
 
 

 
 

িবিভ  িতেয়ািগতা মূলক পরী ার খবর পেত এবং GK ও Current Affairs এর PDF ি েত Download করেত অবশ ই www.chakribazar.in সাইট ট িভিসট ক ন। 

 

www.chakribazar.in চাকির Bazar.in 

বাংলায় সরকাির চাকির খাজঁার সরা ঠকানা  

 

 

 

 

দেশর নাম জাতীয় তীক 

  

আইভির কা  হািত 

আে িলয়া ক া া  

অি য়া ঈগল 

ভারত অেশাক  

বাংলােদশ ব ল টাইগার, জেলর প  

আেমিরকা ন দ  

ভটান াক (ব  াগন) 

আইসল া  জরফালকন 

পানামা হািপ ঈগল 

ইতািল তপ  

ইরান গালাপ 

ইরাক ঈগল 

ইংল া  গালাপ 

ইে ােনিশয়া গা দা (পািখ) 

িফিলিপ  িফিলপাইন ঈগল 

আয়ারল া  শিন পাতা 

কানাডা ম ােপল পাতা 

ক ােম ন িসংহ 

কলি য়া অ া য়ান কনডর 

কে া িসংহ; হািত 

কিনয়া িসংহ 

উ র কািরয়া লাল তারা 

িবিভ  দেশর জাতীয় তীক 
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দি ণ কািরয়া তাই ক 

কুেয়ত সানািল ফ ালকান 

নপাল রেডােডন ন পু  

নদারল া স িসংহ 

িনউ জল া  ফান, িকউই পািখ 

ইজরােয়ল ঝাড়বািত 

আফগািন ান িসংহ 

ইিথওিপয়া আিবিসিনয়ার িসংহ 

নরওেয় িসংহ 

আেমিনয়া ঈগল, িসংহ 

পাল া  সাদা ঈগল 

নাইেজিরয়া ঈগল 

পািক ান তারা এবং অধচ  

রামািনয়া সানালী ঈগল 

রািশয়া ভালুক ি -মাথা যু  ঈগল 

সৗিদ আরব পাম গাছ 

সািবয়া ি -মাথা যু  ঈগল 

িস াপরু মািলয়ন 

সামািলয়া িচতা 

দি ন আি কা ংেবাক হিরণ 

ন ঈগল 

লংকা িসংহ 

থাইল া  গা দা ( পৗরািণক অধ-পু ষ, অধ-পািখর িচ ) 

িসিরয়া বাজপািখ 

সুইেডন  মুকুট 

দি ণ সদুান আি কান মেছা ঈগল 

সংযু  আরব আিমরাত সানািল বাজপািখ 

ডনমাক িসংহ 

িফনল া  িসংহ 

া  গ ািলক মারগ 
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জামািন ভ া 

ঘানা কােলা তারা 

ি নল া  ম  ভ কু 

হংকং অিকড গােছর ফুল 

জাপান চ মি কা 

মালেয়িশয়া বাঘ 

ম েকা সানালী ঈগল 

সুইজারল া  হায়াইট স 

লবানন পাইন জাতীয় গাছ 

 

 

 


