
 
RRB RAILWAY GROUP-D EXAM 2018 

 
 
1. িমনামাটা �রাগ িকেসর জন� হয়?  
উঃ পারদ।  
 
2. ঝাড়খে�র বত� মান মখু�ম�ীর নাম িক?  
উঃ Raghubar Das.  
 
3. Hussain Lake �কাথায় অবি�ত?  
উঃ হায়�াবাদ। 
 
4. Nainital Lake �কাথায় অবি�ত?  
উঃ Uttarakhand 
 
5. মরুাদাবাদ Smart City �কান রােজ� অবি�ত?  
উঃ উ�র�েদশ।  
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6. Tim Southee �কান �দেশর Cricketer?  
উঃ িনউিজল�া�।  
 
7. দাস বংেশর �িত�া �ক?  
উঃ �তুবউি�ন আইবক। 
 
8. আমােদর �দেশর �িতর�া ম�ী �ক?  
উঃ িনম�ালা সীতারামান। 
 
9. িবে�র সবেচেয় �ত গিত স�� ��েনর নাম িক?  
উঃ Haramain (�সৗিদ আরব)।  
 
10. �াে�র বত� মান রা�পিতর নাম িক?  
উঃ Emmanuel Macron 
 
11. সবেচেয় �ু�তম পািখর নাম িক?  
উঃ হািমং বাড� ।  
 
12. On the Black Hill বইেয়র �লখক �ক?  
উঃ Bruce Chatwin (1982)। 
 
13. শাি�েত �নােবল �পল �ক?  
উঃ ICAN 
 
14. িব� নারী িদবস কেব পালন করা হয়?  
উঃ ৮ই মাচ� ।  
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15. জাতীয় �ভাটার িদবস কেব পালন করা হয়?  
উঃ ২৫�শ জানয়ুাির।  
 
16. আমােদর �দেশর �া�� ম�ীর নাম িক?  
উঃ জগত �কাশ না�া।  
 
17. ICC Under-19 Cricket World Cup 2018 �কান �দশ িজেতেছ?  
উঃ ভারত । 
 
18. অে�িলয়ার রাজধানীর নাম িক?  
উঃ ক�ানেবরা। 
 
19. Femina Miss India 2018 �ক হেয়েছন?  
উঃ Anukreethy Vas 
 
20. AMUL India CEO �ক?  
উঃ Shri Rupinder Singh Sodhi 
 
21. Paytm এর CEO �ক?  
উঃ িবজয় �শখর শম�া।  
 
22. ভারেতর সবেচেয় �নাংরা �রল ��শন �কান�?  
উঃ মথরুা। 
 
23. PNB এর অ�া�ােসডর �ক?  
উঃ িবরাট �কাহিল।  
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24. ‘I do what I do’ বই� কার �লখা?  
উঃ রঘুরাম রাজন। 
 
25. হির�ার �কান নদীর তীের অবি�ত?  
উঃ গ�া।  
 
26. Big Boss Season 11 �ক �হা� কেরন?  
উঃ সালমান খান।  
 
27. British Parliament Global Diversity Award �ক পান?  
উঃ সালমান খান।  
 
28. Road Safety এর ��া� অ�া�ােসডর �ক?  
উঃ অ�য় �মার।  
 
29. 2018 সােল এিশয়ান �গমস -এ ভারত �থেক �ক �সানার �মেডল           
�পেয়েছন?  
উঃ B. Purnia.  
 
30. World Hindi Day কেব পািলত হয়?  
উঃ ১০ই জানয়ুাির।  
 
31. Morisis এর রাজধানীর নাম িক?  
উঃ Port Louis  
 
32. Association of Southeast Asian Nations এর �মাট সদস�         
কতজন?  
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উঃ ১০ জন।  
 
33. �গায়ার বত� মান গভন�র �ক?  
উঃ Mridula Sinha 
 
34. �ম�ী �ত আবাস �কান দ�ু �দেশর মেধ� হয়?  
উঃ ভারত ও থাইল�া� । 
 
35. Sadhguru Jaggi Vasudev �ক প�িবভূষন অ�াওয়াড� িকেসর        
জন� �দওয়া হয়?  
উঃ Spirituality  
 
36. Nomadic Elephant 2018 �কান দ�ু �দেশর মেধ� হয়?  
উঃ ভারত ও মে�ািলয়া। 
 
37. Atal Express নাম �রেখেছ �কান�র পিরবেত� ?  
উঃ Bundelh Express  
 
38. AU Small Finance Bank এর CEO �ক?  
উঃ Sanjay Agarwal 
 
39. Under-17 FIFA World Cup এর িবেজতা �কান �দশ?  
উঃ ইংল�া�।  
 
40. World Food Prize �ক �পেয়েছন?  
উঃ Dr. Lawrence Haddad and Dr. David Nabarro 
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41. গা�ী সাগর বাঁধ �কাথায় অবি�ত?  
উঃ মধ��েদশ।  
 
42. Wood Fossil Park �কান শহের অবি�ত?  
উঃ জয়সলমার (রাজ�ান)।  
 
43. 45th Chief Justice of India �ক হেলন?  
উঃ দীপক িম�।  
 
44. IIFA 2017 Best Actress Award �ক �পেয়েছন?  
উঃ Alia Bhatt (2018 সােল Sridevi)।  
 
45. তািমলনাড়ুেত বত� মােন �কান দেলর সরকার রেয়েছ?  
উঃ DMK 
 
46. Free Cycle Yojana �ক চাল ুকেরন?  
উঃ নের� �মাদী।  
 
47. NALCO এর �চয়ারম�ান �ক?  
উঃ Tapan Kumar Chand 
 
48. মিনপুেরর বত� মান মখু�ম�ীর নাম িক?  
উঃ Nongthombam Biren Singh 
 
49. ভারেতর �থম WiFi �রল ��শন �কান�?  
উঃ ম�ুাই �স�াল। 
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50. DMRC এর িডের�র �ক?  
উঃ Mangu Singh 
 
51. ইউেরােপর সবেচেয় বেড়া নদীর নাম িক?  
উঃ Volga River (3692km)। 
 
52. World Hockey Championship 2017 �কাথায় হেয়েছ?  
উঃ �া�।  
 
53. পব�েতর রাণী কােক বলা হয়?  
উঃ মেুসৗির। 
 
54. Palgadia Dam �কাথায় রেয়েছ?  
উঃ অসম।  
 
55. 2018 সােল �সরা মখু�ম�ী অ�াওয়াড�  �ক �পেয়েছন?  
উঃ Vasundhara Raje  
 
56. নীিত আেয়াগ এর �চয়ারম�ান �ক?  
উঃ নের� �মাদী।  
 
57. ONGC এর পুেরা নাম িক?  
উঃ Oil and Natural Gas Corporation 
 
58. ভুটােনর রাজধানীর নাম িক?  
উঃ িথ�ু। 
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59. প�জ আদবিন �কান �খলার সােথ যু�?  
উঃ িবলায়াড� । 
 
60. 2017 সােল সদভাবনা অ�াওয়াড�  �ক �পেয়েছন?  
উঃ �গাপালকৃ� গা�ী। 
 
61. পতু� িগজরা কেব �গায়া জয় কের?  
উঃ ১৫১০ সােল।  
 
62. “The Flying Sikh” কােক বলা হয়?  
উঃ Milkha Singh 
 
63. DRDO এর বত� মান �চয়ারম�ান �ক?  
উঃ G. Satheesh Reddy 
 
64. বা�বলী িসেনমায় ব�ভ �দেবর চিরে� �ক িছেলন?  
উঃ Ramanaidu Rana Daggubati 
 
65. �গাবর গ�ােসর �ধান উপাদান িক?  
উঃ িমেথন।  
 
66. “My Journey from Marxism-Leninism to Nehruvian       
Socialism” বই�র �লখক �ক? 
উঃ C H Hanumantha Rao 
 
67. 2018 সােল ফুটবল িব�কােপ �সানার বল �পেয়েছ �কান ফুটবলার?  
উঃ ইংল�াে�র ফুটবলার হ�াির �কন।  
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68. �কান ভারতীয় �খেলায়াড় ২০১৭ সােলর ভারতীয় জাতীয় দেলর         
�কােচর পদ �থেক পদত�াগ কেরিছেলন?  
উঃ অিনল ��েল। 
 
69. Human Development Index (HDI) -এ ভারেতর Rank কেতা?  
উঃ 130 তম।  
 
70. PC Chandra Award �পেয়েছন �ক?  
উঃ আশা �ভাঁশেল। 
 
Coming Soon…. 
RRB Railway Group-D Current Affairs Special E-Book 
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