
বিবিএটিবি স্কুল এন্ড কললজ 

দশম শ্রেণির ১ম ণিশশষ প্রস্তুণিমূলক অ্যাসাইনশমন্ট-২০২১  

বিষয়ঃ তথ্য ও য োগোল োগ প্রযু্বি 

বিষয় যকোডঃ ১৫৪ 

িময়ঃ ২৫ বমবিট                                                                                       পূর্ ণমোিঃ২৫  

[বিঃদ্রঃ প্রবতটি প্রলের মোি ১] 

 

 ১। বিশ শতলক ইললকট্রবিলের বিকোলশর ির প্রথম যকোি যকোম্পোবি যমইিলেম কবম্পউটোর ততবর কলর ? 

২। শোিি ব্যিস্থোয় ও প্রবিয়োয় ইললকট্রবিক িো বডবজটোল িদ্ধবতর প্রলয়োগলক কী িলল? 

৩। যকোিটির কোরলর্ যেলশর িীমো আর বিলজর যেলশর মলে িীমোিদ্ধ যিই? 

৪। চোল ণি ব্যোলিলজর এিোবলটিকযোল ইবিিলক কোলজ লোগোলিোর জন্য যপ্রোগ্রোবমিং এর ধোরর্ো ততবর কলরি যক? 

৫। যিতো িণ্য যিলয় বিল িবরলশোধ করলল যিটোলক কী িলল? 

৬। যেিবুক চোলু হয়  কত িোলল? 

৭। বডবজট শব্দটির  অথ ণ কী? 

৮। যকোি আবিষ্কোরলকর আবিষ্কোলরর েলল আজলকর পৃবথিীলত ঘলর িলিই অবেলির কোজ করো িম্ভি হলে? 

৯। একুশ শতলকর িম্পে কী? 

১০। কত িোলল বিল যগটি অিোলরটিিং বিলেম ততবরর েোবয়ত্ব িোি? 

১১। তলথ্যর অিোে প্রিোহ ও জিগলর্র তথ্য অবধকোর বিবিত করোর জন্য বিবিন্ন যেলশ যকোিটি প্রর্ীত ও 

িোস্তিোবয়ত হলে? 

১২।  মোেোরলিোলড ণর িিংযি CMOS ব্যোটোবরটি কো ণক্ষমতো হোরোলল কী ঘলট? 

১৩। ই-যমইল এর যক্ষলে িোিওয়োড ণ যেবরবেলকশি ব্যিস্থো কী রকম? 

১৪।  তথ্য অবধকোর আইলির কত ধোরোয় ২০টি বিষয়লক এ আইলির আওতোমুি রোখো হলয়লে? 

১৫। বিবড, বডবিবড িো যিি ড্রোইি যথলক িেটওয়যোর ইিেল করলত যগলল যকোি যপ্রোগ্রোমটি প্রথলম চোলু হয়? 

১৬। িতণমোলি বিলে িোমোবজক য োগোল োগ মোেমগুললোর মলে যকোিটি িিলচলয় যিবশ জিবপ্রয়? 

১৭। কবম্পউটোর িচল ও গবতশীল রোখোর জন্য যকোি িেটওয়যোর মোলে মোলে ব্যিহোর করলত হলি? 

১৮। যকোিটি ব্যিহোলরর পূলি ণ িোইরোিমুি কলর যিয়োর েরকোর যিই? 

১৯।  Boot Disk Failure যকি যেখোয়? 

২০। অলিক যিবশ িিংখ্যক যিললর গুর্েল যরি বেলয় িম্পন্ন করো  োয় যকোিটির মোেলম? 

২১। অবেি িোটলি বিক করলল যকোি অিশিটি িোওয়ো  োলি? 

২২। ওয়োড ণ প্রলিিলর যলখোললবখ করোর জন্য বিবিন্ন েোইললর অক্ষরগুললোলক কী িলো হয়? 

২৩। িরীক্ষোর েলোেল প্রস্ত্তুলতর জন্য যকোি িেটওয়যোর ব্যিহোর করলত হয়? 

২৪। ডকুলমলে যকোলিো যটবিল য োগ করলত হলল যকোি ট্যোি ব্যিহোর করলত হয়? 

২৫। যকোি িেটওয়যোলরর মোেলম যলখোলক পুিবি ণন্যোি করো  োয়? 

 

 


