
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক্ সু্কি এন্ড ক্মিজ, সৈয়দপুর  

হ াে হেস্ট- ১/ ২০২০ 

হেলনিঃ৭ে (বাাংিা োধ্যে)  

লবষয়িঃ তথ্য ও হযাগামযাগ প্রযুক্তি  

ৈেয়িঃ২ ঘণ্টা                                         োনিঃ৫০ 

                                                   ক্ লবভাগ  (রননােলিক্ ংাং))      ২৫ 

লনমনর প্রশ্ন গুমিার উত্তর দাও(ময হক্ামনা ৫ টে) 

১। ক্ে মমেমে তথ্য ও হযাগামযাগ প্রযুক্তির গুরুত্ব লিখ।                                                                                 ৫ 

২। ভানচ ময়াি ংলিমৈর ৈুলবধ্া লিখ।                                                                                                              ৫                                       

৩।ক্াগজলবল ন ংলিৈ ক্ামক্ বমি? বতমোন যুগ হক্ হক্ন লিক্তজোি যুগ বিা  য় ?                                     ১+৪ 

 ৪।ৈাোক্তজক্ ৈম্পক্ম উন্নয়মন আইলৈটের গুরুত্ব লিখ।                                                                                   ৫  

৫।পলর্ মরূপ লিখিঃ ক্তজলপএৈ,ই-হেলিলৈন,এৈ এে এৈ  ,ই –বুক  ,  রয্াম                                                               ৫ 

৬।ৈাংলেপ্ত বর্ মনা দাওিঃোউৈ,লৈলি                                                                                               ৫ 

৭।প্রমৈৈর ৈম্পমক্ম ৈাংলেপ্ত বর্ মনা দাও।                                                                                                         ৫ 

৮।ৈযামেিাইে ক্ীভামব ক্াজ ক্মর ?                                                                                                                ৫ 

                                          খ লবভাগ( ব চ লনব মানলন  ংাং))  

ৈটিক্ উত্তর টে খাতায় লিখ।প্রলতটে প্রমশ্নর োন ১। 

১।যন্ত্রপালতর িাো এবাং লনমদম)না গ্র ন ক্মর থ্ামক্ হক্ানটে  ?  

ক্)ইনপুে       খ)আউেপুে     গ)র যাে          ঘ)রে 

২।োউৈ ক্ত প্রক্ার?  

ক্)১    খ)২   গ)৩           ঘ)৪ 

৩।প্রমৈৈমরর েেতার ৈামথ্ পাল্লা লদময় লক্মৈর গলত বাড়মে?  

ক্)রে   খ) র যাে  গ)োউৈ  ঘ)লক্-হবািম 

৪।োপার যন্ত্র হক্ানটে?  

ক্)েলনের খ) ঘ)প্লোর    গ)লক্-হবািম         ঘ)ওএে আর 

৫।ওময়ব ক্যাে লক্মৈর রুপ?  



ক্)োদারমবািম  খ)ৈাধ্ারন ক্যামেরা    গ)লিক্তজোি ক্যামেরা     ঘ)োইমরামিান 

৬।ক্ম্পম্পউোমর হখািা িাইি প্রাথ্লেক্ ভামব হক্াথ্ায় জো  য়?  

ক্ )র যাে          খ)রে গ)মপন ড্রাইভ       ঘ)লৈলি 

লনমনর ংনুমেদ টে পমড় ৭ ও ৮ নাং প্রমশ্নর উত্তর দাওিঃ 

লনিা র বালড়মত ংনুষ্ঠান  মব।তার বনু্ধ ঢাক্া থ্ামক্।মৈ ংনুষ্ঠামনর দাওয়াত লদময় এক্টে ই-ক্ািম  পাটিময় হদয়। 

৭।ককসের মাধ্যসম সে ই-কার্ড পাঠায়? 

  ক্) ক্ম্পম্পউোমর  খ)ই-হেইমি    গ)ই-বুমক্     ঘ) এৈ এে এৈ এর োধ্যমে 

৮।এভামব পািামনার ৈুলবধ্া লক্ 

I. ংথ্ ম ৈােয় 

II. েময় োশ্রয় 

III. শ্রম লাঘব 

কিসের সকািটি েটঠক?  

 ক্) i ও   ii খ)i   ও  iii গ) ii   ও iii ঘ) I,ii,iii 

৯।জিকপএে সক সকািটি েংসকত পাঠায় ? 

ক)না াঁদ খ)েঙ্গি গ্র  গ)কৃ্ক্তেে উপগ্র  ঘ)বুধ্ গ্র  

১০।লবজমনৈ উইক্  মিা- 

ক্)বযাবৈা প্রলতষ্ঠান খ) ৈাপ্তাল ক্ বযাবৈা হক্ন্দ্র গ)েযাগাক্তজন ঘ)ওময়বৈাইে 

১১।ক্ত ৈামি ভানচ ময়াি ংলিৈ ক্াজ শুরু ক্মর?  

ক্)১৯৮৩ খ)১৯৯৩ গ)১৯৯৪ ঘ)১৯৯৫  

১২।পৃলথ্বীর বড় বড় ক্ি ক্ারখানায় েলেক্ ল মৈমব ক্াজ ক্মর- 

ক্)ক্ম্পম্পউোর   খ)ইন্টারমনে    গ)মরামবাে        ঘ) ক্ম্পম্পউোর ও োনুষ 

১৩।েলনের েলিত এক্টে – 

ক্)ইনপুে লিভাইৈ    খ)আউেপুে লিভাইৈ      গ)মেেলর    ঘ)ৈিেওয়যার 

১৪।প্রধ্ান হেমোলরর গলত – 

ক্)মবল)        খ)ক্ে       গ)ংমনক্ হবল)     ঘ)ংমনক্ ক্ে 

১৫। হক্ানটের  ৈামথ্ ক্ম্পম্পউোমরর ৈক্ি যন্ত্রাাং) যুি থ্ামক্?  



ক্)র যাে           খ)োদার হবািম        গ)প্রমৈৈর      ঘ)মেেলর   

১৬।ইউলনমক্াি  ক্মতা লবমের?  

ক্)৪       খ)৮         গ)১২  ঘ)১৬ 

১৭।মক্ার্ হক্াম্পালন  ৈব মপ্রথ্ে  োইমরাপ্রমৈৈর সতলর ক্মর?  

ক্)ইমন্টি        খ) এক্মেি       গ)আইলবএে  ঘ)োইমরাৈিে 

১৮।স্থালয় হেমোলর হক্ানটে?  

ক্)র যাে      খ)রে         গ) ািম লিস্ক   ঘ)লৈলি 

১৯।বযাক্তিগত ক্ামজ হক্ান লপ্রন্টার হব)ী বযাব ার ক্রা  য়?  

ক্)িে হেটিক্স       খ)ইঙ্ক হজে    গ)প্লোর  ঘ)মিজার 

২০।োদারমবামিমর ংতযাব)যক্ীয় ংাং) হক্ানটে?  

ক্)ৈ ায়ক্ লনপ হৈে       খ)প্রমৈৈর         গ)র যাে  ঘ)রে 

২১।ংলিক্াি োক্ম লরিার হক্ান ধ্রমনর লিভাইৈ?  

ক্)ইনপুে       খ) আউেপুে         গ) হেমোলর  ঘ)ইনপুে ও আউেপুে 

২২।আধ্ুলনক্ প্রযুক্তি লনভমর যন্ত্র লক্ দ্বারা গটিত?  

ক্)মনে ওয়াক্ম      খ)বােন       গ)মেমোলর  ঘ)োইমরাপ্রমৈৈর   

২৩।ক্তবার লিক্ ক্রমি ক্ম্পুোর এ হপ্রাগ্রাে নািু  য়?  

ক্)১      খ)২         গ)৩  ঘ)৪ 

২৪।লনমনর হক্ানটে পময়লন্টাং লিভাইৈ?  

ক্)োউৈ       খ)লপ্রন্টার        গ)েলনের  ঘ)প্লোর 

২৫।ক্ম্পম্পউোর বন্ধ ক্রমি হক্ানটে তথ্য )লনয  য়?  

ক্) ািম লিস্ক        খ)রে         গ)র যাে  ঘ)মপন ড্রাইভ 

 

 

 

 

 


