
প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা 

অষ্টম শ্রেতি 

তিষয়ঃ িথ্য ও শ্র াগায াগ প্রযুতি ( ১ম ও ৩য় অধ্যায়) 

         পূি ণমানঃ ৫x২=১০                                                                               সময়ঃ ৩০তমতনট 

 

তনযের সংতক্ষপ্ত প্রশ্নগুযলার উত্তর দাওঃ                                                                                        

১। গযিষিাযক্ষযে িথ্য ও শ্র াগায াগ প্রযুতির ভূতমকা ব্যাখ্যা কর। 

২। কতিউটার ভাইরাস কী? কতিউটার ভাইরাযস আক্রান্ত হওয়ার লক্ষি কী কী? 

 

 

প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা 

অষ্টম শ্রেতি 

তিষয়ঃ িথ্য ও শ্র াগায াগ প্রযুতি ( ১ম ও ৩য় অধ্যায়) 

         পূি ণমানঃ ১৫                                                                                        সময়ঃ ১৫ তমতনট 

[ ননব্যণতিক প্রযশ্নর উত্তর দাও। প্রতি প্রযশ্নর মান সমান। ]  

 

১। শ্রকান ওযয়িসাইট গুযলা ঘযর িযস আযয়র সুয াগ সৃতষ্ট কযর তদযয়যে? 

i. ওযেক্স   

ii. তিল্যান্সার   

iii.ইল্যান্স 

তনযের শ্রকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii           খ)i ও iii           গ)ii ও iiii        ঘ) i, ii ও iii 

২। িাংলাযদশ সরকাযরর জািীয় ওযয়িসাইট শ্রপাট ণাল শ্রকানটি? 

ক) www.bangladesh.info.gov  খ)www.bangladesh.gov.bd  

গ)www.bangladesh.com.bd     ঘ) www.bangladesh.gov.com 

৩। EPOS এর পূি ণরূপ কী? 

ক)E point of sale    খ)Electronic point of sale  

গ)Electric point of sale   ঘ) Emergency point of sale  

৪। িিণমাযন শ্রদযশর সি শ্রেযক িড় প্রযুতি তিষয়ক শ্রকািাতন শ্রকানটি? 

ক)প্রান শ্রকািাতন                     খ) শ্রিঙ্গল শ্রকািাতন    গ) কতিউটার শ্রকািাতন            ঘ) শ্রমািাইল শ্রকািাতন 

৫। শ্রকান প্রযুতির সাহাযে ২৪ ঘণ্টা গ্রাহযকর প্রযশ্নর জিাি শ্রদয়া  ায়? 

ক) স্বয়ংতক্রয় শ্ররািট              খ)শ্রমািাইল  গ)স্বয়ংতক্রয় ইন্টাযরতিভ ভযয়স প্রযুতি  ঘ) স্বয়ংতক্রয় মতনটতরং পদ্ধতি 

৬। তনযের শ্রকানটি তভন্ন পদ্ধতির উদাহরি? 

ক)শ্ররতেও    খ)টিতভ     গ)সংিাদপে    ঘ)শ্রমািাইল 

৭। অনলাইযন জতমজমার িথ্য সংগ্রযহর পদ্ধতিযক তক িযল? 

ক)ই- পুতজণ      খ)ই-পে ণা      গ)ই-গভযাযন ণন্স      ঘ) ই-কমাস ণ 

 

 

 



৮। ইন্টারযনট ব্যি হাযর শ্র  উপাদান গুযলা দরকার- 

i.কতিউটার 

ii.মযেম 

iii.ইন্টারযনট সংয াগ 

তনযের শ্রকানটি সঠিক? 

ক) i ও ii            খ)i ও iii           গ)ii ও iiii         ঘ) i, ii ও iii 

৯। োটাযিজ শ্রকাোয় জমা োযক? 

ক) কতিউটাযর    খ) মযেযম     গ)সুইযে     ঘ)হাযি 

১০।এতেকযাল হযাকার হযলা- 

ক)ব্লাক হযাট হযাকার    খ) শ্রহায়াইট হযাট হযাকার   গ)ব্লু হযাট হযাকার    ঘ)শ্রগ্র হযাট হযাকার 

১১।তনযের শ্রকানটি পাসওয়াে ণ তহযসযি শ্রিতশ ভাল হযি? 

ক) Eight12    খ) 13_EighT03    গ) EIGHT   ঘ)eight 

১২। ইন্টারযনযট মানুষ ও শ্ররািট শ্রক আলাদা কযর শ্রিাধগম্য করার পদ্ধতি শ্রকানটি? 

ক) captic     খ)capta     গ)captch     ঘ)captcha 

১৩। ফায়ারওয়াল কী 

ক)রাউটার    খ)শ্রনটওয়াকণ   গ)তনরাপত্তা কমী   ঘ) শ্রনটওয়াযকণর জন্য নিতর তনরাপত্তা শ্রদয়াল 

১৪। িথ্য ও শ্র াগায াগ প্রযুতি আইন ২০০৬ অনুসাযর হযাতকং এর জন্য কি িেযরর কারাদণ্ড শ্রদয়ার তিধান রযয়যে? 

ক) ৩-৫      খ) ৫-৭      গ) ৩-৭      ঘ) ৭-৯ 

১৫। ব্যািহারকারীর কতিউটাযর রতক্ষি িথ্য চুতর কযর শ্রকানটি? 

ক)োটাযিজ     খ)ফায়ারওয়াল    গ)ম্যালওয়ার     ঘ) শ্রকানটিই না  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


