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1। লনমের টক্ানটি লৈমস্টে ৈফেওয়যার? 

      (ক) উইণকণিণিয়া                (খ) উইন্ডাি   

      (গ) শ্রেিশীট          (ঘ) শ্রেিবুক   

2। টেেমেে এর ক্াজ ক্ী?  

      (ক) ণিত্র অংকন                  (খ) িারিার ব্যািহার  

      (গ) শ্রটক্সট ণিজাইন               (ঘ) ছণি স্থািন   

৩। লনমের টক্ানটি জনলপ্রয় বাাংিা ফন্ট স্টাইি? 

      (ক) Times New Roman     (খ) SutonnyMJ  

      (গ) Italic                     (ঘ) Arial 

৪। নিম্নের ক োি কেনুম্নে কেডোর ও ফুটোর গ্রুপ নিদ্যেোি?   

      ( ) ইিসোট ট                    (খ) কেোে 

      (গ) নরভীউ                     (ঘ) টুলস  

৫। কটনিল সংম্ন োগ  রম্নে ক োি আইম্ন োিটিম্নে নি   রম্নে েয়?                     

       ( ) েোনজটি                    (খ) নপ চোর   

       (গ) ইিসোট ট                    (ঘ) কটক্সট  

৬। কেডসীট করোগ্রোম্নে  য় ধরম্নের ক োগ  রোর পদ্ধনে আম্নে? 

       ( ) ০      (খ) ১      (গ) ২    (ঘ) ৫ 

৭। এমএি ওয়াি ণ এ কাট করার কীন্িাি ণ ণক শ্রকানটি?    

       (ক) Ctrl+s                   (খ) Ctrl+c 
       (গ) Ctrl+x                    (ঘ) Ctrl+cut   
৮। আন্ডু অপশম্নির  ীম্নিোড ট ন  ক োিটি? 

       ( ) Ctrl+x                  (খ) Ctrl+a   

       (গ) Ctrl+z         (ঘ) Ctrl+w 

৯।  িতুি স্লোইড সংযুক্ত  রোর জন্য ক োিটি নি   রম্নে েম্নি? 

       ( ) Ctrl+N                 (খ) Shift+N 
       (গ) Ctrl+M                (ঘ) Shift+M 
1০।  নিম্নচর কেোড গুম্নলোর েম্নে ক োিটি  নিউটোর নডসম্নের জন্য      

       উপযুক্ত? 

       ( ) CMYK                 (খ) Bitmap 

       (গ) RGB                     (ঘ) XMYK 

১১। ফম্নটোসম্নপ  োজ  রোর জন্য রোয়  েটি টুল রম্নয়ম্নে? 

       ( ) ৬৯     (খ) ৫৯    (গ) ৭৯     (ঘ) ৮৯  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১২। শে রো  েভোগ  নিউটোর ব্যিেোর োরী পোইরোনস যুক্ত?   

       ( ) ৩০%       (খ) ৫০%       (গ) ৭০%       (ঘ) ৮০% 

১৩। ফম্নটোশম্নপ নফদোর এর করঞ্জ  ে? 

       ( ) ০-২৫০   (খ) ০-১০০  

       (গ) ০-১০০০                       (ঘ) ০-৫০   

১৪। ফম্নটোশম্নপ করো  এর করঞ্জ  ে? 

       ( ) ০-১৬    (খ) ০-২৫০   

       (গ) ০-১০০০                       (ঘ) ০-৫০   

১৫।  কেডসীড করোগ্রোম্নে ভোগ  রোর জন্য নিম্নচর ক োি পদ্ধনেটি   

       সঠি ?  

       ( ) A/B                           (খ) A÷B  

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

১৬। নপম্নক্সল ৮ েম্নল, করজুম্নলশি  ে? 

       ( ) ৮                                (খ) ১৬   

       (গ) ৫৪                               (ঘ) ৬৪   

১৭। “নস এে ওয়োই ক ’  ে ধরম্নির  োলোর কেোড থোম্ন ? 

       ( ) ১                                 (খ) ২   

       (গ) ৩                                 (ঘ) ৪    

১৮। ণিন্েকশন টুে শ্রক কী িো হয়? 

       ( ) লোল েীর                         (খ) সোদো েীর  

        (গ) সবুজ েীর                       (ঘ)  োম্নলো েীর  

       ণনন্ির উদ্দীিকটি িন্ে ১৯  ও ২০ নম্বর প্রন্ের উত্তর দাওিঃ 

1 A B C 

2 1000 100 ? 

3 2000 200  

 

19। (?) লেহ্ন টৈি টির নাে ক্ী? 

       ( ) A1       (খ) 2C   

       (গ) C2       (ঘ) 1A   

২০। ২০০০ এবাং ২০০ ট াগ ক্রার সূত্র টক্ানটি?   

       ( ) B2+A2                           (খ) B3+A3             
 (গ) = B2+A2                        (ঘ) =A3+B3 

 

[নি দ্রঃ সরিরোেকৃে িহুনিি টোচনি অনভক্ষোর উতরপরপম্নপ রম্ন র রমিনে  িবরেম্নরর নিপরীম্নে রদতরপ িে ট সবরেনলে ত্তরপসহ ে েম্নে সঠি রসি টৃ কৃট উ উতরপম্নরর 

ত্তরপটি িল পম্নয়ন্ট  লে দ্বোরো সম্পূে ট ভরোট  র । রনেটি রম্ন র েোি ১। স ল রম্ন র উতরপর নদম্নে েম্নি] 

 



                      


