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এক কথায় উত্তর                          যে যকান া দশটি-১০X১=১০  

১।কম্পিউটারকক কয় ভাকে ভাে করা হয়?   
 

২। লোকো টাটকের আকৃম্পি লকমন?  
 

৩। ডস লেকক লেম্পরকয় আসকি লেকে ডকসর 
স্ক্রীকন কী ম্পেখকি হয়? 

 

৪। key-board কী কাকে েযেহার করা হয়? 
 
 

 

৫। লকান কমান্ড ম্পিকে েম্বা িাে স্ক্রীকন একস 
িাে টাকন?  

 
 

৬।ডস একটি কী ধরকনর সফ্ টওয়যার?  
 

৭। কম্পিউটাকর কয়টি প্রেকের কো েো 
হকয়কে? 

 

৮। Floppy-Disk  কি খ্রীস্টাকে,ককান ম্পেজ্ঞানী 
তিরী ককরন? 
 

 

৯।Operating system- এর একটি উিাহরণ 
িাও?  

 
 
 

১০।লটক্সট স্ক্রীকন লমাট কিগুম্পে োইন (করা) 
োকক? 
 

 

১১। RD-কমাকন্ডর অে কী?  
 
 

১২। মম্পনটকরর আকোক ম্পেন্দগুুম্পের নাম কী?  
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সত্য-মিথযা                                                যে যকান া দশটি-১০X১=১০  

১।ম্পেওম্পেম্পেক কম্পিউটার পমৃ্পেেীর প্রাচীনিম্ কম্পিউটার।  

২। লোকোকি Draw কমান্ড ম্পিকে স্ক্রীকন টাটে পাওয়া যায়।  

৩। ডকসর ফইে খেুকি লেকে টাইপ কমান্ড েযেহার করা হয়।   

৪। মাউকসর ম্পিনটি োটন োকক।  
 

৫। একই কাে োরোর করার েনয লোকোকি Repeat কমান্ড 
েযেহৃি হয়। 

 

৬। ডকসর কমান্ড গুম্পেকক চার ভাকে ভাে করা হয়।  

৭। সফটওয়যার এক ধরকনর িার। 
 

 

৮। লমনকেম কম্পিউটাকর একাম্পধক লোক একই সাকে েকস 
কাে করকি পাকর। 
 

 

৯। ডস পম্পরকেকে একটি লটক্সট ফাইেকক লসভ করকি হকে 
Ctrl+S োটন টিপকি হকে। 

 

১০। ডকস Aqua color ম্পিকি লেকে ডকসর স্ক্রীকন color 3ম্পেকখ 
Enter ম্পিকি হয়। 

 

১১।লোকোর টাটেকক েকুাকনার েনয PU   কমান্ড েযেহার 
করা হয়। 

 

১২। SS-কমান্ড ম্পিকে লোকোর স্ক্রীনকক ম্পেভক্ত করা যায়।  
 
 

 

শূণস্থা পূরণ                              যে যকান া দশটি-১০X১=১০  

১। ম্পেকেষক  ইম্পিন----------------খ্রীস্টাকে তিরী হয়। 

২। লোকোকি------------- কমান্ড ম্পিকে টাটেকক ডানম্পিকক ল ারাকনা যায়। 

৩। prompt-কমান্ড লেকক লেম্পরকয় আসার েনয ডকসর স্ক্রীকন-------------- ম্পেখকি হয়। 

৪। েন নযাম্পপয়ার----------------------লিকের লোক ম্পেকেন। 

৫। কম্পিউটাকরর-----------------লেন োকক। 

৬। সেকেকক লেেী েযেহৃি---------------Impact Printer. 

৭। ---------------------কমান্ড ম্পিকে েম্পে স্কীকনর োইকর চকে যায়। 
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৮। ড্রম্পয়িং লমাকড স্কীকনর উচ্চিা----------- ও চওড়ায়--------------। 

৯। -----------কমান্ড টাটেকক আোর ম্পফম্পরকয় আনার ম্পনকিে লিয়। 

১০। একটি ম্পডকস্কর সমস্ত ফাইেকক অনয একটি ম্পডকস্ক কম্পপ করকি হকে --------------- 

 কমান্ড ম্পিকি হয়। 

১১। কম্পিউটার ম্পসকস্টম লপ্রাগ্রাম গুম্পেকক লমন লমমরীকি লোড হোর প্রম্পিয়াকক --------
---- েো হয়। 

১২। েিমাকন   ------------ প্রকাকরর ডস লিখা যায়।  

 

সঠিক উওর লেেঁকে ম্পনকয় লেকখা                               লয লকাকনা পােঁচটি-৫x১=৫ 

১। I.C-এর পকুরা কো হে-(ইন্টার নযাোনাে সারম্পকট/ইম্পন্টকগ্রকটড সারম্পকট)। 

২। েযাপটপ হে-(ম্পমম্পন/মাইকিা) কম্পিউটাকরর উিাহরণ। 

৩। লোকো  আম্পেষ্কার ককরন-( ম্পিকফাড লেরী/ লসমরু লপপাট/ ম্পেেম্পনে)। 

৪। লোকোর প্রিট হে- (?/=/LOGO/CS)। 

৫। SETBG 1 কমান্ড ম্পিকে লোকোকি স্ক্রীকনর রিং হকে-( রয়াে ব্লু/  নোে/কস্টন ব্লু/পযাকরাট 
গ্রীন)। 

৬। ডকসর ফুেস্ক্রীন করা হয়-(ALT+ENTER/SHIFT+ENTER/CTRL+ENTER)। 

৭। DOS-এ লকাকনা DIRECTORY লি প্রকেে করকি লেকে কী কমান্ড েযেহার করা হয়-
(RD/MD/CD)। 

নীকচর অক্ষরগুম্পেকক গুম্পেকয় সঠিক োনানটি লেকখা                   লয লকাকনা পােঁচটি-৫x১=৫ 

1. UEMSO- 

2. ERSAPKE- 

3. YITSOCKJ- 

4. MOREVE- 

5. PTMOPR- 

6. EPTAER- 

IYCLM



5 
 

FULL FORM                                                                          যে যকান া দশটি-১০X১=১০ 

.VDU- 

 DOS- 

 LOGO- 

ROM- 

FD- 

OMR- 

CS- 

CPU- 

 PE- 
MD 

CD- 

 RD- 

 

অম্পিসিংম্পক্ষপ্ত প্রশ্ন                                            লয লকাকনা পােঁচটি-৫x২=১০   

১। কম্পিউটাকরর িটুি েযেহার লেকখা? 

২। লমমরী কয় প্রকার ও কী কী? 

৩। ডস কাকক েকে? 

৪। OPERATING SYSTEM-এর িটুি কাে লেকখা? 

৫। লটক্সট স্ক্রীন কাকক েকে? 

৬। প্রকৃি টাটকের আকার কী রূপ? 

৭। BYE-কমাকন্ডর কাে লেকখা? 

 

সিংম্পক্ষপ্ত প্রশ্ন                                                       লয লকাকনা িটুি-৫x২=১০                 

১। কম্পিউটাকরর প্রেেগুম্পে েযাখযা কর? 

২। DOS- এ FILENAME দেওয়ার ম্পনয়ম গুম্পে লেখ? 

৩।PDওPU কমাকন্ডর মকধয পােকয লেখ? 

৪। RAMও ROM কমাকন্ডর মকধয পােকয লেখ? 
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