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[ মফ: দ্র: যফযাকৃত ফহুমনফ ডাচমন অবীক্ষায উত্তযশে প্রশেয ক্রমভক নম্বশযয মফযীশত প্রদত্ত ফর্ ডংফমরত বৃত্তমূ শত ঠিক/শফ ডাৎকৃষ্ট উত্তশযয 

বৃত্তটি ফর শয়ন্ট করভ দ্বাযা ম্পূর্ ড বযাট কশযা। প্রমতটি প্রশেয ভান ১। প্রেশে বকাশনা প্রকায দাগ/মচহ্ন বদওয়া মাশফ না।] 

 

১।  মনশচয বকানটি একটি ভামিমভমর্য়া পটওয়যায? 

 ক) ভায়া  খ) অথযওয়যায 

 গ) এশর্ামফ পশটা ঘ) মিমর্ স্টুমর্ও ম্যাক্স 

২।  াওয়ায শয়ন্ট বপ্রশজশন্টশন ভধ্যফতী বকাশনা স্লাইর্ বথশক 

যফতী বকাশনা স্লাইর্ প্রদ ডশনয জন্য চাশত শফ- 

 ক) F5  খ) Ctrl+F5   

 গ) Alt+ F5  ঘ) Shift+ F5 

৩।  পশটাশ বকাশনা অফশজশে যং এক প্রান্ত বথশক অন্য প্রাশন্ত 

ব ৌঁছাশত ব ৌঁছাশত মভমরশয় মাওয়াশক কী ফরা য়?  

 ক) মরমনয়ায বেন্ড খ) বযমর্য়ার বেন্ড 

 গ) মযশেশের্ বেন্ড ঘ) বেমর্শয়ন্ট বেন্ড 

৪।  ইরাশেটশয কত প্রকায টাই টুর আশছ? 

 ক) ৩  খ) ৪  

 গ) ৫  ঘ) ৬ 

৫।  পশটাশ প্রমতটি বরয়াশযয ফাভ মদশকয বচাশখয আইকনশক 

ফরা য়- 

 ক) প্যাশরট  খ) আইমফভ  

 গ) থাম্বশনইর  ঘ) মবমজমফমরটি 

৬।  বর্টাশফশজ বযকর্ ড ফামতর কযায দ্ধমত- 

 ক) Selet Record>Home>Delete 

 খ) Home>Select Record>Delete 

 গ) Selet Record>Home>Delete>Yes 

 ঘ) Home>Select Record>Delete>Yes 

৭।  বর্টাশফজ বপ্রাোশভ বর্টা এমিয ভুর এড়াশনায জন্য মপশে 

তড মদশয় বর্টা এমিয ীভা মনধ ডাযর্শক ফরা য়- 

 ক) কুশয়ময  খ) মযশরন  

 গ) বরশফর  ঘ) ইনপুট ববমরশর্ন 

৮।  ভাইশক্রাপট কশ ডাশযশনয জনমপ্রয় র্াটাশফজ পটওয়যায 

মনশচয বকানটি? 

 ক) অমপ  খ) এশক্স  

 গ) এশক্সর  ঘ) পক্সশপ্রা 

৯।  বর্টাশফশজ তডযুি বকাশনা বর্টাশক শজ খ ৌঁশজ বফয কযায 

দ্ধমতশক ফরা য়- 

 i) কুশয়ময  

 ii) মপিায  

 iii) টি ডং 

 মনশচয বকানটি ঠিক? 

 ক) i ও ii   খ) i ও iii  

 গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii 

১০। ‘Report’ আইকনটি বকান মযফশন াওয়া মায়? 

 ক) Home  খ) Design  

 গ) Create   ঘ) Insert 

১১।  ‘Crop’ শেয অথ ড কী? 

 ক) বেঁশট বপরা  খ) বকশট বপরা  

 গ) ফাদ বদওয়া  ঘ) ফামতর কযা 

১২।  পশটাশ বকাশনা অফশজে Background এয যং দ্বাযা 

পূযর্ কযশত ব্যফহৃত য়- 

 i) Backspace  

 ii) Alt+Backspace  

 iii) Ctrl+Backspace  

 মনশচয বকানটি ঠিক? 

 ক) i ও ii   খ) i ও iii  

 গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii 

১৩।  পশটাশ Feather এয ঘশয ২০ টাই কযশর অফশজশেয 

শুধুভাে ফাইশযয মদশকয প্রাশন্তয নভনীয়তা কত শফ? 

 ক) ০  খ) ১০  

 গ) ২০  ঘ) ৪০ 

 মনশচয উদ্দীকটি ড় এফং ১৪ ও ১৫ নম্বয প্রশেয উত্তয দাও: 

 অরুর্াব পশটাশ আঁকাফাঁকা প্রান্ত মফমষ্ট একটি পৄশরয 

ছমফ একটি মফশল টুর দ্বাযা মশরে কযশরা এফং পৄরটি 

কাট কশয অন্য একটি অফশজশে স্থান কযশরা। 

১৪।  অরুর্াব বকান টুর ব্যফায কশযমছর? 

 ক) Marquee  খ) Lasso   

 গ) Crop   ঘ) Pen 

১৫।  উদ্দীশকয বল কাজটি অরুর্াশবয ম্পাদশনয দ্ধমত শরা-  

 i) Edit>cut  

 ii) Ctrl+x   

 iii) Ctrl+v 
 মনশচয বকানটি ঠিক? 

 ক) i ও ii   খ) i ও iii  

 গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii 

১৬। মফদ্যারশয়য ভাশফশ ক্রীড়া মক্ষক ১০ভ বথশক ৬ষ্ঠ বেমর্য 

মক্ষাথীশদয ক্রভানুাশয রাইন কশয দাঁড়াশত ফরশরন। 

বর্টাশফজ অনুাশয স্যাশযয মনশদ ডশক ফরা মায়— 

 i) Sorting   

 ii) Ascending         

 iii) Descending 
 মনশচয বকানটি ঠিক? 

 ক) i ও ii   খ) i ও iii  

 গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii 

বট খ 

মফলয় বকার্:  1 5 4 

 



১৭।  যাময মশরকন টুর মদশয় বরখা মশরে  কযশর বরখায 

মনশচ বম রাইন বদখা মায় বই রাইনশক কী ফরা য়? 

 ক) বফজরাইন  খ) মের্রাইন  

       গ) আন্ডাযরাইন ঘ) আউটরাইন  

১৮।  RGB বভাশর্ কাজ না কশয CMYK বভাশর্ কাজ কযশর 

বখাশন কয়টি কারায স্লাইর্ াওয়া মায়? 

  ক) ১   খ) ২  

 গ) ৩   ঘ) ৪ 

১৯।  বর্টাশফশজ মর্মরট আইকনটি বকান বভনুয অন্তর্ভ ডি? 

       ক) Home  খ) Edit  

 গ) View  ঘ) Insert 

২০।  এশর্ামফ পশটাশয কাজ-  

 i) ছমফয বকাশনা অংশয ঔজ্জ্বল্য ফাড়াশনা-কভাশনা 

 ii) ব্যানায, বাস্টায ইতযামদ ততময কযা  

 iii) ছমফয দাগ ফা ত্রুটি মুশছ বপরা  

       মনশচয বকানটি ঠিক? 

 ক) i ও ii   খ) i ও iii  

 গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii 

 মনশচয বর্টাশফজটি রক্ষয কয এফং ২১ ও ২২ নম্বয প্রশেয 

উত্তয দাও: 

 একটি প্রাইশবট বকাম্পামনয বর্টাশফজ মনম্নরূ: 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২১।  বর্টাশফজ অনুাশয মমদ >=35 তডানুাশয কুশয়ময কযা 

য় তাশর বযকর্ ড প্রদম ডত শফ- 

  ক) Belal   

  খ) Malek & Kashem 

  গ) Abul, Malek & Kashem 

  ঘ) Belal, Malek & Kashem 

২২।  প্রাইশবট বকাম্পামনটি উি বর্টাশফজ বথশক সুমফধা াশফ- 

  ক) পমু ডরায াাশে তথ্য ব্যফস্থানায 

  খ) নানাবাশফ বরখাশক উস্থাশনয 

   গ) আয়-ব্যয় মাফ মনর্ ডশয়য 

  ঘ) অনুন্ধানমূরক প্রমতশফদন ততমযয  

২৩।  Hand outs ফরশত বুঝায়- 

 ক) একামধক স্লাইর্ মফমষ্ট একটি পৃষ্ঠা 

 খ) একটি স্লাইশর্য একটি পৃষ্ঠা 

 গ) একটি পাইশরয ভশধ্য অশনক পৃষ্ঠা 

 ঘ) বপ্রশজশন্টশনয খড়া পৃষ্ঠা 

২৪।  DBMS এয পূর্ ডরু মক? 

       ক) Database Monitoring System 

       খ) Data Base Management System  

       গ) Database Management System 

       ঘ) Data Base Management Sheet 

২৫।  Database বপ্রাোশভ Salary মপে ততমযয ভয় বর্টায 

টাই মক শফ?  

       ক) Text      খ) Number  

 গ) Memo    ঘ) Currency 


