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Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question

No.

দ িবকিল থেক শূনান পূরণ কন: তারা েনর আেগ রলেশেন Q.2
পৗঁেছেছ _________।
(1) চেল যািল (2) ান কেরেছ (3) বািক িছল (4) বাম

Q.3

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । একিট ব শভ Q.4
(1) একটা িন শভ (2) একিট সংকীণ অবাহিত (3) চণফব (4) নতুন
িকছ ু  করার জন

Q.5

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । সাইমন িব

দ িবকিল থেক শূনানিল পূরণ কন: অেনক ধান
িশািতান সম ৃ িশ সহ একিট _________ করার জন এিগেয়
আেস।

Q.6

Q.8

(1) নিথর েত কাসার সরােনা হয় (2) অনেু েদর েত কাসার
সরােনা হয় (3) লাইেনর েত কাসার সরায় (4) কউ না
দ িবকিল থেক শূনান পূরণ কন: অথৈনিতক __________
আমােদর িবয়েক বাপকভােব ভািবত কেরেছ।

মািজন সেক

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । কােরি িদেত
(1) টাকা িদেত (2) কােরা েচা ন করা (3) জনসমে জানােত (4)
ঘষু িদেত

দ িবকিল থেক শূনান পূরণ কন: সবজ
ু িবেবর কারেণ গেমর Q.10
________ ব ৃি পাে।
(1) তাৎপয (2) বিচ (3) উৎপাদন (4) ফসল

Q.11

বািডর় চািব

(1) একিট নিথর সম িবভােগ একই মািজন থাকা েয়াজন (2) িবিভ
িবভােগ িবিভ মািজন থাকেত পাের (3) সম নিথর জন Word
পূবিনধািরত মািজন সিটংস আেছ (4) বলেত পাির না, ওয়ােডর
সংরেণর উপর িনভর কের

(1) টাই-অন (2) িগঁট দয়া (3) বঁেধ ফলা (4) বাঁধ
Q.9

Question

(1) টাচডাউন (2) শাডাউন (3) আে আে (4) াকডাউন

(1) সরল এবং বাকা (2) বিু মান িক লাজক
ু (3) দ কািরগর (4)
কৃত এবং প
ান
প

ভােব
িব
ু ু ু

Q.7

_________________________

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । সিু বধা এবং
অসিু বধা
(1) একিট িজিনেসর পে এবং িবপে (2) ফাউল এবং নায (3) ভাল
ম (4) ান এবং পরবতী

দ িবকিল থেক শূনানিল পূরণ কন: _______ অনমু ান করা Q.12
হেয়েছ য ীমলীয় রইনফেরিলেত এখনও ল ল জািতর
উিদ, কীটপত এবং অণজ
ু ীব অনািবৃত হেত পাের।

দ িবকিল থেক শূনান পূরণ কন: এই উপনাসিট _______
একজন ভারতীয় লখা।
(1) ারা (2) িহসােব (3) থেক (4) মেধ

(1) আেছ (2) ইাশি (3) উিচত (4) আেছ
Q.13

িনিলিখত ােরজ িডভাইসিলর মেধ কানিট সবািধক পিরমাণ ডটা
সংরণ করেত পাের?

Q.14

(1) িফনা পশাদার (2) ক াকাররা (3) উপেরর সবেলা (4) কউ
না

(1) িপ িড (2) হাড িড (3) কমপা িড (4) কউ না
Q.15

দ িবকিল থেক সমাথক শিট সান কন? : সাকামে

ডশীট ারা ববহার করা যেত পাের?

Q.16

(1) িহংসা (2) সাবধান (3) ঘ ৃণা (4) অপছনীয়

িনেচর িতিট ে একিট কের পদ অনপ
ু িত সহ একিট িসিরজ দওয়া
হেয়েছ। দিল থেক সিঠক িবকিট চয়ন কন যা 10, 22, 46,
94, িসিরজিট সূণ করেব?
(1) 180 (2) 184 (3) 190 (4) 140

Q.17

দ 4িট িবক থেক িনেচর বাকিটর অেথর সবেচেয় কােছর শিট
খঁজ
ু নু । চােখর রােগ িবেশষ ডাার

Q.18

দ িবকিল থেক সমাথক শিট সান কন? : ডােলফলু
(1) তণ (2) ঃখজনক (3) পূবাভাস (4) লাভ করা

(1) ভূতিবদ (2) চু িবেশষ (3) ইউজারার (4) কাার িবেশষ
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Q.19

দ িবকিল থেক শূনানিল পূরণ কন: দাষী িনেজেক নায়সত Q.20
করার জন তার েরর সেবাম চা কেরিছেলন িক িবচারক তােক
দেখিছেলন ........... এবং তােক দাষী সাব কেরন।

িনেচর কানিট MS-Excel এর শ নয়?
(1) কলাম (2) দিলল (3) সাির (4) কউ না

(1) কাছাকািছ (2) এ (3) মাধম (4) িত
Q.21

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । ALL AGOG Q.22
(1) রাগী (2) রা করা (3) অির (4) অসামসপূণ হেত

িনেচর িতিট ে একিট কের পদ অনপ
ু িত সহ একিট িসিরজ দওয়া
হেয়েছ। দিল থেক সিঠক িবকিট চয়ন কন যা 7, 22, 37,
িসিরজিট সূণ করেব? , 67, 82
(1) 40 (2) 42 (3) 52 (4) 62

Q.23

দ িবকিল থেক সমাথক শিট সান কন? : অাভািবক

Q.24

(1) অসম (2) কৗতূহলী (3) পপাত (4) 
Q.25

হাডওয়ােরর মেতা ায়ী এবং রেম সংরিত াামিলেক বলা হয়

(1) আপাট (2) িবেশষািধকারা (3) রাজকীয় (4) বিু মান
Q.26

(1) হাডওয়ার (2) সফটওয়ার (3) ফামওয়ার (4) কউ না

Q.27

িনেচর িতিট ে একিট কের পদ অনপ
ু িত সহ একিট িসিরজ দওয়া Q.28
হেয়েছ। দিল থেক সিঠক িবকিট চয়ন কন যা 6, 10, 18, 34,
িসিরজিট সূণ করেব?

দ িবকিল থেক শূনানিল পূরণ কন: পিরবার পাশতম
জিদেন _______ বাবােক একিট সানার ঘিড় িদেয়েছ৷

Q.30

িনেচর িতিট ে একিট কের পদ অনপ
ু িত সহ একিট িসিরজ দওয়া
হেয়েছ। দিল থেক সিঠক িবকিট চয়ন কন যা 4, 8, 12, 24,
36, িসিরজিট সূণ করেব?

Q.32

দ িবকিল থেক শূনানিল পূরণ কন: িসেেম পিরবতেনর Q.34
মাধেম করা উিত িছল ________ এবং বড় খরেচর িনয়তা দয়িন।
(1) বড় (2) ছাট (3) িমিনট (4) ািক

Q.35

একিট VDU সেক, কান িবব ৃিত আেরা সিঠক?

িনেচর িতিট ে একিট কের পদ অনপ
ু িত সহ একিট িসিরজ দওয়া
হেয়েছ। দিল থেক সিঠক িবকিট চয়ন কন যা 100, 52, 28,
16, 10, িসিরজিট সূণ করেব?

Q.36

সূে, কান িচিট িনিদ কলাম বা সািরিলেক িনিদ কের?
(1) * (2) $ (3) % (4) কউ না

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । বােডর উপের
থাকেত হেব

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । একজেনর কাঁধ
ঝাঁকান

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । অবাধ হেত
(1) অেনর সমােলাচনা করা (2) িরজাভ বা সাসেপে (3) কােরা ভােগ
ছেড় দওয়া (4) বড় কে বঁেচ থাকা

Q.38

একিট পিরসীমা চক
(1) ধমু া সিঠক ডটা টাইপ একিট ে েবশ করােনা হয় (2) য
সম েয়াজনীয় ডটা উপিত রেয়েছ (3) একিট সংখা একিট িনিদ
সীমার মেধ িকনা (4) যিদ ই বা তেতািধক সংি ের ডটা
যৗিক হয়

(1) 5 (2) 7 (3) 8 (4) 9
Q.39

অবেজ ওিরেয়েড ভাষািল বলনু

(1) উদাসীনতা দখােনার জন (2) গােন নাচ (3) রক নাচ (4) অলস
বাধ

(1) এিট একিট আউটপটু িডভাইস (2) এিট একিট পিরেফরাল িডভাইস
(3) এিট একিট ইনপটু িডভাইস (4) কউ না
Q.37

(1) িকছ ু িরজােভশন সে িনেত (2) সূণ অিবাস সে িনেত (3)
সূণ দয় িদেয় িনেত (4)  সহকাের িনেত

(1) একিট ভাল উতা আেছ (2) যেকােনা ববসায় সৎ হেত হেব (3)
কান ঋণ নই (4) স
ু র হওয়ার চা করা

(1) 72 (2) 48 (3) 60 (4) 144
Q.33

দ িবকিল থেক সিঠক আইডম বাকাংশিট খঁজ
ু নু । লবেণর একিট
দানা সে িনেত

(1) িস++ (2) জাভা (3) উপেরর সবেলা (4) কউ না
(1) উপল (2) ঘটনা (3) উদযাপন (4) সময়
Q.31

মেডেমর কাজ িক?
(1) এনিপশন এবং িডিপশন (2) ভেয়স এবং তিপরীত তথ
পািরত (3) এনালগ সংেকতেক িডিজটােল পার কের এবং এর
িবপরীেত (4) একিট হাডওয়ার অাি-ভাইরাস িহসােব পিরেবশন কন

(1) 46 (2) 56 (3) 66 (4) 76
Q.29

দ িবকিল থেক সমাথক শিট সান কন? : পারেভণু

Q.40

Ctrl + C?
(1) িনবািচত পাঠ অনিু লিপ কন (2) িনবািচত পাঠিট কাটুন (3)
িনবািচত পাঠ মু ণ কন (4) কউ না
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