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বয বকান পাঁচটি প্রশশ্নর উত্তর দাও: ৫×৫=২৫ 

১।  টশপামজ কী? স্টার টশপামজর মচত্র ববমলষ্টয উশেখ কর।  

২।  মানুশর বদনমিন জীবশন তথ্য ও বযাগাশযাগ প্রযুমির প্রভাব ব্যাখ্যা কর।   

৩।  ‘তথ্য প্রযুমি ব্যবার কশরই দ্রুত দুনীমত মনরন করা ম্ভব’- উমিটি মূল্যায়ি কর। 

৪।  বনটওয়াকড বতমরশত াশবর বচশয় সুইশচর ব্যবার বার পছি বকন তা বুমঝশয় বখ। 

৫।  বাংাশদশল আইমটি মবকাশলর কারশি নাগমরক ববার বক্ষশত্র অমজডত সুমবর্ামদ       কর।          

৬।  ম্যাওয়যার কী? বতামার কমিউটাশর ম্যাওয়যাশরর আক্রমি বেশক মনষ্কৃমত পাওয়ার উপায়গুশা বখ। 

৭।  বটমশমমডমন কী? মচমকৎা বক্ষশত্র        উশেখশযাগ্য পমরবতডন ার্ন কশরশছ কীভাশব তা ব্যাখ্যা কর। 

৮।  বকাশনা অনাইন াইশট ব্যবহৃত পাওয়াশড ডর বগাপনীয়তা রক্ষার বক্ষশত্র বতামার কী কী করা উমচত তা বুমঝশয় বখ। 

 

                                                           খ-মবভাগ (বহুমনব ডাচমন অভীক্ষা) মান-২৫ 
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প্রমতটি প্রশশ্নর মান ১। ক প্রশশ্নর উত্তর মদশত শব। প্রশ্নপশত্র বকাশনা প্রকার দাগ/মচহ্ন বদওয়া যাশব না।]  

 

১।  মনশচর বকানটি  ‘Virtual Laboratory’ এর ওশয়ব 

াইট  ঠিকানা? 

  ক) www.virtual.com  

 খ) www.upwork.com 

  গ) www.softpedia.com 

 ঘ) www.wolframalpha.com 

২। মনশচর বকানটিশত ‘Node’ ব্যবার করা য়? 

 ক) াব         খ) সুইচ   

 গ) রাউটার   ঘ) মশডম 

৩।  ইন্টারশপ্রটাশরর ভূমমকা পান কশর বকানটি?  

 ক) ল্যান কাড ড খ) র যাম  

 গ) াব  ঘ) মনক 

৪।  তথ্যপ্রযুমি ব্যবাশরর ফশ একজন কমীর কী বৃমি পায় ? 

 ক) জ্ঞান  খ) ব্যস্ততা 

 গ) ববতন  ঘ) দক্ষতা 

৫।   মজমপএ বকাোয় ব্যবহৃত য় ?  

 ক) গামিশত  খ) বামিশত 

 গ) ডাক মবভাশগ ঘ) বটমশযাগাশযাশগ  

৬।  পৃমেবী বেশক স্যাশটাইশট  বয মগন্যা পাঠাশনা য় তাশক 

কী বশ? 

 ক) এফএম ওশয়ভ খ) মাইশক্রাওশয়ভ 

 গ) ওয়যারশ মগনা ঘ) এনাগ মগনা 

৭।  ৩টি কমিউটার যমদ ১২টি কমিউটাশর তথ্য প্রদান কশর 

তশব এখাশন ক্লাশয়ন্ট কতগুশা? 

 ক) ১টি         খ) ৩টি  

 গ) ৪টি   ঘ) ১২টি 

৮।  ‘PLA’ এর পূি ডরূপ কী? 

 ক) Programmable Logic Array 

 খ) Program  and  Logic Array   

 গ) Programmable Legal  Array      

 ঘ) Programming  Logic Array        

৯।  দুই বা তশতামর্ক কমিউটাশরর আন্ত:ংশযাগশক কী বশ? 

 ক) ই-বমই    খ) ইন্টারশনট 

 গ) টশপামজ  ঘ) বনটওয়ামকডং 

১০। Ethical Hackers শা- 

 ক) Black Hat Hackers 

 খ) Brown Hat Hackers 

 গ) White  Hat Hackers 

 ঘ) Grey Hat Hackers 

১১। পাওয়াড ড এর লমিমত্তা যাচাই করা যায় - 

 i) lastpass এর মাধ্যশম 

 ii) keepass এর মাধ্যশম 

 iii) অনাইন াইট এর মাধ্যশম 

 মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক)  i ও ii খ)  i ও iii 

 গ)  ii ও iii ঘ)  i, ii ও iii 

১২। বাংাশদশলর ‘বটন্ডার বপাট ডা’ মনশচর বকানটি? 

 ক) e-Gp খ) infocom 

 গ) CPTU ঘ) e-Tender 

বট ক 

মবয় বকাড:  1 5 4 

 



১৩। বাংায় জনমপ্রয় াচ ড ইমিন বকানটি? 

 ক) মবজয়  খ) মপপীমকা 

 গ) গুগ ঘ)    র  

১৪। পণ্য বা ববার মবজ্ঞাপন প্রচার করা যায়- 

 i) Blog এর মাধ্যশম       

 ii) Facebook এর মাধ্যশম       

 iii) EPOS এর মাধ্যশম 

 মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক)  i ও ii খ)  i ও iii 

 গ)  ii ও iii ঘ)  i, ii ও iii 
 

মনশচর মচশত্রর আশাশক ১৫ ও ১৬ নং প্রশশ্নর উত্তর দাও: 

 

 

 

 

 

 

১৫। উশপাশরাি  টশপামজর ববমলশষ্টযর াশে মম রশয়শছ - 

 ক) সুইশর খ) রাউটাশরর 

 গ) াশবর ঘ) ল্যান কাশড ডর 

১৬।  মচশত্র তীর মচমহ্নত অংশল মস্যা বদখা মদশ টশপামজ- 

 i) বগুশা কমিউটাশর বযাগাশযাগ মবমিন্ন শব  

 ii) বনটওয়াকডটি মবক শয় যাশব 

 iii) 5নং কমিউটারটি অশকশজা শয় যাশব 

 মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক)  i ও ii খ)  i ও iii 

 গ)  ii ও iii ঘ) i, ii ও iii 

১৭। মনশচর বকানটি ম্পূি ড আাদা ববমলশষ্টযর? 

 ক) মভশয়না  খ) মনমডা 

 গ) ওয়াম ড       ঘ) নরটন 

 ১৮। মনশচর বকানটি ব্রাউজার? 

  ক) গুগ খ) মপপীমকা 

  গ) গুগশক্রাম ঘ)           

 ১৯। এক বক্লানার কত াশ ারা পৃমেবীশত ছমিশয় পশি? 

 ক) ১৯৪৯ খ)  ১৯৮২ 

 গ)  ১৯৮৬ ঘ)  ১৯৯৬  

 

মনশচর উদ্দীপকটি পি এবং ২০ ও ২১ নং প্রশশ্নর উত্তর দাও: 

প্রযুমির কল্যাশি বতডমাশন টাকা পাঠাশনা মকংবা উশত্তাশনর জন্য 

এখন আর ব্যাংশক বযশত য় না। প্রযুমিগত মকছু মবশল পিমতর 

মাধ্যশম এগুশা শজই করা যায়। ফশ আমাশদর মূল্যবান ময় 

নষ্ট য় না। 

২০। উদ্দীপশক উশেমখত মবশল পিমত শা- 

 i) e-MTS     

 ii) Credit Card 

 iii) Postal Cash Card 

 মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক)  i ও ii খ)  i ও iii 

 গ)  ii ও iii ঘ) i, ii ও iii 

২১।       কর মবশল পিমত ব্যবাশরর সুমবর্া পাওয়া যায় 

মনশচর বকান বক্ষশত্র? 

 ক)  - ক   

 খ) পমরশবা 

 গ) ই-স্বাস্থ্যশবা  

 ঘ) আয়কর মরটান ড প্রস্তুত 

২২।  ‘ক’ বকািানীর ারাশদশল অশনকগুশা অমফ আশছ। ‘ক’ 

বকািানীর অমফগুশা পরস্পর যুি   ক র      

 ক   ? 

 ক) ই-বমই খ) বমাবাই  

 গ) ইন্ট্রাশনট ঘ) ইন্টারশনট 

২৩।  মনশচর বকান পাওয়াড ডটি অমর্ক লমিলাী? 

 ক) 22L4u খ) 26031971 
 গ) Nela123islam  ঘ) Nela@123islam 

২৪।  বনটওয়াশকড মমমডয়ার কাজ- 

 ক) কমিউটার গুশা জুশি বদওয়া  

 খ) রাউটার ংশযাগ বদওয়া 

 গ) মশডম যুি করা  

 ঘ) াড ডওয়যার যুি করা 

২৫।  স্পযাম শা- 

 i)                 

 ii) অপ্রশয়াজনীয় ইশমই 

 iii)       ক       

 মনশচর বকানটি ঠিক? 

 ক)  i ও ii খ)  i ও iii 

 গ)  ii ও iii ঘ) i, ii ও iii 
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