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Name___________________________________ Roll No. ________________
নিম্ননিনিত নির্বাচিধর্মী প্রশ্নসর্মূহ থেকে সঠিে উত্তরটিকে (√) নচহ্ন দ্বারা নির্বাচি েকরা:
1. েনিউটার নে?
a) থর্মোনিেযাি যন্ত্র
b) ইকিেট্রনিে যন্ত্র

c) ইকিক্ট্রকর্মোনিেযাি যন্ত্র
d) থোি যন্ত্রই িয়

2. 'েনিউটার' শব্দটি থোি ভাষা থেকে একসকে?
a) ইংকরজী
b) িযাটিি

c) গ্রীে
d) french

3. নিকচর থোি োজটি েনিউটার েকর িা?
a) সংগ্রহ
b) সংরক্ষণ

c) প্রকসনসং
d) নিকজর ততরী

4. নিকচর থোিটি েনিউটাকরর তর্নশষ্ট্য িয়?
a) দ্রুতগনত
b) নিভূব িতা

c) ক্লান্ত হওয়া
d) স্বয়ংনিয়তা

5. োকজর ধরণ ও প্রেৃ নতর উপর নভনত্ত েকর েনিউটার েতপ্রোর?
a) ২ প্রোর
c) ৪ প্রোর
b) ৩ প্রোর
d) ৫ প্রোর
6. নিনজটাি েনিউটার েতভাকগ নর্ভক্ত?
a) ২ ভাকগ
b) ৩ ভাকগ

c) ৪ ভাকগ
d) ৫ ভাকগ

7. েনিউটার প্রজন্মকে েয়টি ভাকগ ভাগ েরা যায়?
a) নতিটি
b) চারটি

c) পাাঁচটি
d) েয়টি

2 × 25= 50

8. পারসিাি েনিউটার নে নিকয় ততনর?
a) ট্রািনজস্টার নিকয় ততনর
b) আইনস নিকয় ততনর

c) র্মাইকিাপ্রকসসর নিকয় ততনর
d) ভযাকুয়ার্ম টিউর্ নিকয় ততনর

9. নিকচর থোিটি সর্মাজ জীর্কি েনিউটাকরর র্যর্হাকরর উিাহরণ?
a) ইন্টারকিট চযাটিং
c) যুদ্ধ পনরচািিা
b) নর্র্মাি চািিা
d) র্মহাোশ অনভযাি পনরচািিা
10. নিকচর থোি র্যর্হারটি আর্হাওয়া ও জির্ায়ুর জিয িয়?
a) সযাকটিাইকটর র্মাধযকর্ম আর্হাওয়ার
c) িিীর গনতপে পনরর্তব ি
পূর্াব ভাস থিওয়া
d) জির্ায়ুর পনরর্তব কির পূর্াব ভাস থিওয়া
b) নরেটার থেকি ভূ নর্মেি র্মাপা
11. র্মািারকর্ািব থোোয় সংযুক্ত োকে?
a) েনিউটাকর থেনসংকয়র নভতকর
b) থেনসংকয়র র্াইকর

c) র্মনিটকরর নভতকর
d) েীকর্াকিবর নভতকর

12. নিকচর থোিটি েীকর্াকিব োকে িা?
a) প্রকসসর
b) RAM

c) হািবনিে
d) নরচাজব র্যাটারী

13. এেটি ইউ.এস.নর্. থপাকটব েটি নিভাইস িাগাকিা যায়?
a) ১ টি
b) ২ টি

c) ১২৭ টি
d) ১৫৭ টি

14. থেন্দ্রীয় প্রনিয়ােরণ অংকশর েয়টি অংশ?
a) ২ টি
b) ৩ টি

c) ৪ টি
d) ৫ টি

15. নস.নপ.ইউ. এর েয়টি অংশ
a) ৪ টি
b) ৩ টি

c) ২ টি
d) ৫ টি

16. ১ র্াইট = েত নর্ট
a) ৪
b) ৩২

c) ১৬
d) ৮

17. িীকচর থোি নিভাইসটি ইিপুট ইউনিকটর অধীি?
a) েীকর্ািব
b) র্মনিটর

c) নপ্রন্টার
d) স্পীোর

18. িীকচর থোি নিভাইসটি আউটপুট ইউনিকটর অধীি?
a) েীকর্ািব
b) র্মাউস

c) নপ্রন্টার
d) র্মাইকিাক াি

19. েনিউটাকরর স্মৃনতকে েতভাকগ ভাগ েরা যায়?
a) ২ ভাকগ
b) ৩ ভাকগ

c) ৪ ভাকগ
d) ৫ ভাকগ

20. ইিপুট নিভাইস থেকে আগত সর্ তেয থোোয় জর্মা হয়?
a) হািবনিকে
c) RAM-এ
b) েযাশ থর্মকর্মানরকত
d) ROM-এ
21. ইন্টারিাি েযাশ থর্মকর্মানর থোোয় োকে?
a) হািবনিকের নভতকর
b) RAM-এর নভতকর

c) নস.নপ.ইউ. এর নভতকর
d) র্মািারকর্াকিবর নভতকর

22. সর্ থেকে উন্নত নপ্রন্ট হয় থোি নপ্রন্টাকর?
a) থিজার নপ্রন্টাকর
b) িট নপ্রন্টাকর

c) িাইি নপ্রন্টাকর
d) ইঙ্ককজট নপ্রন্টাকর

23. িীকচর থোিটি তেয প্রযুনক্তর পণয িয়?
a) েনিউটার
b) নপ্রন্টার

c) থর্মাকির্ম
d) ঘন়ি

24. ই-থর্মইকির র্মাধযকর্ম নেভাকর্ থর্মইি পাঠাকিা হয়?
a) গান়িকত েকর
b) র্মািুকষর দ্বারা

c) থেকির র্মাধযকর্ম
d) ইকিক্ট্রনিে র্মাধযকর্ম

25. েতসাি থেকে 'ইন্টারকিট' িার্মটি পনরনচত হকত শুরু েকর?
a) ১৯৭০ সাি থেকে
c) ১৯৯০ সাি থেকে
b) ১৯৮০ সাি থেকে
d) ২০০০ সাি থেকে
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