RRB RAILWAY GROUP-D EXAM 2018
Railway Group-D: 18th September 2018, Shift-I (GK & Current
Affairs)

আপনারা জােনন য, 17ই সে র থেক গাটা দশ জুেড় RRB Railway
Group-D এর পরী া
হেয়েছ। থম পেবর পরী া চলেব 16ই
অে াবর পয । ইিতমেধ ই গতকাল ও আজেক িবিভ শহের RRB
Railway Group-D এর পরী া হেলা। RRB Railway Group-D
Exam 2018 এর 18th September 2018, Shift-I -এ িজেক ও কাের
অ ােফয়াস থেক য সম
এেসেছ স েলার সহ উ র নীেচ দওয়া
হেলা এবং সে PDF ও দওয়া হেলা। সম
দেশর িবিভ শহের থাকা
আমােদর িতিনিধ ও ম ারেদর ারা সং হ করা হেয়েছ যারা আজেক
RRB Group-D এর পরী া িদেয়েছ ।
1.িমনামাটা রাগ িকেসর জন হয়?
উঃ পারদ।
2. ঝাড়খে র বতমান মুখ 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. মুরাদাবাদ 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 তু বউি ন আইবক।
8. আমােদর দেশর িতর া ম ী ক?
উঃ িনমালা সীতারামান।
9. িবে র সবেচেয় ত গিত স
উঃ Haramain ( সৗিদ আরব)।

েনর নাম িক?

10. াে র বতমান 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 জানুয়াির।
16. আমােদর দেশর া
উঃ জগত কাশ না া।

ম ীর নাম িক?

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
Coming Soon….
RRB Railway Group-D: 18th September 2018, Shift-II
(GK & Current Affairs)
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