
�ুল   ফর   কিমউিন�ট   �ডেভলপেম�  

অধ �-বািষ �ক   মূল�ায়ন   পরী�া   –   ২০২১   

��িণ:   দশম   (মিন �ং   িশফট)   

িবষয়:   তথ�   ও   �যাগােযাগ   �যু��   

সময়:   ২   ঘ�া                        পূণ �মান:   ২৫+২৫=   ৫০   

  

“ক”    িবভাগ:   সংি��   ��   উ�র   

  

�যেকােনা   ৫   �ট   �ে�র   উ�র   দাও। [   ৫x৫=   ২৫ ]   

১)   একুশ   শতক   ও   তথ�   ও   �যাগােযাগ   �যু��   স�েক�   �তামার   মূল�ায়ন   �লখ।   

২)   ই-কমাস �   ও   বাংলােদশ   িবষেয়   ব�াখ�া   কর।   

৩)   বাংলােদেশ   ই-লািন �ং   এর   ��ে�   কী   কী   পিরবত�ন   সূিচত   হেয়েছ?   

৪)   ক��উটার   ভাইরাস   ও   এি�ভাইরাস   স�েক�   �লখ।  

৫)   মাি�িমিডয়া   বলেত   কী   বুঝ?   তথ�   ও   �যাগােযাগ   �যু��েত   মাি�িমিডয়ার   ব�বহার   �লখ।   

৬)   বাংলােদেশর   কম �ে�ে�   তথ�   ও   �যাগােযাগ   �যু��র   স�াবনা   �লখ।   

৭)   তথ�   ও   �যাগােযাগ   �যু��   িনভ�র   ভিবষ�ৎ   বাংলােদেশর   ��প   ব�াখ�া   কর।   

৮)   তথ�   ও   �যাগােযাগ   �যু��র   িবকােশ   উে�খেযাগ�   দুইজন   ব�া��র   অবদান   �লখ।   

  

  

  

  

  

  



“খ”   িবভাগ:   ব�   িনব �াচনী   অভী�া      [২৫]   

১)   MS-DOS   এর   পূণ �   নাম   িক?     

ক)   Microsoft   Disc   Operating   System   খ)   Microsoft   Disc   Operating   Server    

গ)   Microsoft   Disc   Operation   Server   ঘ)   Microsoft   Disc   Operating   System     

  

২)   একুশ   শতেকর   স�দ   হল     

ক)   তথ� খ)   মানুষ গ)   �ান ঘ)   য�   

  

৩)   তথ�   ও   �যাগােযাগ   �যু��   �কান�টেক   �রাি�ত   কের?     

ক)   Skill      খ)   Citizenship      গ)   Communication   ঘ)   Globalization     

  

৪)   িনেচর   �কান�ট   একিবংশ   শতাি�র   �েয়াজনীয়   দ�তা?     

ক)   িবচ�ণতা   খ)   পার�িরক   সহেযািগতা   গ)   ক+খ         ঘ)   তথ�   �যু��েত   পারদিশ �তা     

  

৫)   �কান�ট   ব�বহার   কের   পারেসানাল   কমিপউটার   �তিরর   কাজ   ��   হয়?     

ক)   মাইে�াসফট   খ)   এম   এস   ডস   গ)   উইনেডাজ   ঘ)   মাইে�া�েসসর     

  

৬)   WWW   এর   পূণ �   �প   িক?     

ক)   Work   Wide   Web   খ)   World   Wide   Web   

গ)   World   Wireless   Web   ঘ)   Work   Wireless   Web     

  

  



৭)   �কান�ট   ক��উটােরর   জন�   ঝঁুিকপূণ �?   

ক)   ভাইরাস         খ)   এি�ভাইরাস          গ)   এি�   ম�ালওয়�ার   ঘ)   এি�   �াই   ওয়ার    

  

৮)   অেটা   রান   ফাইেলর   কাজ   িক?     

ক)   �য়ং��য়   ভােব   িসিড   রান   করােনা   খ)   �য়ং��য়   ভােব   ক��উটার   রান   করােনা   

গ)   িকছ�    জ�ির   তথ�   সংর�ণ   ঘ)   তথ�   িডিলট   করা     

  

৯)   আন   ই�টল   করেল   সফট   ওয়�ার   এর   িকছ�    অংশ   �কাথায়   �থেক   যায়?     

ক)   িরড   িম   ফাইেল       খ)   অেটা   রান   ফাইেল          গ)   �র�জি�   ফাইেল         ঘ)   �ট�   ফাইেল     

  

১০)   Virus    শে�র   অথ �?     

ক)   Vast   Information   and   Resources   under   siege   গ)     ক   +   খ   

খ)    Virtual   Information   Resources   Under   Siege   ঘ)   �কান�টই   নয়     

  

১১)   চলমান   কােজর   ফাইল�েলা   �বিশ   জায়গা   দখেলর   কারন   িক?     

ক)   ভাইরাস       খ)   বুট   িড�            গ)   িড   ��াগেম�   ঘ)   ��ান   িড�     

  

১২)   AVG    �কান   ধরেনর   ��া�াম?   

ক)   ওয়াড�   �েসসসর   খ)   ফেটা   এিডটর   গ)   ��ড   িশট   ঘ)   এি�   ভাইরাস     

  



১৩)   মাি�িমিডয়া   কে��   �ডেভলপার   কী   িনেয়   কাজ   কের?     

ক)   �ট�ট   খ)   �ািফ�      গ)   িভিডও       ঘ)   সব�েলা     

  

১৪)   িকেসর   সাহােয�   তথ�   আকষ �ণীয়ভােব   উপ�াপন   করা   যায়?     

ক)   পাওয়ার   পেয়�          খ)   �সিমনার      গ)   ডাটােবজ ঘ)   �কান�টই   নয়     

  

১৫)   িভিডও   মুলত   িক?     

ক)   িসগন�াল            খ)   �ািফ�              গ)   িশ�ার   মাধ�ম               ঘ)   অিডওর   পিরবিত�ত   �প   

  

১৬)   মু�ন   �কাশনায়   �ািফ�   িডজাইেনর   ��ে�   ক��উটােরর   ব�বহার   ��   হয়   �কান   
দশেক?     

ক)   ষােটর   দশেক   খ)    স�েরর   দশেক       গ)   আিশর   দশেক         ঘ)   ন�ই   দশেক   

  

১৭   )   আমােদর   �দেশ   ক��উটােরর   ব�বহার   অত�া�   সীিমত   –   

১)   �ািফ�   িডজাইেন   ২)   �পইি�ং   ও   �ইং   এ   ৩)   কমািশ �য়াল   �ািফ�   এ     

িনেচর   �কান�ট   স�ঠক?   

ক)   ১+২     খ)   ১+৩     গ)   ২+৩     ঘ)   ১+২+৩     

  

১৮)   িনেচর   �কান�ট   ��মা��ক   �ািফ�?     

ক)   অিডও   খ)   অ�ািনেমশন   গ)   �রিডও   ঘ)   সফটওয়�ার     



১৯)   পাওয়ার   পেয়�-এ   এক�ট   �াইড   �থেক   পরবত�   �াইড   এ   যাওয়ার   সময়   ব�ব�ত   
ইেফ�েক   িক   বেল?     

ক)   �ান�জশন   খ)   ইলাে�টর   গ)   �েসিসং   ঘ)   িডের�র     

  

২০   )   পাওয়ার   পেয়�   এ   সব�েলা   �াইেড   এিক   শ�   �েয়াগ   করার   জন�   �কান   �বাতােম   
ি�ক   করেত   হেব?   

ক)   Apply       খ)   Apply   to   Specific   গ)   Apply   to   universal  ঘ)    apply   to   All   

  

২১)   Narcissism   িক?     

ক)   এক�ট   সফটওয়�ার      খ)   এক�ট   ভাইরাস     গ)   এক�ট    এি�েকশন      ঘ)   এক�ট   মানিসক   অব�া     

  

২২)   BSA    িক   ধরেনর   সং�া?     

ক)   ক��উটার   সফটওয়�ার   িবেশষায়ন   খ)   ই�ারেনট   সরবরাহকারী     

গ)   ক   +   খ ঘ)   পাইেরিস   নজরদাির   সং�া   

  

২৩   )   বাংলােদেশ   তথ�   অিধকার    আইন   কেব   চালু   হেয়েছ?     

ক)   ২০০৫       খ)   ২০০৬         গ)   ২০০৮          ঘ)   ২০০৯     

  

২৪   )    ব�ব�ু   স�ােটলাইট   -১    মহাকােশ   কেব   ��রন   করা   হয়?     

ক)   ২০১৮,   ১২ই   �ম খ)   ২০১৯,   ১৬ই   �ম   

গ)   ২০১৮,   ১২ই   জনু   ঘ)   ২০২০,   ১৬ই   �ম    



২৫)   স�ােটলাইট   ব�বহার   কের   বাংলােদেশ   �কান   ��ে�   উ�য়ন   হেত   পাের?     

ক)   �বেদিশক   মু�া   অজ�ন   খ)   আবহাওয়ার   পূব �াভাস     

গ)   �াকৃিতক   দুেয �াগ   �মাকােবলার   ��ে�   ঘ)   ক+   খ   +   গ   


