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উচ্চ মাধ্যমমক মর্ডান কমিউটার অ্যামিককশন সাকেশন 
 

Part - A (Marks-35) 

 

(1) মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও (মিকল্প প্রশ্নগুমির িক্ষনীয়)            7x4= 28 

 

1. (a) তথ্য প্রপ্ররকের অ্মিমুি অ্নুসাকর প্রধ্ান মতনপ্রকার Network Communication এর 
িেডনা দাও। (b) Modem এর পুকরা কথ্ামট প্রিকিা। অ্থ্িা  (a) MS Excel Formula 
Function এর মকধ্য পাথ্ডকয প্রিকিা। (b) MS Excel Now Function মটর নাম প্রিকিা। (c) 
Relative Cell Reference কাকক িকি? উদাহরে দাও। (2) (a) MS Excel এ প্রকাকনা 
Worksheet এর Row Height কীিাকি পমরিতডন করা হয়? (b) A প্রথ্কক Anp এর মকধ্য 
সংিযাগুমিকক Ascending Order এ সাোকনার ধ্াপগুমি প্রিকিা। (c) MS Excel এ একমট 
Worksheet এ দুমট Cell merge করার ধ্াপগুমি প্রিকিা। অ্থ্িা (a) Serial Parallel 
communica tion এর মতনমট পাথ্ডকয প্রিকিা। (b) সংকক্ষকপ িেডনা দাও- Switch / 
Modem/ Infrared (3) (a) একমট Full subractor এর Logic-Circuit মট অ্ঙ্কন ককর 
প্রদিাও। (b) Half adder Full adder এর মকধ্য পাথ্ডকয প্রিকিা (c) একমট 2:4 decoder 
এর truth table মট প্রিকিা। অ্থ্িা (a) STP ও UTP এর পাথ্ডকয প্রিকিা। (b) Serial data 
Transmission এর দুমট সুমিধ্া উকেি ককরা। (c) সংকক্ষকপ প্রিকিা Rouler / Bridge (4) 
(a) Count if function এর Syntax প্রিকিা ও Round Function এর কাে প্রিকিা। (b) 
Goal Seek কী? (c) Excel sheet এর data গুমি Filter করার step গুকিা প্রিকিা। অ্থ্িা 
(a) HTML Code এর মতনমট প্রধ্ান tag এর নাম এিং কাকের িেডনা ককরা। (a) Web 
page কী? ইহার কমট অ্ংশ ও মকমক? (c) Encoder Decoder এর পাথ্ডকয প্রিকিা। 
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Part-B   (Marks-42) 1x24=24 

(1) সমিক উত্তরমট প্রিকে নাও (সকি প্রশ্ন আিমশযক) : (5) (1) Email এর "cc" মিমশষ্ট গুমি 
িঝায় -   (a) Clone copy (b) Carbon copy (c) Cut Copy (d) Contact Copy 

(2)প্রকান ধ্রকনর  transmission এ start bit ও stop bit িযািহার হয়? (a) 
Synchronous (b) Parallel (c) Asynchronous (d) catarie 

(3) প্রকান topology-প্রত point-to point connection িযািহার হয়? (a) Star (b) Ring 
(c) Tree (d) 

(4) HTML এ প্রকাকনা text-প্রক চিমান করার েনয নীকচর প্রকান্ tag মট িযিহৃত হয়। (a) 
<P> (b) <MQ> (c) <Marquee> (d) <Move> 

(5) HTML Heading tag পাওয়া যায়? (a) 4 (b) 6 (c) 5 (d) 2 

(6) প্রকান্ Media এর মধ্য মনকয় Data, আকিাক সংকককতর রূকপ স্থানান্তমরত হয়? (a) STP 
(b) Co-axial cable (c) Fiber Optic Cable (d) সিগুমি 

(7) প্রকান্মট Empty Tag এর (a) <B> (b) <HR> (c) <I> (d) <title> 

(8) Class 'C' IP ad dress & Net ID এর েনয কমট Octet থ্াকক? (a) 3 (b) 1 (c) 32 
(d) 4 

(9) প্রকান device মট সাধ্ারে LAN প্রক extend করকত িযিহার করা হয়? (a) Bridge (b) 
Router (c) Repeater (d) Switch 

(10) HTML Web Page Title ? (a) Head (b) Body (c) A C (d) প্রকানমটই নয়। 

(11) au এই domain মট প্রকান প্রদকশর েনয িযিহৃত হয়? (a) Italy (b) America (c) 
Australia (d) Japan 

(12) G HTML code extension fc save?- (a).html (b) .html (c) htl (d) hml (13) 
Class C type IP Address network ID 3 av fefe bit (a) 011 (b) 001 (c) 110 (d) 
111 

(14) Data transmission speed atta GO GR 42 - (a) bytes per second (b) baud 
(c) Hertz (d) A, B উিয়ই। 
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(15) প্রকাকনা text প্রক bold করার েনয নীকচর প্রকান HTML Tag(a) <B> (b) <BOLD> 
(c) A, Bk (d) প্রকাকনামটই নয়। 

(16) MS Excel এ মনম্নমিমিত প্রকান্ group এর সাহাকযয ell border ? (a) Font (b) 
Style (c) Alignment (d) Cell 

(17) f Work book by default of work sheet ?-(a) 2 (b) 5 (c) 3 (d) 8 fo 

(18) MS excel এ Auto fill option মট থ্াকক Ribon এ- (a) Home (b) Data (c) 
Page Layout (d) C-G 

(19) প্রকানমট – Statiscal function? (A) COUNTIF (B) COUNT (C) MAX (d) 

(20) Spreadsheet এর পাাঁচতন row এিং প্রশষতম Column cell address fz4?- (a) 15 
(b) J5 (c) E5 (0) D10 

(21) MS Excel এ Worksheet এর data diagram এ রূপান্তমরত করাকক িিা 231-(a) 
Form (b) Chart (c) Picture (d) Table 

(22) Token Topology (a) Bus (b) Ring (c) Star (d) Tree 

উত্তরঃ (a) 5 (b) 32 (c) 4 (d) 2 (1) b (2) c (3) d (4) a (5) b (6) c (7) b (8) a (9) 
a (10)a (11) c (12) a (13) d (14) d (15) a (16) d (17) c (18) c (19) d (20) c 
(21) b (22) b 

 

(2) মনম্নমিমিত প্রশ্নগুমির উত্তর দাও (মিকল্প প্রশ্নগুমি িক্ষনীয়): 1x18 = 18 

(1) HTML এ Tag ক প্রকার ও কী কী? / Meta data িিকত কী প্রিাঝ? (2) MS Excel 
এ Auto Sum কাকক িকি?/ Active Hub কাকক িকি? (3) URL এর গিনমট প্রিকিা / 
ISDN এর পূেডরূপ প্রিকিা। (4) DBA এর দুমট কাে প্রিকিা / Schema R? (5) Telnet / 
www.45 (6) Dala Diction ary কাকক িকি? / দুমট NOS এর নাম প্রিকিা। (7) Basic 
Logic Gate িযিহার ককর Xor gate ততরী ককরা। (8) Multiplexer এর Input Line ও 
Selectionline এর সংিযার সিকড মনরূপন ককরা/ Decoder কী? (9) Decimal to 
Binary Encoder & Output line al? / Fire wall? (10) E-mail ID কমট অ্ংশ ও কী 
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কী? / Bus topology র দুমট তিমশষ্টয প্রিকিা। (11) Fepeater এর কাে কী? / Band 
rate কাকক িকি? (12) Computer virus িিকত কী প্রিাঝ? Autofill? (13) MS Excel 4 
IF function a Syntax ft C1 (14) MS Excel এ 10, 20 এিং 30 এই মতনমট মাকনর 
গড় মনেডয় ককর Syntax মট (15) MS Excel 2007 last column 3 address (16) Cell 
1' formatting কাকক িকি? (17) www. এর একমট কাে প্রিকিা। দুমট Search Engine 
এর নাম প্রিকিা। (18) HTML document এর প্রধ্ান Section কী কী? / Channel 
copacity িিকত কী প্রিাঝ? 
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