
�ুল   ফর   কিমউিন�ট   �ডেভলপেম�  
অধ �-বািষ �ক   মূল�ায়ন   পরী�া   -   ২০২১   

��িণ:   নবম   (উভয়   িশফট)   
িবষয়:   তথ�   ও   �যাগােযাগ   �যু��   

সময়-   ১:৩০   িমিনট                                         মান:   ৫০   
  

ব�িনব �াচিন   ��   [   ২৫×১=২৫]   

১।   বত�মান   পৃিথবীর   স�দ   �কান�ট?   
ক.   িশ�             খ.সাধারণ   মানুষ         গ.   বািণজ� ঘ.খিনজ   স�দ   

  

২।   পৃিথবীর   সবাই   �কান�টেক   একুশ   শতেকর   স�দ   িহেসেব   �মেন   িনেয়েছ?   
ক.   �ান       খ.   তথ��যু��      গ.   িশ�া    ঘ.   সং�ৃিত   

  
৩।   ল�ন   িব�ান   জাদঘুর   যাি�কভােব   গণনা   করেত   স�ম   ই��ন   কত   সােল   �তির   
কের?     
ক.   ১৮৩৩        খ.   ১৮৪২ গ.   ১৯৫৩         ঘ.   ১৯৯১   
  

৪।   �কান   আিব�ারেকর   আিব�ােরর   ফেল   আজেকর   পৃিথবীেত   ঘের   বেস   অিফেসর   
কাজ   করা   স�ব   হেয়েছ?   
ক.চাল �স   ব�ােবজ   খ.অ�াডা   লাভেলস     

গ.�জমস   �াক�   ম�া�ওেয়ল   ঘ.জগদীশ   চ�   বসু   
  
িনেচর   উ�ীপক�ট   পড়   এবং   ৫   ও   ৬   নং   �ে�র   উ�র   দাও:   
সারা   পৃিথবীেত   ই-লািন �ং   এর   জন�   নানা   উপকরণ   �তির   হেয়েছ।   পৃিথবীর   বড়   বড়   
অেনক   িব�িবদ�ালয়   অসংখ�   �কাস �   উ�ু�   কের   িদেয়েছ।   
৫।   উ�   প�িতর   �কাস �   �কাথায়   উ�ু�   করা   হেয়েছ?   
ক.   অনলাইেন খ.   প�প��কায়      গ.   �টিলিভশেন   ঘ.   �রিডওেত   

  
৬।   উ�   প�িতর   �কাস �   িক   -   
অ.   এর   মাধ�েম   �হামওয়াক�   জমা   �দয়া   যায়   না   

আ.   �য   �কউ   অংশ�হণ   করেত   পাের   
ই.   এর   মাধ�েম   পরী�া   িদেয়   �েয়াজনীয়   ��িডট   অজ�ন   করেত   পাের   

িনেচর   �কান�ট   স�ঠক?   
ক.অ   ও   আ খ.অ   ও   ই      গ.   আ   ও   ই            ঘ.   অ,   আ   ও   ই   



৭।   আচমকা   ক��উটাের   সংরি�ত   �কােনা   ফাইল   মুেছ   িদেত   পাের   �কান�ট?   
ক.   Scandisk খ.   Disk   cleanup    গ.   Virus    ঘ.   Defragment   

  
৮।   �কান   অপশেন   ি�ক   করেল   Uninstallation   ��   হয়?   
ক)   install             খ)   remove   গ)   uninstall ঘ)   Delete   

  
৯।   মাইে�াসফট   এর   �িত�াতা   �ক?   
ক.   ি�ভ   জবস      খ.   ি�ভ   ওজিনয়াক             গ.   িবল   �গটস ঘ.   �টম   বান �াস   িল   
  

১০।   বত�মান   িবে�র   অন�তম   বৃহৎ   �িত�ান   �কান�ট?   
ক.   Intel   খ.   IBM   গ.   Apple   ঘ.   Asus   
  

১১।   আইিস�ট   য��েলা   পিরিচত   হয়   িকেসর   মাধ�েম?     
ক.সফটওয়�ার   খ.হাড�ওয়�ার   গ.ম�ালওয়�ার   ঘ.ফাম �ওয়�ার   

  

১২।   কত   সােল   ভাইরােসর   নামকরণ   করা   হয়?   
ক.   ১৯৮০   খ.১৯৮১ গ.   ১৯৯০   ঘ.   ১৯৯১   

  
১৩।   িনয়ম   না   �মেন   ই�টলকৃত   সফটওয়�ার   িডিলট   করেল   িক   ঘেট?  
ক.সফটওয়ার�ট   এেকবাের   মুেছ   যায়   খ.সফটওয়�ার�ট   মােঝ   মােঝ   কাজ   কের   

গ.সফটওয়�ার�ট   কােয �াপেযাগী   হয় ঘ.সফটওয়�ার�ট   স�ূণ �   মুেছ   যায়   না   
  

১৪।   �কান   ধরেনর   পাসওয়াড�   আমরা   ব�বহার   করব?   
ক.   দুব �ল      খ.   সাধারণ           গ.   সহজ ঘ.   �মৗিলক   

  

১৫।   তথ�   অিধকার   আইেনর   আওতামু�   িবষয়সমূহ   কততম   ধারায়   আেলাচনা   করা   
হেয়েছ?   
ক.   ৭ম   খ.   ৮ম গ.   ৯ম   ঘ.   ১০ম   
  

১৬।   কিপরাইট   আইেনর   আওতায়   �ানী   ব���-   
ক.   �লখক   খ.িশ�ী  গ.   ��া�ামার   ঘ.সব�েলা   
  

   



১৭।   তথ�   অিধকার   আইন   িন��ত   কের-   
অ.   �চিলত   আইেনর   �েয়াগ   বাধা��   হয়   এ�প   তথ�   �াি�র   অিধকার   

আ.   তেথ�র   অবাধ   �বাহ   
ই.   জনগেণর   তথ�   �াি�র   অিধকার   

িনেচর   �কান�ট   স�ঠক:   
ক.   অ   ও   আ   খ.   আ   ও   ই গ.   অ   ও   ই   ঘ.   অ,আ   ও   ই   
  

১৮।   �কান�টর   কারেণ   ক��উটার   ঘন   ঘন   হ�াং   কের?   
ক.   ভাইরাস   খ.এি�ভাইরাস গ.   ইউ�টিল�টস               ঘ.িলনা�     

  

১৯।   ��ড   �কােহন   �কান   িব�িবদ�ালেয়র   গেবষক   িছেলন?     
ক.University   of   California খ.Princeton   University   

গ.University   of   New   Heaven ঘ.   MIT   
  

২০।   িনেচর   �কান   তথ��ট   তথ�   অিধকার   আইেন   �কাশ   িনিষ�   করা   হেয়েছ?   
ক.   পরী�ার   না�ার         খ.   পরী�ার   �ান           গ.    আেবদনপ�   ঘ)   পরী�ার   ��   
  

২১।   এি�ভাইরাস   সফটওয়�ােরর   ��ে�   �কান   ব�াপার�ট   অবশ�ই   �মেন   চলেত   হেব?   
ক.   Update   করেত   হেব খ.   download   করেত   হেব   

গ.   install   করেত   হেব ঘ.   uninstall   করেত   হেব   

  
২২।   িড�জটাল   কিপর   অপর   নাম   কী?   
ক.   হাড�   কিপ খ.   ��া�ািমং গ.   সফট   কিপ ঘ.   িড�জট   কিপ   
  

২৩।   �কাথায়   িবনামূেল�   এি�ভাইরাস   পাওয়া   যায়?   
ক.   �দাকােন খ.   ই�ারেনেট গ.   �মেমািরেত ঘ.   ওেয়বসাইেট   
  

২৪।   সামা�জক   �নটওয়াক�   এর   জনি�য়তার   কারণ   কী?   
ক.   �যাগােযাগ   করা খ.   ভাব   িবিনময়   করা   

গ.   ছিব   আপেলাড   করা ঘ.   িনেজেক   �কাশ   করার   সুেযাগ   পাওয়া   

  
২৫।   ক��উটার   আস��র   ফেল   কী   ধরেনর   সমস�া   হেত   পাের?   
ক.   শারীিরক খ.   মানিসক   
গ.   ক   ও   খ   উভয়ই ঘ.   �কােনা�টই   নয়   



এক   কথায়   উ�র   দাও:   [২৫×১=২৫]   
  
১।   বত�মান   সরকার   িড�জটাল   বাংলােদশ   গড়েত   সময়সীমা   িনধ �ারণ   কেরেছন   কত   সাল   

পয ��?   

২।   কত   সাল   �থেক   �ফসবুক   চালু   হয়?   

৩।   �কান   �দেশ   �গম   �খলার   টাকা   �যাগােত   দ�িত   তােদর   স�ান   িব��   কের   িদেয়িছল?   

৪।   �কান   সফটওয়�ার   িবনা   অনুমিতেত   কিপ   করােক   কী   বেল?   

৫।   এ�ােপল    ক��উটােরর   যা�া   ��   হয়   কেব?   

৬।   িবনা   তাের   এক   �ান   �থেক   অন�   �ােন   বাত�া   ��রেণর   �থম   সফল   িব�ানী   হেলন---?   

৭।   ��া�ািমং   এর   ধারণা   �বত�ন   কেরন   �ক?   

৮।   আধুিনক   ক��উটােরর   জনক   �ক?   

৯।   তেথ�র   �গাপনীয়তা   বজায়   রাখার   কাজ�ট   �ক   কের?   

১০।   �েত�কবার   ক��উটার   ব�বহার   করার   ফেল   কী   �তির   হয়?     

১১।   ই�ারেনট   �থেক   কী   ি�   ডাউনেলাড   করা   যায়?     

১২।   ই�ারেনট   ব�বহােরর   এক�ট   খারাপ   িদক   উে�খ   ক�ন?   

১৩।   িনেজেক   িনেয়   মু�   হেয়   থাকার   আকা�ােক   মেনািব�ানীেদর   ভাষায়   কী   বেল?   

১৪।   সজৃনশীল   কােজর   কিপরাইট   িবি�ত   কের   �কান�ট?   

১৫।   কিপরাইট   আইন   কী   সংর�ণ   কের?   

১৬।   কিপরাইট   আইেনর   ফেল   স�ৃ�কেম �র   বািণ�জ�ক   মূল�   �ক   পােবন?   

১৭।   বত�মােন   সামা�জক   �যাগােযাগ   হয়   িকেসর   মাধ�েম?     

১৮।   পােস �ানাল   ক��উটার   ব�বহারকারীেদর   �িত   দশজেনর   মেধ�   কয়জন   পাইেরিস   মু�?   

১৯।   সামা�জক   সাইট   ব�বহার   করার   সময়   �কান   �কান    সতকত�া   �মেন   চলা   উিচত?   

২০।   ভাইরােসর   বাহক�েলা   কী   কী?   

২১।   VIRUS   শে�র   পূণ ��প   কী?   

২২।   ক��উটার   ভাইরােসর   �িতেষধক   �কান�ট?   

২৩।   �মৗিলক   পাসওয়াড�   �তিরর   ��ে�   কী   কী   ব�বহার   করা   উিচত?   

২৪।   HTTP   এর   পূণ ��প   �কান�ট?   

২৫।   �বতার   যে�র   আিব�ারক   �ক?   


