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Q. চার� অ�র �া�ার �দওয়া হেয়েছ, যার মেধ� িতন� �কােনা না �কােনাভােব একই রকম
এবং এক� িভ�। পরবত� �া�ার� িনব�াচন ক�ন যা আলাদা -
1) TVYCH
2) NPSWB
3) UWZBI
4) ACFJO

�. �দ� িবক��িলর মেধ� �থেক ন�র� িনব�াচন ক�ন যা িন�িলিখত িসিরেজর �� িচ� (?)
�িত�াপন করেত পাের -
16, 35, ?, 217, 653, 1309
1) 72
2) 128
3) 77
4) 107

�. অ�র�িলর সংিম�ণ� িনব�াচন ক�ন যা �মানসুাের �দ� িসিরেজর ফাঁকা �ােন রাখেল
িসিরজ� স�ূণ� হেব।
C_BN_ _V_ _HC_B_H
1) VCBHNVN
2) HVCNBVN
3) VHCBNVN
4) VHBNCHV
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�. তৃতীয় পেদর সােথ স�িক� ত িবক�� িনব�াচন ক�ন �যভােব ি�তীয় পদ� �থম পেদর সােথ
স�িক� ত।
সীমা� : GSNOUHDS :: ব� : ?
1) DMNTHOH
2) BMPTHOH
3) DMNRHLH
4) DKNTJOH

�. এক� িনিদ�� �কাড ল�া�েুয়েজ, 'Your attention please' �লখা হয় 'puw cuw zuw'
িহেসেব, Kind attention' �লখা হয় 'muw zuw', এবং অন�ুহ কের মেনােযাগ িদন' �লখা হয়
'puw zuw ruw'। �সই ভাষায় কীভােব '�প' �লখা হেব?
1) puw
2) zuw
3) ruw
4) cuw

�. যিদ '+' এবং ÷ �িল পর�র পিরবত� ন হয়, তাহেল িনেচর �কান সমীকরণ� স�কভােব
ভারসাম�পূণ� হেত পাের?
1) 12+ 4 - 8 ÷ 3 = 11
2) 24 - 12 ÷ 6 +3 = 20
3) 16 + 4 x 8 ÷ 3 = 45
4) 22 + 11 x 8 ÷ 3 = 19

�. তৃতীয় সংখ�ার সােথ স�িক� ত িবক�� িনব�াচন ক�ন �যভােব ি�তীয় সংখ�া� �থম
সংখ�ার সােথ স�িক� ত -
52 : 91 :: 72 : ?
1) 98
2) 126
3) 109
4) 138

Q. চার� সংখ�া - �জাড়া �দওয়া হেয়েছ, যার মেধ� িতন� িকছু প�িতেত একই রকম এবং এক�
িভ�। �য� আলাদা তা িনব�াচন ক�ন -
1) 8 : 104
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2) 12 : 146
3) 11 : 143
4) 5 : 65

�. �দ� শ��িলর স�ক �ম �িতিনিধ� কের এমন িবক�� িনব�াচন ক�ন �য�িল ইংেরিজ
অিভধােন �দিশ�ত হেব।
1 �ি�ক
2. �িমেনট
3. �রাজ
4. িরডার
5. িরপ
1) 4, 5, 3, 1, 2
2) 4, 5, 3, 2, 1
3) 4, 5, 1, 3, 2
4) 4, 3, 5, 1, 2


