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Daily Current Affairs 19th September  2022 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: আন্তর্ণাতিক 

গ্লাবাল তিপ্টা অ্যাডপশন ইনপ্ডক্স 2022-এ ভারি চিুর্ণ স্থাপ্ন রপ়্েপ্ে 

গ্কন সংবাপ্ে: 

● গ্লাবাল তিপ্টা অ্যাডপশন ইনপ্ডক্স 2022-এ ভারি 0.663 সূচক গ্কার সহ চিুর্ণ স্থাপ্ন 
রপ়্েপ্ে।

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● একতি সামতিক সূচক রয্াতকংপ়্ের সাপ্র্ পরপর তিিী়ে বের তিপ্টাকাপ্রতি িহপ্র্ 
তভপ়্েিনাম প্রর্ম স্থাপ্ন রপ়্েপ্ে। 

● সূচপ্ক তিতলপাইন তভপ়্েিনাপ্মর পপ্র তিিী়ে স্থাপ্ন রপ়্েপ্ে যার সামতিক সূচক গ্কার 
0.753, এবং ইউপ্িন সূচপ্ক িৃিী়ে স্থাপ্ন রপ়্েপ্ে যার সামতিক সূচক গ্কার 0.694। 
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● এতি গ্লাবাল তিপ্টা অ্যাডপশন ইনপ্ডপ্ক্সর িৃিী়ে সংকরর্। 
● তভপ়্েিনাম, তিতলপাইন, ইউপ্িন, ভারি, পাতকস্তান, নাইপ্র্তর়ো, মরপ্কা, গ্নপাল, গ্কতন়ো 

এবং ইপ্দাপ্নতশ়ো গ্লাবাল তিপ্টা অ্যাডপশন ইনপ্ডক্স 2022-এ েশতি তনম্ন মধ্যম আপ়্ের 
গ্েপ্শর িাতলকা়ে অ্ন্তভুণক্ত হপ়্েপ্ে। 

● ব্রাতর্ল, র্াইলযান্ড, রাতশ়ো, চীন, িুরক, আপ্র্ণতিনা, কলতভন এবং ইকুপ়্েডর গ্লাবাল 
তিপ্টা অ্যাডপশন ইনপ্ডক্স 2022-এ আিতি উচ্চ মধ্যম আপ়্ের গ্েপ্শর িাতলকা়ে 
অ্ন্তভুণক্ত হপ়্েপ্ে। 

● গ্লাবাল তিপ্টা অ্যাডপশন ইনপ্ডক্স 2022-এ মাতকণন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরার্য েুতি উচ্চ-
আপ়্ের গ্েপ্শর িাতলকা়ে অ্ন্তভুণক্ত হপ়্েপ্ে। 

● গ্লাবাল তিপ্টা অ্যাডপশন ইনপ্ডক্স তনম্নতলতখি পাাঁচতি উপ-সূচপ্কর উপর তভতি কপ্র 
154তি গ্েশপ্ক স্থান গ্ে়ে, যার মপ্ধ্য রপ়্েপ্ে- 
➢ গ্কন্দ্রীভূি এক্সপ্চপ্ে প্রাপ্ত অ্ন-গ্চইন তিপ্টাকাপ্রতির োম, পার কযাতপিা পযাতরতি 

(PPP) িারা ওর্ন করা হপ়্েপ্ে। 
➢ গ্কন্দ্রীভূি এক্সপ্চপ্ে প্রাপ্ত অ্ন-গ্চইন খুচরা মূলয, মার্াতপেু তপতপতপ িারা ওর্ন করা 

হ়ে। 
➢ তপ়োর-িু-তপ়োর (P2P) তবতনম়ে বাতর্প্র্যর পতরমার্, মার্াতপেু তপতপতপ এবং 

ইিারপ্নি বযবহারকারীর সংখযা িারা ওর্ন করা হপ়্েপ্ে।  
➢ গ্ডপ্িা গ্প্রাপ্িাকল গ্র্প্ক প্রাপ্ত গর্-গ্চইন তিপ্টাকাপ্রতি মান মার্াতপেু তপতপতপ 

িারা ওর্ন করা হপ়্েপ্ে।  
➢ অ্ন-গ্চইন খুচরা মান মার্াতপেু তপতপতপ িারা ওর্নযুক্ত তডপ্িা গ্প্রাপ্িাকল গ্র্প্ক 

উদূ্ভি। 

সূত্র: The Hindu 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: র্ািী়ে 

ভারপ্ির তনবণাচন কতমশন BLO ই-পতত্রকা চালু কপ্রপ্ে 
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গ্কন সংবাপ্ে: 

● বুর্-স্তপ্রর কমণকিণাপ্ের সাপ্র্ সরাসতর গ্যাগাপ্যাগ তনতিি করার লপ্যয ভারপ্ির তনবণাচন 
কতমশন 'BLO ই-পতত্রকা' প্রকাশ কপ্রপ্ে।

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● তি-মাতসক ই-পতত্রকার তর্মগুতলর মপ্ধ্য রপ়্েপ্ে  EVM-VVPAT একতি প্রতশযর্, আইতি-
সম্পতকণি অ্যাতিপ্কশন, তবপ্শষ সারাংশ সংপ্শাধ্ন, গ্ভাি গ্কপ্ন্দ্র নূযনিম ঝাডু কাযণিম, 
গ্পাস্টাল বযালি সুতবধ্া, অ্যাপ্ক্সসপ্যাগয তনবণাচন, তনবণাচনী সাযরিা ক্লাব, অ্ননয গ্ভািার 
সপ্চিনিা উপ্েযাগ এবং র্ািী়ে গ্ভািার তেবস। 

● BLO ই-পতত্রকা়ে BLO-গ্ের সাপ্র্ অ্নানুষ্ঠাতনক তমর্তি়ো, িাপ্ের সািপ্লযর গল্প এবং 
সারা গ্েপ্শ অ্নুসরর্ করা সপ্বণািম অ্নুশীলন অ্ন্তভুণক্ত রপ়্েপ্ে। 

● BLO ই-পতত্রকা ইংপ্রতর্, তহতদ এবং আঞ্চতলক ভাষা়ে পাও়ো যাপ্ব যা ECI ওপ়্েবসাইি 
বা ECI-এর িুইিার হযাপ্ন্ডল (@ECISVEEP) এর মাধ্যপ্ম BLO ই-পতত্রকা-এর ইংপ্রতর্ 
এবং তহতদ সংকরর্ অ্যাপ্ক্সস কপ্র অ্যাপ্ক্সস করা গ্যপ্ি পাপ্র। 
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● 2006 সাপ্ল কতমশন িারা BLO-এর প্রতিষ্ঠান তিতর করা হপ়্েতেল প্রার্তমকভাপ্ব একতি 
অ্ন্তভুণতক্তমূলক, আপ-িু-গ্ডি এবং ত্রুতি-মুক্ত গ্ভািার িাতলকা তনতিি করার র্নয যা 
অ্বাধ্, সুষু্ঠ এবং অ্ংশিহর্মূলক তনবণাচপ্নর তেপ্ক প্রর্ম পেপ্যপ। 

● এই উপলপ্যয, কতমশন অ্তভজ্ঞিা গ্শ়োর করার লপ্যয সারা গ্েপ্শ েতডপ়্ে র্াকা BLO-
গ্ের সাপ্র্ প্রর্ম ধ্রপ্নর মিতবতনমপ়্ের আপ়্োর্ন কপ্রপ্ে। 

সূত্র: PIB 

70 বের পর তচিাপ্ের আবাসস্থল ভারি 

গ্কন সংবাপ্ে: 

● ভারপ্ি 70 বেপ্ররও গ্বতশ সম়ে তবলুতপ্তর পর, 17ই গ্সপ্টম্বর মধ্যপ্রপ্েপ্শর কুপ্না-
পালপুর নযাশনাল পাপ্কণ (KNP) তচিাপ্ক পুনবণাসন করা হপ়্েপ্ে।

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● মধ্যপ্রপ্েপ্শর কুপ্না-পালপুর নযাশনাল পাপ্কণ (KNP) নাতমতব়ো গ্র্প্ক আিতি আতিকান 
তচিা - পাাঁচতি মতহলা এবং চার গ্র্প্ক ে়ে বের ব়েসী তিনতি পুরুষ - ভারপ্ি আনা 
হপ়্েপ্ে৷ 
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● তবপ্ে এই প্রর্ম একতি বড মাংসাশী প্রার্ীপ্ক এক মহাপ্েশ গ্র্প্ক অ্নয মহাপ্েপ্শ 
স্থানান্ততরি করা হপ়্েপ্ে। 

● গ্েপ্শ তচিার একতি প্রাচীন ইতিহাস রপ়্েপ্ে, মধ্যপ্রপ্েপ্শর মনসুপ্রর চিুভুণর্ নালা়ে 
'পািলা-োগযুক্ত তবডাল তশকার'-এর একতি তনওতলতর্ক গুহা তচত্রও পাও়ো গ্গপ্ে। 

● ভারপ্ি, উিপ্র র়্েপুর ও লখনউ গ্র্প্ক েতযপ্র্ মহীশূর পযণন্ত এবং পতিপ্ম কাতর়্োও়োর 
গ্র্প্ক পূপ্বণ গ্েওগড পযণন্ত তচিার সন্ধান পাও়ো যা়ে। 

● 1952 সাপ্ল ভারি সরকার আনুষ্ঠাতনকভাপ্ব তচিাপ্ক তবলুপ্ত গ্ াষর্া কপ্রতেল। 
● 1940 এর েশক গ্র্প্ক, তচিাগুতলপ্ক আরও 14তি গ্েপ্শ তবলুপ্ত গ্ াষর্া করা হপ়্েতেল - 

র্ডণান, ইরাক, ইসরাইল, মরপ্কা, তসতর়ো, ওমান, তিউতনতস়ো, গ্সৌতে আরব, তর্বুতি, 
 ানা, নাইপ্র্তর়ো, কার্াখস্তান, পাতকস্তান এবং আিগাতনস্তান। 

● তচিাপ্ক তিতরপ়্ে আনার পর, ভারিই একমাত্র গ্েশ গ্যখাপ্ন 'তবগ কযাি' প্রর্াতির পাাঁচতি 
সেসয- বা , তসংহ, পযান্থার, িুষার তচিা এবং তচিা রপ়্েপ্ে। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: রার্য 

িপ্রনতসক প্রমার্ সংিহ প্রর্ম বাধ্যিামূলক করপ্ব তেতি পুতলশ বাতহনী 

গ্কন সংবাপ্ে: 
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● তেতি পুতলশ বাতহনী প্রর্ম িপ্রনতসক প্রমার্ সংিহ বাধ্যিামূলক কপ্রপ্ে

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্তমি শাপ্হর গ্র্ানাল কাউতিপ্লর তবঠপ্কর পপ্র, তেতি পুতলশ কতমশনার সে়ে 
অ্প্রারা সমস্ত পুতলশ ইউতনিপ্ক একতি 'স্টযান্ডাডণ অ্ডণার' র্াতর কপ্রপ্েন। 

● গ্িৌর্োতর মামলা়ে িপ্রনতসক প্রমার্ সংিহ বাধ্যিামূলক করার প্রার্তমক পেপ্যপগুতলর 
মপ্ধ্য একতি তেল পতরবিণন। 

● স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্তমি শাহ এই তবষ়েতির উপর গ্র্ার তেপ়্েতেপ্লন গ্য ঔপতনপ্বতশক ভারপ্ি 
তনযণািপ্নর তশকড রপ়্েপ্ে, িপ্ব, িপ্রনতসক প্রমাপ্র্র তভতিপ্ি একর্ন অ্পরাধ্ীপ্ক গ্োষী 
সাবযস্ত করা গ্যপ্ি পাপ্র। 

● এই প্রকপ্ল্পর অ্ধ্ীপ্ন,  িনাস্থপ্ল তবজ্ঞাতনক এবং িপ্রনতসক সহা়েিা প্রোপ্নর উপ্েপ্শয 
প্রতিতি গ্র্লা়ে একতি িপ্রনতসক গ্মাবাইল ভযান বরাে করা হপ্ব। 

● তেতি হল একতি গ্কন্দ্রশাতসি অ্ঞ্চল গ্যখাপ্ন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রপ্কর প্রশাসতনক এখতি়োর 
রপ়্েপ্ে। 
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● অ্পরাধ্ খতিপ়্ে গ্েখপ্ি বা আোলপ্ি বযবহার করা গ্যপ্ি পাপ্র এমন প্রমার্ মূলযা়েন 
করার র্নয তবজ্ঞাতনক পদ্ধতি বা েযিার বযবহার িপ্রনতসক তবজ্ঞান নাপ্ম পতরতচি। 

● নৃতবজ্ঞান, বনযপ্রার্ী িপ্রনতসক, এবং তডএনএ এবং তিঙ্গারতপ্রি তবপ্েষর্ সহ িপ্রনতসক 
তবজ্ঞান িারা তবষ়েগুতলর একতি তবশাল পতরসর অ্ন্তভুণক্ত রপ়্েপ্ে। 

● ভারপ্ির প্রর্ম গ্সন্ট্রাল তিঙ্গারতপ্রি বুযপ্রা 1897 সাপ্ল কলকািা়ে প্রতিতষ্ঠি হপ়্েতেল এবং 
1904 সাপ্ল চালু হপ়্েতেল। 

সূত্র: Dainik Bhaskar 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: অ্র্ণনীতি 

গ্িডাপ্রল বযাংক 2022 সাপ্লর এতশ়োর গ্সরা কমণপ্যত্রগুতলর মপ্ধ্য 63িম স্থাপ্ন রপ়্েপ্ে 

গ্কন সংবাপ্ে: 

● গ্িডাপ্রল বযাংক তলতমপ্িড এতশ়ো 2022 সাপ্লর গ্সরা কমণপ্যপ্ত্রর িাতলকা়ে 63িম স্থাপ্ন 
রপ়্েপ্ে। 

 

মূল তবষ়েসমূহ: 
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● গ্িডাপ্রল বযাক ভারপ্ির একমাত্র বযাক হপ়্ে উপ্ঠপ্ে গ্যতি গ্িি গ্িস িু ও়োকণ িারা 
িাতলকাভুক্ত হপ়্েপ্ে, কমণপ্যপ্ত্র একতি উচ্চ-তবোস, উচ্চ-কমণযমিা সংকৃতি তনমণার্, 
রযর্াপ্বযর্ এবং স্বীকৃতি প্রোপ্নর একতি তবেবযাপী কিৃণপয। 

● িাতলকাতি এতশ়ো এবং মধ্যপ্রাচয রু্প্ড 1 তমতল়েপ্নরও গ্বতশ র্তরপ প্রতিতি়োর উপর 
তভতি কপ্র তিতর করা হপ়্েপ্ে, যা এই অ্ঞ্চপ্লর 4.7 তমতল়েপ্নরও গ্বতশ কমণচারীর 
অ্তভজ্ঞিার প্রতিতনতধ্ত্ব কপ্র। 

● গ্িি গ্িস িু ও়োকণ ইতন্ড়োর ির্য অ্নুসাপ্র, এতশ়োর গ্সরা কমণপ্যপ্ত্র গপ্ড 88% কমণচারী 
ইতিবাচক কমণীর অ্তভজ্ঞিার কর্া র্াতনপ়্েপ্েন। 

● গ্যখাপ্ন গড তবতেক কমণশতক্তর র্নয, মাত্র 55% কমণচারী একই ইতিবাচক অ্নুভূতি ভাগ 
কপ্র গ্ন়ে। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ তনপ়্োগ 

ইউতনপ্সি 25 বের ব়েসী উগান্ডার র্লবা়ুে কমণী ভযাপ্নসা নাকাপ্িপ্ক র্াতিসং  তশশু 
িহতবপ্লর শুপ্ভচ্ছা েূি তহসাপ্ব তনপ়্োগ কপ্রপ্ে। 

গ্কন সংবাপ্ে: 

● 2022 সাপ্লর 15 ই গ্সপ্টম্বর  ইউতনপ্সি 25 বের ব়েসী উগান্ডার র্লবা়ুে কমণী 
ভযাপ্নসা এনপ্কিপ্ক র্াতিসং  তশশু িহতবল (ইউতনপ্সি) এর শুপ্ভচ্ছা েূি তহসাপ্ব 
তনযুক্ত কপ্রপ্ে। 
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মূল তবষ়েসমূহ: 

● গ্ভপ্নসা নাকাপ্ি 1996 সাপ্ল উগান্ডার (পূবণ আতিকা) কাম্পালা়ে র্ন্মিহর্ কপ্রন। 

● 2019 সাপ্লর র্ানু়োরীপ্ি সুইপ্ডপ্নর গ্িিা র্ানবাপ্গণর অ্নুপ্প্ররর্া়ে গ্ভপ্নসা এনপ্কপ্ি 
িার সতি়েিা শুরু কপ্রন এবং উগান্ডার র্লবা়ুে কমণী নাপ্ম পতরতচি হন। 

● গ্ভপ্নসা নাকাপ্ি িাইপ্ড ির তিউচার আপ্দালপ্নর একর্ন তবতশষ্ট সেসয তেপ্লন। 

● রাইর্ আপ মুভপ্মি, আতিকান র্লবা়ুে কমণীপ্ের র্নয আও়োর্ গ্িালার একতি িযািিমণ 
এবং উগান্ডার িামীর্ কুলগুতলপ্ি গ্সালার পযাপ্নল ইনস্টল করার একতি প্রকল্পও গ্ভপ্নসা 
নাকাপ্ি িারা প্রতিতষ্ঠি হপ়্েতেল। 

● 2020 সাপ্ল, 2020 সাপ্লর ও়োর্ল্ণ ইপ্কানতমক গ্িারাপ্ম সুইর্ারলযাপ্ন্ডর োপ্ভাপ্স র্ানবাগণ 
এবং অ্নযানযপ্ের সাপ্র্ গ্ভপ্নসা এনপ্কপ্ি অ্ংশিহর্ কপ্রতেপ্লন। 

● রাইর্ আপ মুভপ্মি হল োতরদ্র্য, তলঙ্গ-তভতিক সতহংসিা, মানব পাচার, এবং তশশু 
তনযণািন তনমূণল করার একতি আপ্দালন। 
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● তবেবযাপী, 2.2 তবতল়েন তশশু ইউতনপ্সপ্ির তচলপ্েনস ক্লাইপ্মি তরক ইনপ্ডক্স িারা 
গ্ের্ীবদ্ধ 33তি গ্েপ্শর একতিপ্ি বাস কপ্র "র্লবা়ুে পতরবিণপ্নর প্রভাপ্বর র্নয অ্িযন্ত 
উচ্চ ঝুাঁতকপ্ি রপ়্েপ্ে"। 

সূত্র: Times of India 

গুরুত্বপূর্ণ খবর: পতরপ্বশ 

োতর্ণতলং-এর পদ্মর্া নাইডু তহমাল়োন রু্লতর্কযাল পাকণ গ্সরা তচতড়োখানা তহপ্সপ্ব স্বীকৃি 
হপ়্েপ্ে 

গ্কন সংবাপ্ে: 

● পতিমবপ্ঙ্গর োতর্ণতলং-এর পদ্মর্া নাইডু তহমাল়োন রু্ওলতর্কযাল পাকণ (PNHZP) গ্েপ্শর 
গ্সরা তচতড়োখানা তনবণাতচি হপ়্েপ্ে৷ 

 

মূল তবষ়েসমূহ: 

● িাতলকা অ্নুসাপ্র, গ্চন্নাইপ়্ের আতরগনার আন্না রু্লতর্কযাল পাকণ তিিী়ে গ্সরা, কর্ণািপ্কর 
মহীশূপ্রর শ্রী চামরাপ্র্ন্দ্র রু্লতর্কযাল গাপ্ডণন িৃিী়ে এবং কলকািার আতলপুর 
রু্লতর্কযাল গাপ্ডণন চিুর্ণ গ্সরা তচতড়োখানা তনবণাতচি হপ়্েপ্ে। 
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● রু্ওলতর্কযাল পাকণতি িুষার তচিা এবং লাল পান্ডা সহ পূবণ তহমালপ়্ের তবপন্ন প্রার্ী 
প্রর্াতির প্রর্নন ও সংরযর্ কমণসূতচর র্নয আন্তর্ণাতিকভাপ্ব স্বীকৃি। 

● পদ্মর্া নাইডু তহমাল়োন রু্লতর্কযাল পাকণ হল ভারপ্ির পতিমবঙ্গ রাপ্র্যর োতর্ণতলং 
শহপ্র 67.56 একর (27.3 গ্হক্টর) রু্প্ড তবসৃ্তি একতি তচতড়োখানা। 

● পদ্মর্া নাইডু তহমাল়োন রু্লতর্কযাল পাকণতি 1958 সাপ্ল শুরু হপ়্েতেল, এবং এতি 
ভারপ্ির বৃহিম উচ্চিার তচতড়োখানাও, যার গড উচ্চিা 7,000 িুি (2,134 তমিার)। 

● পদ্মর্া নাইডু তহমাল়োন রু্লতর্কযাল পাপ্কণর নামকরর্ করা হপ়্েপ্ে সপ্রাতর্নী নাইডুর 
কনযা পদ্মর্া নাইডুর (1900-1975) নাপ্ম। 

● তচতড়োখানাতি ভারপ্ির গ্কন্দ্রী়ে তচতড়োখানা কিৃণপপ্যর গ্রড পান্ডা গ্প্রািাপ্মর গ্কন্দ্রী়ে 
গ্কন্দ্র তহপ্সপ্ব কার্ কপ্র। 

সূত্র: Indian Express 

গুরুত্বপূর্ণ তেবস 

17ই গ্সপ্টম্বর তবে গ্রাগী তনরাপিা তেবস পালন করা হ়ে 

গ্কন সংবাপ্ে: 

● প্রতি বের 17ই গ্সপ্টম্বর, তবে গ্রাগী সুরযা তেবসতি গ্রাগীর তনরাপিা তনতিি করার 
র্নয গ্নও়ো উতচি এমন অ্সংখয সিকণিা সম্পপ্কণ সপ্চিনিা বৃতদ্ধর লপ্যয উেযাপন 
করা হ়ে। 
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মূল তবষ়েসমূহ: 

● তবে গ্রাগী সুরযা তেবপ্সর লযয হল গ্রাগীপ্ের অ্তভজ্ঞিা হপ্ি পাপ্র এমন ঝুাঁতক, ভুল 
এবং আ ািগুতলপ্ক হ্রাস করা এবং কমাপ্না। 

● তবে গ্রাগী সুরযা তেবপ্সর মূল লযযগুতল হল তবেবযাপী গ্বাঝাপডার তবকাশ, 
র্নসপ্চিনিা বৃতদ্ধ করা এবং গ্রাগীর তনরাপিা উন্নি করপ্ি এবং গ্রাগীর যতি কমাপ্ি 
সকল গ্েশ ও আন্তর্ণাতিক অ্ংশীোরপ্ের ঐকযবদ্ধভাপ্ব কার্ করার আহ্বান র্ানাপ্না। 

● প্রতি বের, তবে গ্রাগী তনরাপিা তেবস স্মরপ্র্ একতি তভন্ন তর্ম বযবহার করা হ়ে। এই 
বের তবে গ্রাগী তনরাপিা তেবস 2022-এর তবষ়ে হল "Medication Safety," যার 
িযাগলাইন হল "Medication Without Harm" and the instruction to "Know, 
Check, and Ask." 

● তবে গ্রাগী তনরাপিা তেবপ্সর উপ্েশয হল গ্রাগী, পতরবার, গ্পশা, সম্প্রো়ে, স্বাস্থযপ্সবা 
গ্পশাোর, স্বাস্থযপ্সবা গ্নিৃবৃদ এবং নীতিতনধ্ণারকপ্ের গ্রাগীর তনরাপিার প্রতি উৎসগণ 
করা। 

● তবে গ্রাগীর তনরাপিা তেবস হল তবে স্বাস্থয সংস্থার (WHO) আন্তর্ণাতিক র্নস্বাস্থয 
তেবসগুতলর মপ্ধ্য একতি, যা 17ই গ্সপ্টম্বর পালন করা হ়ে। 
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● 72 িম তবে স্বাস্থয সমাপ্বশ 2019 সাপ্ল "Global Action on Patient Safety" 
তশপ্রানাপ্ম WHA 72.6 পাস কপ্র তবে গ্রাগী সুরযা তেবস প্রতিষ্ঠা কপ্রপ্ে।  

সূত্র: Livemint 
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