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Roll No:

No.
Q.1

Question
VDU মােন?

No.
Q.2

(1) চাুষ দশন ইউিনট (2) িভজু য়াল ডট ইউিনট (3)
িভজু য়াল িড ইউিনট (4) কউ না
Q.3

_________________________
Question

িনেচর কান িডভাইসিটেক ফেটাকিপয়ােরর সােথ তুলনা করা যায়?
(1) িার (2) মিনটর (3) ানার (4) িকার

CPU-ত য ইউিনটিট গািণিতক এবং যৗিক িয়াকলাপ Q.4
সাদন কের তা হল _______

একিট লাইন মেু ছ ফলার জন, আমরা কান কী িক করব?
(1) সবার (2) বাকেস (3) উভয় (4) কউ না

(1) িনবন (2) ALU (3) িসিপইউ (4) কউ না
Q.5

িনেচর কানিটেক াাড আউটপটু িডভাইস বলা হয়?

Q.6

(1) মিনটর (2) কীেবাড (3) মাউস (4) ানার
Q.7

কানিট ইনপটু িডভাইস নয়?

সবেচেয় বিশ ববত সাচ ইিন িক?
(1) ইয়া (2) িবং (3) গল (4) কউ না

Q.8

(1) ওেয়ব কােমরা (2) মাউস (3) িার (4) কউ না

যেকােনা উইোেত, মািমাইজ বাতাম, িমিনমাইজ বাতাম এবং াজ
বাতামিল দিশত হেব
(1) িশেরানাম বা (2) মনু বার (3) াটাস বার (4) টুল বার

Q.9

িনেচর কানিট কিউটােরর অভের তথ সংরণ করেত
ববত হয়?

Q.10

(1) ওয়াইড এিরয়া নটওয়াক (2) বজ এলাকা নটওয়াক (3) কােজর এলাকা
নটওয়াক (4) কউ না

(1) হাড িড (2) িসিড (3) পন াইভ (4) িপ িড
Q.11

িসিডর আকৃিত কমন?

Q.12

(1) বগে (2) আয়তে (3) ব ৃ (4) কউ না
Q.13

কিউটার িক িনেজর িসা িনেত পাের?

কানিট সময় দখায়?

Q.14

িনেচর কানিট কিউটােরর পূণ বিশ?

Q.16

3*2' হল ইনপটু , তারপর আউটপটু হল ________।
(1) 6 (2) 5 (3) 3 (4) কউ না

Q.18

(1) গিত (2) আকৃিত (3) আকার (4) রঙ
Q.19

F1 হল একিট _______
(1) বণমালা (2) ফাংশন কী (3) দীঘতম চািব (4) কউ না

(1) দূরবতী (2) ঘিড় (3) রিডও (4) কউ না
Q.17

কানিট একিট মিশন?
(1) বই (2) কলম (3) টিলিভশন (4) কউ না

(1) 1 (2) 0 (3) মােঝ মােঝ (4) কউ না
Q.15

WAN মােন?

িনেচর কানিট কিউটােরর বিশ নয়?
(1) এিট আউটপটু দয় (2) এটা সিঠক (3) এটা কনা করেত পােরন (4) এিট
একিট উ গিত আেছ

কিউটাের ডটা েবেশর জন য িডভাইসিল ববহার করা Q.20
হয় তােক ইনপটু িডভাইস বেল। িনেচর কানিট একিট ইনপটু
িডভাইস?

একিট কিউটার ________ ােন বাপকভােব ববত হয়?
(1) িবদালয় (2) ন শন (3) বাংক (4) এই সবলু

(1) মাউস (2) কীেবাড (3) ওেয়ব কােমরা (4) এই সবলু
Q.21

কানিট এক কার কিউটার নয়?

Q.22

(1) লাপটপ (2) কি ঘিড় (3) টাবেলট (4) কউ না
Q.23

কিউটােরর মিনটর কানিট?
(1) আউটপটু িডভাইস (2) রণকারী য (3) I/O িডভাইস
(4) কউ না

আপিন ইারেনট সংেযাগ করেত কান লাইন ববহার কেরন?
(1) ফান লাইন (2) মাউস (3) মাদারেবাড (4) কউ না

Q.24

সােহল: মেনাোম এক ধরেনর মিনটর। আজাদ: একরঙা এক ধরেনর িকার।
রীনা : মেনাোম হল এক ধরেনর ইনপটু িডভাইস। ক সিঠক?
(1) সােহল (2) আজাদ (3) রীনা (4) সবেলাই সত
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Q.25

টিলেফান আমােদর সাহায কের

Q.26

(1) মণ (2) যাগােযাগ (3) গণনা করা (4) কউ না
Q.27

(1) সম যৗিক ববহারকারী (2) অিতির লিজকাল ইউিনট (3) গািণিতক
যিু  ইউিনট (4) কউ না

িেভর কােছ একিট নতুন িসেনমার িডিভিড আেছ। িতিন এই Q.28
িসেনমা দখেত চান। কিউটাের িসেনমা দখা িক তার পে
সব?
(1) হাঁ (2) না (3) সাবনা কম (4) সাবনা বিশ

Q.29

কিউটার ব করার জন, আপিন যখন াট বাতােম িক
কেরন, বািট উপিত হয়।

একিট কিউটার গিঠত হয়?

Q.30

িবেজাডি় ট খঁেু জ বর কন.

Q.32

সানা তার কিউটার অািেকশন সিকত কের জন
একিট পিকা থেক িকছ ু ছিব ববহার করেত চায়। স কান
িডভাইস ববহার করেব?

Q.34

িনেচর থেক কিউটােরর বিশ িচিত কন।
(1) িনখঁত
ু ভােব কাজ করেত পাের (2) কনা করেত পার (3) িসা িনেত পাের
(4) া হেত পাের

Q.36

কান সফটওয়ার সেক সত?
(1) আপিন এিট শ করেত পারেবন না (2) জয়িক একিট সফটওয়ার (3) উভয়
(4) কউ না

(1) িার (2) ানার (3) মাউস (4) িকার
Q.37

TOMANDJERRY' ববহার কের 'টম অা জির' লখা হয়
(1) বাকেস কী (2) কী িলখনু (3) সবার কী (4) কউ না

(1) িকার (2) িার (3) কীেবাড (4) কউ না
Q.35

িট িবব ৃিত নীেচ দওয়া. িনেচর কানিট সিঠক? 1. িশাথীেদর শখােনার জন ুেল
কিউটার ববহার করা হয়। 2. িশাথীেদর শখােনার জন ুেল কিউটার
ববহার করা হয় না।
(1) িবব ৃিত 1 (2) িবব ৃিত 2 (3) উভয় িবব ৃিত 1 এবং 2 (4) কউ না

(1) একিট কীয় িয়াকরণ ইউিনট (2) ইনপটু এবং
আউটপটু ইউিনট (3) উপেরর সব (4) কউ না
Q.33

জন: ছিব আঁকার জন একিট কিউটার ববহার করা যেত পাের। িপটার: একিট
কিউটার শ রকড করেত ববহার করা যেত পাের। সানা: একিট কিউটার
িভিডও রকড করেত ববহার করা যেত পাের। ক সিঠক?
(1) িপটার (2) সানা (3) জন (4) সবেলাই সত

(1) ব (2) চপ
ু কর (3) চালু করা (4) শাটডাউন
Q.31

ALU মােন _________

আিম কিউটােরর মি। আিম ছাডা় একিট কিউটার শূন। Q.38
আিম ক?

________ রকড করেত মাইোেফান ববহার করা হয়
(1) শ (2) গমস (3) িসেনমা (4) কউ না

(1) মিনটর (2) িসিপইউ (3) মাউস (4) কীেবাড
Q.39

কিউটার িক?
(1) ইেলকিনক য (2) মিশন (3) িটিভর মত (4) কউ না

Q.40

এর জন মাউস ববহার করা হয়
(1) বাম িক কন (2) সিঠক পছ (3) উভয় (4) কউ না
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