প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা
নবম শ্রেতি
তবষয়ঃ িথ্য ও শ্র াগায াগ প্রযুতি ( ১ম ও ৩য় অধ্যায়)
পূি ণমানঃ ১৫

সময়ঃ ১৫ তমতনট
[ ননর্ব্ণতিক প্রযের উত্তর দাও। প্রতি প্রযের মান সমান। ]

১। শ্রকান শ্রকাম্পাতনর সাহাযে পাযস ণানাল কতম্পউটাযরর নানান প ণায় তবকতিি হয়?
ক) আইতবএম

খ) মাইযরাসফট

গ) উবুন্তু

ঘ) অযাপল

২।কিজন র্ব্তির প্রযেষ্টায় জনতপ্রয় সামাতজক শ্র াগায াগ মাধ্যম শ্রফসবুক নিতর হয়?
ক) ৫ জন

খ) ৪ জন

গ) ৩ জন

ঘ) ৬ জন

৩| B›Uvi‡b‡U cªPvwiZ eªWKv÷ Ges অতিও কযেে †Kvb gva¨‡gi AšÍM©Z ?
K) kã ev AwWI

L) wfwWI Ges Gwb‡gkb

M) Qwe

N) †U·U ev wjwLZ Kb‡U›U

৪| Qwe gva¨‡gi AšÍM©Z n‡jvi. nv‡Z AvuKv Qwe
ii. A¼b KiY
iii.Bb‡dv-MÖvwd·
wb‡Pi †KvbwU mwVK?
K) iI ii

L)iI iii

M) ii I iii

N) i,iiI iii

গ) ২০১১-২০১৩

ঘ) ২০১১-২০১২

৫। কি সাল শ্রেযক বাাংলাযদযি ই-কমাযস ণর প্রসার ঘটযে?
ক) ২০১০-২০১২

খ) ২০১২-২০১৩

৬। তিতজটাল বাাংলাযদি গড়যি সরকার সুতনতদ ণষ্ট কয়টি তবষযয় গুরুত্ব তদযে?
ক) ৩টি

খ) ৪টি

গ) ৫টি

ঘ) ৬টি

৭| B-cve dig¨v‡U cÖKvwkZ nq †KvbwU ?
K) mvavib eB

L) eB Gi I‡qemvBU

M) B-eyK

M) ‡PŠKmeyK

৮| †cÖvMÖvg Kx w`‡q ˆZwi Kiv hvq?
K) nvW©Iqvi

L) mdUIq¨vi

M) wWwRUvj I‡qf

N) GbvjM I‡qe

M) ii I iii

N) i,iiI iii

৯| Z_¨ I cÖhyw³ wbf©i K¨vwiqv i n‡jvi.

শ্ররাযবাটিক ইতিতনয়াতরাং

ii.

†WUv KwgDwb‡Kkb

iii.

AvwU©wdwkqvj Bw›Uwj‡RÝ

wb‡Pi †KvbwU mwVK?
K) iI ii

L)iI iii

১০| শ্রকান িকুযমযের িাতলকা সম্পাদনার সময় র্ব্বহৃি wPý, eY© ev সাংখ্যা ‡K Kx ejv nq?
K) †evW©

L) ey‡jU

M) KgvÛ

N) AvBKb

গ)র্ব্াযবজ

ঘ) এিযা লাভযলস

1১।কাযক ওয়ার্ল্ণ ওয়াইি ওযয়ব এর জনক বলা হয়?
ক)টিম বান ণাস তল

খ) টমতলনসন

১২। িথ্য ও শ্র াগায াগ প্রযুতিযি সবযেযয় প্রযয়াজনীয় দক্ষিা শ্রকানটি?
ক) পারস্পাতরক সহয াতগিা

খ) সমস্যা সমাধান

গ) পারদতিণিা

ঘ) তবযেষি

১৩। মুতিি বইযয়র ই-বুকগুযলা সবযেযয় শ্রবতি শ্রকান ফরম্যাট এ োযক ?
ক) তপএনতজ

খ) তজআইতপ

গ) তপতিএফ

ঘ) তপতিএ

গ) অতফযস তগযয়

ঘ) শ্রেক তদযয়

গ) তিি হাজার প ণন্ত

ঘ) পঞ্চাি হাজার প ণন্ত

১৪। বিণমাযন উটিতলটি তবল পতরযিাধ করার সহজ উপায় কী?
ক) র্ব্াাংক এ তগযয়

খ) শ্রমাবাইযলর মাধ্যযম

১৫। ইএমটিএস তদযয় এক তমতনযট কি টাকা প ণন্ত পাঠাযনা ায়?
ক) দি হাজার প ণন্ত

খ) তবি হাজার প ণন্ত

