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 প্রশতষ্ঠান কর্তকৃ শনবাৃচনী ও ববার্ ৃকর্তকৃ চুড়ান্ত পরীক্ষার নম্বর বন্টন  
 

প্রশতষ্ঠান কর্তকৃ শনবাৃচনী পরীক্ষা ববার্ ৃকর্তকৃ শনবাৃচনী পরীক্ষা সময় 

শিশিত পরীক্ষা পূর্মৃান 40 উত্তীর্ ৃমান 24 শিশিত পরীক্ষা পূর্মৃান 60 উত্তীর্ ৃমান 36 60 শমশনট 

ব্যবহাশরক পরীক্ষা পূর্মৃান 200 উত্তীর্ ৃমান 120 ব্যবহাশরক পরীক্ষা পূর্মৃান 200 উত্তীর্ ৃমান 120 30 শমশনট 

 

 

 

 প্রশতষ্ঠান কর্তকৃ শনবাৃচনী ও ববার্ ৃকর্তকৃ চুড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্ন পজত্রর নমুনা ও প্রজশ্নর উত্তর করার শনয়ম  
 

পাট ৃনম্বর প্রজশ্নর ধরর্ সংখ্যা নম্বর শববরর্ উত্তর করার শনয়ম 

পাট-ৃ01 অশত সংজক্ষজপ উত্তর 13 (1301)=13 বহাম বপে কী? উঃ একটি ওজয়ব বপইে-এ প্রাথশমক বা 

প্রধান বপে হজে বহাম বপইে। ওজেব 

বপইজের সব ধরজনর সংশক্ষপ্ত শববরর্ 

থাজক বহাম বপইজে । 

পাট-ৃ02 সঠিক িব্দ শিজয় শূন্যস্থান পূরর্ 13 (1301)=13 কী ববার্-ৃবক---ভাজে ভাে করা হয়? উঃ 06(ছয়) 

পাট-ৃ03 সতয/শমথ্যা শননয়ৃ 

সতয হজি “স” এবং শমথ্যা হজি “শম” 

13 (1301)=13 র যাম স্থায়ী Memory নয়। উঃ স 

পাট-ৃ04 সঠিক উত্তরটি শিি 11 (1101)=11 কশিউটাজরর েনজকর নাম শক? 

(ক) মাকৃনী       (ি) চািসৃ ব্যাজবে  

(ে) বনজপাশিয়ান (ঘ) শিজেন হশকংস 

উঃ (ি) চািসৃ ব্যাজবে 

পাট-ৃ05 Answer the following question in 

English 

2 (0201)=02 What is your name? Ans: My name is Rashed. 

পাট-ৃ06 Translate into English 5 (0501)=05 আমাজক বেজত হজব। Ans: I have to go. 

পাট-ৃ07 Fill in the gap 3 (0301)=03  What is ---interesting book. Ans: the 

 I want to-----a letter.   
   (make/write/learn) 

Ans: Write. 

 My father is -----than your father. 
   (a) funner           (b) funnier 
   (c) more funnier (d) funnierst 

Ans: (b) funnier 

 60 টি 60 নম্বর  

 
 প্রশতটি পাজটরৃ প্রজশ্নর উত্তর ধারাবাশহক ভাজব শিিজত হজব। 
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\ cixÿvi LvZv c~i‡Yi wbqgvejx \ 

01| cixÿvi LvZvi cÖ_g cvZvt cixÿvi LvZvi cÖ_g cvZvi Dc‡ii Ask Aek¨B Bs‡iwR‡Z KvwiKzjvg †KvWt 30, †UªW 

†KvWt 76, †ivj b¤^it cÖ‡hvR¨ bq(duvKv _vK‡e), †iwR‡óªkb b¤^it wbR wbR, †mkbt 0022, welq †KvWt 00076 Kv‡jv 

ej‡cb Øviv c~iY Ki‡Z n‡e| 

wPÎ wb¤œiæct 

 

02| mKj cixÿv_x©‡K wbR `vwq‡Z¡ BbwfwR‡jU‡ii ¯^vÿi I ZvwiL wbwðZ Ki‡Z n‡e|  

03| cixÿvi LvZvi wØZxq cvZvt cixÿvi bvgt RvZxq `ÿZvgvb †ewmK wkÿvµg(360N›Uv) RyjvB-wW‡m¤^i/18, cixÿvi 

mbt 2018, welqt Kw¤úDUvi Awdm A¨vwcø‡Kkb, welq †KvWt 76, wkÿvµg †KvWt 30, cixÿvi ZvwiLt †h Zvwi‡L 

cixÿv AbywôZ n‡e| wPÎ wb¤œiæct 
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পাট ৃনম্বর প্রজশ্নর ধরর্ সং

খ্যা 

নম্বর শববরর্ উত্তর করার শনয়ম 

পাট-ৃ01 অশত সংজক্ষজপ উত্তর 13 (1301)=13 বহাম বপে কী? উঃ একটি ওজয়ব বপইে-এ প্রাথশমক বা প্রধান বপে হজে বহাম বপইে। ওজেব 

বপইজের সব ধরজনর সংশক্ষপ্ত শববরর্ থাজক বহাম বপইজে । 

 

অশত সংশক্ষপ্ত প্রজশ্নর উত্তর শনম্নরুপ 
 

প্রশ্নঃ োইি ও বোল্ডার কী? 

উত্তরঃ োইিঃ েিন বকান Document-বক বকান নাম শিজয় সংরক্ষর্ করা হয় তিন তাজক File বজি ।  

বোল্ডারঃ বোল্ডাজরর মজে োইি রািা হয় । তাছাড়াও বোল্ডাজরর মজে বোল্ডারও রািা োয় এজক সাব বোল্ডার বজি । 

প্রশ্নঃ দুটি েনশপ্রয় সাচ ৃইশিন-এর নাম বিি। 

উত্তরঃ 1. Google       2. Yahoo. 

প্রশ্নঃ ই-বমইি অযাজেজসর শবশভন্ন অংিগুজিা শচশিৃত কর। 

উত্তরঃ ই-বমইি অযাজেস একটি ইউশনক অযাজেস। এক নাজম শুধু একটি মাত্র ই-বমইি অযাজেস থাজক। ই-বমইি অযাজেস ইংজরশে বছাট হাজতর অক্ষজরর 

শিিজত হয়। ই-বমইি অযাজেজসর সাধারর্ েঠন হি: <Userid>@Domain name> প্রশতটি ই-বমইি অযাজেজসর দুইটি অংি থাজক। অংি দুইটির 

মাজে বসপাজরটর শহসাজব একটি @(At sign) ব্যবিৃত হয় । 

প্রশ্নঃ বসি অযাজেস কী? 

উত্তরঃ ওয়াকিৃীট-এর প্রশতটি ঘরজকই বসি বিা হয় । বসি সমূজহর অযাজেস শনধাৃরর্ করা হয় বরা ও কিাম দ্বারা । অথৃ্যাৎ বরা ও কিাম দ্বারা বকান বসিজক 

শনর্য়ৃ করাজকই বসি অযাজেস বিা হয় । 

প্রশ্নঃ বহাম বপে কী? 

উত্তরঃ একটি ওজয়ব বপইে-এ প্রাথশমক বা প্রধান বপে হজে বহাম বপইে । ওজেব বপইজের সব ধরজনর সংশক্ষপ্ত শববরর্ থাজক বহাম বপইজে । 

প্রশ্নঃ ই-বমইি এর বক্ষজত্র CC ও BCC এর মাজে পাথকৃয কী? 

উত্তরঃ CC-এর পূনরৃুপ কাবনৃ কশপ (Carbon Copy) এবং BCC-এর পূনরৃুপ ব্লাইন্ড কাবনৃ কশপ (Blind Carbon Copy) । CC-এর মােজম বকান বমইি 

বপ্ররর্ করজি বসিাজন বসল্ডাজরর ই-বমইি অযাজেস বসা করজব । কিন্ত BCC-এর মােজম বকান ই-বমইি বপ্ররর্ করজি বসিাজন বপ্ররজকর অযাজেস 

বসা করজব না। 

প্রশ্নঃ বটক্সট অযািাইনজমন্ট কয় ধরজনর ও কী কী? 

উত্তরঃ 4 ধরজনর। েথাঃ (1) Align Text Left,   (2) Align Text Center 

                     (3) Align Text Right, (4) Align Text Justify. 

প্রশ্নঃ েজরন ‘কী’ বিজত কী ববাোয়? 

উত্তরঃ ইহা একটি বটশবি-এ প্রাইমাশর কী েিন অন্য বটশবি-এর বকান “কী”-এর সাজথ শরজিিন ততশর কজর তিন অন্য বটশবি-এর বসই কী বক ‘েজরন কী’ 

বজি। 

প্রশ্নঃ Save ও Save As-এর পাথকৃয কী? 

উত্তরঃ বকান র্কুজমন্ট ততশর করার পর বসটিজক প্রথম বাজরর মত সংরক্ষর্ করজত চাইজি Save As ব্যবহার করা হয়। আর পূজবরৃ বকান র্কুজমন্ট-এ নতুন 

বকান অবজেক্ট সংজোে করার সংজোেন হজি তিন Save ব্যবহার করা হয়। 

প্রশ্নঃ Pan drive-বক I/O শর্ভাইস বিা হয় বকন? 

উত্তরঃ বপন োইভ কশিউটাজরর একটি সহায়ক বমজমাশর শহসাজব ব্যবহার করা হয় । এর সাহাজে র্াটা বেমন ইনপুট করা োয় বতমশন আউটপুটকৃত র্াটা 

বিার করা োয়। শবধায় এই সহায়ক বমমশর একই সাজথ ইনপুট ও আউটপুজটর কাে কজর । এ কারজর্ Pen drive বক I/O শর্ভাইস বজি । 

প্রশ্নঃ BIOS-বপ্রাগ্রাজমর কাে কী? 

উত্তরঃ Basic Input Output System. এর সংশক্ষপ্ত রুপজকই BIOS বিা হয় । এটি মূিত রজম সংরশক্ষত একটি সেটওয়যার। 

প্রশ্নঃ শবট ও বাইট কী? 

উত্তরঃ বীটঃ বাইনারী নাম্বার পদ্ধশতজত ব্যবিৃত অংক 0 এবং 1 বক শবট বজি ।  
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বাইটঃ আট শবজট এক বাইট হয় । এরুপ 8 শবজটর বকার্ শিজয় বে বকান বর্,ৃ অঙ্ক বা শবজিষ শচিৃজক প্রকাি করা হজয় থাজক । 

প্রশ্নঃ বহক্সাজর্শসম্যাি নাম্বাশরং শসজিম বিজত কী ববাোয়? 

উত্তরঃ বহক্সাজর্শসম্যাি সংখ্যার শভশত্ত হজি 16 বা বহক্স। েিন বাইনাশর শবট সংখ্যা অজনক ববশি করা হয়। এত 16টি অংক আজছ। বেমনঃ 

0,1.2.3.4.5.6.7.8.9. A, B, C, D, E ও F 

প্রশ্নঃ োইি বসভ করজি কী ঘজট?  

উত্তরঃ োইি বসভ করজি একটি শনশিষৃ্ট নাজম বকাজনা একটি র্কুজমন্টজক সংরক্ষর্ করা োয় ।  

প্রশ্নঃ Computer vrius এর কাে কী?  

উত্তরঃ ভাইরাস আক্রান্ত হজি কশিউটাজরর শবশভন্ন বপ্রাগ্রামজক ধ্বংস কজর বিয়া এবং কশিউটাজরর শবশভন্ন সমস্যা বিিা োয় । 

প্রশ্নঃ Work book ও Work sheet কী?  

উত্তরঃ Work book: মাইজক্রাসেট এজক্সজির বের্শিট এর শবশভন্ন তথ্য সশন্নজবশিত কজর তা শবজেষর্ বা পশরের্না করা হয়। কাে করার পর ভশবষ্যজত 

ব্যহারেে জন্য বকান নাজম শর্ক্স সংরক্ষর্ করা োয়। সংরশক্ষত বের্শিটজক োইি বা Work book বিা হয় ।  

Work sheet: সুশবিাি শিজটর বে অংজি কাে করা হয়, তাজক Work sheet বজি। ওয়াকশৃিজট মুিত শবশভন্ন ধরজনর োশর্শতক কাোৃবশি 

সিািন করা হয় ।   

প্রশ্নঃ  কজয়কটি বের্শিট সেটৃওয়যাজরর নাম বিি ।  

উত্তরঃ উজেিজোগ্য কজয়কটি বের্শিট বপ্রাগ্রাম হজে-  

(1) মাইজক্রাসেট এজক্সি (2) বিাটাস: 1.2.3 (3) বকায়াজরা বপ্রা (4) সরশকম (5) মাশিপ্ল্যান ।  

প্রশ্নঃ  Database application কী?  

উত্তরঃ মাইজক্রাসেট অযাজক্সস একটি র্াটাজবস সেটওয়যার। এই সেটওয়যার ব্যবহাজরর মােজম শবশভন্ন বটশবি ততশর কজর র্াটা এশির েন্য সহেজবাে ও 

অকষরৃ্ীয় েম ৃশর্োইন করা োয় ।  

প্রশ্নঃ  োইি ও বরকজর্রৃ মাজে পাথকৃয কী?  

উত্তরঃ র্াটা বটশবজির শেল্ড সমূজহর অধীজন বেসব তথ্যাবশি সাশর বা সাশরসমূজহ এশি করা হয়। উক্ত প্রশতটি সাশরর তথ্যাবশির সমশষ্ট হজিা বরকর্।ৃ 

অপরশিজক, োইি হজে এক বা একাশধক বটশবি বা তজথ্যর সমাহার।  

প্রশ্নঃ  কশিউটার ভাইরাস শক? 

উত্তরঃ কশিউটার ভাইরাস হি এক ধরজনর বপ্রাগ্রাম ো শনজে বথজকই এক কশিউরার বথজক অন্য কশিউটাজর ছশড়জয় োয় শকংবা ছশড়জয় বেজত বচষ্টা 

কজর এবং অশধকাংি সময়ই কশিউটাজরর ক্ষশতর কারন হজয় িাড়ায় । অজনক সময় ক্ষশত না করজিও শবরশক্তকর পশরস্থীশতর কারন হয়। 

প্রশ্নঃ  বকাজনা বিিাজক বড় করার কী-ববার্ ৃকমান্ড কী?  

উত্তরঃ Ctrl+] 

প্রশ্নঃ  বটশবি মাে ৃবিজত কী বুোয়?  

উত্তরঃ দুটি বটশবিজক একশত্রত করাজক বটশবি মাে ৃবজি ।  

প্রশ্নঃ পজয়ন্টার প্রথম বসজি আনান শনয়ম কী?  

উত্তরঃ পজয়ন্টার প্রথম বসজি আনজত হজি পজয়ন্টারজক প্রথম বসজি বরজি মাউজসর বিেট বাটন-এ Click করজত হজব ।  

প্রশ্নঃ র্াটাজবজসর বরকর্ ৃমুজছ বেিা োয় কীভাজব?  

উত্তরঃ বে বরকর্টৃি মুছার িরকার বসই বরকর্টৃি শসজিক্ট কজর মাউজসর রাইট বাটজন শিক করজত হজব। একটি শিি আসজব বসিান বথজক Delete অপিন-

এ Click করজত হজব । এরপর একটি র্ায়ািে বক্স আসজব । র্ায়ািে বক্স বথজক Yes বাটজন বপ্রস করজিই বরকর্টৃি মুজছ োজব।  

প্রশ্নঃ ENIAC-এ পূর্নৃাম কী?  

উত্তরঃ Electrical Numerical Integrator and calculator.  

mailto:cctcrashed@gmail.com
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প্রশ্নঃ Page setup-কাজক বজি?  

উত্তরঃ এম.এস অশেস-এর বকান বপ্রাগ্রাজম বকাজনা র্কুজমন্ট ততশর করার পর বসটা শপ্রন্ট শিজত হজি, বকান আকাজরর পৃষ্ঠা ব্যাবহার হজব, পৃষ্টার মাশেনৃ 

কতটুকু হজব। এসব শকছুজক একজত্র Page setup বিা হয় ।  

প্রশ্নঃ চািসৃ ব্যাজবে-বক কশিউটাজরর েনক বিা হয় বকন?  

উত্তরঃ শর্োজরি ইশিন ততশর করার মােজম চািসৃ ব্যাজবে কশিউটার ততশরর সুস্পষ্ট ধারর্া বিন তাই তাজক কশিউটাজরর েনক বিা হয় ।  

প্রশ্নঃ একটি System Software ও একটি Application Software এর নাম বিি ।  

উত্তরঃ একটি System Software হজিা Windows 2010 ও 

একটি Application Software হজিা Microsoft word 2010 

প্রশ্নঃ Mail Merge কী?  

উত্তরঃ একই শচঠি, বমইশিং বিজবি বা শবজ্ঞশপ্ত েশি শবশভন্ন ঠিকানায় শভন্ন শভন্ন ব্যশক্ত বা প্রশতষ্ঠাজনর শনকট পাঠাজনার প্রজয়ােন হয়, তিন উক্ত শচঠির সাজথ শভন্ন শভন্ন 

ঠিকানাজক একত্র কজর খুব অল্প সমজয় পূর্াৃঙ্গ শচঠি েঠন করার পদ্ধশতজক বমইি মােৃ বজি । অথবা একটি শচঠি শবশভন্ন ঠিকানায় পাঠাজনা হি বমইি মােৃ ।  

প্রশ্নঃ RAM এবং ROM এর পূর্রৃুপ বিি ।  

উত্তরঃ RAM-এর পূন ৃঅথ ৃRandom Access Memory 

ROM-এর পূর্ ৃঅথ ৃRead Only Memory  
প্রশ্নঃ Operating System বিজত কী বুোয় ।  

উত্তরঃ অপাজরটিং শসজিম কশতপয় বপ্রাগ্রাজমর সমাহার। ো বকান কশিউটাজরর শসজিজমর শরজসাস ৃসমূহজক শনয়ন্ত্রর্, পেজৃবক্ষর্ ও তত্ত্বাবধান কজর। 

প্রশ্নঃ  MS Excel-এ Default Sheet Tab কয়টি থাজক?  

উত্তরঃ MS Excel-এ Default Sheet Tab   সাধারর্ত 3টি থাজক । েথাঃ Sheet1, Sheet2 এবং Sheet3. 

প্রশ্নঃ শবেয় 52 বক ততশর কজরজছন?  

উত্তরঃ বমাস্তো েব্বার ।  

প্রশ্নঃ File Menu Bar-এ ব্যবিৃত চারটি Sub Menu-এ নাম বিি ।  

উত্তরঃ Save, Save As, Print এবং Page Setup 

প্রশ্নঃ Dialog box কী?  

উত্তরঃ Text এবং Massage সম্বশিত Box বেিাজন প্রজয়ােনীয় শনজিিৃনা বেমনঃ Ok, Cancel, Save ইতযাশি তথ্য থাজক । তাজক Dialog box বজি। 

প্রশ্নঃ একটি English Font এবং একটি Bangla Font-এর নাম বিি ।  

উত্তরঃ English Font হি Times New Roman এবং Bangla Font হি SutonnyMJ 

প্রশ্নঃ MS Access-বকান ধরজনর বপ্রাগ্রাম?  

উত্তরঃ মাইজক্রাসেট অযাজক্সস একটি র্াটাজবস সেটওয়যার । এই সেটওয়যার ব্যবহাজরর মােজম শবশভন্ন বটশবি ততশর কজর র্াটা এশির েন্য সহেজবাে ও 

আকষরৃ্ীয় েম ৃশর্োইন করা োয় ।  

প্রশ্নঃ  RAM এর পূর্ ৃঅথ ৃকী?  

উত্তরঃ র যাম-এর পূর্ ৃঅথ ৃRandom Access Memory. মািারজবাজর্রৃ সাজথ সরাসশর সংযুক্ত বে স্মৃশতজত পঠন এবং শিিন দুটি কােই সিন্ন করা োয়, 

বস স্মৃশতজক র যাম স্মৃশত বিা হয়। এই স্মৃশত একটি অস্থায়ী স্মৃশত।  

প্রশ্নঃ  DVD-এ Capacity কত?  

উত্তরঃ 750 MB বথজক 4GB পেনৃ্ত শবশভন্ন মাজনর হজয় থাজক ।  

প্রশ্নঃ  Scanner এর কাে কী?  

mailto:cctcrashed@gmail.com
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উত্তরঃ Scanner-এর মােজম শবশভন্ন প্রকার ছশব বা তথ্য কশিউটাজর অবজেক্ট আকাজর ইনপুট করা হয় । 

প্রশ্নঃ  MS word-2003 এ Menu bar-এ ব্যবিৃত Menu গুজিার নাম বিি ।  

উত্তরঃ File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window and Help. 

প্রশ্নঃ  Excel program 2003-এর একটি শিজট বমাট কিাম, বরা এবং বসি বা ঘর আজছ? 

উত্তরঃ Column: 256, Row: 65,536 এবং Cell: (65,536×256) =16,777,216  

প্রশ্নঃ  Excel program 2007-এর একটি শিজট বমাট কিাম, বরা এবং বসি বা ঘর আজছ? 

উত্তরঃ Column: 16,384, Row: 1,048,576 এবং Cell: (1,048,576×16,384) =17,179,869,184  

প্রশ্নঃ  Excel program 2010-এর একটি শিজট বমাট কিাম, বরা এবং বসি বা ঘর আজছ? 

উত্তরঃ Column: 16,384, Row: 1,048,576 এবং Cell: (1,048,576×16,384) =17,179,869,184 

প্রশ্নঃ  auto fit বকজনা করা হয় ।  

উত্তরঃ Row/Column-এর Height and Width িযান্ডার্ ৃসাইে রািার েন্য Auto Fit ব্যাবহার করা হয়।  

প্রশ্নঃ   Document colse করার “কী”-ববার্ ৃকমান্ড বিি ।  

উত্তরঃ Alt+ F4. 

প্রশ্নঃ   বকান োইি/বোল্ডারজক শর্শিটি করজি বকাথায় েমা থাজক? 

উত্তরঃ Recycle Bin 

প্রশ্নঃ  Merge cell- এর কাে কী?  

উত্তরঃ একাশধক বসি একশত্রত করা ।  

প্রশ্নঃ  র্াটাজবজসর প্রথজম শক ততশর করজত হয়?  

উত্তরঃ বটশবি  

প্রশ্নঃ  র্াটাজবজসর মাশেৃন ঠিক/বসট করজত বকান অপিন ব্যবহার করজত হয়?  

উত্তরঃ Layout/page layout 

প্রশ্নঃ  Yahoo Messenger/facebook-এর কাে কী?   

উত্তরঃ Chatting, Text, Audio, Video ইতযাশি Message পাঠাজনা ।  

প্রশ্নঃ ওজয়ব ব্রাউোর কী?  

উত্তরঃ ব্যবহারকারী তার কশিউটাজর ওজয়ব সাইট বিিার েন্য বে বপ্রাগ্রামটি ব্যবহার কজর বসটি হজে ব্রাউোর । ব্রাউোর মূিত সাভাৃর হজত তথ্য শনজয় 

ব্যবহারকারীর সামজন উপস্থাপন কজর । 

প্রশ্নঃ কজয়কটি ক্ষশতকারক ভাইরাজসর নাম বিি ।  

উত্তরঃ Charonobil virus, CIH virus, Bad boy virus, Horse virus, Love bug virus ইতযাশি ।  

প্রশ্নঃ কজয়কটি অযাশন্ট ভাইরাজসর নাম বিি । 

উত্তরঃ Kaspersky, Avast, Toolkit, PC cillin ইতযাশি । 

প্রশ্নঃ ই-বমইি অযাজেজসর েরজমট বিি ।   

উত্তরঃ Userld@yahoo.com অথবা Userid@gamil.com োর সাধারর্ format হি  mailid@domain name.com 

mailto:cctcrashed@gmail.com
mailto:Userld@yahoo.com
mailto:Userid@gamil.com
mailto:mailid@domainname.com
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প্রশ্নঃ  দুটি ই-বমইি সেটওয়যার-এর নাম বিি ।  

উত্তরঃ Yahoo, G-mail. 

প্রশ্নঃ  কশিউটার িজব্দর অথ ৃকী?  

উত্তরঃ কশিউটার একটি অতযান্ত আধুশনক দ্রুত েশত সিন্ন ইজিকরশনক্স শর্ভাইস বা েন্ত্র । কশিউটার িজব্দর অথ ৃের্নাকারী েন্ত্র, ো পূজব ৃশিশিত শনজিিৃনা 

অনুসাজর উপাত্ত সংরক্ষর্ করজত পাজর তাজক কশিউটার বজি ।  

প্রশ্নঃ কী-ববার্ ৃকতগুজিা Key থাজক?  

উত্তরঃ 104 টি বা কিনও কিনও এ বচজয়ও ববশি হজত পাজর ।   

প্রশ্নঃ বপন োইভ-এর কাে কী?  

উত্তরঃ তথ্য বিার কজর রািা ।  

প্রশ্নঃ Application software কী?  

উত্তরঃ ব্যবহাশরক সমস্যা সমাধান বা তথ্য প্রশক্রয়াকরজনর েন্য ব্যবিৃত বপ্রাগ্রামজক ব্যাবহাশরক বপ্রাগ্রাম বা অযাশপ্ল্জকিন সেটওয়যার বিা হয় ।  

প্রশ্নঃ কয় Bit- এ 1 Byte? 

উত্তরঃ 8(Eight) Bit =1 Byte. 

প্রশ্নঃ BTEB এর পূনরৃুপ বিি ।  

উত্তরঃ Bangladesh Technical Education Board.  

প্রশ্নঃ MS Word- এ Ctrl+D কমান্ডটি প্রজয়াে করজি কী আজস?  

উত্তরঃ Font র্ায়ািে বক্স প্রিশিতৃ হয় ।  

প্রশ্নঃ Column break করার েন্য “কী”-ববার্ ৃকমান্ড বথজক প্রিত্ত কমান্ডটি বিি ।  

উত্তরঃ ALT + I, B,C, Enter  

প্রশ্নঃ বকান প্যারাজক Left, Right এবং Center করার ‘কী’- ববার্’ৃকমান্ড বিি ।  

উত্তরঃ ব্লক করার পর ctrl+L, ctrl+R, ctrl+ E এছাড়া Justify (চাশরশিজক সমান)-এর েন্য Ctrl+J ব্যবহার করা হয় ।  

প্রশ্নঃ MS Excel-এ  F2 key কী কাজে ব্যবহার করা হয় ।  

উত্তরঃ বকান cell-এর র্াটাজক Edit করার েন্য বসজির অভযন্তজর Cursor স্থাপজনর বক্ষজত্র ।  

প্রশ্নঃ শরজিটিভ ও অযাবজসািট বসি অযাজেজসর একটি কজর উিাহরর্ িাও ।  

উত্তরঃ Colume এবং Row এর সমম্বজয় সরাসশর বে বসি অযাজেস ব্যবহার করা হয় বেমনঃ B কিাজমর 3 নং বরা, এর েন্য B3, Dকিাজমর 5 নং বরা 

এর েন্য D5 ইতযাশি; এজক শরজিটিভ বসি অযাজেস বজি । $ শচিৃ ব্যবহার কজর বে বসি অযাজেস শিিা হয় বেমনঃ $Al: $A5 তাজক অযাবজসািট 

বসি অযাজেস বজি।  

প্রশ্নঃ Title case/Capitalize each word-এ একটি বাকয বিি ।  

উত্তরঃ A quick brown fox jumps over the laxy dog. এজক্ষজত্র অথাৃৎ Title case/capitalize each word করজি প্রশতটি Word এ প্রথম অক্ষর 

capital হজব । বেমনঃ A Quick Brown Fox Jumps Over The Laxy Dog. 

প্রশ্নঃ   বাংিাজিির কাশরেশর শিক্ষা ববার্ ৃবকান সাজি প্রশতশষ্ঠত হয় এবং বকান বেিায় অবশস্থত হয়?  

উত্তরঃ 1954 সাজি এটি প্রশতশষ্ঠত হয় । এটি ঢাকা বেিায় অবশস্থত ।  

প্রশ্নঃ CPU- এর পূর্রৃুপ বিি ।  

mailto:cctcrashed@gmail.com
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উত্তরঃ Central Processing Unit.  

প্রশ্নঃ MS Word-এ Mail Merge-ব্যবহাজরর সুশবধা উজেি কর ।  

উত্তরঃ Mail Marge ব্যবহাজরর েজি একটি শচঠি অজনকগুজিা ঠিকানায় বপ্ররজর্র সুশবধা পাওয়া োয় ।  

প্রশ্নঃ MS Excel-এ Column বকান বমনুর অধীজন?  

উত্তরঃ Format menu. 

প্রশ্নঃ নতুন োইি বিািার কী কমান্ড ব্যবহার করা হয়?  

উত্তরঃ Ctrl+N. 

প্রশ্নঃ লুকাজনা Column খু ুঁজে ববর করজত কী ব্যবহার করা হয়?   

উত্তরঃ Select All Column-Format- Visibility- Hides, Unhide-Unihde Columns. 
Or, Column বা Column অপিজনর Unhide শিক করজত হজব ।  

প্রশ্নঃ Excel Progrnm চালু করজি কয়টি শিট চালু হয়?  

উত্তরঃ 3টি ।  

প্রশ্নঃ কতগুজিা Interconnected field শমজি কী ততশর হয়?  

উত্তরঃ Record 

প্রশ্নঃ দুটি ব্রাউোর এর নাম বিি। 

উত্তরঃ Mozilla firefox, Opera.  

প্রশ্নঃ E-mail অযাজেস এ সাধারর্ েঠন বিি ।  

উত্তরঃ <Userid>@<Domain name>.com 

প্রশ্নঃ Database Program-এ Form ততশর করা হয় বকন?  

উত্তরঃ সুন্দর ও আকষরৃ্ীয়ভাজব শর্োইজনর মােজম এক বা একাশধক বটশবজি র্াটা Supply বা Collection করার েন্য Form ততশর করা হয়।  

প্রশ্নঃ Excel Program-এ বকান শনশিষৃ্ট অংি প্রকাজির েন্য ব্যবহার করা হয়?  

উত্তরঃ Select cell Range. 

প্রশ্নঃ Bijoy Keyboard-এর Bangla to English বা English to Bangla করার িটকৃাট ‘কী’ বকানটি? 

উত্তরঃ Ctrl+Alt+B 

প্রশ্নঃ পূর্রৃুপ বিিঃ- TCP 

উত্তরঃ Transmission Control Protocol 

প্রশ্নঃ পূর্রৃুপ বিিঃ IP        

উত্তরঃ Internet Protocol.  

প্রশ্নঃ পূর্রৃুপ বিিঃ VOIP. 

উত্তরঃ Voice Over Internet Protocol. 

প্রশ্নঃ Footnote-কী?  

উত্তরঃ প্রশতটি পৃষ্ঠার শনজচ টিকা বিিা হি Footnote ।  

mailto:cctcrashed@gmail.com
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প্রশ্নঃ Data base Application কী? 

উত্তরঃ িাশব্দক অজথ ৃর্াটাজবস হজে বকান সিশকৃত শবষজয়র উপর ব্যাপক তথ্য বা উপাজত্তর সমাজবি । শবশভন্ন বড় বড় প্রশতষ্ঠাজনর র্াটাজবস সংরক্ষর্, 

অযানািাইশসস, শহসাবরক্ষর্ ইতযাশিজত ব্যবহার করার েন্য েনশপ্রয়, িশক্তিািী ও সংরশক্ষত একটি বপ্রাগ্রাম ।  

প্রশ্নঃ একটি বপ্রজেজন্টিন সেটওয়যাজরর নাম বিি ।  

উত্তরঃ মাইজক্রাসফট পাওয়ার পজয়ন্ট ।   

প্রশ্নঃ OMR-কী?  

উত্তরঃ অপটিকযাি মাক ৃশরর্ার (Optical mark reader)-এর সংশক্ষপ্ত রুপ হি OMR.  এটি একটি শবজিষ ধরজনর ইনপুট শর্ভাইস ।  

প্রশ্নঃ এমএস এজক্সি কী?   

উত্তরঃ মাইজক্রাসেট এজক্সি হজে বের্শিট অযানািাইশসস বপ্রাগ্রাম। এর দ্বারা তিনশন্দন শহসাবশনকাি করা বথজক শুরু কজর োবতীয় ব্যবসা-বাশর্জেযর 

শবশভন্ন রকজমর আশথকৃ শহসাবশনকাি ততশরজত বপ্রাগ্রামটির জুশড় বনই। তাছাড়া এ বপ্রাগ্রাম দ্বারা বকান র্াটাজক চাজটরৃ মােজম সুন্দরভাজব উপস্থাপন 

করা োয়।  

প্রশ্নঃ চারটি Input device –এর নাম বিি ।  

উত্তরঃ (1) Keybord (2) Mouse (3) Scanner এবং (4) Joystick. 

প্রশ্নঃ Anti-Virus কী? 

উত্তরঃ Anti-Virus সেটওয়যাজরর ভাইরাস প্রশতজষধক। কশিউটাজরর বপ্রাগ্রাম সমূহজক ভাইরাস মুক্ত করার েন্য এবং ভাইরাজসর শবরুজদ্ধ প্রশতজরাধ েজড় 

বতািার উপজোেী পশরজবি সৃশষ্ট করাই এর কাে । বতমৃাজন এ োতীয় অজনক বপ্রাগ্রাম পাওয়া োয় ।  

প্রশ্নঃ Data base কী বুোয়?  

উত্তরঃ িাশব্দক অজথ ৃData base হজে বকান সিশকৃত শবষজয়র উপর ব্যাপক তথ্যা বা উপাজত্তর সমাজবি । অথবা র্াটাজবস বিজত তজথ্যর সমাজবি বা 

ভান্ডারজক বুোয় । পরস্পর সিকযৃুক্ত তথ্যজক Data base বিা হয় ।  

প্রশ্নঃ একটি Antivirus সেটওয়যার ও দু’টি Input device-এর নাম বিি ।  

উত্তরঃ একটি Antivirus সেটওয়যার Mcafee ও দুটি Input device- mouse, keyboard. 

প্রশ্নঃ ওয়াকিৃীট কাজক বজি?  

উত্তরঃ সুশবিাি িীজটর বে অংজি কাে করা হয় তাজক ওয়াকিৃীট বজি । ওয়াকৃিীজট মূিত, শবশভন্ন ধরজনর োশর্শতক কাোৃবশি সিািন করা হয় । 

প্রশ্নঃ এক্সজির েমুিৃার একটি উিাহরর্ িাও ।  

উত্তরঃ =COUNT(A1:A10) 

প্রশ্নঃ Mozila firefax কী? 

উত্তরঃ এটি একটি েনশপ্রয় ওজয়ব ব্রাউোর ।  

প্রশ্নঃ Desktop কী?  

উত্তরঃ বেসব মাইজক্রা কশিউটার বর্জের উপর বরজি কাে করা োয়, তাজিরজক বর্েটপ কশিউটার বজি । অশেস, শবশভন্ন প্রশতষ্ঠান, বাসা-বাশড়জত 

সাধারনত বর্েটপ কশিউটার ব্যবিৃত হজয় থাজক ।  

প্রশ্নঃ E-Mail কী?  

উত্তরঃ ইজিকরশনক বমইি-এর সংশক্ষপ্ত রুপ হি ই-বমইি। এটি ইন্টারজনজটর একটি শবজিষ বসবা, োর দ্বারা ব্যবহারকারী ইন্টারজনজটর সাহাজে তার 

কশিউটাজরর মােজম পৃশথবীর বেজকান প্রাজন্ত অবশস্থত ইজিকরশনক বমইি অযাজেসধারী বেজকান ব্যবহারকারীর কশিউটাজরর বাতাৃ বপ্ররর্ করজত 

পাজর। শবপরীতক্রজম অন্য প্রান্ত হজত বকান বাতাৃ গ্রহর্ করজত পাজর । 

প্রশ্নঃ এম.এস ওয়ার্ ৃকী ধরজনর সেটওয়যার?  

mailto:cctcrashed@gmail.com
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উত্তরঃ  ইহা একটি ওয়ার্ ৃপ্রজসশসং সেটওয়যার ।  

প্রশ্নঃ  এম.এস পাওয়ার পজয়ন্ট কী ধরজনর সেটওয়যার? 

উত্তরঃ এম.এস পাওয়ার পজয়ন্ট একটি Presentation Software.  

প্রশ্নঃ সেটওয়যার কী?  

উত্তরঃ বকান সমস্যা সমাধাজনর েন্য কশিউটাজরর ভাষায় ধারাবাশহক ভাজব শিশিত সুশৃঙ্খি কতকগুজিা শনজিজৃির সমশষ্টজক বপ্রাগ্রাম বা সেটওয়যার বজি। 

প্রশ্নঃ Keyboard-এ End key-এর কাে কী?  

উত্তরঃ িাইন এর বিজষ Cursor-বক স্থানান্তর করা End- key-এর কাে ।  

প্রশ্নঃ MS Word এ Text Alignment কয় প্রকার বিি ।  

উত্তরঃ 4 প্রকার ।  

প্রশ্নঃ MS Excel program-এ Default column width কত?  

উত্তরঃ 75 pixels. 

প্রশ্নঃ MS Acces program-এ export এক কাে কী?  

উত্তরঃ এমএস এজক্সস হজত এজক্সস এ র্াটা কশপ করা ।  

প্রশ্নঃ বের্ শিট প্যাজকে শিজয় কী ধরজর্র কাে করা হয়? 

উত্তরঃ শবশভন্ন ধরজর্র শহসাব সংক্রান্ত কাে করা হয়। 

 

পাট ৃনম্বর প্রজশ্নর ধরর্ সংখ্যা নম্বর শববরর্ উত্তর করার শনয়ম 

পাট-ৃ02 সঠিক িব্দ শিজয় শূন্যস্থান পূরর্ 13 (1301)=13 কী ববার্-ৃবক---ভাজে ভাে করা হয়? উঃ 06(ছয়) 

 

সঠিক িব্দ শিজয় শূন্যস্থান পূরর্ শনম্নরুপ 
 

প্রশ্নঃ msw.gov.bd হজিা -----এর ওজয়ব অযাজেস । 

উত্তরঃ সমােকল্যান মন্ত্রনািয় 

প্রশ্নঃ dss.gov.bd হজিা -----এর ওজয়ব অযাজেস । 

উত্তরঃ সমােজসবা অশধিেতর 

প্রশ্নঃ dss.chuadanga.gov.bd হজিা -----এর ওজয়ব অযাজেস । 

উত্তরঃ বেিা সমােজসবা কাোৃিয়, চুয়ার্াঙ্গা 

প্রশ্নঃ css.chuadanga.gov.bd হজিা -----এর ওজয়ব অযাজেস । 

উত্তরঃ িহর সমােজসবা কাোৃিয়, চুয়ার্াঙ্গা 

প্রশ্নঃ SDTC Computer Lab হজিা -----এর বেসবুক গ্রুপ। 

উত্তরঃ িক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষর্ বকন্দ্র, চুয়ার্াঙ্গা 

প্রশ্নঃ  www.bteb.gov.bd হজিা -----এর ওজয়ব অযাজেস ।  

উত্তরঃ বাংিাজিি কাশরেশর শিক্ষা ববার্ ৃ 

mailto:cctcrashed@gmail.com
http://www.bteb.gov.bd/
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প্রশ্নঃ আধুশনক কশিউটাজরর েনক -----? 

উত্তরঃ চািসৃ ব্যাজবে 

প্রশ্নঃ কশিউটাজরর েনক-----? 

উত্তরঃ চািসৃ ব্যাজবে 

প্রশ্নঃ RAM একটি -----বমজমাশর। 

উত্তরঃ অস্থায়ী 

প্রশ্নঃ Windows একটি -----সেটওয়যার । 

উত্তরঃ অপাজরটিং শসজিম 

প্রশ্নঃ অক্টাি সংখ্যা পদ্ধশতর ববস হজিা -----? 

উত্তরঃ আট(8) 

প্রশ্নঃ ই-বমইি অযাকাউন্ট বন্ধ করার েন্য -----শিক করজত হয় । 

উত্তরঃ Sing out 

প্রশ্নঃ OMR একটি -----শর্োইস । 

উত্তরঃ ইনপুট 

প্রশ্নঃ র্াটার েড়মান শনর্জৃয়র েন্য -----োংিন ব্যবহার করা হয় । 

উত্তরঃ Average 

প্রশ্নঃ Record হজিা কতগুজিা -----এর সমশষ্ট । 

উত্তরঃ Field. 

প্রশ্নঃ A4 কােজের মাপ -----? 

উত্তরঃ তিঘযৃ 11.69 ইশি, প্রস্থ 8.27 ইশি 

প্রশ্নঃ Legal কােজের মাপ -----? 

উত্তরঃ তিঘযৃ 14 ইশি, প্রস্থ 8.50 ইশি 

প্রশ্নঃ Letter কােজের মাপ -----? 

উত্তরঃ তিঘযৃ 11 ইশি, প্রস্থ 8.50 ইশি 

প্রশ্নঃ Word processing-এ বানান বা িব্দ করার -----বমনু ব্যবহার করা হয় । 

উত্তরঃ Tools 

প্রশ্নঃ কশিউটাজরর সকি প্রকার িশেক ও োশর্শতক কাে কজর-----কশিউটার। 

উত্তরঃ মাইজক্রা 

প্রশ্নঃ Paste এে Keyboard কমান্ড আজছ-----? 

উত্তরঃ Ctrl+V 

প্রশ্নঃ শপ্রন্ট করার ‘কী’ কমান্ড -----? 

উত্তরঃ Ctrl+P 

প্রশ্নঃ Mozila firefox হজিা এক ধরজনর -----? 

উত্তরঃ ব্রাউোর 

প্রশ্নঃ  ওয়াকৃবুক হজিা অজনকগুজিা -----এর সমশষ্ট ।  

উত্তরঃ ওয়াকশৃিট 

প্রশ্নঃ MS Access-এ -----ততশর করা োয় ।  

উত্তরঃ র্াটাজবস োইি 

mailto:cctcrashed@gmail.com
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প্রশ্নঃ র্াটা Sorting করা োয় -----ভাজব ।  

উত্তরঃ দুই 

প্রশ্নঃ Microsoft Excel মূিত একটি -----Software. 

উত্তরঃ বের্শিট  

প্রশ্নঃ File save করার ‘কী-ববার্’ৃ কমান্ড -----।  

উত্তরঃ Ctrl+S 

প্রশ্নঃ বিোর শপ্রন্টার একটি -----শর্ভাইস ।  

উত্তরঃ আউটপুট 

প্রশ্নঃ বটক্সট বজক্স -----বিিা োয় ।  

উত্তরঃ অক্ষর 

প্রশ্নঃ  প্রথম কশিউটাজরর Program রচনা কজরন -----।  

উত্তরঃ বিশর্ এযার্া অোিা 

প্রশ্নঃ  MS Access-এ বমনু বাজর বমনুযর সংখ্যা -----টি ।  

উত্তরঃ 7টি 

প্রশ্নঃ   Format বথজক Font-এর িটকৃাট কী ববার্ ৃকমান্ড ----- 

উত্তরঃ Alt+O 

প্রশ্নঃ   Attach file বিজত -----করাজক বুোয় ।  

উত্তরঃ সংযুক্ত 

প্রশ্নঃ  Count () Function ব্যবিৃত হয় -----কাজে ।  

উত্তরঃ ের্না করার 

প্রশ্নঃ  Print area ব্যবিৃত হয়----- 

উত্তরঃ MS Excel-এ বক্ষজত্র শনশিষৃ্ট Area print-এর েন্য Select করজত । 

প্রশ্নঃ  সাধারর্ শহসাব শনকাি করা হয় -----Program-এ ।  

উত্তরঃ MS Excel. 

প্রশ্নঃ  Page break এর কাে হি -----করা ।  

উত্তরঃ একটি পাতাজক িশন্ডত  

প্রশ্নঃ  Macro এর কাে -----।  

উত্তরঃ অজনক শনজিিৃাবশিজক একটি শনজিিৃ শহজসজব সংশক্ষপ্ত কজর রািা  

প্রশ্নঃ  ইন্টারজনজট বাংিা বিিার েন্য ব্যবিৃত হয় -----।  

উত্তরঃ অভ্র 

প্রশ্নঃ মশনটর একটি -----শর্ভাইস ।  

উত্তরঃ আউটপুট 

mailto:cctcrashed@gmail.com
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প্রশ্নঃ MS Excel-এ প্রশতটি ওয়াকৃিীজট-----টি Row এবং -----টি column রজয়জছ ।  

উত্তরঃ 65536, 256. 

প্রশ্নঃ ‘OR’ একটি -----েমুিৃা ।  

উত্তরঃ Logical. 

প্রশ্নঃ Access এ র্াটা প্রিিনৃজক শনয়ন্ত্রর্ করার েন্য -----ব্যবিৃত হয় । 

উত্তরঃ Query. 

প্রশ্নঃ PHP মূিত -----বপ্রাগ্রাশমং ল্যাংগুজয়ে ।  

উত্তরঃ Server-side Scripting.  

প্রশ্নঃ SQL-এর পূর্রৃূপ----- ।  

উত্তরঃ Structured Query Language.  

প্রশ্নঃ Power Point োইি বশধতৃ নাম শিজয় -----প্রকাি করা হয় ।  

উত্তরঃ .PPT 

প্রশ্নঃ MS Office Program-এ Data Save করজি তা েমা হয়-----। 

উত্তরঃ My docoment এ. 

প্রশ্নঃ Database প্রথম ততশর করজত হয়-----। 

উত্তরঃ Table 

প্রশ্নঃ Taxt Alignment-----প্রকার ।  

উত্তরঃ 4(চার) 

প্রশ্নঃ ‘ক্ষ’ শিিজত কী-ববার্ ৃবথজক ইংজরশে বকান বকান “কী” চাপজত হজব ।  

উত্তরঃ ক+শে +ষ (j, G, Shift+N) 

প্রশ্নঃ Slide Aniation প্রিিনৃ করার কমান্ড কী? 

উত্তরঃ Slide Show>Animation>Schemes. 

প্রশ্নঃ বপনোইজভ-----বমমশর ব্যবিৃত হয় ।  

উত্তরঃ ফ্লাি 

প্রশ্নঃ সুপার কশিউটার সবচাইজত-----কশিউটার । 

উত্তরঃ বৃহৎ 

প্রশ্নঃ  MS Office হজে অজনকগুজিা -----এর সমশষ্ট ।  

উত্তরঃ বপ্রাগ্রাম 

প্রশ্নঃ LAN-এর পূর্রৃুপ হজে-----। 

উত্তরঃ Local area network. 

প্রশ্নঃ Goal Seek অপিনটি-----Menu-এর অধীজন ।   

উত্তরঃ Tools.  

mailto:cctcrashed@gmail.com
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প্রশ্নঃ  প্রজতযকটি Search Engine এক একটি-----। 

উত্তরঃ ব্রাউোর  

প্রশ্নঃ Data Paste করার সংশক্ষপ্ত কমান্ড হি -----।  

উত্তরঃ Ctrl+V 

প্রশ্নঃ েযানার এক ধরজনর -----শর্ভাইস ।  

উত্তরঃ Input. 

প্রশ্নঃ Kaspersky একটি ----- 

উত্তরঃ অযাশন্ট ভাইরাস সেটওয়যার 

প্রশ্নঃ ওয়াকিৃীজটর শসজিক্ট করার ঘর সমশষ্টজক -----বজি ।  

উত্তরঃ Block.  

প্রশ্নঃ এক শনবি সমান -----শবট ।  

উত্তরঃ 4 শবট  

প্রশ্নঃ ইন্টারজনট সংজোে শনজত -----প্রজয়ােন ।  

উত্তরঃ Modem.  

প্রশ্নঃ Edit   িজব্দর প্রকৃত অথ ৃ-----। 

উত্তরঃ সিািন 

প্রশ্নঃ  Key –ববার্রৃ োংিন কী -----টি ।  

উত্তরঃ 12. 

প্রশ্নঃ কশিউটাজরর মােজম পারস্পশরক বোোজোেজক -----বজি । 

উত্তরঃ বনটওয়াক ৃ

প্রশ্নঃ Double Underiine করার সংশক্ষপ্ত কমান্ড -----।  

 উত্তরঃ Ctrl+Shift+D 

প্রশ্নঃ MS Power Point একটি -----Software. 

উত্তরঃ Presentation.  

প্রশ্নঃ Spelling and Grammar-এ েন্য -----োংিন “কী” চাপজত হয়।  

উত্তরঃ F7 

প্রশ্নঃ OMR-এ পূনরৃুপ হি -----।  

উত্তরঃ Optical Mark Reader.  

প্রশ্নঃ CPU হজে-----।  

উত্তরঃ Central Processing Unit.  

প্রশ্নঃ Redo-এর Keyboard কমান্ড হি -----।  

উত্তরঃ Ctrl+Y. 

mailto:cctcrashed@gmail.com
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প্রশ্নঃ সাধারর্ত শচঠিপত্র বিিার েন্য -----বপ্রাগ্রাম ব্যবিৃত হয় ।  

উত্তরঃ MS Word. 

প্রশ্নঃ স্লাইর্ বিা এর েন্য -----োংিন ‘কী’ চাপজত হয় ।  

উত্তরঃ Shift+F5. 

প্রশ্নঃ নাম্বার শসজিম-----প্রকার ।  

উত্তরঃ (4) চার ।  

প্রশ্নঃ  এক শেোবাইট =-----বমোবাইট ।  

উত্তরঃ 1024. 

প্রশ্নঃ একই শচঠি শবশভন্ন ঠিকানায় বপ্ররজর্র েন্য ----- ব্যবিৃত হয় । 

উত্তরঃ Mail Merge. 

প্রশ্নঃ WWW-এর পূর্নৃাম -----।  

উত্তরঃ World Wide Web.  

প্রশ্নঃ  Recycle Bin বোল্ডাজর -----োইি েমা থাজক ।  

উত্তরঃ Delete কৃত । 

প্রশ্নঃ শসশর্ রম একটি -----শর্ভাইস ।  

উত্তরঃ Storage.  

প্রশ্নঃ  কােেৃত শিক বথজক কশিউটার সেটওয়যারজক-----বেশর্জত ভাে করা োয় ।  

উত্তরঃ দুই ।  

প্রশ্নঃ Ctrl+ Esc ‘কী’ দুটি চাপজি পিাৃর -----বমনু ওজপন হজব?  

উত্তরঃ Start  

প্রশ্নঃ MS Word-এ সবশৃনম্ন Zoom করা োয়-----। 

উত্তরঃ 10%  

প্রশ্নঃ MS Word-এ সবচৃ্চ Zoom করা োয়-----। 

উত্তরঃ 500%  

প্রশ্নঃ  Caps Look off থাকজি বিিা-----Case এর হয় ।  

উত্তরঃ Lower 

প্রশ্নঃ Caps Look on থাকজি বিিা-----Case এর হয় ।  

উত্তরঃ Upper case 

প্রশ্নঃ Primary key-এর কাে হজিা-----। 

উত্তরঃ সিক ৃততশর একক ইউশনট শহজসজব 

প্রশ্নঃ -----এর কাজে Query ব্যবহার করা হয় ।  

উত্তরঃ র্াটাজবস বথজক িত ৃঅনুসাজর প্রজয়ােনীয় র্াটা প্রিিনৃ ।  

mailto:cctcrashed@gmail.com
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প্রশ্নঃ Printer একটি -----শর্ভাইস ।  

উত্তরঃ আউটপুট 

প্রশ্নঃ Excel 2003-এর Column সংখ্যা -----টি ।  

উত্তরঃ 256 

প্রশ্নঃ এক শনবি সমান-----শবট ।  

উত্তরঃ 4(চার) 

প্রশ্নঃ ভাইরাস Protect করার েন্য -----ব্যবহার করা হয় ।  

উত্তরঃ অযাশন্টভাইরাস 

প্রশ্নঃ Ctrl+[ বচজপ Font সাইে -----করা োয় ।  

উত্তরঃ বছাট  

প্রশ্নঃ Ctrl+] বচজপ Font সাইে -----করা োয় ।  

উত্তরঃ বড় 

প্রশ্নঃ “কী”-ববার্ ৃবক-----বেশর্জত ভাে করা হয়। 

উত্তরঃ 06(ছয়) 

প্রশ্নঃ র্কুজমজন্টর উপজরর অংিজক----বজি। 

উত্তরঃ বহর্ার (Header) 

প্রশ্নঃ র্কুজমজন্টর উপজরর অংিজক----বজি। 

উত্তরঃ ফুটার (Footer) 

 

পাট ৃনম্বর প্রজশ্নর ধরর্ সংখ্যা নম্বর শববরর্ উত্তর করার শনয়ম 

পাট-ৃ03 সতয/শমথ্যা শননয়ৃ (সতয হজি “স” এবং শমথ্যা হজি “শম”) 13 (1301)=13 র যাম স্থায়ী Memory নয়। উঃ স 

 

সতয/শমথ্যা শননয়ৃ শনম্নরুপ 
 

প্রশ্নঃ Super VLSI-শচপ ও অপটিকযাি োইবাজরর সমম্বজয় পিম প্রেজের কশিউটার ততশর । 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ কশপ বপি ও কাট বপি এর মাজে বকান পাথকৃয নাই । 

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ মাইজক্রা কশিউটাজরর মূি অংি হজি মাইজক্রাপ্রজসসর । 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Recycle bin এর র্াটা পুনরায় শেশরজয় আনা োয় না । 

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ ওয়াকিৃীট ওয়াকৃবুজকর অংি শবজিষ । 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Ctrl+ Alt+ B ‘কী- ববার্ ৃবাংিা-ইংজরেী বমাজর্ পশরবতজৃনর েন্য ব্যবিৃত হয় । 

উত্তরঃ স 
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প্রশ্নঃ বটক্সট বজক্স বিিা োয় না । 

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ শবেয় একটি বাংিা েজন্টর নাম । 

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ শবেয় একটি সেটওয়যাজরর নাম । 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ SQL বপ্রাগ্রাম ওয়ার্ ৃপ্রজসশসং এ কাজে ব্যবিৃত হয়। 

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ Page set up োইি বমনুর একটি Option 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ শেজল্ডর সমশষ্ট হজে বরকর্ ৃ। 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Binary সংখ্যা পদ্ধশতর বমৌশিক অঙ্ক 10টি ।  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ CD ROM-এ CD Write করা োয় না ।  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ MS Word একটি Word processing software.  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Word processing কাজে MS Word ব্যবহার করা হয়। 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ মশনটর একটি আউটপুট শর্ভাইস ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Power point একটি Presentation software. 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Ms Excel-েড় ববর করার সূত্র হজে =Average (Cell Number: Cell number). 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Access শিজয় নতুন র্াটাজবস বপ্রাগ্রাম ততশর করা োয় ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Internet অথ ৃInternational Network.  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ Internet অথ ৃInterconnected Network.  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Mail পাঠাজত হজি Sign up করজত হয় ।  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ 1000 Megabyte= 1 Gigabyte.  
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উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ ব্যাপক বকাজনা তথ্য বথজক শবজিষ বকাজনা বরকর্জৃক খু ুঁজে ববর করাজক কুজয়শর বজি । 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Exit কমান্ড োইি বমনুজত থাজক ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ বোল্ডাজরর শভতর োইি ও বোল্ডার উভয়ই থাকজত পাজর ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ MS Excel-এ Sort করা োয় Data menu ব্যবহার কজর ।  

উত্তরঃ  স 

প্রশ্নঃ কশিউটাজর বাইনাশর সংখ্যা পদ্ধশত ব্যবহার করা হয়। 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ  Website শচঠিপত্র বিিার কাজে ব্যবিৃত হয় ।  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ কশিউটাজরর ভাইরাস একটি বপ্রাগ্রাম ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Google একটি সাচ ৃইশিন ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ শপপীশিকা (Pipilika) একটি সাচ ৃইশিন নয় । 

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ বাংিাজিজির প্রথম সাচ ৃইশিন শপপীশিকা (Pipilika)। 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ শপপীশিকা (Pipilika) বাংিা ও ইংজরশে সাচ ৃইশিন। 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ  Orientation program-ব্যবিৃত হয় বাংিা বানান শুদ্ধ করার েন্য ।  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ  ভাইরাস প্রশতজরাধ/বঠকাজনার েন্য Gutter option-টি ব্যবিৃত হয় । 

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ  Office clip board-ব্যবিৃত হয় তথ্য হারাজনা বথজক বাঁচজত ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ  Microsoft office একটি Graph শর্োইন Software.  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ  MS word-এ বকান োইি মুজছ বেজি তা Recycle bin বথজক উদ্ধার করা োয় ।  
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উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ  Tab বাটন ব্যবহার করা হয় োঁকা োয়ো ততশর করজত?  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ  পুরাতন োইি খুিজত Open ব্যবিৃত হয় ।  

উত্তরঃ স  

প্রশ্নঃ  Cut ও Paste-এর মােজম তথ্য স্থানান্তর করা হয় ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ  MS Excel-এ PMT োংিন ব্যবিৃত হয় শকশস্ত শহসাব করার েন্য ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ RAM এবং ROM একই বমজমাশর শর্ভাইস ।  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ মাউস ইনপুট শর্ভাইস ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ কশিউটার – এর প্রধান ভাষা বাংিা ।  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ মাইজক্রা িজব্দর অথ ৃহজে ক্ষুদ্র ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ এম.এস. ওয়ার্ ৃর্কুজমজন্টর বকাজনা িব্দ সহজে খু ুঁজে ববর করা োয় না ।  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ ওয়াকিৃীট ওয়াকৃবুজকর অংিশবজিষ ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ বমইি অযাকাউন্ট বন্ধ করার েন্য Sing out শিক করজত হয় ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ MS Excel 2003-এ 16777256টি বসি আজছ ।  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ Sata sort দুই প্রকার ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ  Back space key বচজপ র্ান পাজির বিিা মুছা োয় ।  

উত্তরঃ শম  

প্রশ্নঃ Keyboard-এর বমাট দুটি Alt-key আজছ ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Function key বমাট 10টি ।  
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উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ MS Excel-এ বে বকাজনা োংিজনর শুরুজত IF ব্যবহার করা হয় ।  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ MS Excel-এ বে বকাজনা োংিজনর শুরুজত = ব্যবহার করা হয় ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Facebook-একটি ইন্টারজনট ব্রাউশেং সেটওয়যার ।  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ কশিউটাজরর প্রশক্রয়াকরর্ অংি হজে মািার ববার্ ৃ।  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ MS- Excel হজে একটি Spread sheet analysls program. 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Computer –এর Virus একটি েীবাণু ।  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ MS- Word হজিা ওয়ার্ ৃপ্রজসশসং প্যাজকে ।  

উত্তরঃ স  

প্রশ্নঃ Hard disk একটি Processing শর্ভাইস ।  

উত্তরঃ শম  

প্রশ্নঃ  Windows-7 একটি Appllcation software. 

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ Pen drive-বক ফ্লাি বমজমাশর বিা হয় ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ প্রথম আশবষ্কৃত ব্রাউোজরর নাম বমাোইক ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ বতমৃাজন অযাপি কশিউটাজর ব্যবিৃত অপাজরটিং শসজিজমর নাম Windows-8 

উত্তরঃ শম  

প্রশ্নঃ বহক্সাজর্শসমাি সংখ্যা পশদ্ধশতর ববস/শভশত্ত 16টি ।  

উত্তরঃ স  

প্রশ্নঃ মাইজক্রাসেট ওয়ার্ ৃশিজয় ততশরকৃত োইিজক র্কুজমন্ট বজি ।  

উত্তরঃ স  

প্রশ্নঃ =IF যুশক্তমূিক েমুিৃা বাকযটি শমথ্যা ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Cut করার কী-ববার্ ৃকমান্ড Ctrl+X 
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উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ কতগুজিা সিকৃযুক্ত Record এর সমশষ্টই হজিা Table. 

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ Power point-এ Custom Animation বসট করা োয় না ।  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ মািারজবার্ ৃহজিা শসজিম ইউশনট তথা কশিউটাজরর প্রানজকন্দ্র ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Software স্পি ৃকরা োয় ।  

উত্তরঃ শম  

প্রশ্নঃ TAB- এর কাে Formet-বমনুজত থাজক ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ একাশধক file close করার েন্য exit ব্যবহার করা হয় ।  

উত্তরঃ শম  

প্রশ্নঃ MS Word এ convert ব্যবিৃত হয় Data sort করার েন্য ।  

উত্তরঃ শম  

প্রশ্নঃ Line spacing-এর কাজে Paragraph কমান্ড ব্যবহার হয় ।  

উত্তরঃ শম  

প্রশ্নঃ র্াটা মুভ করজত ব্যবিৃত হয় কাট ও বপষ্ট কমান্ড ।  

উত্তরঃ স  

প্রশ্নঃ E-mail বিজত Document ততশর করা ববাোয় ।  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ Text Box-এর কাে হজিা Text বক color করা ।  

উত্তরঃ শম  

প্রশ্নঃ অভ্র একটি Language program. 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Windows-এর Under-এ MS Office Program পশরচাশিত হয় ।  

উত্তরঃ স  

প্রশ্নঃ মশনটর হি বমমশর শর্ভাইস   

উত্তরঃ শম  

প্রশ্নঃ Move করার েন্য MS Word এ command হি Cut Paste. 

উত্তরঃ স  

প্রশ্নঃ কশিউটাজরর প্রধান ভাষা বাংিা।  
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উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ বোল্ডাজরর বভতর োইি ও বোল্ডার উভয় থাজক ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Google একটি Browser. 

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ Binary সংখ্যা পদ্ধশতর বমৌশিক অঙ্ক 10টি ।  

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ বিোর শপ্রন্টার একটি আউটপুট শর্ভাইস ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ Access শিজয় নতুন র্াটাজবস বপ্রাগ্রাম ততশর করা োয় । 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ  মাউস ইনপুট শর্ভাইস ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ বের্িীট প্যাজকে শিজয় শহসাব-শনকাি এর কাে করা হয় ।  

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ MS Excel হজিা বের্িীট অযানািঅইশসস প্যাজকে । 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ A-Z শনউজমশরট key. 

উত্তরঃ শম 

প্রশ্নঃ সকি ধরজনর শপ্রন্টার এবং মশনটর আউটপুট শর্ভাইে। 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ OMR, Mouse, Keyboard ইনপুট শর্ভাইে। 

উত্তরঃ স 

প্রশ্নঃ বপ্রজেক্টর ও শস্পকার আউটপুট শর্ভাইস। 

উত্তরঃ স 

 

পাট ৃনম্বর প্রজশ্নর ধরর্ সংখ্যা নম্বর শববরর্ উত্তর করার শনয়ম 

পাট-ৃ04 সঠিক উত্তরটি শিি 11 (1101)=11 কশিউটাজরর েনজকর নাম শক? 

(ক) মাকনৃী  (ি) চািসৃ ব্যাজবে (ে) বনজপাশিয়ান (ঘ) শিজেন হশকংস 

উঃ (ি) চািসৃ ব্যাজবে 

 

সঠিক উত্তর শনম্নরুপ 
 

প্রশ্নঃ Ms word-এ Undo-এর ‘কী’ ববার্ ৃকমান্ড বকানটি? 

(ক)  Ctrl + L   (ি)  Ctrl + Z (ে)  Ctrl + O (ঘ)  Ctrl + X 
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উত্তরঃ (ি) Ctrl + Z 

প্রশ্নঃ শনজচর বকানটি সহায়ক বমমশর নয়? 

(ক)  Floppy disk      (ি)  Hard disk (ে)  Cache (ঘ)  CD Rom 
 

উত্তরঃ (ে) Cache 

প্রশ্নঃ শনজচর বকান কমান্ড equation বিিার েন্য ব্যবিৃত হয়? 

(ক)  File➢Object➢Microsoft Equation (ি)  Insert➢ Equation 

(ে)  View➢Equation (ঘ)  Insert➢Object➢Microsoft Equation 
 

উত্তরঃ (ঘ) Insert➢Object➢Microsoft Equation 

প্রশ্নঃ MS Access-এর Print File বক কী বিা হয়? 

(ক) Form (ি) Report File (ে) Query File  (ঘ) Table 
 

উত্তরঃ (ি) Report File 

প্রশ্নঃ র্াটাজবজসর ক্ষুদ্রতম অংিজক কী বিা হয়? 

(ক) File  (ি) Record (ে) Field (ঘ) Table 
 

উত্তরঃ (ে) Field 

প্রশ্নঃ বকানটি Logical Function? 

(ক) = IF (ি) =Sum (ে) =AVG  (ঘ) =Mod() 
 

উত্তরঃ (ক) = IF 

প্রশ্নঃ ইন্টারজনট Connectivity-এর নাম নয় বকানটি? 

(ক) Dial up  (ি) Yahoo (গ) Broad band  (ঘ) Wireless 
 

উত্তরঃ (ি) Yahoo 

প্রশ্নঃ Microsoft Excel 2003-এ Column কয়টি? 

(ক) 256টি (ি) 265টি (ে) 165টি (ঘ) 365টি 
 

উত্তরঃ (ক) 256 

প্রশ্নঃ শনজচর বকানটি বপইে বসটআপ করার কমান্ড? 

(ক) File➢page set up➢(Margin, paper size)➢ok (ি) Edit➢page set up➢(Margin, paper size) ➢ok  

(ে) View➢Page set up➢(margin, paper size)➢ok  (ঘ) Insert➢page set up➢(margin, paper size)➢ok 
 

উত্তরঃ (ক) File➢page set up➢(Margin, paper size)➢ok 

প্রশ্নঃ বকানটি অস্থায়ী বমজমাশর? 

(ক) ROM (ি) HDD (ে)  CD-ROM (ঘ) RAM 
 

উত্তরঃ (ঘ) RAM 

প্রশ্নঃ C6 বথজক D6 পেন্তৃ Data গুজিা বোে করার শনয়ম কী? 

(ক) =ADD(C6:D6) (ি) =ADD( C6-D6)  (ে) =SUM(C6:D6)  (ঘ) =Sum(C6-D6) 
 

উত্তরঃ (ে)  =SUM(C6:D6) 

প্রশ্নঃ অযাবাকাস কী ধরজনর েন্ত্র? 

(ক) নুশড় ও পাথজরর ততশর ের্না কারী েন্ত্র (ি) কাজঠর ততশর ের্নাকারী েন্ত্র 

(ে) পাথজরর ততশর ের্নাকারী েন্ত্র            (ঘ) বিাহার ততশর ের্নাকারী েন্ত্র 
 

উত্তরঃ (ি) কাজঠর ততশর ের্নাকারী েন্ত্র 

প্রশ্নঃ  কত শবট সমান এক বাইট? 

(ক) 8শবট সমান 1 বাইট (ি) 16 শবট সমান 1 বাইট 

(ে) 32 শবট সমান 1 বাইট  (ঘ) 64 শবট সমান 1 বাইট 
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উত্তরঃ (ক) 8শবট সমান 1 বাইট 

প্রশ্নঃ বপন োইভ হজিা একটি  

(ক) ইনপুট শর্ভাইে (ি) আউটপুট শর্ভাইে (ে) ইনপুট-আইটপুট শর্ভাইে (ঘ) বকাজনাটিই নয় । 
 

উত্তরঃ (ে) ইনপুট-আইটপুট শর্ভাইে  

প্রশ্নঃ ওয়াকশৃিটজক শকজসর সাজথ তুিনা করা োয়?  

(ক) এক টুকজরা বড় কাজঠর সাজথ (ি) এক টুকজরা বড় বিাহার সাজথ 

(ে) এক টুকজরা বড় প্ল্াশিজকর সাজথ (ঘ) এক টুকজরা বড় কােজের সাজথ 
 

উত্তরঃ  (ঘ) এক টুকজরা বড় কােজের সাজথ 

প্রশ্নঃ কী েন্য র্াটাজবস বটশবজি Primary key শনধাৃরর্ করা হয়? 

(ক) Table ততশরর েন্য (ি) Relation সৃশষ্টর েন্য (ে) Design করার েন্য  (ঘ) Table import করার েন্য 
 

উত্তরঃ (ি) Relation সৃশষ্টর েন্য 

প্রশ্নঃ HTTP-এর পূর্রৃুপ বকানটি?  

(ক) Higher Text Technology Problem (ি) Hyper Text Transfer Protocol 

(ে) Hot Text Transfer Problem (ঘ) Haker Text Transfer Permission   
 

উত্তরঃ  (ি) Hyper Text Transfer Protocol 

প্রশ্নঃ = ABS (1.23) এর মান কত?   

(ক) =1.23           (ি) =1.24         (ে) =1.258         (ঘ) =1.26 
 

উত্তরঃ (ক) =1.23           

প্রশ্নঃ ই-বমইি ঠিকানায় @ এর আজে কী থাজক?  

(ক) ব্যবহারকারীর বিজির নাম (ি) ব্যবহারকারীর ঠিকানা (ে) ব্যবহারকারীর নাম (ঘ) ব্যবহারকারীর শর্ভাইজসর নাম 
 

উত্তরঃ  (ে) ব্যবহারকারীর নাম 

প্রশ্নঃ Record কী?  

(ক) পরস্পর সিকৃযুক্ত শকছু শেজল্ডর সমাহার  (ি) শকছু োইজির সমাহার (ে) শকছু বরকজর্রৃ সমাহার (ঘ) বকাজনাটিই নয় । 
 

উত্তরঃ  (ক) পরস্পর সিকৃযুক্ত শকছু শেজল্ডর সমাহার 

প্রশ্নঃ MS Access-এর একটি Data base file-এর File extension কী? 

(ক) .DOC        (ি). Mob         (ে). Mdb        (ঘ). dbb 
 

উত্তরঃ (ে). Mdb 

প্রশ্নঃ MS ACCESS-এর একটি Data base file-এর File extension কী? 

(ক) .DOC        (ি). Mob         (ে). Mdb        (ঘ). dbb 
 

উত্তরঃ (ঘ) .dbb 

প্রশ্নঃ শনজচর বকানটি Financial োংিন?  

(ক) DDB (ি) INFO (ে) AND (ঘ) COS. 
 

উত্তরঃ (ক) DDB 

প্রশ্নঃ োমওৃয়যার বকাথায় থাজক/বকাথায় সংরশক্ষত থাজক? 

(ক) RAM    (ি) ROM (ে) HDD (ঘ) FDD 
 

উত্তরঃ (ি) ROM 

প্রশ্নঃ শনজচর বকানটি সহায়ক বমজমাশর?  
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(ক) RAM (ি) ROM (ে) HDD (ঘ) বকানটি নয় । 
 

উত্তরঃ (ে) HDD 

প্রশ্নঃ MS Word-2003 এ Drop Cap বকান বমনুর অধীজন?  

(ক) File menu (ি) Tool menu (ে) Insert menu (ঘ) Format menu   
 

উত্তরঃ (ঘ) Format menu 

প্রশ্নঃ বকান বপ্রাগ্রাম শিজয় Presentationততশর করা হয়?  

(ক) MS Word (ি) MS Excel (ে) MS Access (ঘ) MS Power point 
 

উত্তরঃ (ঘ) MS Power point 

প্রশ্নঃ CPU-এর কয়টি অংি থাজক? 

(ক) 3টি (ি) 4টি (ে) 2টি (ঘ) 5টি 
 

উত্তরঃ (ক) 3টি 

প্রশ্নঃ র্ততীয় প্রেে Computer এর তবশিষ্ট বকানটি? 

(ক) I.C (ি) Transistor (ে) Vacuum tube (ঘ) Microprocessor 
 

উত্তরঃ (ক) I.C 

প্রশ্নঃ এক শকজিাবাইট সমান কত?  

(ক) 1024বাইট          (ি) 1014 বাইট         (ে) 1124 বাইট             (ঘ) 1323বাইট । 
 

উত্তরঃ (ক) 1024বাইট 

প্রশ্নঃ কী-ববাজর্ ৃকজিাি “কী” এর সংখ্যা কত?  

(ক) 2টি (ি) 3টি (ে) 4টি (ঘ) 5টি 
 

উত্তরঃ  ক) 2টি 

প্রশ্নঃ বকান সাজি বাংিাজিজি প্রথম কশিউটার স্থাশপত হয়?  

(ক) 1964 সাজি (ি) 1887 সাজি                  (ে) 1999 সাজি            (ঘ) 1772 সাজি । 
 

উত্তরঃ  (ক) 1964 সাজি  

প্রশ্নঃ কী-ববার্ ৃএ Shift, Ctrl, Alt কী গুজিাজক কী বজি?  

(ক) Function key        (ি) Numeric key          (ে) Space key            (ঘ) Modifier key 
 

উত্তরঃ (ঘ) Modifier key  

প্রশ্নঃ অযাসশক (ASCII) কয় শবজটর হয়?  

(ক) 6শবট  (ি) 7শবট (ে) 8শবট (ঘ) 10শবট 
 

উত্তরঃ  (ি) 7শবট 

প্রশ্নঃ Save-এ “কী” ববার্ ৃকমান্ড বকানটি  

(ক) Ctrl+C           (ি) Ctrl+ P           (ে) Ctrl+ S (ঘ) Ctrl+ X 
 

উত্তরঃ (গ) Ctrl+ S 

প্রশ্নঃ ওয়াকিৃীজটর Row শনজিিৃ করা হয় শক শিজয়? 

(ক) বিটার শিজয়    (ি) নম্বর শিজয় (ে) নম্বর ও বর্ ৃশিজয়    (ঘ) শিেট শিজয় 
 

উত্তরঃ  (ি) নম্বর শিজয়  

প্রশ্নঃ Yes/No বকান ধরজনর তথ্য?  

(ক) যুশক্ত শনভরৃ           (ি) হযাঁ/না ববাধক           (ে) 1 বা 0         (ঘ) দুই শভশত্তক   
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উত্তরঃ ক) যুশক্ত শনভরৃ           

প্রশ্নঃ MS Access-এর বক্ষজত্র Rilation হজে-  

(ক) Record (ি) Table (ে) Data      (ঘ) Information 
 

উত্তরঃ (ে) Data 

প্রশ্নঃ  2 GB = কয় শকজিাবাইট?  

(ক) 221 (ি) 220 (ে) 210 (ঘ) 211 
 

উত্তরঃ  (ক) 221
  

প্রশ্নঃ ছশব, বটক্সট, গ্রাে ইতযাশির বক্ষজত্র বকান Object টি ব্যবিৃত হয়?  

(ক) Hypelink (ি) Text (ে) Bisplay text          (ঘ) OLE 
 

উত্তরঃ (ঘ) OLE 

প্রশ্নঃ D11 হজত D20 বসজির র্াটা বোে করার োংিন -   

(ক) =SUM (D11;D20 (ি) =SUM (D11+D20) (ে) =SUM (D11: D20) (ঘ) =SUM (D11,D20)   
 

উত্তরঃ (ে) = SUM (D11: D20)  

প্রশ্নঃ বকানটি Storage device?  

(ক) Keyboard (ি) Scanner (ে) Hard disk (ঘ) Mouse 
 

উত্তরঃ (ে) Hard disk 

প্রশ্নঃ Line spacing বিড়গুর্ করার কমান্ড- 

(ক) Ctrl+F1           (ি) Ctrl+F2             (ে) Ctrl+F5          (ঘ) Ctrl+F11 
 

উত্তরঃ (ে) Ctrl+F5 

প্রশ্নঃ Excel-এ একশধক বসি একশত্রত করাজক কী বজি?  

(ক) Add (ি) Join (ে) Merge (ঘ) Union 
 

উত্তরঃ (ে) Merge 

প্রশ্নঃ File close-এর “কী” ববার্ ৃকমান্ড বকানটি? 

(ক) Ctrl+O             (ি) Alt+W          (ে) Alt +F4             (ঘ) Ctrl+ F4 
 

উত্তরঃ (ে) Alt +F4             

প্রশ্নঃ প্রাইমাশর ‘কী’ হজে? 

(ক) বে এশরশবউজটর প্রশতটি মান অশভন্ন হয় (ে) বে এশরশবউজটর বকাজনা মান থাজক না 
(ি) বে এশরশবউজটর প্রশতটি মান শভন্ন শভন্ন হয়  (ঘ) বে এশরশবউজটর একাশধক মান ধারর্ কজর 

 

উত্তরঃ (ি) বে এশরবউজটর প্রশতটি মান শভন্ন শভন্ন হয়   

প্রশ্নঃ  ICT-এর পূনরৃুপ বকানটি? 

(ক) Information Communication & Technology (ে) Information & Communication Technology 

(ি) Information Computer Technology (ঘ) International Commercial Trading 
 

উত্তরঃ (ে)) Information & Communication Technology 

প্রশ্নঃ শনজচর বকানটি CPU-এর অংি নয়?  

(ক) ALU    (ি) MU     (ে) ROM            (ঘ) CU 
 

উত্তরঃ (ে) ROM 

প্রশ্নঃ Copy- এর “কী”-ববার্ ৃকমান্ড বকানটি?  

(ক) Ctrl+ C          (ি) Ctrl+ P (ে) Ctrl+ X (ঘ) Ctrl+ K 
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উত্তরঃ (ক) Ctrl+ C 

প্রশ্নঃ বকানটি Data base বপ্রাগ্রাম?  

(ক) Word Perfect       (ি) MS Excel          (ে) MS Word            (ঘ) MS Access 
 

উত্তরঃ (ঘ) MS Access 

প্রশ্নঃ Print Preview 2003 বকান Menu-এর বভতর থাজক? 

(ক) File (ি) Edit (ে) View (ঘ) Tools 
 

উত্তরঃ (ক) File 

প্রশ্নঃ Mail merge থাজক বকান বমনুজত?  

(ক) Table                  (ি) Format  (ে) Tools  (ঘ) Window 
 

উত্তরঃ (ে) Tools 

প্রশ্নঃ বাংিাজিজি বকান সাজি প্রথম কশিউটার আজস?  

(ক) 1944      (ি) 1964 (ে) 1951 (ঘ) 1971 
 

উত্তরঃ (ি) 1964 

প্রশ্নঃ বমজমাশর প্রধানত কত প্রকার? 

(ক) 2প্রকার (ি) 3 প্রকার (ে) 5প্রকার (ঘ) 7প্রকার 
 

উত্তরঃ ক) 2প্রকার 

প্রশ্নঃ 1শেোবাইট =কত শকজিাবাইট?  

(ক) 103 
শকজিাবাইট              (ি) 106   

শকজিাবাইট           (ে) 109 
শকজিাবাইট                (ঘ) 1012 

শকজিাবাইট 
 

উত্তরঃ (ি) 106  
শকজিাবাইট           

প্রশ্নঃ কতগুজিা বসিজক একশত্রত করাজক বজি শক বজি? 

(ক) বমইি মাে ৃ           (ি) মাে ৃবসি           (ে) স্প্লীট বসি           (ঘ) স্প্লীট বটশবি 
 

উত্তরঃ (ি) মাে ৃবসি  

প্রশ্নঃ শবেয় চালু করজত “কী” ববার্ ৃবথজক বকানটি চাপজত হয়? 

(ক) Ctrl+ Shift+B (ি) Ctrl+ Alt+B              (ে) Ctrl+ Alt+A (ঘ) Ctrl+B 
 

উত্তরঃ  (ি) Ctrl+ Alt+B 

প্রশ্নঃ G5 বথজক G50 পেনৃ্ত বোে করার োংিন বকানটি? 

(ক) =Sum(G5:L5) (ি) =Sum(G5:K50) (ে) =Sum(G5:G50) (ঘ) =Sum(G5:-G50) 
 

উত্তরঃ  (ে) =Sum(G5:G50)  

প্রশ্নঃ Relational Data Base- এ সব ৃশনম্ন োইি সংখ্যা কয়টি থাজক? 

(ক) 2টি (ি) 3টি (ে) 1টি (ঘ) 4টি 
 

উত্তরঃ  (ক) 2টি 

প্রশ্নঃ Data Base Table-এ প্রজয়ােন মত শর্োইন করজত ব্যবিৃত হয় বকানটি? 

(ক) Design veiw        (ি) Design gome      (ে) Desigh form          (ঘ) Design table wizard   
 

উত্তরঃ (ক) Design view  

প্রশ্নঃ Power point- এ স্লাইর্ বিা করজত কী চাপজত হজব- 

(ক) Shift +F6           (ি) Shift+F5               (ে) F5 (ঘ) Ctrl+F5 
 

উত্তরঃ  (ি) Shift+F5               
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প্রশ্নঃ MS word-2003 এর File এর Extension Name বকানটি? 

(ক) . exl (ি) .dbs                             (ে) .doc (ঘ) .ms 
 

উত্তরঃ  (গ) .doc 

প্রশ্নঃ MS word-2007 এর File এর Extension Name বকানটি? 

(ক) . exl (ি) .dbs                             (ে) .ms (ঘ) .docx 
 

উত্তরঃ  (ঘ) .docx 

প্রশ্নঃ MS word-2010 এর File এর Extension Name বকানটি? 

(ক) . exl (ি) .dbs                             (ে) .ms (ঘ) .docx 
 

উত্তরঃ  (ঘ) .docx 

প্রশ্নঃ MS word-2016 এর File এর Extension Name বকানটি? 

(ক) . exl (ি) .dbs                             (ে) .ms (ঘ) .docx 
 

উত্তরঃ  (ঘ) .docx 

প্রশ্নঃ Windows কী? 

(ক) Language program                             (ি) User program (ে) Operatinting system program (ঘ) Application program 
 

উত্তরঃ (ে) Operatinting system program 

প্রশ্নঃ Row and column-বহশর্ং দৃশ্যমান রাির েন্য ব্যবিৃত হয়- 

(ক) Column Width (ি) Row height (ে) উভয়টি   (ঘ) Freeze panes 
 

উত্তরঃ (ঘ) Freeze panes 

প্রশ্নঃ ই-বমইজি নতুন অযাকাউন্ট বিািার েন্য ব্যবিৃত হয়- 

(ক) Log in (ি) Sign in (ে) Sign out   (ঘ) Sign up 
 

উত্তরঃ  (ঘ) Sign up 

প্রশ্নঃ বকানটি ইনপুট শর্ভাইস নয়? 

(ক) মাউস (ি) মশনটর (ে) মাইজক্রাজোন (ঘ) কী-ববার্ ৃ
 

উত্তরঃ (ি) মশনটর 

প্রশ্নঃ =ABS (1.258) এর মান কত? 

(ক) =1.23                          (ি) =1.24                            (ে) =1.258                     (ঘ) =1.26 
 

উত্তরঃ (ে) =1.258                     

প্রশ্নঃ কিানটিরি Slide object বলা হয়? 

(ক) Slide-এর একাশধক অংিজক (ি) Slide-এর সংশেষ্ট অংিজক (ে) Slide-এর শবশিষ্ট অংিজক (ঘ) Slide-এর প্রশতটি অংিজক 
 

উত্তরঃ  (ঘ) Slide-এর প্রশতটি অংিজক 

প্রশ্নঃ Cat-5 কযাবজি তাজরর সংখ্যা কয়টি?  

(ক) 5টি (ি) 6টি (ে) 18টি (ঘ) 8টি 
 

উত্তরঃ (ঘ) 8টি 

প্রশ্নঃ Slide-এ শর্োইন বটমজপ্ল্ট ব্যবহাজরর সুশবধা কী?   

(ক) Slide Animation করা (ি) Slide Design করা (ে) Background ততশর করা (ঘ) Slide Achemes করা 
 

উত্তরঃ (ঘ) Slide Achemes করা 

প্রশ্নঃ র্ট বমশরক্স শপ্রন্টর হজিা? 

(ক) ইনপুট শর্ভাইস                        (ি) আইটপুট শর্ভাইস                    (ে) বমজমাশর (ঘ) প্রশক্রয়াকরর্ শর্ভাইস  । 
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উত্তরঃ  (ি) আইটপুট শর্ভাইস 

প্রশ্নঃ ছশব, বটক্সট, গ্রাে ইতযাশি বক্ষজত বকান Object টি ব্যবিৃত হয়?  

(ক) Hyperlink (ি) OLE (ে) Text   (ঘ) Yes/No 
 

উত্তরঃ (ি) OLE 

প্রশ্নঃ বকান বপ্রাগ্রাম শিজয় Presentation ততশর করা হয়? 

(ক) MS Word (ি) MS Access (ে) MS Excel                  (ঘ) MS Power point  
 

উত্তরঃ (ঘ) MS Power point 

প্রশ্নঃ বকানটি Antivirus শর্ভাইস নয়?   

(ক) Avast    (ি) Linax                   (ে) AVG   (ঘ) Norton. 
 

উত্তরঃ (ি) Linax 

প্রশ্নঃ কশিউটার ভাইরাস হজিা? 

(ক) েীবাণু (ি) বরাে   (ে)  সেটওয়যার                                      (ঘ) হার্ওৃয়যার । 
 

উত্তরঃ (ে) সেটওয়যার                                         

 

পাট ৃনম্বর প্রজশ্নর ধরর্ সংখ্যা নম্বর শববরর্ উত্তর করার শনয়ম 

পাট-ৃ05 Answer the following question in English 2 (0201)=02 What is your name? Ans: My name is Rashed. 

 

Answer to the following question in below  
 

প্রশ্নঃ Which trade do you read in? 

Ans: I read in computer office application.  

প্রশ্নঃ What is your father or mother?  

Ans: My father is a farmer. 
My mother is a housewife. 

প্রশ্নঃ Where were you born? 

Ans: I was born in Laxmipur, Alamdanga, Chuadanga. 

প্রশ্নঃ What is the capital of Bangladesh? 

Ans: Dhaka is the capital of Bangladash.  

প্রশ্নঃ  Where do you live?  

Ans: I live in Laxmipur, Alamdanga, Chuadanga. 

প্রশ্নঃ How old are you?  

Ans: I am eighteen years old.  

প্রশ্নঃ What does your Friend look like? 

Ans: He looks so smart and innocent.  

প্রশ্নঃ What is your favorite sport? 

Ans: My favorite sport is Cricket.  
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প্রশ্নঃ How many Brothers and sisters do you have? 

Ans: I have only one brother but no sister.  

প্রশ্নঃ What do you do after training? 

Ans: I will find a suitable job.  

প্রশ্নঃ How are you?   

Ans: I am fine. 

প্রশ্নঃ What is your name? 

Ans: My name is Rashed Ur Rahaman.   

প্রশ্নঃ Who are you? 

Ans: I am Rashed Ur Rahaman.  

প্রশ্নঃ What is his name? 

Ans: His name is Rashed Ur Rahaman.   

প্রশ্নঃ What is your grandfather name? 

Ans: My grandfather name is Motaleb Hossain. 

প্রশ্নঃ What is the capital of Bangladesh?  

Ans: Dhaka is the capital of Bangladesh.  

প্রশ্নঃ What do you do after training?  

Ans: I will find a suitable job.  

প্রশ্নঃ Who is your best friend?  

Ans: My mother is my best friend. 

প্রশ্নঃ Do you know how to swim?  

Ans: Yes, I know. 

প্রশ্নঃ What is your favorite hobby? 

Ans: Gardening is my favorite hobby.  

প্রশ্নঃ What is your favorite food? 

Ans: Rice is my favorite food.  

প্রশ্নঃ What is the full meaning of www? 

Ans: World Wide Web.  

 

পাট ৃনম্বর প্রজশ্নর ধরর্ সংখ্যা নম্বর শববরর্ উত্তর করার শনয়ম 

পাট-ৃ06 Translate into English 5 (0501)=05 আমাজক বেজত হজব। Ans: I have to go. 

 

Translate into English in below 
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প্রশ্নঃ সূে ৃপশিম শিজক অস্ত োয় ।  

Ans: The sun sets in the West. 

প্রশ্নঃ বতামার শপতার নাম কী?  

Ans: What is your father’s name? 

প্রশ্নঃ ঢাকা বাংিাজিজির রােধানী ।  

Ans: Dhaka is the capital of Bangladesh.  

প্রশ্নঃ রশহম বরাে স্কুজি োই ।  

Ans: Rahim goes to school regular. 

প্রশ্নঃ বৃশষ্ট পড়জছ ।  

Ans: It is raining.  

প্রশ্নঃ আশম বাশড় োব ।  

Ans:  I will go home.  

প্রশ্নঃ নুসরাত সুবনাৃ কজিজে োয় ।  

Ans: Nusrat Suborna goes to college. 

প্রশ্নঃ  তুশম কাজক চাও?  

Ans: Whom do you want?  

প্রশ্নঃ  পদ্মা একটি বড় নিী ।  

Ans: The Padma is a big river.   

প্রশ্নঃ তুশম কী চাও?  

Ans: What do you want?  

প্রশ্নঃ বাংিাজিি আমার েেভূশম ।   

Ans: Bangladesh is my motherland.  

প্রশ্নঃ সূে ৃপূব ৃশিজক উজঠ ।  

Ans: The sun rises in the Wast.  

প্রশ্নঃ আমরা বাংিাজিজি বাস কশর ।  

Ans: We live in Bangladesh.  

প্রশ্নঃ আমরা বিিজক ভািবাশস।  

Ans: We love our country.  

প্রশ্নঃ বতামার মাতার নাম কী?  

Ans: What is your mother’s name?  

প্রশ্নঃ বতামার নাম কী?   
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Ans: What is your name?  

প্রশ্নঃ তুশম বকমন আছ?  

Ans: How are you?  

প্রশ্নঃ বস স্কুজি োয় ।  

Ans: He goes to school.  

প্রশ্নঃ বস স্কুজি োজে ।  

Ans: He is going to school.  

প্রশ্নঃ আমাজক একটি কমিা িাও ।  

Ans: Give me an orange.  

প্রশ্নঃ নুসরাত বাশড়জত আজছ।  

Ans: Nusrat is in house.  

প্রশ্নঃ আমরা দুই ভাই এক ববান ।  

Ans: We are two brothers and one sister. 

প্রশ্নঃ বতামরা সুিী হও ।  

Ans: May you be happy. 

প্রশ্নঃ  তুশম কাজক চাও?  

Ans: Whom do you want? 

প্রশ্নঃ আশম কাশরেশর শবষজয় পড়জবা ।  

Ans: I will study in technical subject.  

প্রশ্নঃ বিিজপ্রম মহৎ গুর্ ।  

Ans: Patriotism is a great/noble virtue.  

প্রশ্নঃ আমার বাবা একেন কৃষক ।  

Ans: My father is a farmer.  

প্রশ্নঃ আমার বাবা একেন িক্ষ কাশরের ।  

Ans: My father is an expert technician.  

প্রশ্নঃ আমার বাবা একেন েরীব বিাক ।  

Ans: My father is a poor man. 

প্রশ্নঃ আমার মা একেন গৃশহনী।  

Ans: My mother is a house wife. 

প্রশ্নঃ চি ববড়াজত োয়।  

Ans: Let us go to visit. 

প্রশ্নঃ বস েত বৃহস্পশতবার বথজক জ্বজর ভুেজছ।  
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Ans: He has been suffering from fever since yesterday. 

প্রশ্নঃ আশম বাংিাজিজি বাস কশর।  

Ans:  I live in Bangladesh. 

প্রশ্নঃ বস প্রশতশিন স্কুজি োয়।  

Ans: He goes to school every day. 

প্রশ্নঃ মুষি ধাজর বৃশষ্ট পড়জছ।  

Ans: It raining cates and dogs. 

প্রশ্নঃ সূে ৃপূব ৃশিজক উজঠ এবং পশিম শিজক অস্ত োয়।  

Ans: The sun rises in the East and sets in the West. 

 
 
 

পাট ৃনম্বর প্রজশ্নর ধরর্ সংখ্যা নম্বর শববরর্ উত্তর করার শনয়ম 

পাট-ৃ07 Fill in the gap 3 (0301)=03  What is ---interesting book. Ans: the 

 I want to-----a letter. (make/write/learn) Ans: Write 

 My father is -----than your father. 
(A) funner (b) funnier (c) more funnier (d) funnierst 

Ans: (b) funnier 

 

Fill in the gap in below 
 

প্রশ্নঃ They-----Playing football.  

Ans: are 

প্রশ্নঃ My mother is -----honest Woman. 

Ans: an 

প্রশ্নঃ Put -----the lamp. 

Ans: Off 

প্রশ্নঃ  Mr. Glory is -----rich man. 

Ans: a 

প্রশ্নঃ Dhaka is -----capital city of Bangladesh. 

Ans: the 

প্রশ্নঃ The mouse is -----input device.  

Ans: an 

প্রশ্নঃ He is -----honest man.  

Ans: an 

প্রশ্নঃ My mother reads-----Holy Quran.  
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Ans: the   

প্রশ্নঃ He is -----honest man.  

Ans: an 

প্রশ্নঃ The birds are siting-----wall. 

Ans: on 

প্রশ্নঃ He goes-----school every day.  

Ans: to 

প্রশ্নঃ Sweet is made-----milk. 

Ans: of 

প্রশ্নঃ The Earth -----round.  

Ans: is 

প্রশ্নঃ I want to ----- letter.  

Ans: write 

প্রশ্নঃ  My mother reads-----holy Quran.  

Ans: the 

প্রশ্নঃ He is -----honest man.  

Ans: an 

প্রশ্নঃ Bangladesh became independent in----- 

Ans: 1971 

প্রশ্নঃ You-----do it early. 

Ans: can 

প্রশ্নঃ Swimming-----a good exercise.  

Ans: is 

প্রশ্নঃ The -----play football.  

Ans: boys 

প্রশ্নঃ I want to -----a letter. 
(a) made  (b) write (c) learn (d) wrote 

 

Ans: (b) write  

প্রশ্নঃ I am too-----to walk. 
(a) weak (b) tight (c) quiet (d) waek. 

 

Ans:  (a) weak 

প্রশ্নঃ  I gave -----a book for his birthday.  
(a) is (b) his  (c) her (d) him 

 

Ans: (d) him 
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প্রশ্নঃ We can print a document by using----- 
(a) A television        (b) a printer  (c) a drill machine (d) a printer 

 

Ans: (b) a printer   

প্রশ্নঃ  My father is -----than your father. 
(a) funniers (b) funnier (c) more funnier (d) funnierst 

 

Ans: (b) funnier 

প্রশ্নঃ  The sun-----in the east.  
(a) rise (b) risen (c) rises (d) rising  

 

Ans: (c) rises 

প্রশ্নঃ It-----raining since Wednesday last. 
(a) is (b) has been (c) his (d)  are 

 

Ans: (b) has been   

প্রশ্নঃ He is-----honest man.  
(a) a (b) an (c) the (d) are 

 

Ans: (b) an  

প্রশ্নঃ I want to -----to a job. 
(a) do (b) did (c) done   (d) want       

 

Ans:  (a) do 

প্রশ্নঃ 

 

Put the book -----the table. 
(a) in (b) on (c) at (d) done 

 

Ans: (b) on 

প্রশ্নঃ To be healthy we most eat----- 
(a) good food (b) rich food (c) balanced diet (d) Food rich 

 

Ans: (c) balanced diet 

প্রশ্নঃ That is -----interesting book.  
(a) a (b) an (c) the (d) is 

 

Ans: (b) an 

প্রশ্নঃ What-----in his free time?  
(a) do he do      (b) does he do (c) do he dose (d) do his dose 

 

Ans: (b) does he do 

প্রশ্নঃ What -----he like?  
(a) does (b) is (c) do (d) Done 

 

Ans: (a) does 

প্রশ্নঃ My father -----in a bank.  
(a) works (b) work (c) working (d) worked 

 

 Ans: (a) works 

প্রশ্নঃ Do you always-----at 7 o’clock?  
(a) got up (b) get up  (c) getting up (d) Gate up 

 

Ans: (b) get up 

প্রশ্নঃ I want to-----a letter. (make/write/learn) 

mailto:cctcrashed@gmail.com


 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

`ÿZv Dbœqb cÖwkÿY †K›`ª 

kni mgvR‡mev Kvh©vjq 

PzqvWv½v| 

                    SDTC Computer Lab          .css.chuadanga.gov.bd 

 
Page | 37 | 

 

 
 

Md. Rashed-Ur-Rahaman 

Computer Instructor, Skill Development Training Center, Urban Social Service Office, Chuadanga. 
 cctcrashed@gmail.com,       www.facebook.com/ritu.eclub,       01924-328065 

Ans: Write 

প্রশ্নঃ My father is-----than your father. (funny/funnier/funniest) 

Ans: funnier 

প্রশ্নঃ  The pencil is made of----- (iron/wood/bamboo) 

Ans: wood 

প্রশ্নঃ  I am too-----to walk. (weak/tight/pullet) 

Ans: weak 

প্রশ্নঃ  I will be ----- technician. (an/the/a)  

Ans: a 

প্রশ্নঃ Teaching is -----profession (noble/good/honest) 

Ans: noble  

 

 

শিটঃ চুড়ান্ত সাজেিন ও উত্তর পত্র 

(ব্যবহাশরক: 2018-19) 
 

*** wbe©vPbx I PzovšÍ cixÿvq 6wU cÖkœ _vK‡e| 1-5wU cÖ‡kœi g‡a¨ n‡Z cÖwZôvb KZ©„K I †evW© KZ©„K wba©vib K‡i 

†`Iqv 1wU cÖ‡kœi DËi Ki‡Z Ges 6bs (welq wfwËK) mvwe©K cÖ‡kœi DËi Kiv mKj cwiÿv_x©i Rb¨ evaZvgyjK*** 

 

 

 

 

 প্রশতষ্ঠান কর্তকৃ শনবাৃচনী ও ববার্ ৃকর্তকৃ চুড়ান্ত পরীক্ষার নম্বর বন্টন  
 

প্রশতষ্ঠান কর্তকৃ শনবাৃচনী পরীক্ষা ববার্ ৃকর্তকৃ শনবাৃচনী পরীক্ষা সময় 

ব্যবহাশরক পরীক্ষা পূর্মৃান 200 উত্তীর্ ৃমান 120 ব্যবহাশরক পরীক্ষা পূর্মৃান 200 উত্তীর্ ৃমান 120 30 শমশনট 

 
 
 

cÖ‡kœi aiY Abyhvqxt ZË¡ (Theory), D‡Ïk¨ (Object), cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ (Tools), Kv‡Ri aviv (Working 

procedure), djvdj (Result), Dcmsnvi/gšÍe¨ (Conclusion) cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î wjL‡Z n‡e|  
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01| Job/Experiment: ‡Zvgvi bvg, ¯’vqx wVKvbv, eZ©gvb wVKvbv, Rb¥ ZvwiL, wkÿvMZ †hvM¨Zv w`‡q Bs‡iwR‡Z GKwU 

ev‡qvWvUv ˆZwi Ki| 

mswÿß cÖkœt  

(K) 1g jvBb‡K ‡c‡Ri gv‡S Kivi wbqg¸‡jv †jL| 

(L) 2q jvBb‡K gvwR©‡bi Wv‡b Kivi wbqg ¸‡jv †jL| 

(M) 3q jvBb‡K Underline cÖ`k©b Kivi wbqg ¸‡jv †jL| 

(N) 4_© jvBb‡K Italic ÷vBj Kivi wbqg| 

(O) 5g jvBb‡K Double Underline Kivi avc¸‡jv †jL| 
 

01bs cÖ‡kœi DËi 

ZË¡ (Theory)t GKwU ev‡qvWvUv my›`i fv‡e ‰Zwi K‡i Zv wewfbœ †ÿ‡Î Dc¯’vcb Kiv hvq| GKwU ev‡qvWvUv PvKzix`vZvi Kv‡Q 

GKRb PvKzix cÖv_x© wn‡m‡e Dc¯’vcb Kivi cÖv_wgK avc|  

cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ (Tools)t LvZv, Kjg, †cbwÝj, †¯‹j I GKwU m¤ú~Y© mPj Kw¤úDUvi| 

Kv‡Ri aviv (Working Procedure)t cÖ_gZ MS Word ‡cÖvMÖvg Open K‡i Avgvi bvg, ¯’vqx wVKvbv, eZ©gvb wVKvbv, 

Rb¥ ZvwiL, wkÿvMZ †hvM¨Zv w`‡q Bs‡iwR‡Z GKwU ev‡qvWvUv ˆZwi Kijvg| 

mswÿß cÖ‡kœi DËi 

(K) DËit 1g jvBb‡K †c‡Ri gv‡S Kivi Rb¨ jvBbwU wm‡j± K‡i Text Align †_‡K Center Ack‡b wK¬K Kijvg A_ev 

jvBbwU wm‡j± K‡i Kx-‡evW© †_‡K Ctrl+E ‡cÖm Kijvg| djvdj wn‡m‡e cÖ_g jvBbwU †c‡Ri gv‡S P‡j †M‡j| 

(L) DËit 2q jvBb‡K gvwR©‡bi Wv‡b Kivi Rb¨ jvBbwU wbe©vPb K‡i Text Align †_‡K Right Ack‡b wK¬K Kijvg A_ev 

jvBbwU wm‡j± K‡i Kx-‡evW© †_‡K Ctrl+R ‡cÖm Kijvg| djvdj wn‡m‡e 2q jvBbwU †c‡Ri Wv‡b P‡j †M‡j| 

(M) DËit 3q jvBb‡K Underline jvBb cÖ`k©b Kivi Rb¨ jvBbwU wbe©vPb K‡i U (wPý) †Z wK¬K Kijvg A_ev jvBbwU 

wbe©vPb Kivi ci Kx-‡evW© †_‡K Ctrl+U ‡cÖm Kijvg| djvdj wn‡m‡e jvBbwU Underline jvB‡b cÖ`wk©Z 

n‡jv| 

(N) DËit 4_© jvBb‡K Italic ÷vBj Kivi Kivi Rb¨ jvBbwU wbe©vPb K‡i I (wPý) †Z wK¬K Kijvg A_ev jvBbwU wbe©vPb 

Kivi ci Kx-‡evW© †_‡K Ctrl+I ‡cÖm Kijvg| djvdj wn‡m‡e jvBbwU Italic ÷vBj n‡jv| 

(O) DËit 5g jvBb‡K Double Underline Kivi Rb¨ jvBbwU wbe©vPb K‡i Kx-‡evW© †_‡K Ctrl+Shift+D ‡cÖm Kijvg| 

djvdj wn‡m‡e jvBbwU Double Underline-G cÖ`wk©Z n‡jv| 
 

Dcmsnvi (Conclusion): cÖ‡kœi Av‡jv‡K h_vh_ fv‡e cÖ‡kœi DËi Kivi †Póv K‡iwQ|  
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02| Job/Experiment: Bs‡iwR‡Z Kw¤úDUvi m¤ú‡K© 10jvBb wewkó GKwU Aby‡”Q` wjL| 

mswÿß cÖkœt  

(K) jvBb †¯úwms mvaviYZ KZ _v‡K? 

(L) jvBb †¯úwms 2.0 †mU Ki‡j c~‡e©i Zzjbvq jvBb †¯úwms evo‡e bv Kg‡e? 

(M) mvaviYZ †c‡Ri gvwR©b KZ _v‡K? 

(N) †cR Iwi‡qb‡Ukb Portrait I Landscape iæcvšÍi Ki‡j †c‡Ri wK cwieZ©b n‡e? 

(O) mvaviYZ MS Word-G ‡cR mvB‡R Kx ai‡Yi †cR _v‡K| 

 

02bs cÖ‡kœi DËi 

ZË¡ (Theory)t Kw¤úDUv‡ii gva¨‡g wewfbœ wPwVcÎ, wnmve wbKvk I Avbylvw½K KvR mn‡R Kiv m¤¢e|   

cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ (Tools)t LvZv, Kjg, †cbwÝj, †¯‹j I GKwU m¤ú~Y© mPj Kw¤úDUvi| 

Kv‡Ri aviv (Working  Procedure): cÖ_gZ MS Word ‡cÖvMÖvg Open K‡i Bs‡iwR‡Z Kw¤úDUvi m¤ú‡K© 10jvBb 

wewkó GKwU Aby‡”Q` UvBc Kijvg| 

mswÿß cÖ‡kœi DËi 

(K) DËit jvBb †¯úwms mvaviYZ 1.0 _v‡K| 

(L) DËit jvBb †¯úwms 2.0 †mU Ki‡j c~‡e©i Zzjbvq jvBb †¯úwms evo‡e| 

(M) DËit mvaviYZ †c‡Ri gvwR©b Top: 1", Bottom: 1", Left: 1.25", Right: 1.25" _v‡K| 

(N) DËit †cR Iwi‡qb‡Ukb Portrait ‡_‡K Landscape iæcvšÍi Ki‡j †cR jv¤v̂jw¤^ †_‡K AvovAvwo n‡e| 

(O) DËit mvaviYZ MS Word-G ‡cR mvBR 8.5011.00BwÂ wewkó Letter †cR _v‡K| 

 

Dcmsnvi (Conclusion): cÖ‡kœi Av‡jv‡K h_vh_ fv‡e cÖ‡kœi DËi Kivi †Póv K‡iwQ| 
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03| Job/Experiment: †Zvgvi wb‡Ri bv‡g †W·U‡c GKwU †dvÛvi ˆZwi Ki Ges H ‡dvìviwU‡Z MS Word Gi 

GKwU dvBj msiÿY Ki| 

mswÿß cÖkœt  

(K) ‡dvìvi wK? 

(L) ‡dvìv‡ii KvR wK? 

(M) dvBj I †dvìv‡ii g‡a¨ GKwU cv_©K¨ wjL| 

(N) ‡dvìv‡ii GKwU Amyweav wjL| 

(O) GKwU †dvìv‡ii gv‡S Aci GKwU ‡dvìvi ivLv hvq wK? 

 

03bs cÖ‡kœi DËi 

ZË¡ (Theory)t Kw¤úDUvi Ab Kivi ci ‡h `„k¨ †`Lv hvq †mUv‡K †W·Uc ejv nq| †dvìv‡ii g‡a¨ dvBj I wewfbœ ai‡bi 

DcvË ivLv hvq|   

cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ (Tools)t LvZv, Kjg, †cbwÝj, †¯‹j I GKwU m¤ú~Y© mPj Kw¤úDUvi| 

Kv‡Ri aviv (Working procedure)t cÖ_‡g Kw¤úDUvi Ab K‡i †W·U‡ci Dci gvD‡mi ivBU evUb wK¬K K‡i cÖ`Ë †gby 

†_‡K New Ack‡b wK¬K K‡i mve †gby †_‡K Folder-G wK¬K Kijvg|  New Folder-G wb‡Ri bvg wj‡L Kx-‡evW© †_‡K 

B›Uvi Kx-‡cÖm Kijvg A_ev gvDm c‡q›Uvi †h †Kvb ¯’v‡b wK¬K Ki‡j ‡dvìvi ‰Zwi n‡e| Zvici MS Word ‡cÖvMÖvg Open 

K‡i Bs‡iwR‡Z A_ev evsjv‡Z UvBc K‡i ÒKxÓ †evW© †_‡K Ctrl+S †cÖm Kijvg| Save as WvqvjM e‡· File Name Gi 

N‡i bvg UvBc K‡i File Location ‡_‡K ˆZwi Kiv ‡dvìv‡i Double click wbe©vPb K‡i Save wK¬K Kijvg| 

 

mswÿß cÖ‡kœi DËi 

(K) DËit Kw¤úDUv‡i e¨eüZ dvBj ev Ab¨vb¨ WKz‡g›U †h ¯’v‡b msiÿY Kiv nq Zv‡K †dvìvi e‡j| 

(L) DËit ‡dvìv‡i dvBj ev Ab¨vb¨ WKz‡g›U msiÿY Kiv nq| 

(M) DËit ‡Kvb WKz‡g›U‡K †Kvb bv‡g msiÿY Kiv n‡j Zv‡K dvBj e‡j Ges †dvìv‡ii g‡a¨ dvBj I †dvìvi ivLv hvq|  

(N) DËit ‡dvìvi ‡h ‡Kvb mgq wWwjU Kiv hvq Ges †dvìv‡i †h ‡Kvb mgq fvBiv‡m Avµgb Ki‡Z cv‡i| 

(O) DËit GKwU †dvìv‡ii gv‡S Aci GKwU †dvìvi I dvBj ivLv hvq| 

 

Dcmsnvi (Conclusion): cÖ‡kœi Av‡jv‡K h_vh_ fv‡e cÖ‡kœi DËi Kivi †Póv K‡iwQ| 
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04| Job/Experiment: MS Word-G GKwU bZzb dvBj I‡cb K‡i wb‡Ri bvg I wVKvbv evsjv I Bs‡iwR‡Z UvBc 

K‡i †mf Ki Ges dvBj I MS Word eÜ Ki| 

mswÿß cÖkœt  

(K) MS Word-Kx? 

(L) Save I Save As-Gi g‡a¨ cv_©K¨ Kx? 

(M) MS Word-2003, MS Word-2007, MS Word-2010, MS Word-2016 File Extension Kx? 

(N) File Close-Kivi Kx ‡evW© KgvÛ Kx? 

(O) ‡Kvb dvBj †mf Ki‡j mvaviYZ †Kvb File-G Rgv _v‡K? 

 

04bs cÖ‡kœi DËi 

ZË¡ (Theory)t wPwVcÎ UvBc Kivi Rb¨ MS Word ‡cÖvMÖvg e¨envi Kiv nq Ges cieZx©‡Z wPwVcÎ e¨env‡ii Rb¨ ‡mwU 

msiÿY Kiv nq| 

cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ (Tools)t LvZv, Kjg, †cbwÝj, †¯‹j I GKwU m¤ú~Y© mPj Kw¤úDUvi| 

Kv‡Ri aviv (Working Procedure)t Start Menu➢All Programs/All Apps➢Microsoft Office➢ 

Microsoft Word wK¬K K‡i evsjv I Bs‡iwR‡Z (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) d›U wbe©vPb K‡i ÒKxÓ ‡evW© †_‡K Ctrl+Alt+B †P‡c 

Avgvi bvg I wVKvbv evsjv I Bs‡iwR‡Z UvBc Kijvg| 

 Kx †evW© †_‡K File➢Save as➢Save as WvqvjM e· Avm‡e| Save as WvqvjM e‡· File Name-Gi N‡i 

Avgvi bvg UvBc Kivi ci Save wK¬K Kijvg| File Menu➢close wK¬K Ki‡j dvBjwU eÜ n‡q hv‡e|  
 

mswÿß cÖ‡kœi DËi 

(K) DËit ‡h mdUIq¨v‡ii gva¨‡g IqvW© cÖ‡mwms Gi Kvh©µg m¤úv`b Kiv nq Zv‡K MS Word e‡j|  

(L) DËit ‡Kvb WKy‡g›U ‰Zwi Kivi ci †mwU‡K cÖ_g ev‡ii gZ msi¶Y Ki‡Z PvB‡j Save As e¨envi Kiv nq| Avi c~‡e©i 

†Kvb WKy‡g›U-G bZyb †Kvb Ae‡R± ms‡hvM Kivi ms‡hvRb n‡j ZLb Save e¨envi Kiv nq| 

(M) DËit MS Word-2003 Gi File Extension n‡”Q .doc  

MS Word-2007 Gi File Extension n‡”Q .docx 

MS Word-2010 Gi File Extension n‡”Q .docx 

MS Word-2016 Gi File Extension n‡”Q .docx 

(N) DËit File Close-Kivi Kx ‡evW© KgvÛ n‡”Q Ctrl+W 

(O) DËit ‡Kvb dvBj †mf Ki‡j mvaviYZ †Kvb My document-G Rgv _v‡K| 
 

Dcmsnvi (Conclusion): cÖ‡kœi Av‡jv‡K h_vh_ fv‡e cÖ‡kœi DËi Kivi †Póv K‡iwQ| 
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05| Job/Experiment: MS Word-G GKwU bZzb File Open K‡i Unicode-G Nikosh BAN d‡›U 

evsjv‡`‡ki RvZxq msMx‡Zi cÖ_g `k jvB UvBc Ki| 

mswÿß cÖkœt  

(K) Unicode-Kx? 

(L) `ywU Unicode d‡›Ui bvg wjL| 

(M) Aå Kx? 

(N) evsjv UvBwcs Gi 2wU mdUIq¨v‡ii bvg wjL| 

(O) weRq evsjv Kx-‡evW© †mU Kivi ÒKxÓ †evW© KgvÛ Kx? 

 

05bs cÖ‡kœi DËi 

ZË¡ (Theory)t I‡qe †cR/B›Uvi‡b‡Ui †c‡R evsjv †jLvi Rb¨ BDwb‡KvW ev Universal code e¨envi Kiv nq|  

cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ (Tools)t LvZv, Kjg, †cbwÝj, †¯‹j I GKwU m¤ú~Y© mPj Kw¤úDUvi| 

Kv‡Ri aviv (Working procedure) t cÖ_‡g MS Word-G bZzb dvBj Open Kijvg Ges Nikosh BAN d‡›U 

evsjv‡`‡ki RvZxq msMx‡Zi cÖ_g `kwU jvBb UvBc Kijvg| 

  
 

mswÿß cÖkœt 

(K) DËit we‡k¦i mKj fvlv‡K Kw¤úDUv‡i †KvWfz³ Kivi Rb¨ BDwb‡KvW Kb‡mvwU©qvg GKwU gvb ˆZwi K‡i‡Qb hv‡K 

BDwb‡KvW ev Universal code ejv nq| 

(L) DËit `ywU Unicode d‡›Ui bvg n‡jvt Nikosh BAN I Shonar Bangla 

(M) DËit Aå GKwU evsjv UvBwcs mdUIq¨v‡ii bvg|  

(N) DËit evsjv UvBwcs Gi 2wU mdUIq¨v‡ii bvg n‡jvt weRq I Aå| 

(O) DËit weRq evsjv Kx-‡evW© †mU Kivi ÒKxÓ †evW© KgvÛ n‡”Q Ctrl+Alt+B 
 

Dcmsnvi (Conclusion): cÖ‡kœi Av‡jv‡K h_vh_ fv‡e cÖ‡kœi DËi Kivi †Póv K‡iwQ| 
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06| Job/Experiment: PviwU Kjvg I cvuPwU ‡iv wewkó GKwU †Uwej ˆZwi Ki Ges Kjv‡g †nwWs wn‡m‡e Serial 

No, Name, Roll I Department UvBc Ki| 

mswÿß cÖkœt  

(K) ‡UwejwU‡Z Name I Roll Kjv‡gi gvSLv‡b Registration bv‡g GKwU Kjvg Insert Kivi c×wZ †jL| 

(L) ‡Kvb wbw`©ó jvBb ‡gvQv hvq wK bv? hw` hvq Zv Kxfv‡e we¯ÍvwiZ wjL? 

(M) `ywU †mj GKwÎZ ev †Rvov †`Iqv hv‡e wK bv? hw` hvq Zv Kxfv‡e we¯ÍvwiZ wjL| 

(N) †Uwe‡ji gvSLv‡b bZzb jvBb Insert Kivi c×wZ Kx? 

(O) †Kvb †mj-‡K wef³ Kiv hv‡e wK bv? hw` hvq wKfv‡e we¯ÍvwiZ wjL| 
 

06bs cÖ‡kœi DËi 

ZË¡ (Theory)t †Kvb Z_¨‡K my›`i fv‡e mvRv‡bv ev †evSv‡bvi Rb¨ †Uwe‡ji Kjvg Ges †iv-Gi e¨envi ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb 

K‡i _v‡K|  

cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ (Tools)t LvZv, Kjg, †cbwÝj, †¯‹j I GKwU m¤ú~Y© mPj Kw¤úDUvi| 

Kv‡Ri aviv (Working procedure)t cÖ_‡g MS Word ‡cÖvMÖvg Open Kijvg| Insert Menu➢Table➢Insert 

Table wK¬K Kijvg| Insert Table WvqvjM e· cÖ`wkZ n‡jv| Insert Table WvqvjM e‡·i Number of Columns-G 

4 Ges Number of Rows-G 5 UvBc K‡i Ok evU‡b wK¬K Kijvg| djvdj wn‡m‡e Pvi Kjvg I cvuP jvBb wewkó GKwU 

†Uwej ˆZwi n‡jv| cÖkœ g‡Z 1g Kjv‡g Serial No, 2q Kjv‡g Name, 3q Kjv‡g Roll, 4_© Kjv‡g Department UvBc 

Kijvg|  
 

mswÿß cÖkœt 

(K) DËit Name I Roll Kjv‡gi gvSLv‡b Registration bv‡gi Kjvg ˆZwii Rb¨ cÖ_‡g Name Kjvg Select Kivi 

ci Layout Menu(e„w×K…Z)➢Insert right-G wK¬K Kijvg| GKwU Kjvg e„w× †cj| e„w×K…Z Kjv‡g 

Registration kãwU UvBc Kijvg| 

(L) DËit ‡Kvb wbw ©̀ó jvBb †gvQv hv‡e| †gvQvi Rb¨ jvBwU Select Kivi ci Key Board ‡_‡K Backspace Key 

‡cÖm Kijvg| djvdj wn‡m‡e Select K…Z jvBwU gy‡Q †Mj| 

(M) DËit `ywU †mj GKwÎZ Kiv hv‡e| GKwÎZ Kivi Rb¨ ‡h †Kvb `ywU †mj Select Kivi ci Layout 

Menu(e„w×K…Z) ➢Merge cells-G wK¬K Kijvg| djvdj wn‡m‡e `ywU †mj GKwÎZ n‡jv| 

(N) DËit ‡Uwe‡ji gvSLv‡b bZzb jvBb Insert Kivi Rb¨ †h †Kvb GKwU jvBb Select Kivi ci Layout 

Menu(e„w×K…Z)➢Insert Above or Insert Below-G wK¬K Kijvg| djvdj wn‡m‡e †Uwe‡ji gvSLv‡b 

bZzb GKwU jvBb  Insert n‡jv| 

(O) DËit ‡Kvb †mj‡K wef³ Kiv hv‡e| wef³ Kivi Rb¨ Layout Menu(e„w×K…Z) Menu ‡_‡K Draw Table-Gi 

e¨envi cÖ‡qvM Ki‡Z n‡e| 
 

Dcmsnvi (Conclusion): cÖ‡kœi Av‡jv‡K h_vh_ fv‡e cÖ‡kœi DËi Kivi †Póv K‡iwQ| 
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07| Job/Experiment: GmGmwm-Gi wZb welq h_vt evsjv, Bs‡iwR, AsK wb‡q 4Rb QvÎ-QvÎxi GKwU 

†Uey‡jkb/‡iRvë wkU ˆZwi K‡i †`LvI| 

mswÿß cÖkœt  

(K) Sum( )-Gi dvsk‡bi MVb †`LvI| 

(L) If( )-Gi dvsk‡bi MVb †`LvI| 

(M) GPA-wn‡m‡ei c×wZ †jL| 

(N) ‡dvb b¤^i wKfv‡e wba©viY Kiv nq? 

(O) Kxfv‡e GKwU jvBb gy‡Q †`Iqv hvq? 
 

07bs cÖ‡kœi DËi 

ZË¡ (Theory)t MS Excel-Gi gva¨‡g wewfbœ ai‡Yi wnmve mn‡R Kiv hvq|   

cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ (Tools)t LvZv, Kjg, †cbwÝj, †¯‹j I GKwU m¤ú~Y© mPj Kw¤úDUvi| 

Kv‡Ri aviv (Working procedure) t cÖ_gZ MS Excel-‡cÖvMÖvg Open K‡i IqvK©kx‡U evsjv, Bs‡iwR, AsK wZbwU 

welq wb‡q 4Rb QvÎ-QvÎxi GKwU †Uey‡jkb wmU ‰Zwi Kijvg| awi, wPÎ wb¤œiæct 

 A B C D E F 

1 QvÎ-QvÎxi bvg evsjv Bs‡iwR AsK ‡gvU ‡iRvë 

2 ‡gvQvt dvwinv LvZzb 85 86 95 266 = 

3 ‡gvQvt ‡Rmwgb myjZvbv 80 75 70 225 = 

4 ‡gvt iwdK Avn‡g` 87 88 96 271 = 

5 ‡gvt widvZ ingvb 65 70 60 195 = 

mswÿß cÖ‡kœi DËi 

(K) DËit =SUM(cÖ_g Kjvg-†iv : †k‡li Kjvg-‡iv) Enter Kx-‡cÖm Kijvg| 

(L) DËit =IF(min(b2:d2)>33, "F") Enter Kx-‡cÖm Kijvg| 

(M) DËit =IF(‡gvU b¤^‡ii †hvMd‡ji ‡mj b¤^i/welq mg~‡ni msL¨v>=80,"A+",=IF(‡gvU b¤^‡ii †hvMd‡ji ‡mj 

b¤^i/welq mg~‡ni msL¨v>=70,"A",=IF(‡gvU b¤^‡ii †hvMd‡ji ‡mj b¤^i/welq mg~‡ni msL¨v>=60,"C", 

"F"))) Enter Kx-‡cÖm Kijvg| 

(N) DËit ‡mj wbe©vPb K‡i Home Menu †_‡K Number Format-Wªc WvDb †gby †_‡K Text wbe©vPb K‡i †gvevBj 

b¤^i UvBc Ki‡Z n‡e| 

(O) DËit wbw`©ó jvBb A_ev mvwi wbe©vPb K‡i Zvi Ici ivBU evUb wK¬K Kivi ci Delete Ack‡b wK¬K Ki‡Z n‡e| 
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Dcmsnvi (Conclusion): cÖ‡kœi Av‡jv‡K h_vh_ fv‡e cÖ‡kœi DËi Kivi †Póv K‡iwQ| 

 

 

 

 

08| Job/Experiment: 4 Rb Kg©Pvixi †ewmK, wPwKrmv fvZv I evwo fvov fvZvmn GKwU †mjvwi wkU ˆZwi Ki‡Z 

n‡e| 

mswÿß cÖkœt  

(K) wPwKrmv fvZv wbY©‡qi Formula †jL| 

(L) evwo fvov wbY©‡qi Formula †jL| 

(M) ‡gvU cÖvwß wbb©‡qi Formula †jL| 

(N) 05Rb Kg©Pvixi me©‡gvU cÖvß UvKvi cwigvb wbY©‡qi Formula †jL| 

(O) ‡ewmK †mjvwii Dci eo †_‡K †QvU µgvbymv‡i mvRv‡Z n‡j Kx Ki‡Z n‡e? 
 

08bs cÖ‡kœi DËi 

ZË¡ (Theory)t MS Excel-Gi gva¨‡g wewfbœ wnmve Kiv nq| ‡mjvwi wkU ˆZwi †ÿ‡Î MS Excel ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb 

K‡i| 

cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ (Tools)t LvZv, Kjg, †cbwÝj, †¯‹j I GKwU m¤ú~Y© mPj Kw¤úDUvi| 

Kv‡Ri aviv (Working procedure) t cÖ_gZ MS Excel-‡cÖvMÖvg Open K‡i 4 Rb Kg©Pvixi †ewmK, wPwKrmv fvZv I 

evwo fvov fvZvmn GKwU †mjvwi wkU ˆZwi| awi, wPÎ wb¤œiæct 

 A B C D E 

1 Kg©Pvixi bvg ‡ewmK wPwKrmv fvZv evwo fvov ‡gvU 

2 ‡gvQvt dvwinv LvZzb 8000 400 3600 12000 

3 ‡gvQvt ‡Rmwgb myjZvbv 8500 425 3825 12750 

4 ‡gvt iwdK Avn‡g` 7500 375 3375 11250 

5 ‡gvt widvZ ingvb 9000 450 4050 13500 

 49500 

mswÿß cÖ‡kœi DËi 

(K) DËit =(B2*5%) Enter Kx-‡cÖm Kijvg| wPwKrmv fvZv evwni n‡jv| 

(L) DËit =(B2*45%) Enter Kx-‡cÖm Kijvg| evwW fvov evwni n‡jv| 

(M) DËit =sum(B2*D2) Enter Kx-‡cÖm Kijvg| ‡gvU cÖvwß evwni n‡jv| 

(N) DËit =sum(E2*E5) Enter Kx-‡cÖm Kijvg| 05Rb Kg©Pvixi me©‡gvU ‡eZb evwni n‡jv| 

(O) DËit ‡ewmK ‡mjvwi Kjvg wm‡j± K‡i Data ➢Sort & Data Filter KgvÛ MÖæc †_‡K Assending wm‡j± Ki‡j 

wm‡j±K…Z †jLv †QvU †_‡K eo AvKv‡i cÖ`wk©Z n‡e| 
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Dcmsnvi (Conclusion): cÖ‡kœi Av‡jv‡K h_vh_ fv‡e cÖ‡kœi DËi Kivi †Póv K‡iwQ| 

 

 

 

 

 

09|  welq wfwËK mvwe©K cÖkœt 

(K) SQL-Kx Kv‡R e¨envi Kiv nq? 

(L) GKwU E_mail address Gi MVb †`LvI| 

(M) CPU-Kx? 

(N) ‡Kvb dvBj †mf Kiv ÒKxÓ †evW© KgvÛ wjL| 

(O) Ms word-G †gBj gv‡R©i KvR Kx? 

(P)  Save I Save As-Gi cv_©K¨ Kx? 

 

09bs (welq) wfwËK cÖ‡kœi DËi 
 

(K) DËit SQL Gi c~Y©iæc Structured Query Language. wi‡jkbvj WvUv‡eR g¨v‡bR‡g›U wm‡÷g †WUv GK‡mm 

Kivmn wewfbœ Kvh© m¤úv`‡bi Rb¨ e¨eüZ nq| 

(L) DËit Userid@yahoo.com I Userid@gmail.com hvi mvaviY MVb n‡jv mailid@domainname.com 

B‡gBj G‡Wª‡mi @ Gi c~‡e©i AskUzKz BDRvi †bg, BDRvi AvBwW Ges @ c‡ii AskUzKz †Wv‡gBb †bg ejv 

nq| 

(M) DËit CPU-Gi c~Y© iæc n‡”Q Central Processing Unit. GUv me‡P‡q ¸iæZ¡c~Y© Ask hv mKj KvR wb‡`©k 

Abyhvqx m¤úv`b K‡i djvdj †ei K‡i| wmwcBD ej‡Z g~jZ cÖ‡mmi‡KB †evSv‡bv nq| 

(N) DËit ‡Kvb dvBj †mf Kiv ÒKxÓ †evW© KgvÛ Ctrl+S 

(O) DËit Mail Marge ব্যবহাজরর েজি একটি শচঠি অজনকগুজিা ঠিকানায় বপ্ররজর্র সুশবধা পাওয়া োয় । 

(P) DËit ‡Kvb WKy‡g›U ‰Zwi Kivi ci †mwU‡K cÖ_g ev‡ii gZ msi¶Y Ki‡Z PvB‡j Save As e¨envi Kiv nq| Avi 

c~‡e©i †Kvb WKy‡g›U-G bZyb †Kvb Ae‡R± ms‡hvM Kivi ms‡hvRb n‡j ZLb Save e¨envi Kiv nq| 
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