
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক্ সু্কি এন্ড ক্মিজ, সৈয়দপুর 

লনজ বালিমে লৈটি-1-২০২০  

শ্রেলনিঃ ৭ে (বাাংিা োধ্যে)  

লবষয়িঃ েথ্য ও শ্র াগাম াগ প্র ুক্তি  

ৈেয়িঃ  40 লেলনি          মানঃ২০ 

সঠিক উত্তর ঠি খাতায় লিখ। প্রলতঠি প্রশ্নের  মান ১। 

১. ক্ম্পিউিামর ইন্টারমনি বযাবহার ক্রমে ক্য়টি লনয়ে শ্রেমন চিমে হয়?  

 ক্)এক্ টি                    খ)দুইটি                      গ  ) লেনটি                         ঘ) চারটি  

২.  IAD এর পূর্ ণ রুপ ক োনটি ? 

  ) internet addiction disorder                           খ) internet addition disorder  

 গ ) international addiction disorder                   ঘ) internet application disorder  

৩. ক োনটির মোধ্যমম জনগন সোমোজজ  আমদোলমন অংশ গ্রহন  মর? 

  )পোররবোরর  কনিওয়ো ণ                                 খ) সোমোজজ  কনিওয়ো ণ  

 গ) ম্পিউিোর কনিওয়ো ণ                              ঘ) রোষ্ট্রীয় কনিওয়ো ণ   

৪.সোমোজজ  কনিওয়ো ণ এর বন্ধ্ু এবং সরযয োর  এর বন্ধ্ুর মমধ্য র  রময়মে? 

  ) রমল                           খ) পোর্ ণ য  গ) ৈােঞ্জৈয         ঘ) ক োনটি ই নো 

৫.ক োমনো সৃজনশীল  মম ণর  রপরোইি আইন ভঙ্গ  মর কসটি পুনরুৎপোদন  রো হয় যখন যোম  র  বমল ? 

  ) কেয়োর  রপ             খ) ক োরোই  রপ            গ) শ্রিফি ক্লপ              ঘ) ওমপন  রপ  

৬.বাাংিামদমের ক্লপরাইি আইমনর শ্রেয়াদ ক্ে লদন?  

  ) ৫০ বের                   খ) ৬০ বের                 গ) ৭০ বছর                   ঘ) ১০০ বের  

৭.ক োমনো কলখম র সৃষ্ট সৃজনশীল   ম ণ  ক  শযণ সোমপমে সবোর উন্মুক্ত দশ ণনম   ী বমল? 

  ) ওমপন রেলসরে      খ) কেয়োর রেলসরে       গ) ওমপন শ্রৈাৈ স লফিৈলফ       ঘ) জিময়টিভ  মন্স  

৮.মুক্তদশ ণমনর কেমে মুক্ত জ্ঞান  ভোণ্ডোর ক োনটি ? 

  ) িুইিোর                     খ) উইর রপরিয়ো             গ) রলঙ্কি ইন                        ঘ) ইউটিউব  

৯.অমনযর ওময়বসোইমি ক োন র েু েরয বো নষ্ট  মর আসোম   ী বমল? 

  )white hat hacking                  খ) black hat hacking     গ)gray hat hacking   ঘ) blue hat hacking  

১০.কমরলসো ভোইরোসটি তযরর  মরন ক ? 

  ) েররদ জো োররয়ো                      খ)  কিরভি জো োররয়ো       গ)  শ্রেলিে ক্তিথ্          ঘ) েররদ জির্  

১১.ইন্টোরমনি অরপররর য কলো ম  – 

 i)রনমজর পরর য় রদময হয়নো       ii)নোম টি োনো রদময হয়নো      iii)পোস ওয়োিণ রদময হয় নো  

রনম র ক োনটি সটি ? 

  ) iও ii                                           খ)  i ও iii                     গ) iiও iii                     ঘ) i,ii,iii 

১২.ক োর্োয়  রপ রোইি আইন প্রর্ম পোল ণোমমমন্ট পোস হয় ? 

  )  োনোিোয়                        খ) ফ্রোমন্স                   গ)  ুি রামজয              ঘ)  বোংলোমদমশ  

১৩. কলখ  গল্প, রবযো, উপনযোস রলমখ কে সম্মোরন পোন যোম   ী বমল? 

  )  রয়োরলটি                       খ)  রয়যোরল                   গ) ৈিদ                     ঘ)   রপ আইন  

 



 

১৪. বোরিময  ম্পিউিোর রোখোর সবম ময় উপেুক্ত  জোয়গো ক োনটি ? 

  ) বসোর ঘর                       খ) কশোবোর ঘর              গ) পিার ঘর                ঘ)  খোবোর ঘর  

১৫.মোইমিোসেি ক োিোরনর ই-কমইল সোভণোর বন্ধ  রো হময়রেল ক োন ভোইরোমসর  োরমন? 

  ) melissa                       খ)  mydoom worm        গ) CIH                        ঘ)  meliya  

১৬. সোমোজজ  কনিওয়ো ণ এর কেমে – 

 i)বযোজক্তর সোমর্ সরোসরর কেোগোমেোগ নো ও হময পোমর     ii)আন্তরর যোর অভোব র্োম     

 iii)প্রযোররয হওয়োর সম্ভোবনো র্োম  

রনম র ক োনটি সটি ? 

  ) iও ii                            খ)  i ও iii                           গ)  iiও iii                          ঘ) i,ii,iii  

রনম র অনুমেদটি পমি ১৭ ও ১৮ নং প্রমের উত্তর দোও। 

রনপুন ক   শোন্ত  রোর জনয যোর মো  োিুণন  যোমনল  োরলময় বরসময় কদন।  োিুণন কদমখ রনপুন শোন্ত র্োম ।র ন্তু 

কস  রদন রদন  োিুণন েোিো র েুই  ল্পনো  রময পোরমেনো। 

১৭.রনপুন েো কদখমে যোর প্ররয র  হমে? 

   ) আসজক্ত                 খ) অনোসজক্ত                          গ) অভযোস                           ঘ) আগ্রহ  

১৮.এ ধ্রমনর অিযামৈর ফমি লনপুমনর -  

i)মোনরস  রব োমশ বোধ্োগ্রস্ত হমে               ii)ঘুমমর েরয হমে                  iii) কমধ্ো রব োশ হমে নো  

  ) iও ii                           খ)i ও iii                                গ) iiও iii                            ঘ) i,ii,iii  

১৯. বযণমোমন  পৃরর্বীর এ টি বি সমসযো হময় দোরিময়মে ক োনটি? 

  ) আসজক্ত                    খ) কেজোররজম                       গ) কেসবু                        ঘ) ইন্টারমনি  

২০.বাাংিামদমে ক্ে ৈামি  প্রথ্ে ক্লপ রাইি আইন পাৈ হয়?  

  )২০০০                       খ) ২০০১                                গ)২০০২                            ঘ) ২০০৩  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


