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�. �দ� িবক��িলর মেধ� �থেক ন�র� িনব�াচন ক�ন যা িন�িলিখত িসিরেজর ��-িচ� (?) �িত�াপন
করেত পাের -
352, 288, 252, 236, ?
1) 220
2) 208
3) 232
4) 192

�. তৃতীয় অ�র �া�ােরর সােথ স�িক� ত িবক�� িনব�াচন ক�ন �যভােব ি�তীয় অ�র �া�ার� �থম
অ�র �া�ােরর সােথ স�িক� ত -
JLT : QPG :: SGB : ?
1) HKY
2) KJX
3) FKX
4) GLB

Q. 125 �সিম সাইেডর এক� িকউব সম� মেুখর উপর লাল রঙ করা হয় এবং তারপর �িত� 25
�সি�িমটার পােশর �ছাট িকউব কের কাটা হয়। কমপে� দ�ু মখু আঁকা আেছ এমন �ছাট ঘনক�িলর সংখ�া
খুজঁনু -
1) 48
2) 36
3) 44
4) 52
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�. �দ� িবক��িলর মেধ� �থেক অ�র-�� িনব�াচন ক�ন যা িন�িলিখত িসিরেজর ��-িচ� (?)
�িত�াপন করেত পাের -
LGG, PJL, KMO, OPT, LSG, ?
1) PVL
2) OVK
3) NUL
4) PUK
বাংলা আই.িকউ �ট� |i q test bangla
Q. িন�িলিখত িসিরেজ ��-িচ� (?) �িত�াপন করেত পাের এমন অ�র-�� িনব�াচন ক�ন -
YZT, WXR, UVP, ?
1) TSM
2) TSO
3) STM
4) STN

Q. িনেচর চার�র মেধ� িতন� এক� িনিদ�� উপােয় একই রকম এবং তাই এক� দল গঠন কের। �কান�
�সই দেলর অ�ভু� � নয়?
1) নারেকল
2) প�
3) গাঁদা
4) �গালাপ


