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�. যিদ 'X' মােন 'এ �যাগ করা' হয়; ÷ মােন ' �ারা �িণত '; '+' মােন '�থেক িবেয়াগ করা' এবং '-' মােন 'ভাগ
করেল 24 + 36 - 12* 8 ÷ 4 =?
1) 36

2) 53
3) 5
4) -20

�. 5831649 সংখ�া�েত এমন কত� সংখ�া রেয়েছ �য�িলর �িত� সংখ�ার �� �থেক অেনক দেূর �যমন
অ��িলেক ঊ�� �েম পুনিব�ন�াস করা হয়?
1) �কান�ই
2) এক�

3) দইু
4) িতন�

Q. EARN RANE এর সােথ স�িক� ত এবং BOND NODB এর সােথ স�িক� ত �যভােব TEAR স�িক� ত -

1) AERT
2) ATRE
3) ARET
4) REAT

GLIMPSE শ��েত কত �জাড়া অ�র রেয়েছ যার �িত�র মেধ� ইংেরিজ বণ�মালার মেতা যত�িল অ�র
রেয়েছ?
1) �কান�ই
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2) এক�

3) দইু
4) িতন�
বাংলা আই িকউ �� ও উ�র|Bangla IQ Test
�. যিদ 'সবজু' মােন 'হলদু' হয়; 'হলদু' মােন 'সাদা'; 'সাদা' মােন 'লাল'; 'লাল' মােন 'ভােয়ােলট'; 'ভােয়ােলট' মােন
'কােলা'; তাহেল িনেচর �কান� মানেুষর রে�র রঙ হেব?
1) লাল
2) কােলা
3) সবজু
4) �ব�িন

�. �শয়ারেহাি�ং শে�র �থম, তৃতীয়, প�ম ও অ�ম অ�রেক �ধুমা� এক� অথ�পূণ� শ� করা স�ব হেল
িনেচর �কান� �সই শে�র ি�তীয় অ�র হেব? যিদ এই ধরেনর শ� �তির করা যায় তেব উ�র িহসােব 'X'
িদন এবং যিদ একািধক শ� �তির করা যায় তেব উ�র িহসােব 'Y' িদন।
1) L
2) E
3) S

4) Y

Q. িন�িলিখত চার�র মেধ� িতন� িনিদ�� উপােয় একই রকম এবং তাই এক� দল গঠন কের। �কান� এক
�ডাজ �সই দেলর অ�গ�ত নয়?
1) মাইকা
2) িজ�
3) আয়রন

4) ��ািরন
বাংলা আই িকউ �� ও উ�র|Bangla IQ Test
�. এক� িনিদ�� �কােড SPORADIC �ক QNORDJEB িহসােব �লখা হয়। কীভােব �সই �কােড
TRAUBLES �লখা হয়?
1) SQTNTFMC
2) TNQSRDKA

3) TNQSTFMC
4) TFQSCMFT


