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�. িন�িলিখত সমীকরণ� স�ক করেত �কান দ�ু িচ�েক পর�র পিরবত� ন করেত হেব?
9 x 98 ÷ 14 + 3 - 19 = 11
1) - এবং +
2) + এবং x
3) - এবং x
4) ÷ এবং -

�. �দ� শ��িলর স�ক �ম উপ�াপন কের এমন িবক�� িনব�াচন ক�ন �য� ইংেরিজ অিভধােন �দিশ�ত হেব -
1. পা�ুিলিপ
2. মাইনর
3. �মেলািড
4. �িতকারক
5. �মমির
1) 4, 1, 3, 5, 2
2 ) 4, 1, 5, 2, 3
3) 1, 3, 4, 5, 2
4) 1, 4, 3, 5, 2

�. �দ� িবক��িলর মেধ� �থেক ন�র� িনব�াচন ক�ন যা িন�িলিখত িসিরেজ �� িচ� (?) �িত�াপন
করেত পাের -
61, 70, 95, ?, 225, 346
1) 136
2) 144
3) 182
4) 132
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�. এক� পিরবাের P, Q, R, S, T এবং U, ছয়জন সদস� রেয়েছ। T হল P এর �ামীর ভাই। U হল T-এর মা।
Q হল S এবং P-এর কন�া এবং R-এর নাতিন। T-এর সােথ R কীভােব স�িক� ত?
1) িপতা
2) পু�
3) ভাই
4) চাচা
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�. এক� িনিদ�� �কাড ল�া�েুয়েজ, 'DURABLES' �লখা হয় 'BSVETFMC' িহেসেব। �সই ভাষায় কীভােব
'স�াব�' �লখা হেব?
1) TBFFGMJC
2) TDFGFNCJ
3) TBGHFMDJ
4) TBFG FMCG

�. গািণিতক িচ��িলর স�ক সংিম�ণ� িনব�াচন ক�ন যা �মানসুাের * িচ��িলেক �িত�াপন করেত
পাের এবং �দ� সমীকরণ�েক স�ক করেত পাের।
55 * 126 * 14 * 520 * 30 * 5
1) x, ÷, =, -, +
2) +, ÷, -, =, x
3) =, x, +, ÷, -
4) =, -, +, ÷, x


