্র মডিা যিডত্র সডবণাত্তম অনুিীল্ন এবং অতভজ্ঞিা 
ভাগ কডর যনও়োর ল্ডিয এই য ৌর্ বাতষণক অনুিীল্নত  ভারি এবং মাতকণন  ুক্তরাডের মডধয 
প ণা়েেডম পতরচাতল্ি হ়ে। 

● 21 তদডনর র্নয প্রাক-বজ্র প্রহর অনুিীল্ডনর সম়ে, উভ়ে যসনাবাতহনীর দল্ য ৌর্ভাডব প্রতিির্, 
পতরকেনা এবং পাবণিয ভূখডে তসমুডল্ড ে প্রচতল্ি এবং অপ্রচতল্ি পতরতস্থতিডি একাতধক তবডিষ 
অতভ ান, তবডরাহ-তবডরাধী অতভ ান এবং আকাি অতভ ান পতরচাল্না করডব। 

● প্রাক্তন বজ্র প্রহর অনুিীল্ন দুই যদডির তবডিষ বাতহনীর মডধয বনু্ধডত্বর ঐতিহযগি বন্ধনডক িতক্তিাল্ী 
করার পািাপাতি ভারি ও মাতকণন  ুক্তরাডের মডধয তদ্বপাতিক প্রতিরিা সহড াতগিার উন্নতির তদডক 
একত  গুরুত্বপূর্ণ পদডিপ। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: যখল্াধুল্া 

কমনওড়েল্র্ যগমস 2022 

যকন সংবাদ তিডরানাডম: 

● বাতমণংহাডম 22িম কমনওড়েল্র্ যগমস যিষ হড়েডে। 
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মূল্ তবষ়েসমূহ: 

● 11 তদন ধডর অনুতষ্ঠি 22িম কমনওড়েল্র্ যগমডস 72ত  যদডির পাাঁচ হার্াডররও যবতি যখডল্া়োড 
অংি যন়ে। 

● সমাপনী অনুষ্ঠাডন, 72ত  কমনওড়েল্র্ যগমডস অংিগ্রহর্কারী যদডির যখডল্া়োডরা তনর্ তনর্ র্ািী়ে 
পিাকা তনড়ে যস্ট্তে়োম প্রদতির্ কডর। 

● র্ািী়ে পিাকা তনড়ে ভারিী়ে দল্ত র যনিৃডত্ব তেডল্ন বক্সার তনখাি র্াতরন এবং য তবল্ য তনস 
যখডল্া়োড অচন্ত িরৎ কামাল্। 

● সমাতপ্তর পডর, কমনওড়েল্র্ যগমস যিোডরিডনর পিাকা অডস্ট্র্তল়্োর তভডটাতর়ো প্রডদডির কাডে 
হস্তান্তর করা হড়েতেল্, পরবিণী কমনওড়েল্র্ যগমস 2026 সাডল্ তভডটাতর়ো প্রডদডি আড়োতর্ি হডব। 

● বযােতমন্টডন 22 িম কমনওড়েল্র্ যগমডস, তপতভ তসনু্ধ মতহল্াডদর একক তিডরাপা তর্ডিডে, আর 
ল্িযডসন পুরুষডদর একক তিডরাপা তর্ডিডে। 

● 22 িম কমনওড়েল্র্ যগমডস পুরুষডদর োবল্স ইডভডন্ট যচরাগ যিতঠ এবং সািতবকসাইরার্ 
রতঙ্কডরতি িৃিী়ে স্বর্ণপদক তর্ডিতেডল্ন। 

● 22 িম কমনওড়েল্র্ যগমডস, অচন্ত িরর্ কমল্ য তবল্ য তনডস স্বর্ণপদক তর্ডিডেন, আর তর্ 
সাতর়্োন পুরুষডদর একক তবভাডগ যব্রাঞ্জ পদক তর্ডিডেন। 
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● এই বের 22 িম কমনওড়েল্র্ যগমডস, ভারিী়ে দল্ পুরুষডদর হতকডি যরৌপয পদক যপড়েডে। 

● 22িম কমনওড়েল্র্ যগমডস, ভারি 22ত  যসানা সহ যমা  61ত  পদক তনড়ে চিুর্ণ স্থাডন তেল্। 

● অডস্ট্র্তল়্ো 67ত  স্বর্ণ, 57ত  যরৌপয এবং 54ত  যব্রাঞ্জ সহ যমা  178ত  পদক তনড়ে পদক িাতল্কা়ে 
িীডষণ, য খাডন স্বাগতিক ইংল্যান্ড 175ত  পদক তনড়ে তদ্বিী়ে স্থাডন রড়েডে। 

● কমনওড়েল্র্ যগমস হল্ একত  মাতিডো ণ ইডভন্ট, য খাডন কমনওড়েল্র্ অি যনিনস এর 
েীডাতবদরা অংিগ্রহর্ কডর। 

● কমনওড়েল্র্ যগমস যিোডরিন হল্ কমনওড়েল্র্ যগমস এবং কমনওড়েল্র্ ই়ুের্ যগমডসর তনডদণিনা 
এবং তন়েন্ত্রডর্র র্নয দা়েী সংস্থা,  ার সদর দিির  ুক্তরাডর্য রড়েডে। 

সূত্র: News on Air 

44 িম দাবা অতল্তম্প়োে: উর্ডবতকস্তান ওডপন কযা াগতরডি যসানা তর্ডিডে, ইউডেন মতহল্ারা তর্ডিডে 

যকন সংবাদ তিডরানাডম: 

● The team Uzbekistan has won the gold medal in the open section of the 44th 
Chess Olympiad. 

 

মূল্ তবষ়েসমূহ: 

● ত ম আডমণতন়ো 44 িম দাবা অতল্তম্প়োডে একত  যরৌপয পদক তর্ডিডে এবং ভারি-2 দল্ উনু্মক্ত 
তবভাডগ একত  যব্রাঞ্জ পদক তর্ডিডে। 
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● এই বের 44 িম দাবা অতল্তম্প়োডে, ইউডেন মতহল্াডদর তবভাডগ স্বর্ণপদক তর্ডিডে, য খাডন যরৌপয 
পদক তর্ডিডে ত ম র্তর্ণ়ো, এবং যব্রাঞ্জ পদক তর্ডিডে ভারি-1 দল্। 

● 28যি রু্ল্াই যর্ডক 09 আগস্ট্, 2022 প ণন্ত যচন্নাইড়ে আন্তর্ণাতিক দাবা যিোডরিন বা তবশ্ব দাবা 
যিোডরিন (FIDE) দ্বারা 44িম দাবা অতল্তম্প়োে আড়োর্ন করা হড়েতেল্। 

● 1927 সাল্ যর্ডক অনুতষ্ঠি, এই ম ণাদাপূর্ণ প্রতিড াতগিাত  প্রর্মবাডরর মডিা ভারডি এবং 30 বের 
পর এতি়ো়ে আড়োতর্ি হড়েডে। 

● 44 িম দাবা অতল্তম্প়োডে এই বের ওডপন এবং মতহল্াডদর  ুনণাডমন্ট অন্তভুণক্ত তেল্  ার মডধয যমা  
1,737 র্ন অংিগ্রহর্ কডরতেল্,  ার মডধয 937 র্ন ওডপন এবং 800 র্ন মতহল্া ইডভডন্ট অংিগ্রহর্ 
কডরতেল্৷ 

● 44িম দাবা অতল্তম্প়োডের উডদ্বাধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান যচন্নাইড়ের র্ওহরল্াল্ যনহরু যস্ট্তে়োডম 
অনুতষ্ঠি হড়েডে। 

● আন্তর্ণাতিক দাবা যিোডরিন (FIDE) হল্ একত  যবসরকাতর সংস্থা  া দাবা যখল্ার তন়েন্ত্রক সংস্থা 
এবং সমস্ত আন্তর্ণাতিক দাবা প্রতিড াতগিা তন়েন্ত্রর্ কডর। 

● আন্তর্ণাতিক দাবা যিোডরিন 1999 সাডল্ আন্তর্ণাতিক অতল্তম্পক কতমত  কিৃণক একত  তবশ্ব েীডা 
সংস্থা তহসাডব স্বীকৃি হ়ে। 

● আন্তর্ণাতিক দাবা যিোডরিডনর সদর দপ্তর বিণমাডন লু্সাডন অবতস্থি তকন্তু পযাতরডস 1924 সাডল্ 
যর্নস উনা সামুডসর নীতির অধীডন এত  শুরু হড়েতেল্। 

সূত্র: Livemint 

http://www.byjusexamprep.com/

