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[মফশল দ্রষ্টব্য : যফযাকৃত ফহুমনফ ডাচমন অবীক্ষায উত্তযশে প্রশেয ক্রমভক নম্বশযয মফযীশত প্রদত্ত ফি ডম্বমরত বৃত্তমূ শত ঠিক এফং শফ ডাৎকৃষ্ট 

উত্তশযয বৃত্তটি ফর শয়ন্ট করভ দ্বাযা ম্পূি ড বযাট কয। প্রমতটি প্রশেয ভান - ১। প্রশেয উয দাগ/মচহ্ন বদয়া মাশফ না।] 

 

১।  ‘বাইযা’ ব্দটিয নাভকযি কশযন বক? 

      ক) চার ড ব্যাশফজ খ) ভাকড জুকাযফাগ ড 

      গ) স্যামুশয়র টভমরনন ঘ) বেড বকাশন 

২।  মিব জফ, ‘মফর’ বগট ও ‘টিভ’ ফান ডা-মর এয ভশধ্য মভর 

যশয়শে মনশচয বকান বক্ষশে? 

     ক) একই বদশ জন্গ্রি 

 খ) একই াশর জন্গ্রি 

     গ) একশে াশ ডানার কমিউটায ততময 

 ঘ) তথ্য ব্যফস্থানায় http ব্যফাশযয প্রস্তাফ 

৩।  পটওয়যায মডমরট কযশত ফ ডশল বকান ‘কী’ বপ্র কযশত 

য়? 

 ক) F5 খ) F4 

 গ) F3 ঘ) F2 

৪।  ‘http’ এয পূি ডরূ কী? 

     ক) hypertext trial protocol  

     খ) hypertrade trial protocol 

     গ) hypertext transfer protocol 

     ঘ) hypertrade transfer protocol 

৫।  একু তশক বেঁশচ থাকায দক্ষতা শরা- 

    i) সুনাগমযকত্ব 

   ii) মফশেলিী মচন্তা 

  iii) প্রযুমিশত াযদম ডতা 

  মনশচয বকানটি ঠিক? 

     ক) i ও ii                খ)  i ও iii 

     গ) ii ও iii              ঘ) i , ii ও iii 

৬।  ‘2-Step verification’ ব্যফায কযা য় মকশয 

মনযাত্তা মনমিত কযশত?   

 ক) ইয়াহু খ) মজশভইর 

 গ) টুইটায ঘ) টশভইর 

৭।  কমিউটাশয ইনিরকৃত পটওয়যাযটি ব্যফাশযয উশমাগী 

কযশত কী কযা প্রশয়াজন? 

    ক) Restart খ) Refresh 

    গ) Reboot ঘ) Reinstall 

৮।   মডমজটার ফাংরাশদ গড়ায বক্ষশে ফ ডপ্রথভ কাশদয 

প্রযুমিয আওতায় আনশত শফ? 

 ক) যকাযী কভ ডচাযীশদয খ) শযয অমধফাীশদয 

 গ) গ্রাভীি ভানুলশদয ঘ) তরুি মক্ষাথীশদয 

৯।  ফতডভাশন গ্রাশভও উচ্চ ক্ষভতা িন্ন ইন্টাযশনট বফা বদয়া 

শে বকান তাশযয ভাধ্যশভ?  

    ক) কায তায     খ) অটিকযার পাইফায

 গ) বকা-এমিয়ার কযাফর ঘ) টুশয়শিড বয়ায কযাফর   

১০।  মনশচয বকানটি বাইযা? 

 ক) Stone খ) AVG 

 গ) Avira ঘ) Avast 

১১।  বকান মগনাশরয ভাধ্যশভ প্রাপ্ত ভাশনয তাযতম্য থাশক? 

    ক) এনারগ  খ) মডমজটার  

    গ) এপ এভ  ঘ) ওয়যাযশর 

১২।  ওশয়ফাইট ব্রাউজ কযশর কযা বভশভামযশত জভা য়-  

     i) কুমকজ 

    ii) বাইযা 

   iii) বটশিাযাময পাইর 

  মনশচয বকানটি ঠিক? 

     ক) i ও ii                খ)  i ও iii 

     গ) ii ও iii              ঘ) i , ii ও iii 

১৩।  পটওয়যায আনইনির কযায ধা র- 

    ক) add/remove>Control Panel>Start 

    খ) Start>add/remove>Control Panel         

    গ) Start>Control Panel>add/remove 

    ঘ) Control Panel>Start>add/remove 

১৪।  বফতায মশেয আমফষ্কাযক বক? 

 ক) জগদীচন্দ্র ফসু 

 খ) গুগমরশয়রশভা ভাকডমন  

 গ) বজভ ক্লাকড ম্যািওশয়র  

 ঘ) বযভন্ড স্যামুশয়র টভমরনন 

১৫।  ই-কভাশ ড অনরাইশন মফর মযশাশধ ব্যফহৃত য়- 

 i) বক্রমডট কাড ড 

 ii) বডমফট কাড ড 

 iii) COD 

 মনশচয বকানটি ঠিক? 

     ক) i ও ii                খ)  i ও iii 

     গ) ii ও iii              ঘ) i , ii ও iii 

মফলয় বকাড :  1 5 4 

 

বট খ  



মনশচয উদ্দীকটি ড় এফং ১৬ ও ১৭ নং প্রশেয উত্তয দাও: 

কশয়ক প্তা আশগ বকনা তৃলায কমিউটাযটি কাজ কযশত 

কযশত ঠাৎ ফন্ধ শয় মাশে, বভশভাময কভ বদখাশে এফং নতুন 

বপ্রাগ্রাভ ইনির কযশত বফম ভয় মনশে। 

১৬।  তৃলায কমিউটাশয সৃষ্ট ভস্যায ভাধান বকানটি? 

       ক) মডস্ক মক্লনআ খ) বযমজমি মক্লনআ 

       গ) মডস্ক মডোগশভন্ট ঘ) এমন্টবাইযা  

১৭।  উি ভস্যা প্রকট আকায ধাযি কযশর তৃলায  

       কমিউটাশয মা শত াশয- 

     i) পাইর চুময শত াশয 

    ii) বডটা মফকৃত শত াশয 

   iii) ংযমক্ষত পাইর মুশে বমশত াশয 

  মনশচয বকানটি ঠিক? 

     ক) i ও ii                খ)  i ও iii 

     গ) ii ও iii              ঘ) i , ii ও iii 

১৮।  ফাংরাশদশ ‘তথ্য অমধকায আইন’ কত াশর চালু কযা য়? 

       ক) ২০০৯  খ) ২০১১  

       গ) ২০১৩  ঘ) ২০১৫  

১৯।  কমিউটাশয বগভ বখরা মূরত কী? 

       ক) এক ধযশিয আমি খ) এক ধযশিয মফশনাদন 

       গ) এক ধযশিয বা ঘ) এক ধযশিয বনা 

২০।  ‘ই-রামন ডং’ াথ ডক কযায বক্ষশে মক্ষাথীশক অশনক বফম- 

 ক) মক্ষকশক প্রে কযশত য় 

 খ) মখনাভগ্রী ততময কযশত য় 

 গ) শমাগীতায ভাধ্যশভ মখশত য় 

 ঘ) উশযাগী শত য়  

 

 

২১।  অনরাইন াইশট াওয়াড ড ততমযশত বফম ব্যফহৃত য়- 

     i) মনশজয নাভ 

    ii) জন্ তামযখ 

    iii) েশেয ংশকত 

  মনশচয বকানটি ঠিক? 

     ক) i ও ii                খ)  i ও iii 

     গ) ii ও iii              ঘ) i , ii ও iii 

২২।  মিব জফ এফং তায ফন্ধুযা মভশর অযার কমিউটায চালু 

কশযন কত াশর? 

     ক) ১৯৭১   খ) ১৯৭৫  

     গ) ১৯৭৬  ঘ) ১৯৮৪  

২৩।  কমিউটায ঘন ঘন যাং কযশর কযিীয় কী? 

       ক) কুমরং পযান স্থান কযা 

       খ) ভাদাযশফাশড ডয ব্যাটাময মযফতডন কযা      

       গ) ফাশয়া বটআ বদওয়া 

       ঘ) জািায বটিং বদওয়া 

২৪।  ‘BSA’ এয পূি ডরূ বকানটি? 

       ক) Basic Source Academy  

       খ) Business Source Alliance   

       গ) Business Software Alliance   

       ঘ) Business Software Academy  

২৫।  মফমবন্ন কভ ডশক্ষশে দক্ষতা অজডশন প্রশয়াজন- 

     i) পটওয়যায ব্যফাশয াযদম ডতা 

    ii) অনরাইন োরাশ াযদম ডতা 

    iii) উচ্চমমক্ষত ওয়া 

  মনশচয বকানটি ঠিক? 

     ক) i ও ii                খ)  i ও iii 

     গ) ii ও iii              ঘ) i , ii ও iii 

 

 


