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আইিকউ �� ও উ�র | iq questions and answers

�. এক� �কাড ল�া�েুয়েজ, যিদ PEN �লখা হয় 17717, তাহেল একই ভাষায় CAP িকভােব �লখা হেব?
1) 4319
2) 2320
3) 4219
4) 2319

Q. যিদ A �বাঝায় '�যাগ', B �বাঝায় '�ণ', C �বাঝায় 'িবেয়াগ' এবং D �বাঝায় 'িবভাগ', তাহেল িনেচর
রািশ�র মান কত হেব?
46 িস (6 এ 7) িব 5 এ 24 িড 6 িব (27 িড (9 িড 3))
1) 21
2) 17
3) 39
4) 65

�. এক� �কাড ভাষায়, SOUP �ক TNVO িহসােব �লখা হয়। িকভােব BOWL �সই ভাষায় �লখা হেব?
1) CPVM
2) ANVK
3) APVM
4) CNXK
আইিকউ �� ও উ�র | iq questions and answers

�. �দ� িবক��িলর মেধ� �থেক ন�র� িনব�াচন ক�ন যা িন�িলিখত িসিরেজ �� িচ� (?) �িত�াপন
করেত পাের -
62, 74, 80, 86, 95,?, 158
1) 100
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2) 108
3) 122
4) 113

�. �িনজা তার বািড় �থেক পি�ম িদেক 9 িকিম হাঁটেলন, তারপর দি�ণ িদেক ঘুের 11 িকিম হাঁটেলন।
তারপর িতিন পূব� িদেক 13 িকিম এবং অবেশেষ পি�ম িদেক 4 িকিম হাঁটেলন। �িনজা তার �াথিমক
অব�ান �থেক কত দেূর?
1) 11িকিম
2) 15 িকিম
3) 13 িকিম
4) 10 িকিম
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Q. P, Q, R, S, T, U, V, এবং W নােম আট� উ�রমখুী �রে�ারাঁ এক� সরলেরখায় অবি�ত। S হল
T-এর বাম �থেক ি�তীয়। W হল P-এর বাম �থেক তৃতীয়। T হল P এবং V-এর মেধ�। S হল V-এর বাম
�থেক তৃতীয়। W হল U-এর অিবলে� ডানিদেক। R-এর ডানিদেক তৃতীয় P. S এর ডানিদেক চতুথ� �ােন
�ক বেস আেছন?
1) U
2) W
3) R
4) V
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�. �দ� িবক��িলর মেধ� �থেক অ�র �া�ার িনব�াচন ক�ন যা িন�িলিখত িসিরেজর �� িচ� (?)
�িত�াপন করেত
পাের- HDMS, OVVI, VNEY, CFNO, ?
1) JYWF
2) JXWE
3) KXWE
4) JXXF

Q. 'A # B' মােন 'A হল B এর িপতা'।
'A% B' মােন 'A হল B-এর মা'।
'A@B' মােন 'A হল B এর �বান'।
'ক ও খ' মােন 'ক খ-এর �ছেল'।
যিদ 'G # M # T % S @ H & R & W @ U' হয়, তাহেল িনেচর �কান িববিৃত� স�ক নয়?
1) G হল T-এর িপতামহ
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2) W হল H-এর মাতামহী
3) R হল T-এর �ামী
4) M হল S-এর নানা
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