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১।  কী শ্রিার্ডণর শ্রকান শ্রিাতার্ম চাপ ণির্ে একণি নতুন স্লাইড যুক্ত    

     হর্ি? 

      (ক) Ctrl+N  (খ) Ctrl+M 

      (গ) Shift+N  (ঘ) Shift+M 

২।  ইণি প্রণত ৭২ ণপর্ের্ে এক িগণ ইণির্ত ণপর্ের্ের পণরমা ? 

      (ক) ৫০৮৪ (খ) ৫১৮৪     (গ) ৫২৮৪ (ঘ) ৫৩৮৪  

৩।  www প্র ুণক্তর শ্রের্ে কার অিিান রর্য়র্ে?   

      (ক) ণিে শ্রগিি         (খ) ণিম িানণািণ 

      (গ) ণিভ জিি         (ঘ) মাকণ জাকারিাগণ 

৪।   পাইমরলৈ নজরদালরমত লনমের হক্ান ৈংস্থালে জলিত?   

      (ক) CIS                              (খ) CSS     

      (গ) FBI                              (ঘ) BSA 

৫। ক্ুলক্জ হক্াথ্ায় জো  য়?   

      (ক) ব্রাউজার                          (খ) হাডণ ণডস্ক  

      (গ) রয্াে                               (ঘ) শ্ররাম 

৬।  শ্রপ্রর্জর্েশন ততণরর খিড়ার্ক কী িো হয়? 

      (ক) স্লাইড                           (খ) হযান্ড আউিি  

      (গ) শ্রপ্রর্জর্েশন                    (ঘ) স্লাইড শ্রেয়াউি   

৭।  ই-র্মইে ণির্িম প্রথম কর্ি চােু হয়? 

      (ক) ১৯৬১        (খ) ১৯৭১      (গ) ১৯৮১     (ঘ) ১৯৯১  

৮।  ইনর্ া-গ্রাণ ে শ্রকান ধরর্নর কর্েে? 

      (ক) এণনর্মশন      (খ) েণি    (গ) শ্রিেি        (ঘ) অণডও  

৯।  ণহিাি এর শ্রের্ে ণনর্চর শ্রকান ি িওয়যারণি িযািহার করা হয়?  

       (ক) ওয়াডণ প্রর্িণিিং             (খ) শ্রেডণিি 

       (গ) ণেনাে                      (ঘ) শ্রডাি 

১০।  ণনর্চর শ্রমাড গুর্োর মর্ধয শ্রকানণি কণিউিার ণডর্লের এর   

       জনয উপযুক্ত? 

       (ক) CMYK     (খ) RGB 

       (গ) Bitmap     (ঘ) XMYK 

১১।  িুে ির্ের একই স্থার্ন একাণধক িেু অিস্থান করায় ঐ িেুর্ক  

       ণক িো হয়?                     

       (ক) অণরণজন িুে                     (খ) ণির্িম িুে  

       (গ) ণিণমোর িুে                     (ঘ) গ্রুপ িুে 

১২।  ণনর্ের শ্রকানণি ই-র্িিা কাযণক্রর্মর আওতাভকু্ত- 

্্্্্্i. ই-পলুজি   ii. এমণিএি    iii. ই-লেমক্লেং        

       ণনর্চর শ্রকানণি িণিক?  

       (ক) i, ii                               (খ) i, iii 

       (গ) ii, iii                              (ঘ) i, ii & iii 

১৩।  ণনর্চর শ্রকানণি অপার্রণিিং ণির্িম? 

       (ক) জাভা                           (খ) এভাি  

       (গ) উইর্ন্ডাি                        (ঘ) ওয়াডণ  

১৪।  marquee tool  কত ধরর্নর হয়? 

       (ক) ২          (খ) ৩             (গ) ৪           (ঘ) ৫ 

১৫।  এম এি শ্রডাি িির্কণ ধারনা শ্রিন ণনর্ের শ্রকান প্রণতষ্টানণি? 

       (ক) অযাপে                         (খ) মাইক্রি ি  

       (গ) শ্রডে                            (ঘ) এইচণপ  

১৬।  মাণিণমণডয়ার উপািান কয়ণি? 

       (ক) ২         (খ) ৩         (গ) ৪          (ঘ) ৫ 

১৭।  ই-ক্লাি রুম ততরী করার জনয প্রর্য়াজন-  

i. ওময়বক্যাে      ii. ইোরর্নি      iii. লপ্রন্টার   

       ণনর্চর শ্রকানণি িণিক?  

       (ক) i, ii                              (খ) i, iii 

       (গ) ii, iii                            (ঘ) i, ii & iii 
১৮।   কত অের্রর িাতণার্ক িইুি িো হয়? 

        (ক) ১২০        (খ) ১৪০        (গ) ১৬০         (ঘ) ২৪০ 

    ণনর্চর উদ্দীপকণি পর্ড় ১৯ ও ২০ নম্বর প্রর্শ্নর উত্তর িাওিঃ 

 

 

 

 

 

 

১৯।   শ্রিণিেণির প্রর্তযকণি কোর্মর আইণড,নাম, িয়ি, শ্রিতন,  

        গ্রাম, শ্রজো শ্রক ণক  িো হয়? 

       (ক) িাণর          (খ) শ্ররকডণ        (গ) ণ ল্ড          (ঘ) শ্রডিা 

২০।  শ্রিণিেণির্ত শ্রমাি কতণি শ্ররকডণ ও ণ ল্ড রর্য়র্ে?  

       (ক) ৬ ণি শ্ররকডণ ও ৪ ণি ণ ল্ড       (খ) ৪ ণি শ্ররকডণ ও ৬ ণি ণ ল্ড 

       (গ) ৪ ণি শ্ররকডণ ও ৪ ণি ণ ল্        (ঘ) ৬ ণি শ্ররকডণ ও ৬ ণি ণ ল্ড 

২১।  হক্ান ফরমেে এর বই ইন্টারমনে বযব ার ক্মর পিা  ায়? 

       (ক) ণপণডএ                              (খ) এইচণিএমএে  

       (গ) এেএমএে                           (ঘ) ণি++ 

২২।  শ্রেডিীড শ্রপ্রাগ্রার্ম ভাগ করার জনয ণনর্চর শ্রকান পদ্ধণতণি িণিক?  

       (ক) A/B                                (খ) A÷B  

       (গ) =A/B                               (ঘ) =A1/B1 

২৩।  তথ্য অ্লিক্ার আইন ক্মব হথ্মক্ োি ু য়? 

       (ক) ২০০৮     (খ) ২০০৯         (গ) ২০১০      (ঘ) ২০১১ 

২৪।  এমণিএি ণনর্ের শ্রকান ধরর্নর শ্রিিা মূেক কাজ? 

       (ক) শ্রপািাে শ্রিিা                       (খ) ট্রান্সর্পািণ শ্রিিা  

       (গ) িযািংণকিং শ্রিিা                         (ঘ) স্বাস্থয শ্রিিা  

২৫।  শতকরা কতভাগ কণিউিার িযিহারকারী পাইরাণি হর্ত মুক্ত?   

       (ক) ৫০%     (খ) ৬০%   (গ) ৭০%     (ঘ) ৮০% 

 

[বি দ্রঃ সরিরাহকৃত িহুবিি বাচবি অবিক্ষার উত্তরপত্রে প্রত্রের ক্রবিক িম্বত্ররর বিপরীত্রত প্রদত্ত ির্ ব সম্ববিত বৃত্তসমূহ হত্রত সঠিক/সি বৎকৃকৃট উ উত্তত্ররর বৃত্ত ব িি 

পত্রেন্ট কিি দ্বারা সম্পূর্ ব িরাট কর । প্রবত ব প্রত্রের িাি ১। সকি প্রত্রের উত্তর বদত্রত হত্রি] 

লবষয় হক্াড:  1      5      4 

আইণড  নাম িয়ি শ্রিতন গ্রাম  শ্রজো  

০১  িাণকি  ২৭  ২৬০০০  মর্হশা রিংপুর 

০২  নাণির  ২৮  ২৭০০০  ণমরিাগ  রিংপুর 

০৩  তাণমম  ২৬  ২৮০০০  িািুপারা রিংপুর 

০৪  িাণির  ২৯  ২৯০০০  শযামপরু রিংপরু 

 


