২২৪ টি আইসিটি প্রশ্ন
ICT নৈর্ব্যসিক পার্্-1
1. সর্বশ্বগ্রামের িামে সকমির িম্পক্?
ক. ইন্টারমৈর্
খ. কসম্পউর্ার
গ. েমেে
ঘ. হার্ব
উত্তর: ক. ইন্টারমৈর্
2. ির্ব্প্রেে সর্বশ্বগ্রাে ধারৈার অর্বতারৈা কমরৈ কক?
ক. োর্্াল েযাকলুহাৈ
খ. দ্যা গুমর্ৈর্বাগ্ গযালাসি
গ. ইৈর্ারর পল
ঘ. ে. ইউৈুি
উত্তর: ক. োর্্াল েযাকলুহাৈ
3. ককাৈ কদ্র্মক স্বল্প িেমের েমধয উন্নত কদ্মর্র িাসরমত আৈমত হমল সৈমের ককাৈ উপাদ্ামৈর উপসিত আর্বর্যক
?
ক. কখলা-ধুলা
খ. তেয ও ক াগাম াগ প্র সু ি
গ. র্বযর্বিাে - র্বাসৈজ্য
ঘ. র্বযাাংক র্বযার্বিা
উত্তর: খ. তেয ও ক াগাম াগ প্র সু ি
4. ক াগাম াগ র্বযর্বিার অর্বৈ্ৈীে পসরর্বত্ মৈর একটি োইল ফলক হমেক. র্বাি
খ. কেৈ
গ. সর্বশ্বগ্রাে
ঘ. কফাৈ
উত্তর: গ. সর্বশ্বগ্রাে
5. সর্বশ্বগ্রাে র্ব্দটি দ্বারা সৈমের ককাৈটি কর্বাঝামৈা হমেমে?
ক. কোর্ গ্রাে
খ. র্বড় গ্রাে

গ. তেয প্র সু ি
ঘ. োইমিািফর্ ওোে্
উত্তর: গ. তেয প্র সু ি
6. সর্বশ্বগ্রামের ধারৈা কত িামল রূপ কৈে?
ক. ১৯৬৯ িামল
খ. ১৯৭০ িামল
গ. ১৮৭১ িামল
ঘ. ১৯৭২ িামল
উত্তর: খ. ১৯৭০ িামল
7. ককাৈ র্বযর্বিার ফমল কামজ্র গসত কর্বমড়মে, িেমের অপেে কমেমে, অে্ ও শ্রমের িাশ্রে হমেমে?
ক. ইন্টারমৈর্
খ. তেয প্র সু ি
গ. সর্বশ্বগ্রাে
ঘ. কসম্পউর্ার
উত্তর: খ. তেয প্র সু ি
8. সকমির োধযমে সর্বশ্বগ্রাে িেগ্র সর্বমশ্ব কে্িাংিামৈর িুম াগ নতরী কমর সদ্মেমে?
ক. অৈলাইৈ
খ. DNA
গ. কোর্বাইল
ঘ. োক র্বযর্বিা
উত্তর: গ. কোর্বাইল
9. ই- কোি্ সৈমের ককাৈ কেমে ির্বমেমে কর্বসর্ প্রভার্ব কফমলমে?
ক. র্বািিাৈ
খ. র্বযর্বিাে -র্বাণস জ্য
গ. েহাকার্ অসভজ্াৈ
ঘ. সেসকৎিা
উত্তর: খ. র্বযর্বিাে-র্বাণস জ্য
10. িামোিাজ্্ ারী সেসকৎিা ককাৈ ধরমৈর করামগর সেসকৎিা সৈৈ্ে র্বযর্বহার করা হে?
ক. উচ্চ রিোপ
খ. এইেি
গ. োেড়ার কযান্সার

ঘ. হার্্-এর্াক
উত্তর: গ. োেড়ার কযান্সার
11. আঙ্গুমলর োপ কৈওো হে ককাৈ পদ্ধসতমত?
ক. কজ্মৈটিক কর্কমৈালজ্ী
খ. ইৈফরমেসেক্স
গ. র্বামোইৈফরমেসেক্স
ঘ. র্বামোমেসেক্স
উত্তর: ঘ. র্বামোমেসেক্স
12. র্বত্ োমৈ ককাৈ র্বযর্বিাে একজ্ৈ োে ক্লামি ৈা সগমে ঘমর র্বমি ক ককামৈা সর্েমকর ক্লামি অাংর্ গ্রহৈ করমত
পামরৈ?
ক. ইন্টারমৈর্
খ. সর্েমকর প্রতযে তত্ত্বার্বধাৈ
গ. ক াগাম াগ
ঘ. ই -কোি্
উত্তর: ক. ইন্টারমৈর্
13. র্বাস্তর্ব ৈে সকন্তু র্বযর্বহারকারী সৈমের ককাৈটিমক র্বাস্তর্ব েমৈ কমরৈ ?
ক. সে-োসেক েসর্ব
খ. ভােু্ োল সরমেসলটি
গ. টিসভর েসর্ব
ঘ. সরমেসলটি কর্া
উত্তর: খ. ভােু্ োল সরমেসলটি
14. ভােু্ োল সরমেসলটি হমলা কাল্পসৈক োসিসেসেো র্বযর্বহার া সৈমের ককাৈ অর্বিার িসৃ ি কমর ?
ক. র্বাস্তর্ব জ্গমত োকা
খ. অর্বাস্তর্ব জ্গমত োকা
গ. অদ্ভূ ত র্বাস্তর্বতার জ্গমত হাসরমে াওো
ঘ. প্রভাসর্বত হওো
উত্তর: গ. অদ্ভূ ত র্বাস্তর্বতার জ্গমত হাসরমে াওো
15. ভােু্ োল সরমেসলটি অযাসিমকর্ৈ নতসরর জ্ৈয ককাৈ উপাদ্াৈটি সৈমে কাজ্ করমত হে
ক. কসম্পউর্ার
খ. সর্বমহসভোর
গ. তেয র্বযর্বিা

ঘ. এৈভােরৈমেন্ট
উত্তর: ঘ. এৈভােরৈমেন্ট
16. আটি্সফসর্োল ইমন্টসলমজ্ন্স হমে-ক. ৈমলজ্ কর্বজ্ে সিমেে
খ. ৈমলজ্ সিমেে
গ. কসম্পউর্ার সিমেে
ঘ. ইন্টারমৈর্ সিমেে
উত্তর: ক. ৈমলজ্ কর্বজ্ে সিমেে
17. োইসিৈ ককাৈ প্রকৃসতর কৃসেে র্বযর্বিা?
ক. ক াগাম াগ
খ. কে্
গ. সেসকৎিা
ঘ. র্বািিাৈ
উত্তর: গ. সেসকৎিা
18. প্রমিমপর্র সৈমের ককাৈ কামজ্ র্বযর্বহার করা হে?
ক. কৃসেে র্বুসদ্ধেত্তা
খ. খসৈজ্ িম্পদ্ কখাজ্া
গ. িেুদ্র অসভ াৈ
ঘ. েহাকার্ াৈ
উত্তর: ঘ. েহাকার্ াৈ
19. োৈুমের সেন্তা-কেতৈামক কৃসেে উপামে কসম্পউর্ামরর োধযমে সর্বসভন্ন রূমপ উপিাপৈ করার ৈােই হমেক. তেয ও ক াগাম াগ প্র সু ি
খ. করামর্বাটিক্স
গ. কৃসেে র্বুসদ্ধেত্তা
ঘ. ইৈফরমেেস ক্স
উত্তর: গ. কৃসেে র্বুসদ্ধেত্তা
20. প্র সু ির ক র্াখা করামর্বাটিক সেজ্াইৈ িাংগঠৈ সৈেন্ত্রৈ এর্বাং পসরোলৈাে িাং ি
ু তামক কী র্বমল?
ক. করামর্বাটিকি
খ. র্বামোমেসেক্স
গ. ইৈফরমেেস ক্স
ঘ. সর্বমহসভোর

উত্তর: ক. করামর্বাটিকি
21. র্বত্ োমৈ কর্বাো সৈস্ক্রেকরৈ, খসৈমত, েহাকার্, পসরমর্বর্ পসরেন্নতাে ইতযাসদ্ কেমে োৈুমের জ্ােগাে কী
র্বযর্বহার হমেক. কুকুর
খ. করার্বর্
গ. গরু
ঘ. োৈুে
উত্তর: খ. করার্বর্
22. র্বত্ োমৈ োেড়ার কযান্সার সৈরােমে ককাৈ প্র সু ির র্বযর্বহার হমে ক. ভােু্ োল সরমেসলটি
খ. ইৈফরমেসেক্স
গ. িামোিাজ্্ াসর
ঘ. ৈরোল িাজ্্ াসর
উত্তর: গ. িামোিাজ্্ াসর
23. িামোিাজ্্ াসরমত কী রকে ৈাইমোমজ্ৈ র্বযর্বহার করা হেক. র্ি
খ. ৈরে
গ. র্বািিাৈ
ঘ. তরল
উত্তর: ঘ. তরল

24. িামোিাজ্্ ারীমত অিুি টিিুমক ধ্বাংি করা হে?
ক. অসতোোে ঠান্ডা প্রমোগ
খ. অসতোোে গরে প্রমোগ
গ. ঠান্ডা গরে দ্ুমর্া প্রমোগ
ঘ. িাধারৈ তাপোোে
উত্তর: ক. অসতোোে ঠান্ডা প্রমোগ

25. িামোিাজ্্ াসরমত সৈমের ককাৈ কেমে গুরুত্বপূৈ ্ ?
ক. সর্ো
খ. সেসকৎিা
গ. র্বািিাৈ
ঘ. িাংস্কৃসত
উত্তর: খ. সেসকৎিা
26. িামোিাজ্্ াসরমত সৈমের ককাৈ পদ্াে্টি র্বযর্বহার করা হে ?
ক. তরল
খ. নজ্র্ব
গ. গযাি
ঘ. অজজ্র্ব
উত্তর: ক. তরল
27. আজ্ কাল সর্বজ্ঞাৈীরা েহাকামর্ গমর্বেৈার জ্ৈয কী পাঠামে?
ক. োৈুে
খ. করার্বর্
গ. পাসখ
ঘ. কুকুর
উত্তর: খ. করার্বর্
28. েত
ৃ র্বযসির DNA প া্ মলােৈার জ্ৈয ককাৈ প্র সু ি র্বযর্বহার করা হে ?
ক. র্বামোমেসেক্স
খ. কজ্মৈটিক ইসিসৈোসরাং
গ. িামোিাজ্্ াসর
ঘ. ৈযামৈা িাজ্্ াসর
উত্তর: খ. কজ্মৈটিক ইসিসৈোসরাং
29. পসলসেৈ ফাইর্বার প্রর্বসৃ ত ককাৈ পদ্ধসতমত প্রস্তুত করা হে ?
ক. র্বামোমেসেক্স
খ. কজ্মৈটিক ইসিসৈোসরাং
গ. িামোিাজ্্ াসর
ঘ. ৈযামৈা কর্কমৈালসজ্

উত্তর: ঘ. ৈযামৈামর্কমৈালসজ্
30. সৈমের ককাৈটির োধযমে কৃসে পমৈযর সর্বসভন্ন করাগ সৈরােমের পরাের্্ কদ্ওো হে ?
ক. িামোিাজ্্ াসর
খ. কোর্বাইল
গ. র্বামোমেসেক্স
ঘ. তেয র্বযর্বিা
উত্তর: খ. কোর্বাইল
31. সকমির োধযমে র্বমিই োৈুে জ্াৈমত পারমে পমৈযর উৎপাদ্ামৈর তাসরখ গুৈাগুৈ দ্াে ইতযাসদ্ এর্বাং
অৈলাইমৈর োধযমে অে্ার কমর ঘমর র্বমিই সৈসদ্ি িেমের েমধয হামত কপমে ামে ?
ক. কোি্
খ. ই-কোি্
গ. র্বযর্বিাে
ঘ. ইন্টারমৈর্
উত্তর: খ. ই-কোি্
32. সৈমের ককাৈ ওমের্ব িাইর্টি এখৈ িাোসজ্ক ক াগাম ামগর োধযে সহমিমর্ব র্বহুল আমলাসেত ও র্বযর্বহৃত হমে?
ক. www.yahoo.com
খ. www.google.com
গ. www.youtube.com
ঘ. www.facebook.com
উত্তর: ঘ. www.facebook.com
33. সকমির িাহাম য কৃসেেভামর্ব সে- োসেক োসি কিৈমিাসরোল Multi Sensorial এর্বাং সরমেল র্াইে জ্গৎ িসৃ ি
করা াে?
ক. ভােু্ োল সরমেসলটি
খ. করামর্বাটিক
গ. ইৈফরমের্ৈ
ঘ. ইন্টারমৈর্
উত্তর: ক. ভােু্ োল সরমেসলটি
34. নর্বসশ্বক ক াগাম ামগর র্বযর্বিা িেদ্ধ
ৃ িাৈমক কী র্বমল?
ক. নর্বসশ্বক সভমলজ্
খ. সভমলজ্

গ. কলার্বাল
ঘ. সর্বশ্ব ব্রহ্মান্ড
উত্তর: ক. নর্বসশ্বক সভমলজ্
35. র্বহু র্বেমরর কের্ামক লাইমব্ররীর োধযমে কসম্পউর্ামর র্বযর্বহার করা াে ককাৈটির িাহাম য?
ক. এৈিাইমক্লাসপসেো
খ. িাইমক্লাসপসেো
গ. সেসেো
ঘ. এৈিাইমক্লাৈ
উত্তর: খ. িাইমক্লাসপসেো
36. সকমির র্বযর্বহামরর ফমল দ্ুরত্ব এখৈ হামতর েুমঠাে?
ক. কোর্বাইল কগইেি
খ. কসম্পউর্ার
গ. কর্সলসভর্ৈ
ঘ. ইন্টারমৈর্
উত্তর: ঘ. ইন্টারমৈর্
37. সর্বশ্বমক এখৈ সকমির িামে তু লৈা করা হে?
ক. একটি ইউসৈেৈ
খ. একটি গ্রাে
গ. একটি উপমজ্লা
ঘ. একটি কজ্লা
উত্তর: খ. একটি গ্রাে
38. স্কাইমপ এর োধযমে পাওো াে?
ক. েহাকার্ াৈ
খ. েহাকার্ কেপৈান্ত্র
গ. সি কফাৈ িুসর্বধা
ঘ. লগ ইৈ করা
উত্তর: গ. সি কফাৈ িুসর্বধা
39. সর্বশ্বগ্রাে র্ব্দটি দ্বারা সৈমের ককাৈটি র্বুঝামৈা হমেমে ?
ক. তেয প্র সু ি
খ. োসিসেসেো

গ. র্বড় গ্রাে
ঘ. কোর্ গ্রাে
উত্তর: ক. তেয প্র সু ি
40. সর্বশ্বগ্রাে হমলা তেয প্র সু ির র্বন্ধমৈ আর্বদ্ধ একটিক. অর্বিা
খ. র্বযর্বিা
গ. কেে
ঘ. সর্ো
উত্তর: গ. কেে
41. সর্বশ্বগ্রামের ধারৈা কত িামল ির্ব্প্রেে অর্বতারৈা হে?
ক. ১৯৬২িামল
খ. ১৯৬৪িামল
গ. ১৯৭০িামল
ঘ. ১৯৮০ িামল
উত্তর: ক. ১৯৬২িামল
42. সর্বশ্বগ্রামের ধারৈা ির্ব্প্রেে কক প্রদ্াৈ কমরৈ?
ক. োইমকল লুইি
খ. কেসভর্ কফারেযাৈ
গ. োর্্াল েযাকলুহাৈ
ঘ. কজ্েি আে্ারর্ৈ
উত্তর: গ. োর্্াল েযাকলুহাৈ
43. সর্বশ্বগ্রাে কী ?
ক. তেয প্র সু ি ভরা সর্বশ্ব
খ. সর্বমশ্বর গ্রােঞ্চল
গ. একটি গ্রাে
ঘ. প্র সু ি হীৈ সর্বশ্ব
উত্তর: ক. তেয প্র সু ি ভরা সর্বশ্ব
44. র্বত্ োমৈ সর্বমশ্ব সকমির কারমৈ একটি গ্রামে পসরসৈত হমেমেক. তেয প্র সু ি
খ. ক াগাম াগ প্র সু ি

গ. তেয ও ক াগাম াগ প্র সু ি
ঘ. ভােু্ োল সরমেসলটি
উত্তর: গ. তেয ও ক াগাম াগ প্র সু ি
45. সৈমের ককাৈটি র্বত্ োমৈ র্বযর্বিামে র্বাণস মজ্যর স্বরূপ?
ক. ই কোি্
খ. ই-কেইল
গ. ই-লযান্ড
ঘ. ই-োরমকর্
উত্তর: ক. ই কোি্
46. র্বত্ োৈ িেেমক ককাৈ গ
ু সহমিমর্ব সেসিত করা হে?
ক. সর্ল্প গ
ু
খ. তেয প্র সু ির গ
ু
গ. সর্ো গ
ু
ঘ. র্বাসৈজ্য গ
ু
উত্তর: খ. তেয প্র সু ির গ
ু
47.Understanding Media সর্মরাৈামের গ্রিটির রসেেতা কক?
ক. োর্্াল েযাকুলুোৈ
খ. োর্্াল েযাক
গ. োর্্াল োসল্ৈ
ঘ. োর্্াল েুলার
উত্তর: ক. োর্্াল েযাকুলুোৈ
48. িার্বমেসরৈ ককর্বল কৈর্ওোরমক্র িামে র্বাাংলামদ্র্ ি
ু হমেমে কত িামল?
ক. ১৯৯৬
খ. ২০০০
গ. ২০০৪
ঘ. ২০০৮
উত্তর: গ. ২০০৪
49. িকল নর্বজ্ঞাসৈক কে্কান্ড সৈমের ককাৈটির ওপর সৈভ্রর্ীল ?
ক. তেয
খ. কসম্পউর্ার
গ. ক াগাম াগ

ঘ. র্বােু
উত্তর: খ. কসম্পউর্ার
50. GPS অাংর্ িযামর্লাইর্ কেমক প্রসতসৈেত তেয গ্রহণ কমর ককাোে পাঠাে?
ক. গ্রাকমক
খ. িাভ্ামর
গ. িামজ্্ ন্টমক
ঘ. কসম্পউর্ামর
উত্তর: খ. িাভ্ামর
51. কের্া কসেউসৈমকর্মৈর কেটি নর্বসর্মিযর উপর সৈভ্র কমর?
ক. ১ টি
খ. ২ টি
গ. ৩ টি
ঘ. ৪ টি
উত্তর: খ. ২ টি
52. ককাৈ ক াগাম াগ র্বযর্বিার উন্নসতর োধযমে সর্বশ্বগ্রাে প্রসতষ্ঠার সেন্তাধারামক উদ্বুদ্ধ কমর?
ক. ইন্টারমৈর্
খ. কর্সলমফাৈ
গ. কোর্বাইল
ঘ. কর্সলসভর্ৈ
উত্তর: খ. কর্সলমফাৈ
53. সৈমের ককাৈটি র্বাাংলামদ্মর্র প্রধাৈ িেিযা?
ক. সর্ো
খ. ক াগাম াগ
গ. সেসকৎিা
ঘ. কৃসে
উত্তর: ক. সর্ো
54. সৈমের ককাৈটি পসরর্বত্ মৈর োধযমে ক াগাম াগ র্বযর্বিার উন্নসত করা িম্ভর্ব?
ক. সর্ো
খ. প্র সু ি
গ. সর্ল্প
ঘ. সর্বশ্বগ্রাে

উত্তর: খ. প্র সু ি
55. অৈলাইৈ পদ্ধসতমত ককৈামর্বোমক র্বলা হে?
ক. ই-কেইল
খ. ই -কোি্
গ. ই-কপজ্
ঘ. ই-কোর্বাইল
উত্তর: খ. ই -কোি্
56. র্বত্ োমৈ িেমে সকমির োধযমে র্াকা পাঠামৈা হে জ্ৈসপ্রে হমত শুরু কমরমে?
ক. কোর্বাইল
খ. োকঘর
গ. কসম্পউর্ার
ঘ. োসৈঅে্ার
উত্তর: ক. কোর্বাইল
57. োকসরর কেমে তেয প্র সি প্রভামর্ব নৈসতকভামর্ব উসদ্বগ্ন হমত শুরু কমরমে?
ক. কর্বকারত্ব
খ. কর্বতৈ কে
গ. ধীর গসতর্ীলতা
ঘ. উৎপাদ্ৈর্ীলতা হ্রাি
উত্তর: ক. কর্বকারত্ব
58. সৈমের ককাৈটি োকসরর ওমের্ব িাইর্?
ক. www.bdjobs.com
খ. www.bikroly.com
গ. www.amazon.com
ঘ. www.ebay.com
উত্তর: ক. www.bdjobs.com
59. ইন্টারমৈমর্র কে্িাংিামৈর িুম াগমক কী র্বলা হে?
ক. ই -োমক্টিাং
খ. ই- কোি্
গ. ই - সর্বজ্মৈি
ঘ. আউর্মিাি্স াং

উত্তর: ঘ. আউর্মিাি্স

াং

60. ককাৈ সর্ো র্বযর্বিার োধযমে খযাতৈাো সর্বশ্বসর্বদ্যালমের সর্েকমদ্র িামে কলখাপড়ার ক াগাম াগ রো করা
িম্ভর্ব হমে?
ক. কোর্বাইল
খ. কর্সলসভর্ৈ
গ. অৈ-লাইৈ
ঘ. ইন্টারমৈর্
উত্তর: গ. অৈ-লাইৈ
61. র্বত্ োমৈ ককাৈ র্বযর্বিাে একজ্ৈ োে ক্লামি ৈা সগমে ও ঘমর র্বমি ক ককাৈ ক্লামি অাংর্গ্রহণ করমত পামরৈ?
ক. ইন্টারমৈর্
খ. সর্েমকর প্রতযে তত্ত্বর্বধামৈ
গ. ক াগাম াগ
ঘ. ই - কোি্
উত্তর: ক. ইন্টারমৈর্
62. Khanacademy.org ৈােক ওমের্বিাইটির প্রসতষ্ঠাতা কক?
ক. কিামহল খাৈ
খ. িালোৈ খাৈ
গ. সফমরাজ্ খাৈ
ঘ. কজ্ার্বামের খাৈ
উত্তর: খ. িালোৈ খাৈ
63. সর্োর জ্ৈয িহজ্তর হমে ক. সিসে
খ. র্বই
গ. কৈার্
ঘ. ই-র্বুক
উত্তর: ঘ. ই-র্বুক
64. সৈমের ককাৈ ওমের্ব িাইটির োধযমে সর্বমশ্বর ক ককাৈ িাৈ হমত অৈলাইমৈ স্বািযমির্বা পাওো াে?
ক. www .bikroy .com
খ. www.khanacademy .com
গ. www.softpedia.com

ঘ. www.treatmentonline.com
উত্তর: ঘ. www.treatmentonline.com
65. কর্সলমেসেসিৈ কির্বাে র্বত্ োমৈ র্বাাংলামদ্মর্ কর্বিরকারী প া্ মে কেটি হািপাতাল রমেমে?
ক. ১টি
খ. ২টি
গ. ৩টি
ঘ. ৪টি
উত্তর: খ. ২টি
66. গমর্বেৈা োৈুমের ককাৈ অৈুিন্ধাৈ প্রসিো?
ক. র্বুসদ্ধর্বসৃ ত্তক
খ. জ্ঞাৈেুলক
গ. অৈুধার্বৈেূলক
ঘ. র্বুসদ্ধেূলক
উত্তর: ক. র্বুসদ্ধর্বসৃ ত্তক
67. গমর্বেৈাপে নতরী করা িহজ্তর হমে ককাৈটির োধযমে?
ক. সিসে
খ. ই- র্বুক
গ. কৈার্
ঘ. র্বই
উত্তর: ক. সিসে
68. িকল নর্বজ্ঞাসৈক কে্কান্ড সকমির ওপর সৈভ্রর্ীলক. কসম্পউর্ার
খ. আর্বহাও া
গ. ক াগাম াগ
ঘ. তেয
উত্তর: ক. কসম্পউর্ার
69. অসফি অমর্ামের্মৈর ফমল অসফমিরক. কামজ্র গসত কমে
খ. অলিতা র্বামড়
গ. গসত র্বসৃ দ্ধ পাে
ঘ. খরে র্বামড়

উত্তর: গ. গসত র্বসৃ দ্ধ পাে
70. একটি অসফমির সর্বসভন্ন র্াখার েমধয তেয আদ্াৈ প্রদ্াৈ করা াে ককাৈটির োধযমে?
ক. কসম্পউর্ার
খ. কৈর্ওোক্
গ. কোর্বাইল
ঘ. পযামকজ্
উত্তর: ক. কসম্পউর্ার
71. র্বাড়ীর সর্বসভন্ন ধরমৈর সেজ্াইমৈর জ্ৈয প্রমোজ্ৈীে িফর্ওেযার ককৈটি?
ক. CAD
খ. MS EXCEL
গ. ORACAL
ঘ. POWER POINT
উত্তর: ক. CAD
72. নর্বমদ্সর্ক েুদ্রা অজ্্ মৈর পার্াপাসর্ কে্িাংিাৈ িসৃ ির কেমে ককাৈটি িহােতা করমর্ব?
ক. আউর্ কিাসি্াং
খ. কৃসে কাজ্
গ. র্বযর্বিাে
ঘ. োকসর
উত্তর: ক. আউর্ কিাসি্াং
73. IP ADDRESS কী?
ক. ইন্টারমৈমর্র ঠিকাৈা
খ. ইন্টারমৈমর্র ঠিকাৈা
গ. ইন্টারমৈমর্র কেি
ঘ. ইন্টারমৈমর্র সেে
উত্তর: ক. ইন্টারমৈমর্র ঠিকাৈা
74. অৈলাইমৈর োধযমে র্বযার্বিােমক কী র্বমল?
ক. ই-কোি্
খ. ই-র্বযাাংক
গ. ই-গভমৈ্ি
ঘ. ই-র্বাজ্ার

উত্তর: ক. ই-কোি্
75. ই-কোি্ ককাৈ কেমে প্রভার্ব কফমলমে?
ক. েহাকার্ অসভ াৈ
খ. সেসকৎিা
গ. র্বািিাৈ
ঘ. র্বযার্বিাে র্বাসৈজ্য
উত্তর: ঘ. র্বযার্বিাে র্বাসৈজ্য
76. ক াগাম াগ র্বযর্বিার অর্বণৈীে পসরর্বত্ মৈর একটি োইলফলক ককৈটি?
ক. র্বাি
খ. কেৈ
গ. সর্বশ্বগ্রাে
ঘ. কফাৈ
উত্তর: ঘ. কফাৈ
77. সর্বশ্বগ্রামে র্বযর্বিাে-র্বাসণমজ্যর িরকরাহাকৃত োলাোল প ম্ র্বেণ করার জ্ৈয সৈমের পদ্ধসত র্বযর্বহার করা
হে?
ক. ই-কোি্
খ. ই-কেইল
গ. ই-লসৈ্াং
ঘ. ই-োসকাং
উত্তর: ক. ই-কোি্
78. র্বযর্বিাে র্বাসৈমজ্যর আধুসৈকতে িাংস্করণ সৈমের ককাৈটি?
ক. ই-কোি্
খ. ই-কেইল
গ. ই-লসৈ্াং
ঘ. ই-োসকাং
উত্তর: ক. ই-কোি্
79. েক একমেি সৈমের ককৈ পদ্ধসতমত ককৈামর্বো কমর?
ক. ই-োসকাং
খ. ই-কেইল
গ. ই-কোি্

ঘ. ই-লাসৈ্াং
উত্তর: গ. ই-কোি্
80. E-Payment System-এর িহােতাে সৈমের ককাৈ কাজ্টি করা হে?
ক. েূলয পসরমর্াধ
খ. েূলয সৈধ্ারৈ
গ. পমণযর সর্বপৈৈ
ঘ. ই-র্বুসকাং
উত্তর: ক. েূলয পসরমর্াধ
81. সর্বমশ্বর এক প্রান্ত হমত অৈযপ্রামন্ত ককাৈ পমণযর অে্ পসরমর্ামধ ককাৈ োধযে র্বযর্বহৃত হে?
ক. কপ-অে্ার
খ. কিসের্ কাে্
গ. কেক
ঘ. ৈগদ্ কযার্
উত্তর: খ. কিসের্ কাে্
82. সর্োমেমে সৈমের ককাৈটি অসধক কাজ্ প্রম াজ্য?
ক. ইন্টারমৈর্
খ. ব্লগ
গ. আউর্মিাসি্াং
ঘ. ই- কোি্
উত্তর: ক. ইন্টারমৈর্
83. Blog কী
ক. অৈলাইৈ পসেকা
খ. সদ্ৈসলসপ
গ. র্বযসিমকসিক পসেকা
ঘ. ইন্টারমৈর্ র্বযর্বিা
উত্তর: গ. র্বযসিমকসিক পসেকা
84. স সৈ ব্লমগ কপাি কমরৈ তামক কী র্বমল?
ক. ব্লগার
খ. ব্লগাসরজ্ে
গ. ব্লগ
ঘ. ব্লগিুপার

উত্তর: ক. ব্লগার
85. ক খামৈ র্বহুিাংখযক ইন্টারমৈর্ র্বযর্বহারকারী তামদ্র েতােত ও কলখৈীে োধযমে একটি িার্ফে্ গমড় কতামলৈ
কিটি কী?
ক. ব্লগ
খ. ইন্টামৈর্
গ. পসেকা
ঘ. িাোসজ্ক ব্লগ
উত্তর: ঘ. িাোসজ্ক ব্লগ
86. িাংর্বাদ্ কী?
ক. তমেযর িেসি
খ. তেয
গ. গমর্বেৈা
ঘ. নর্বজ্ঞাসৈক িূে
উত্তর: ক. তমেযর িেসি
87. ইন্টারমৈমর্র োধযমে সর্বমশ্বর গ্রাহকগণ কসম্পউর্ামরর পদ্্ াে িাংর্বাদ্পে পমড়ৈ র্বা সপন্ট কমরৈ তামক কী র্বমল?
ক. ই -কোি্
খ. ই -সৈউজ্
গ. ই-লাসৈ্াং
ঘ. ই-কেইল
উত্তর: খ. ই -সৈউজ্
88. সর্বশ্ব িাোসজ্ক আন্তঃম াগাম াগ র্বযর্বিা ককাৈটি ?
ক. িাংর্বাদ্
খ. টিসভ
গ. কফির্বুক
ঘ. কোর্বাইল
উত্তর: গ. কফির্বুক
89. কফির্বুমকর িাপসত কক?
ক. সর্বল কগর্ি
খ. োক্ এসন্ডিৈ
গ. োক্ জ্ুকারর্বাগ্

ঘ. োইমকল জ্ুকারর্বাগ্
উত্তর: গ. োক্ জ্ুকারর্বাগ্
90. করার্বমর্র কাজ্ কী?
ক. কপ্রাগ্রাে োলৈা
খ. কপ্রাগ্রাে উন্নেৈ
গ. কপ্রাগ্রাে সৈেন্ত্রৈ
ঘ. প্রসতকূল কামজ্ িাহা য করা
উত্তর: ঘ. প্রসতকূল কামজ্ িাহা য করা
91. সৈমের ককাৈটি সর্বমৈাদ্মৈর উমেখযম াগয োধযে?
ক. িাংর্বাদ্ পে
খ. করসেও
গ. কর্সলসভর্ৈ
ঘ. কসম্পউর্ার
উত্তর: গ. কর্সলসভর্ৈ
92. ককাৈ কখলার িরািসর িম্প্রোর কর্সলসভর্মৈর সর্বকল্প সহমিমর্ব আোরা কী র্বযর্বহার করমত পাসর?
ক. ইন্টারমৈর্
খ. করসেও
গ. িাংর্বাদ্পে
ঘ. েযাগাসজ্ৈ
উত্তর: ক. ইন্টারমৈর্
93. ভােু্ োল সরমেসলটি কীমি সৈেসন্ত্রত হেক. ইন্টারমৈর্
খ. কর্বতার সৈেসন্ত্রত
গ. কসম্পউর্ার সৈেসন্ত্রত
ঘ. সরমেসলটি সৈভ্র
উত্তর: গ. কসম্পউর্ার সৈেসন্ত্রত
94. ভােু্ োল সরমেসলটি কী
ক. োসিসেসেো র্বযর্বহার
খ. কাসল্পসৈক োসিসেসেো র্বযর্বহার
গ. কাসল্পসৈক র্বযর্বহার
ঘ. কসম্পউর্ার র্বযর্বহার

উত্তর: খ. কাসল্পসৈক োসিসেসেো র্বযর্বহার
95. র্বাস্তর্ব ৈে সকন্তু র্বযর্বহারকারী সৈমের ককাৈটিমক র্বাস্তর্ব েমৈ কমরৈ?
ক. সে-োসেক েসর্ব
খ. সর্বমহসভোর
গ. টিসভল েসর্ব
ঘ. সরমেসলটি কর্া
উত্তর: ক. সে-োসেক েসর্ব
96. ভােু্ োল সরমেসলটি হমলা অযাসিমকর্ৈ নতরী জ্ৈয ককাৈ উপাদ্াৈটি সৈমে কাজ্ করমত হে?
ক. কসম্পউর্ার
খ. সর্বমহসভোর
গ. তেয র্বযর্বিা
ঘ. এৈভারমৈর্
উত্তর: খ. সর্বমহসভোর
97. আটি্সফসর্োল ইমন্টসলমজ্ন্স কী?
ক. ৈমলজ্ কর্বজ্ে সিমেে
খ. ৈমলজ্ সিমেে
গ. কসম্পউর্ার সিমেে
ঘ. ইন্টারমৈর্ সিমেে
উত্তর: ক. ৈমলজ্ কর্বজ্ে সিমেে
98. র্বামোইৈফরমেসেক্স কী?
ক. কসম্পউর্ার তেয গমর্বেৈা
খ. োর্ামর্বজ্ কপ্রাগ্রাসোং
গ. গাসৈসতক তেয সর্বমেেৈ
ঘ. জ্ীর্বসর্বদ্যা সর্বেেক তেয প্রসিাকরৈ
উত্তর: ঘ. জ্ীর্বসর্বদ্যা সর্বেেক তেয প্রসিাকরণ
99. কসম্পউর্ার অজৈসতক র্বযর্বহামর ির্বমেমে র্বড় েসত হে?
ক. র্বযর্বহারকারীর কসম্পউর্ামর ভাইরাি েড়ামত হে
খ. প্র সু ির উন্নেমৈর ধারা র্বযাহত হে
গ. ককাম্পাসৈর েুৈাফা কমে াে
ঘ. কজ্ল-জ্সরোৈার ঝুসক োমক

উত্তর: গ. ককাম্পাসৈর েুৈাফা কমে াে
100. ভােু্ োল সরমেসলটিমত কী ধরমৈর ইমেজ্ নতরী হে?
ক. একোসেক
খ. সদ্ব োসেকা
গ. সে োসেক
ঘ. র্বহুোসেক
উত্তর: গ. সে- োসেক
101. র্বত্ োমৈ ত েহাকার্ াৈ নতরী হমে কিগুমলা সৈেসন্ত্রত হে কী দ্বারা ক. করার্বর্
খ. কসম্পউর্ার
গ. কযালকুমর্র
ঘ. স্কযাৈার
উত্তর: খ. কসম্পউর্ার
102. সকমির িাহাম য কৃসেেভামর্ব সে োসেক োসি কিৈমিাসরোল এর্বাং সরমেল র্াইে জ্গৎ িসৃ ি করা াে?
ক. ভােু্ োল সরমেসলটি
খ. করার্বাটিক
গ. ইৈফরমের্ৈ
ঘ. ইন্টারমৈর্
উত্তর: ক. ভােু্ োল সরমেসলটি
103. আটি্সফসর্োল সরমেসলটি শ্বদ্গুে আোমদ্র িােমৈ প্রেে তু মল ধমরৈ কক?
ক. োইরৈ িুইজ্ার
খ. আইৈোইৈ
গ. সেসফৈ হসকাং
ঘ. সর্বল কগর্ি
উত্তর: ক. োইরৈ িুইজ্ার
104. র্বযর্বহারকারীমক র্বাস্তর্বতার কাোকাসে সৈমে ক মত িাহা য কমর ককাৈটিক. কর্সলসভর্ৈ সরমেসলটি
খ. ভােু্ োল সরমেসলটি
গ. কসম্পউর্ার সরমেসলটি
ঘ. ভােু্ োল সভজ্ুসলটি

উত্তর: খ. ভােু্ োল সরমেসলটি
105. কৃসেেভামর্ব র্বাস্তর্ব জ্গৎ নতরী করমত পামর ককাৈটি?
ক. ভােু্ োল সরমেসলটি
খ. কর্সলসভর্ৈ সরমেসলটি
গ. কসম্পউর্ার সরমেসলটি
ঘ. ভােু্ োল সভজ্ুসলটি
উত্তর: ক. ভােু্ োল সরমেসলটি
106. ভােু্ োল সরমেসলটির র্বযর্বহার ির্বমেমে কর্বর্ী লেৈীে ককাৈ কেমে?
ক. কখলাধুলাে
খ. েলসচ্চমে
গ. র্বযাাংসকাং কির্বাে
ঘ. প্রসর্েমৈ
উত্তর: েলসচ্চমে
107. একুর্ র্তমক এমি প্র সু ি োৈুেমক উপহার সদ্মেমে ৈতু ৈ এক গ
ু তা সক?
ক. তেয গ
ু
খ. কোর্বাইল
গ. কসম্পউর্ার গ
ু
ঘ. তেয ও ক াগাম াগ প্র সু ি
উত্তর: ঘ. তেয ও ক াগাম াগ প্র সু ি
108. E -mail এর পূৈরূ
্ প সক?
ক. Electric Mail
খ. Electronic Mail box
গ. Electrion Mail
ঘ. Electronic Mail
উত্তর: ঘ. Electronic Mail
109. ই কেইল ঠিকাৈার পমরর অাংর্টিমক কী র্বমল?
ক. কোমেৈ কৈে
খ. ইউজ্ার কৈে
গ. কোমেইৈ এলাকা
ঘ. কোমেইৈ

উত্তর: গ. কোমেইৈ এলাকা
110. ই কেইল অযামেমির অাংর্ কেটি?
ক. ২টি
খ. ৩টি
গ. ৪টি
ঘ. ৫টি
উত্তর: ক. ২টি
111. GIS এর পূৈরূ
্ প ককাৈটি ?
ক. Graph information system
খ. Gepgraphic Instruction
গ. Geographic information system
ঘ. Geograph instant system
উত্তর: গ. Geographic information system
112. সৈমের ককাৈটির কেমে কৃসেে র্বুসদ্ধেত্তার জ্ৈয কসম্পউর্ামরর সেন্তা ভার্বৈা হে?
ক. কসম্পউর্ার
খ. িফর্ওোর
গ. োৈুে
ঘ. র্বুসদ্ধোৈ
উত্তর: ঘ. র্বুসদ্ধোৈ
113. প্রেে কৃসেে র্বুসদ্ধেত্তার ধারৈা কদ্ৈ কক?
ক. Wingogvad
খ. John Mccarthy
গ. A. M Tuning
ঘ. ক ও খ উভেই
উত্তর: খ. John Mccarthy
114. োৈুে র্বা অৈয ককাৈ প্রাৈীর সেন্তা করার েেতা কক কী র্বলা হে ?
ক. Hevristic
খ. Trial
গ. Stored
ঘ. Processor

উত্তর: ক. Hevristic
115. সৈমের ককাৈটির করার্বটিক্স গ্রুপভু ি কৃসেে র্বুসদ্ধেত্তা?
ক. Dexterity
খ. Speech Rccognition
গ. Fzzy
ঘ. Intelligent Agent
উত্তর: ক. Dexterity
116. করার্বর্ র্মব্দর অে্ সক?
ক. ন্ত্রোৈর্ব
খ. োৈর্ব
গ. ন্ত্র
ঘ. সেভাইি
উত্তর: ক. ন্ত্রোৈর্ব
117. Cryosurgery ককাৈ কদ্সর্ র্ব্দ?ক. ইাংমরজ্ী
খ. সগ্রক র্ব্দ
গ. লযাটিৈ র্ব্দ
ঘ. ফরাসি র্ব্দ
উত্তর: খ. সগ্রক র্ব্দ
118. Cryo র্ব্দটির অে্ দ্াড়ােক. ঠান্ডা
খ. গরে
গ. খুর্বই ঠান্ডা
ঘ. ফরাসি র্ব্দ
উত্তর: গ. খুর্বই ঠান্ডা
119. ককাৈ করামগর সেসকৎিাে িাধারৈত িামোিাজ্্ াসর র্বযর্বহার করা হে ক. েে্ করাগ
খ. গযাসেক
গ. জ্সন্ডি
ঘ. োো র্বযাো

উত্তর: ক. েে্ করাগ
120. িাোিাজ্্ ারী িাধারৈত কত তাপোোে কিগুমলামক ধ্বাংি কমরক. -41°C
খ. +60°F
গ. -60°C
ঘ. +41°F
উত্তর: ক. -41°C
121. িামোিাজ্্ াসর সেসকৎিা ককাৈ ধরমৈর করামগর সেসকৎিা সৈণ্মে র্বযর্বহৃত হে?
ক. এইেি
খ. সিটি কযাৈ কব্রমৈর
গ. উচ্চ রিোপ
ঘ. োেড়ার কযান্সার
উত্তর: ঘ. োেড়ার কযান্সার
122. িামোিাজ্্ াসরমত কী রকে ৈাইমোমজ্ৈ র্বযর্বহার করা হে?
ক. র্ি
খ. ৈরে
গ. কঠিৈ
ঘ. তরল
উত্তর: ঘ. তরল
123. িামোিাজ্্ াসরমত অিুি টিিুযমক ধর্বাংি করা হেক. অসত োোে ঠান্ডা প্রমোগ
খ. অসত োোে গরে প্রমোগ
গ. ঠান্ডা গরে দ্ুমর্া প্রমোগ
ঘ. িাধারৈ তাপোোে
উত্তর: ক. অসত োোে ঠান্ডা প্রমোগ
124. িামোিাজ্্ াসর সৈমের ককাৈ ধরমণর পদ্াে্ র্বযর্বহার করা হে?
ক. তরল
খ. নজ্র্ব
গ. গযাি
ঘ. অজজ্র্ব

উত্তর: ক. তরল
125. ককাৈটি ৈািার েঙ্গমল পাঠামৈার করার্বর্ াৈ?
ক. ৈািাওসিটি
খ. সকউসরওৈািা
গ. সকউৈািা
ঘ. সকউসরওসিটি
উত্তর: ঘ. সকউসরওসিটি
126. তেয ও ক াগাম াগ প্র সু ি র্বযর্বহার হে?
ক. কর্সলসভর্ৈ
খ. আধুসৈক কেমৈ
গ. সর্বোৈ
ঘ. ির্বগুমলামতই
উত্তর: ঘ. ির্বগুমলামতই
127. ঘমর র্বমি র্বযর্বিামের জ্ৈয প্র সু ি র্বযর্বহার হেক. ইন্টারমৈর্
খ. কফির্বুক
গ. কর্বতার
ঘ. তেয প্র সু ি
উত্তর: ক. ইন্টারমৈর্
128. িাোসজ্ক ক াগাম ামগর জ্ৈয র্বযর্বহার হেৈাক. র্ু ইর্ার
খ. কফির্বুক
গ. োইমেি
ঘ. সজ্-কেইল
উত্তর: গ. োইমেি
129. সেসৈ সেলগুমলা আখ োেীমদ্র জ্ৈয অৈলাইমৈ কী পাঠামৈার র্বযর্বিা কমরমেৈক. কাে্
খ. কেসর্বর্ কাে্
গ. ৈগদ্ র্াকা
ঘ. পুসজ্

উত্তর: ঘ. পুসজ্
130. সৈমের ককাৈটির োধযমে কৃসে পমৈযর সর্বসভন্ন করাগ সৈরােমের পরাের্্ কদ্ওো হে?
ক. িামোিাজ্্ াসর
খ. কোর্বাইল
গ. র্বামোমেসেক্স
ঘ. তেয র্বযর্বিা
উত্তর: খ. কোর্বাইল
131. প্রসতটি মন্ত্র র্বা উৎপাদ্ৈ হমে তা প ম্ র্বেৈ করা াে ককাৈ িফর্াওয়েযার এর োধযমে?
ক. LAN
খ. MAN
গ. ERP
ঘ. PLC
উত্তর: গ. ERP
132. একটি কদ্মর্ ির্ব্মশ্রষ্ঠ নর্বজ্ঞাসৈক প্র সু ি র্বযর্বহার করা হে ককাৈ খামতক. সর্ো
খ. সেসকৎিা
গ. প্রসতরো
ঘ. কৃসে
উত্তর: গ. প্রসতরো
133. ইন্টারমৈর্ প্রেসলত হওোর আমগ সৈমের ককাৈ প্রকল্পটি োলু সেল?
ক. APARNET
খ. ARPANET
গ. ARPONET
ঘ. ARPENET
উত্তর: খ. ARPANET
134. সৈমের ককাৈটি ARPANETএর পূৈরূ
্ প?
ক. Active Research Projects Agency Network
খ. Active Research Projects Area Network
গ. Advanced Research Projects Agency Network

ঘ. Advanced Research Projects Area Network
উত্তর: গ. Advanced Research Projects Agency Network
135. র্বত্ োমৈ একটি ভাোে োৈুমের কোমক অৈয ভাোে অৈুর্বাদ্ কমর সদ্মত র্বযর্বহৃত হেক. কদ্াভােী
খ. তারা ি
ু কৈর্ওোক্
গ. এেহক কৈর্ওোক্
ঘ. িফর্ওেযার
উত্তর: ঘ. িফর্ওেযার
136. র্বামোমেসেক্স পদ্ধসত র্বত্ োমৈক. জ্ৈসপ্রে
খ. পুরাতৈ োলু হমর্ব
গ. অসপ্রে
ঘ. অসত পুরাতৈ
উত্তর: ক. জ্ৈসপ্রে
137. র্বামোমেসেক্স ন্ত্রপাসতর েমধয গুরুত্বপুৈ ্ ক. হাে্সেক্স োইভ
খ. অপটিকযাল সেভাইি
গ. োম্ব সরোর সেভাইি
ঘ. ফ্লসপ সেক্স োইভ
উত্তর: গ. োম্ব সরোর সেভাইি
138. আঙ্গুমলর োপ কৈওো হে ককাৈ পদ্ধসত?
ক. র্বামোমেসেক্স
খ. র্বামোইৈফরমেসেক্স
গ. ইৈফরমেসেক্স
ঘ. কজ্মৈটিক কর্কমৈালসজ্
উত্তর: ক. র্বামোমেসেক্স
139. আইসিটিক িূেমক ককাৈ কদ্র্টি ির্বমেমে উপমর?
ক. োইলযান্ড
খ. িুইমেৈ
গ. ব্রাসজ্ল

ঘ. ইমদামৈসর্ো
উত্তর: খ. িুইমেৈ
140. ককাৈ র্বযসিমক িৈািকরমৈর জ্ৈয র্বামোমেসোক্স কক িাধারৈত কেটি কশ্রসৈমত সর্বভি করা াে?
ক. ১টি
খ. ২টি
গ. ৩টি
ঘ. ৪টি
উত্তর: খ. ২টি
141. সৈমের ককাৈটি ইউসৈক আইমেৈটি?
ক. আগুমলর োপ
খ. হামতর োপ
গ. উচ্চতা
ঘ. ওজ্ৈ
উত্তর: ক. আগুমলর োপ
142. োইমিাপ্রমিির সেমপ িঠিক ভ্রেৈকারী র্ৈাি করার জ্ৈয আন্তজ্্ াসতক সৈেে অৈুিামর সর্বসভন্ন ধরমৈর
তেয ককাোে সলসপর্বদ্ধ োমক?
ক. TUPAC
খ. LACO
গ. ICAO
ঘ. IOCA
উত্তর: গ. ICAO
143. র্বামোইৈফরমেসেক্স হমলাক. নজ্র্ব সর্বজ্ঞাৈ
খ. তেয সর্বজ্ঞাৈ
গ. নজ্র্ব সর্বজ্ঞাৈ
ঘ. জ্ীর্ব তেয সর্বজ্ঞাৈ
উত্তর: গ. নজ্র্ব সর্বজ্ঞাৈ
144. র্বত্ োমৈর েমধয ৈতু ৈ প্রসতিাপৈ কমর ৈতু ৈ কিামোজ্ে উৎপাদ্মৈর ককৌর্লইক. কজ্মৈটিক ইসিসৈোসরাং
খ. র্বামো কর্কমৈালসজ্
গ. র্বামোমেসেক্স

ঘ. কজ্মৈটিক
উত্তর: ক. কজ্মৈটিক ইসিসৈোসরাং
145. র্বামোইৈফরমেটিক্স এর্বাং কজ্মৈটিক ইসিসৈোসরাং এর সেল ককাোে?
ক. কসম্পউর্ার িাইে সৈমে আমলােৈা করা হে
খ. DNA সৈমে গমর্বেণা করা হে।
গ. িাোসজ্ক ক াগাম ামগ র্বযর্বহার করা হে।
ঘ. কসম্পউর্ার ভাইরাি সৈমে গমর্বেণা করা হে
উত্তর: খ. DNA সৈমে গমর্বেণা করা হে।
146. তেয ক াগাম াগ প্র সু ির র্বযর্বহার কৈইক. িাজ্্ াসরমত
খ. র্বযাাংসকাংমে
গ. ভাো সর্োে
ঘ. খযাদ্য গ্রহমণ
উত্তর: ঘ. খযাদ্য গ্রহমণ
147. র্বামোইৈফরমেটিক্স এর প্রধাৈ কাজ্ হমলাক. সজ্ৈ অৈুিন্ধাৈ করা
খ. সিমকামেন্স অযালাইৈমেন্ট
গ. িফর্ওেযার র্ু লি নতরী করা
ঘ. সজ্মৈাে িেন্বে করা
উত্তর: খ. সিমকামেন্স অযালাইৈমেন্ট
148. কসম্পউর্ার সর্বজ্ঞাৈ, গসণত ও প্র সু িসর্বদ্যার সর্বসভন্ন র্াখাে জ্ীর্বিম্বন্ধীে উপাে প্রসিোকরমণর কেমে
র্বযর্বহৃত হেক. Biometrics
খ. Genetics
গ. Bioinformatics
ঘ. Microbiology
উত্তর: গ. Bioinformatics
149. কজ্মৈটিক ইসিসৈোসরাং এর ফমল পসরর্বত্ ৈ করা িম্ভর্বক. অে্ৈীসত
খ. জ্ীর্বৈ

গ. জ্ীর্বমদ্হ
ঘ. িোজ্
উত্তর: গ. জ্ীর্বমদ্হ
150. ককাৈ জ্ীর্ব কেমক একটি সৈসদ্্ ি সজ্ৈ র্বযর্বহারকারী সজ্ৈ র্বহৈকারী খন্ড পে
ৃ ক কমর সভন্ন একটি জ্ীমর্ব
িাৈান্তর ককৌর্ল কক কী র্বমল?
ক. র্বামোমেসেক্স
খ. র্বামোইৈফরমেসেক্স
গ. কজ্মৈটিক ইসিসৈোসরাং
ঘ. ৈযামৈামর্কমৈালসজ্
উত্তর: গ. কজ্মৈটিক ইসিসৈোসরাং
151. কজ্মৈটিক ইসিসৈোসরাং এর অপর ৈাে কী?
ক. কজ্মৈটিক েেুমলর্ৈ
খ. কজ্মৈটিক েসেমফমকর্ৈ
গ. কজ্মৈটিক সফউর্ৈ
ঘ. কজ্মৈটিক কফর্ৈ
উত্তর: খ. কজ্মৈটিক েসেমফমকর্ৈ
152. উন্নত নর্বসর্ষ্ঠযধারী উসদ্ভদ্ ও প্রাণী িসৃ িমত কাজ্ কমরক. ৈযামৈামর্কমৈালসজ্
খ. র্বামোমেসেক্স
গ. র্বামোইৈফরমেসেক্স
ঘ. কজ্মৈটিক ইসিসৈোসরাং
উত্তর: ঘ. কজ্মৈটিক ইসিসৈোসরাং
153. DNA অণু কাাঁর্া াে কী সদ্মেক. ব্লুপসপ্রন্ট
খ. আণসর্বক কাাঁসে
গ. পারোণসর্বক কাাঁসে
ঘ. সরকসম্বমৈন্ট
উত্তর: গ. পারোণসর্বক কাাঁসে
154. ৈযামৈামর্কমৈালসজ্ কক িাংমেমপ কী র্বলা হেক. কর্কমৈা
খ. োইমিা কর্ক

গ. ৈযামৈা
ঘ. োইমিামর্কমৈালসজ্
উত্তর: গ. ৈযামৈা
155. কতটি Xenon অণু দ্বারা আইসর্বএেএর কলামগাটি নতরী হে?
ক. ২০ টি
খ. ৩০ টি
গ. ৩৫ টি
ঘ. ৪০ টি
উত্তর: গ. ৩৫ টি
156. ৈযামৈা প্র সু ির জ্ৈক র্বলা হেক. ফাইৈেযাৈ করাজ্
খ. সরোে্ ফাইৈেযাৈ
গ. র্বামোমেসেক্স
ঘ. োক্ জ্ুকার্ব্াগ
উত্তর: খ. সরোে্ ফাইৈেযাৈ
157. এক ইসঞ্চর দ্ুই ককাটি ৫৪ লে ভামগর এক ভাগ হমলাক. এক সের্ার
খ. এক ৈযামৈা সের্ার
গ. এক সকমলাসের্ার
ঘ. এক ৈযামৈা সকমলােটিার
উত্তর: খ. এক ৈযামৈা সের্ার
158. িাংর্বাদ্পমের একটি র্ীমর্র প্রর্স্ততা হমলাক. এক লে ৈযামৈা সের্ার
খ. দ্ুই লে সের্ার
গ. সতৈ লে সের্ার
ঘ. োর লে সের্ার
উত্তর: ক. এক লে ৈযামৈা সের্ার
159. করসেমের্ৈ কদ্খা হে ককাৈ সেসকৎিােক. হৃদ্মরাগ
খ. হাপাসৈ

গ. কযান্সার
ঘ. জ্সন্ডি
উত্তর: গ. কযান্সার
160. ির্ব্প্রেে কসম্পউর্ার ইসেকি র্াে্টির ধারৈা কদ্ৈ কক?
ক. প্রমফির ে. সরোে্ ফাইৈেযাৈ
খ. প্রমফির ে. ওোন্টার
গ. প্রমফির ে.আর এর সফর্ার
ঘ. প্রমফির ে. টিে র্বাৈ্ারসল
উত্তর: খ. প্রমফির ে. ওোন্টার
161. ইন্টারমৈর্ র্বযর্বহার কমর অমৈযর কসম্পউর্ার র্বা সিমেমে অজর্বধভামর্ব অৈুপ্রমর্বর্ করামক র্বলা হেক. োেসিাং
খ. প্রাইমরসিাং
গ. িাসকাং
ঘ. হযাসকাং
উত্তর: ঘ. হযাসক
162. কসম্পউর্ার ইসেকি ইন্সটিটিউর্ কসম্পউর্ার ইসেকমির সর্বেমে কেটি সৈমদ্্ র্ৈা নতরী কমরক. ০৬টি
খ. ০৮টি
গ. ১০টি
ঘ. ১২টি
উত্তর: গ. ১০টি
163. সর্বশ্ব আজ্ এক তমেযর েহািেুমদ্র পসরণত হমেমে সকমির ফমলক. কোর্বাইল কফাৈ
খ. কর্সলসভর্ৈ
গ. কসম্পউর্ার সৈভ্র ইন্টারমৈমর্র ফমল
ঘ. কসম্পউর্ার
উত্তর: গ. কসম্পউর্ার সৈভ্র ইন্টারমৈমর্র ফমল
164. তেয ও ক াগাম াগ প্র সু ির ফমলক. িেে কর্বসর্ সকন্তু খরে কে
খ. িেে ও খরে খুর্বই কে

গ. খরে কর্বসর্ সকন্তু িেে কে
ঘ. িেে ও র্সি খরে কর্বসর্
উত্তর: খ. িেে ও খরে খুর্বই কে
165. সফ্লকার হমলাক. ফমর্া কর্োসরাং িাইর্
খ. সভসেও কর্োসরাং িাইর্
গ. রাজ্জৈসতক কৈর্ওোসক্াং িাইর্
ঘ. অে্জৈসতক কর্োসরাং িাইর্
উত্তর: খ. সভসেও কর্োসরাং িাইর্
166. কর্সলম াগাম ামগর োধযমে িভা িোমর্বর্ করামক র্বলা হেক. কর্সলকৈফামরসন্সাং
খ. কর্সলকফামরন্স
গ. সভসেও কর্সলকৈফামরন্স
ঘ. সভসেও করফামরন্স
উত্তর: খ. কর্সলকফামরন্স
167. কর্সলকৈফামরন্স পদ্ধসত আসর্বষ্কার কমরৈক. োদ্াে কুসর
খ. েসর র্ারফ
গ. র্ারফ েসরিৈ
ঘ. োক্ এসিিৈ
উত্তর: খ. েসর র্ারফ
168. েসর র্ারফ সকমির িামে ি
ু ক. এক্সপার্্ সিমেে
খ. র্বুমলটিৈ কর্বাে্
গ. করার্বর্
ঘ. কর্সলকৈফামরসন্সাং
উত্তর: ঘ. কর্সলকৈফামরসন্সাং
169. সভসেও কৈফামরসন্সাং এর োধযমেক. সভসেও করা াে
খ. কো র্বলা াে

গ. েসর্ব কদ্খা াে
ঘ. কো র্বলা ও কর্াৈা
উত্তর: গ. েসর্ব কদ্খা াে
170. সর্োেীরা ঘমর র্বমি ক্লামি অাংর্গ্রহমৈর িুম াগ পাে ার োধযমেক. কর্সলকৈফামরসন্সাং
খ. র্বুমলটিৈ কর্বাে্
গ. সরজ্ামভ্র্ৈ সিমেে
ঘ. সভসেও কৈফামরসন্সাং
উত্তর: ঘ. সভসেও কৈফামরসন্সাং
171. সর্বোমৈর উঠাৈাো এর্বাং কখৈ সর্বোৈ আিমর্ব এর্বাং কেমড় ামর্ব এিকল তেয জ্াৈা ােক. এক্সপার্্ সিমেমের োধযমে
খ. কর্সলকৈফামরসন্সাং এর োধযমে
গ. র্বুমলটিৈ কর্বামে্র োধযমে
ঘ. সভসেও কৈফামরসন্সাং এর োধযমে
উত্তর: গ. র্বুমলটিৈ কর্বামে্র োধযমে
172. ATM- এর পূণ্রূপক. Automatic Taka Machine
খ. Automatic Teller Machine
গ. Atom Mobile Machine
ঘ. Atonation Talore Machine
উত্তর: খ. Automatic Teller Machine
173. র্বত্ োমৈর েমধয ৈতু ৈ প্রসতিাপৈ কমর ৈতু ৈ কিামোজ্ে উৎপাদ্মৈর ককৌর্লইক. EFT
খ. VC
গ. RS
ঘ. ES
উত্তর: খ. VC
174. সৈমের ককাৈটি র্বযর্বহার কমর তেয ও ক াগাম াগ প্র সু ির িাহাম য অে্ িাংগ্রহ িাংরেণ, প্রসিোকরণ,
িাৈান্তও এর্বাং উদ্ধার করা াে?
ক. ই-কোি্

খ. ই-োমক্টিাং
গ. ই-সরমর্সলাং
ঘ. ই-সর্বিে
উত্তর: ক. ই-কোি্
175. ককাোে তেয প্র সু ির র্বযর্বহার ির্বমেমে কর্বসর্?
ক. ক াগাম াগ কেমে
খ. সর্ল্পমেমে
গ. সর্োমেমে
ঘ. সেসকৎিামেমে
উত্তর: গ. সর্োমেমে
176. ইউসৈেৈ তেয ও কির্বামকমি অৈলাইমৈর োধযমে কির্বা পাওো াে(i) কভার্ার তাসলকা হালৈাগাদ্করণ তেয
(ii) সজ্এফ/সভসেসজ্ কাে্ধারী তেয
(iii) জ্ন্ম সৈর্বন্ধৈ
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
177. সর্বশ্বগ্রামের িম্পক্ ি
ু তেযিেূহ হমলা(i) সর্বশ্বগ্রামের ধারণা র্বাস্তমর্ব রুপ কৈে ১৯৭০ িামল
(ii কসম্পউর্ার র্বযর্বহামরর ফমল দ্ূরত্ব এখৈ হামতর েুমঠাে
(iii) সর্বশ্বগ্রাে ধারণা র্বাস্তর্বােৈ কমর ইন্টারমৈর্
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: গ. ii ও iii
178. সর্বশ্বগ্রামের িম্পসক্ত তেয হমলা-

(i) সর্বশ্বগ্রামের ধারণা ির্ব্প্রেে প্রদ্াৈ কমরৈ োর্্াল েযাকলুহাৈ।
(ii) সর্বশ্বগ্রাে হমলা তেযপ্র সু ি ভরা সর্বশ্ব।
(iii) সর্বশ্বগ্রাে হমে এেৈ একটি প্র সু ি সৈভ্র পদ্ধসত া এক কদ্র্মক অৈয কদ্মর্র িামে ি
ু কমর।
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
179. ক াগাম াগ র্বযর্বিাে নর্বিসর্বক পসরর্বতৈ এমৈমে(i) কর্সলমফাৈ
(ii) কর্সলসভর্ৈ
(iii) কসম্পউর্ার
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
180. কসম্পউর্ার র্বযাপক র্বযর্বহৃত হমে(i) িযমর্লাইর্ কসেসৈমকর্ৈ
(ii) কর্সল কসেসৈমকর্ৈ
(iii) ওেযারমলি কসেসৈমকর্ৈ
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
181. তেয ও প্র সু ির কলযামৈ সর্ো গ্রহমৈর পসদ্বসত হমেমে –
(i) িহজ্, উন্নত ও আকেৈীে

(ii) িার্ব্জ্ৈীৈ
(iii) র্বযে িাশ্রেী
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ক. i ও ii
182. কর্সলফামরসন্সাং এর োধযমে কির্বা পাওো াে(i) দ্বীপ এলাকা হমত
(ii) হাওো অঞ্চল কেমক
(iii) পাহাড়ী এলাকা কেমক
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
183. তেয ও প্র সু ির িম্পসক্ত তেযার্বলী (i) অৈলাইৈ পদ্বসতমত ইন্টারমৈমর্র সর্বসভন্ন র্ু লি এর উপর সভসত্ত কমর গমড় উমঠমে
(ii) কেসর্ৈ ক াগাম াগ একটি কৃসতে র্বযর্বিা
(iii) প্রিমপর্র খসৈজ্ িম্পদ্ খুমজ্ কর্বর করমত র্বযর্বহার হে
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: গ. ii ও iii
184. জ্ৈিাংখযা ও র্বািিাৈ িম্পসক্ত(i) র্বত্ োমৈ কোর্ অসধর্বািীিদ্র কেমধয ৪৯% েসহলা।

(ii) নর্বসশ্বক র্বািিাৈ, িেসন্নত রান্নার িাৈ া িকমলর জ্ৈয র্বযর্বহার ক াগয ৈে।
(iii) র্বাাংলামদ্মর্ কোর্ জ্ৈিাংখযা ৭৬% কলাক গ্রামে র্বাি কমর।
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: গ. ii ও iii
185. নর্বসশ্বক র্বািিাৈ(i) র্বির্বািকারী র্বযসি্ত লন্ড সিমেমের িুসর্বধা কভাগ করমত পারমর্ব স্বল্প খরমে
(ii) র্বির্বািকারী র্বযসির জ্ৈয ককাৈ সহমেৈ িাজ্ োমক ৈা
(iii) সৈরসর্বসেন্ন সর্বদ্বুত র্বযর্বিা িাং ি
ু ও র্বহাল
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: খ. i ও iii
186. (i) ই-কোি্ পদ্ধসত োলু হওোে িেে, অে্ এর্বাং কির্বা িাশ্রে হমে।
(ii) তেয ও ক াগাম াগ প্র সু ির উন্নেমৈর ফমল র্বযর্বিাে কে কলাকর্বমল কর্বসর্ কাজ্ করা িম্ভর্ব।
(iii) ই-কোি্ এর জ্ৈয কেী র্বযর্বিাপৈা িহজ্
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
187. তেয ও ক াগাম গ প্র সু ি ফমল(i) অল্প খরমে সর্বসভন্ন কাজ্ েন্ন করা ামে

(ii) সর্বিে ও েুৈাফা র্বসৃ দ্ব পামে
(iii) র্বযর্বিাে সহিার্ব ও অসেক র্বযর্বস্হাপৈার কতেৈ গসত ও সর্বশুদ্বাতা আমিসৈ
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ক. i ও ii
188. গৈোধযমে অমৈক ধরমৈর কির্বা সর্বমর্ে কমর ই-কেইল, ওমের্বিাইর্ কির্বা প্রদ্াৈ কমর(i) ব্লসগাং
(ii) করসেও
(iii) ইন্টারমৈর্
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: খ. i ও iii
189. িাংর্বাদ্ প্রোমর তেয প্র সু ির ভূ সেকা(i) িাংর্বাদ্ হমলা তমেযর িেসি।
(ii) র্বত্ োমৈ তেয প্র সু ির উপর িাংর্বাদ্ োধযেগুমলা সৈভ্রর্ীল ৈে।
(iii) কসম্পউর্ার কৈর্ওোমক্র োধযমে একটি কদ্মর্র প্রসতটি র্হর কেমক একই িেমে িাংর্বাদ্পএ কর্বর করা িম্ভর্ব
হমে।
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: গ. ii ও iii
190. সর্বশ্ব িাোসজ্ক ক াগাম াগ র্বযর্বিা-

(i) কফির্বুক
(ii) র্ু ইর্ার
(iii) স্কাইপ
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
191. কফির্বুক লগইৈ করা অর্বিাে া িম্ভর্ব –
(i) একজ্ৈ অৈযজ্মৈর িামে েযার্ করা
(ii) কপ্রাফাইল কদ্খা
(iii) িরািসর কো র্বলা
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ক. i ও ii
192. সজ্আইএি এর প্রমোজ্ৈীে উপকরণ(i) কসম্পউর্ার
(ii) সেসজ্র্াইজ্ার
(iii) ির্ার
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
193. সজ্আইএি কর্বর্ কা ক
্ র ভূ সেকা রাখমে(i) োসফক জ্যাে

(ii) িন্ত্রাি
(iii) দ্াসরদ্র
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
194. র্বুসদ্ধোৈ আেরমণর স্বাভাসর্বক গুৈ(i) অসভজ্ঞতা কেমক কর্খা ও র্বুঝা
(ii) জ্ঞাৈ অজ্্ ৈ ও প্রমোগ করা
(iii) িজ্
ৃ ৈর্ীলতা ও কল্পৈার্সির প্রদ্র্্ৈ
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
195. করার্বর্ নতসর করা হে(i) খুর্বই কিিাধয
(ii) িস্তা
(iii) র্বযের্বহুল
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: খ. i ও iii
196. িামোিাজ্্ াসর র্বযর্বহার করা(i) কযারামর্াসিি

(ii) সস্কৈ র্যাগ
(iii) জ্সন্ডি
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ক. i ও ii
197. আইসিটি র্বযর্বহামরর ফমল(i) খরে হ্রাি পাে
(ii) অপেে কর্বসর্ হে
(iii) অপেে কে হে
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: খ. i ও iii
198. প্রসতরো র্বাসহৈী গঠিত(i) কিৈার্বাসহৈী
(ii) কৈৌর্বাসহৈী
(iii) সর্বোৈ র্বাসহৈী
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
199. র্বামোমেসেক্স এর র্ারীরর্বত্ত
ৃ ীে অাংর্ হমলা(i) েূখ

(ii) হাত
(iii) আঙ্গুমলর োপ
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
200. র্বামোমেসেক্স র্বযর্বহার হে(i) কসম্পউর্ামরর র্বযর্বহার সৈেন্ত্রণ
(ii) অপরাধী ও র্বযসি র্ৈািকরমণর কাজ্
(iii) কযান্সার গমর্বেণাে
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ক. i ও ii
201. ৈমলজ্মর্বজ্ে র্বা জ্ঞাৈসভসত্তক র্ৈািকরণ পদ্ধসত হমলা(i) পািওোে্
(ii) পািমপার্্
(iii) সপৈ ৈম্বর
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
202. র্বামো ইৈফরমেটিক্স এর জ্ৈয প্রামোজ্ৈীে িফর্ওেযার(i) SQL

(ii) Perl
(iii) MS-Excel
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ক. i ও ii
203. র্বামোইৈফরেযটিক্সর গমর্বেৈার কেেফল গুমলা হল(i) সজ্ৈ অৈুিদাৈ
(ii) সজ্মৈা অৈুিদাৈ
(iii) েহাকার্ াৈ সৈেন্তৈ
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ক. i ও ii
204. র্বামোইৈফরেযটিক্স এর প্রধাৈ কাজ্ হমলা(i) কজ্মৈটিক ও সজ্মৈাসেক কের্ার েমধয তু লৈা কমর।
(ii) েসলকুলার র্বামোলসজ্র নর্বসর্ষ্ঠ অৈুধার্বৈ ও েুলযােৈ করার কামজ্ িহােতা কমর ।
(iii) দ্ূতার্বাি, িীোন্ত কেকমপাি সর্বোৈর্বদর প্রভৃসত কামজ্ র্বযর্বহার হে।
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ক. i ও ii
205. ৈযামৈা কর্কমৈালসজ্ র্বযর্বহার হে(i) কিমেটিক্ম উৎপাদ্মৈ

(ii) কাপড় নতসরমত
(iii) উচ্চ ফলৈর্ীল গাে উদ্ভার্বমৈ
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
206. STM ন্তটি(i) ১৯৮০ িমৈ IBN এর গমর্বেকরা প্রেে আসর্বস্কার কমরৈ
(ii) দ্বারা অণুর গঠৈ কদ্খা িম্ভর্ব হমেমে।
(iii) ৈযামৈা প্র সু িমক র্বাস্তমর্ব রুপ সদ্মত িেে হমেমে।
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
207. কোর্বাইল কফামৈর োধযমে িম্বর্ব(i) ই-কেইল
(ii) ভমেি কল
(iii) র্াকা পাঠামৈ
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
208. িাোসজ্ক কৈর্ওোসক্াং িাইর্গুমলার অর্বদ্াৈ হমলা(i) িাোসজ্ক ঐকয গমড় কতালা।

(ii) কর্বকারত্ব িসৃ ি করা।
(iii) িোমজ্র িকল োৈুমের েমধয ক পারেসরক র্বন্ধৈ কজ্াড়ামলা করা।
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: গ. ii ও iii
209. স্কাইমপর িাহাম য(i) অসেও সভসেও েযাটিাং করা াে
(ii) সভসেও কৈফামরসন্সাং করা াে
(iii) সৈকর্জ্ৈ র্বা পসরসেতমদ্র িামে কর্ক্মর্ করা াে
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
210. র্বত্ োৈ সভসেও কৈফামরসন্সাং র্বযর্বহার হমে(i) র্বযর্বিাে র্বাসণমজ্য
(ii) স্বািযমির্বাে
(iii) সর্ো খামত
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
অসভন্ন তেযসভসত্তক র্বহুসৈর্ব্ােৈী প্রশ্ন

# সৈমের উসিপকটি পড় এর্বাং (211 ও 212 ৈাং) প্রমশ্নর উত্তর দ্াওঃ
গণস িামহর্ব একটি িরকাসর অসফমি োকুসর কমরৈ। সতসৈ তেয প্র সু ি র্বযর্বহামর কর্বসর্ আগ্রহী। কদ্র্- সর্বমদ্মর্র
সর্বসভন্ন তেয জ্াৈার জ্ৈয র্বািাে ইন্টারমৈর্ র্বযর্বহার কমরৈ।
211. গসৈ িামহমর্বর তেয প্র সু ির র্বযর্বহার(i) ইসতর্বােক
(ii) কৈসতর্বােক
(iii) কা ক
্ র ও িেমোপম াসগ
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
212. ইন্টারৈক মর্র োধযমে গসণ িামহর্ব ক িুসর্বধা কপমত পামর(i) ই-সৈউজ্ র্বযর্বহার
(ii) ই-র্বুক র্বযর্বহার
(iii) কফি র্বুক র্বযর্বহার
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ঘ. i, ii ও iii
# সৈমের উিীপকটি পড় এর্বাং (213 ও 214 ৈাং) প্রমশ্নর উত্তর দ্াওঃ
তাৈভীর কেসর্ৈ সরমের্বল পািমপার্্ক র জ্ৈয আমর্বদ্ৈ কমরৈ। আমর্বদ্ৈ পে জ্ো কদ্ওোর সদ্ৈ পািমপার্্ অসফমি
তার েসর্ব কতালা এর্বাং আঙ্গুমলর োপ কতালা এর্বাং আঙ্গুমলর োপ রাখা হে।সকেু সদ্ৈ পর একটি সর্বমর্ে প্র সু ির
োধযমে কি জ্াৈমত পামর তার পািমপ্ার্ হেক কগমে।
213. উপমরাি আমলােৈাে আঙ্গুমলর োপ কৈওোর জ্ৈয ককাৈ প্র সু ি র্বযর্বহৃত হমেমে?
ক. র্বামোমেসেক্স
খ. র্বামোয়সৈফরমেসেক্স

গ. ভােু্ োল সর্বমেসলটি
ঘ. ৈযামৈামর্কমৈালসজ্
উত্তর: ক. র্বামোমেসেক্স
214. তাৈভীর পািমপ্ার্ িম্পন্ন হওোর খর্বর জ্াৈমত পারমর্ব(i) তেয প্র য়সু ির োধযমে
(ii) ক াগাম াগ প্র সু ির োধযমে
(iii) ৈযামৈামর্কমৈালসজ্ োধযমে
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: ক. i ও ii
# সৈমের উসিপকটি পড় এর্বাং (215 ও 216 ৈাং) প্রমশ্নর উত্তর দ্াওঃ
র্বত্ োমৈ র্বযর্বহৃত গুরুত্বপূণ্ প্র সু ি া র্বযাাংসকাং সিমেমে ি
ু হমে কিসের্কাে্ জ্াসলোসতর পদ্মেপ িৈাি কমর,
কর্সলমফামৈ আসড় কপমত কন্ঠস্বর িৈাি কমর এর্বাং ককামৈা িফর্ওেযার সিমেমে খৈ আপসৈ ককামৈা িেিযাে
পমড়ৈ তার িঠিক িোধামৈর পরাের্্ কদ্ে।
215. ককামৈা প্র সু ি দ্বারা র্বযাাংসকাং সিমেমে ি
ু হমে কিসের্ কাে্ জ্াসলোসতর পদ্মেপ র্ৈাি কমর কর্সলমফামৈ
আসড় কপমত কন্ঠস্বর র্ৈাি করা াে
ক. আটি্সফসিোল ইসন্টসলমজ্ন্স
খ. তেয প্র সু ি
গ. করার্বটিক্স
ঘ. িামোিাজ্্ াসর
উত্তর: খ. তেয প্র সু ি
216. র্বামোমেসেক্স ককাোে র্বযর্বহৃত হে?
ক. সেসকৎিাে
খ. সর্োমেমে
গ. ক াগাম াগ
ঘ. র্বযসি র্ৈািকরমৈ

উত্তর: ঘ. র্বযসি র্ৈািকরমৈ
# সৈমের উিসপকটি পড় এর্বাং (217- 219 ৈাং) প্রমশ্নর উত্তর দ্াওঃ
র্বত্ োৈ মু গ তেয প্র সু ির র্বযাপক লেয করা াে। তেযপ্র সু ির কলযামণ িেগ্র সর্বশ্ব আজ্ পসরণত হমেমে কলার্বাল
সভমলমজ্। তেয প্র সু ির কুফমলর ফমল িোজ্ আজ্ সর্বসভন্ন ধরমৈর িেিযার েুমখােুসখ। তেয প্র সু ির ফমল
িোমজ্ িি
ৃ িেিযাগুমলা হমে- অেীলতা, অপরাধ, সেেযা, র্ারীসরক িেিযা ইতযাসদ্।
217. সর্বসভন্ন প্রসতষ্ঠাৈ তেয প্র সু ির উপর সৈভ্রর্ীল হওোে অমৈক কেমে িৈাতৈী প্রো উমঠ ামে।এটি তেয
প্র সু িমত কী ধরমৈর কু-প্রভার্ব কফমলমে?
ক. র্ারীসরক িেিযা
খ. োৈসিক িেিযা
গ. কর্বকারত্ব র্বসৃ দ্ধ
ঘ. অেীলতা
উত্তর: ঘ. অেীলতা
218. রসিৈ টিসভ কর্বসর্ িেে ধমর কদ্খার কারমণ িি
ৃ িেিযা ককাৈটি?
ক. হৃদ্সপন্ড অকা ক
্ র হওো
খ. ককামের িেিযা হওো
গ. ককাের র্বযো
ঘ. শ্রর্বণর্সি কমে াওো
উত্তর: গ. ককাের র্বযো
219. তেয প্র সু ির কু-প্রভামর্ব(i) অপরাধ র্বসৃ দ্ধ পাে
(ii) োৈর্ব িম্পমদ্র উন্নেৈ হে
(iii) র্বযর্বিাসেক িুখযাসত ৈি হে
সৈমের ককাৈটি িঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii
উত্তর: গ. ii ও iii
সৈমের উিসপকটি পড় এর্বাং (220 ও 221 ৈাং) প্রমশ্নর উত্তর দ্াওঃ

িুইমেৈ প্রর্বািী আল-আসেৈ হািাৈ িামহমর্বর কদ্মর্ কমেকটি ফাে্ আমে ঐ প্রসতষ্ঠাৈগুমলার কেকত্ ামদ্র িামে
সেসজ্র্াল োধযমে ক াগাম াগ রো কমরৈ এর্বাং র্বযর্বিাে কা ্ পসরোলৈা কমরৈ।

220. র্বত্ োৈ সর্বমশ্ব ক াগাম ামগর ির্বমেমে পসরসেত োধযে ককাৈটি?
ক. সেঠি
খ. কর্সলমফাৈ
গ. কর্সলগ্রাে
ঘ. ই-কেইল
উত্তর: ঘ. ই-কেইল
221. ই-কেইল হমলাক. ইৈভারমেন্টাল কেইল
খ. ইমলকেসৈক কেইল
গ. ইসজ্ কেইল
ঘ. ইৈসভলাপ কেইল
উত্তর: খ. ইমলকেসৈক কেইল
# সৈমের উিসপকটি পড় এর্বাং (222- 224 ৈাং) প্রমশ্নর উত্তর দ্াওঃ
কমলমজ্র সর্েক একাদ্র্ কশ্রসণর ক্লামি োৈুমের র্ারীসরক কাঠামো, আোর- আেরণ, নর্বসর্িয, গুৈাগুৈ, র্বযসিত্ব
এর্বাং কসম্পউর্ার সর্বজ্ঞামৈর প্র সু ি র্বযর্বহার কমর ককাৈ র্বযসি র্বা তামদ্র গ্রুপমক িৈািরণ পদ্ধসত সৈমে
আমলােৈা কমরৈ।
222. সর্েক ক সর্বেেটি আমলােৈা করমলৈ তামক কী র্বমল?
ক. Biometrics
খ. Bioinformatics
গ. Nanotechnology
ঘ. Genetic Engineering
উত্তর: খ. Bioinformatics
223. র্রীরর্বত্ত
ৃ র্বামোমেসেক্স কী সৈমে কাজ্ কমর?
ক. ৈযামৈা কর্কমৈালসজ্
খ. সে.এৈ.এ
গ. করার্বটিক
ঘ. িামোিাজ্্ াসর

উত্তর: খ. সে.এৈ.এ
224. সৈমের ককাৈটি প্রোণসভসত্তক র্ৈািকরণ পদ্ধসত?
ক. পািওোে্
খ. কোর্বাইল কফাৈ
গ. ৈাগসরকত্ব কাে্
ঘ. PIN
উত্তর: ঘ. PIN

