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আইমিমে কুইজ রমিট ামিিার রশ্ন মিটেষণ
ন্যাশনাল হাইস্কুল প্রাগ্রাম িং রমিট ামিিা ২০২০-এর আইমিমে কুইজ রমিট ামিিায় কযাোিমর মছটলা দুইমে। জুমনয়র
কযাোিমর ও মিমনয়র কযাোিমর। জুমনয়র কযাোিমরটি অিংশ প্নয় ৬ষ্ঠ-৯ প্েমণর মশক্ষার্বীরা, মিমনয়র কযাোিমরটি অিংশ
প্নয় ১০ -১২শ প্েমণ ও পমলটেকমনক ইন্সমেমেউটের ১ -৪র্ব প্িম স্টাটরর মশক্ষার্বীরা। এই রমিট ামিিায় মশক্ষার্বীটের
আইমিমে িিংক্রান্ত রটশ্নর উত্তর মেটি হয়।

রমিট ামিিার ধাপি হ
ূ
রমিট ামিিামে চারমে ধাটপ অনুমষ্ঠি হয়। রমিমে িিবটশষ ধাপ, ফাইনাল রাউটডের প্িরাটেরটক মিজয়ী প্ াষণা করা হয়।
ধাপগুটলা মছটলা িম্পটকব মনটচ িটক্ষটপ প্লখ্া হটলা।

রস্তুমি পিব
কুইটজ অিংশগ্রহটণর জন্য মনিন্ধন করার পটরই মশক্ষার্বীরা াটি কুইটজর মিষয়িস্তু, মিটলিাি, কুইজ প্ল্যােফ ব ইিযামের
িটে পমরমচি হটি পাটর, প্িজন্য একমে রস্তুমি কুইজ আটয়াজন করা হয়। এই রস্তুমি কুইটজ মনিন্ধন করা প্ প্কান
মশক্ষার্বী প্ প্কান ি য় অিংশ মনটি পাটর। মশক্ষার্বী সুমিধা ি ি য় কুইজ প্ল্যােফট ব িার আইমেটি ঢুটক এই পটিবর
পরীক্ষামে মেটি পাটর। এই পটিব রমি কযাোিমরটি রটিযক মশক্ষার্বীর জন্য রশ্ন মছটলা ২০ মে কটর।

ক রমিট ামিিা
িাছাই পটিবর পূটিব একমে ক রমিট ামিিার আটয়াজন করা হয়। এই ক রমিট ামিিামে িাছাই পিব এিিং ফাইনাল
পটিবর অনুরূপ মছটলা। অর্বাৎ একজন মশক্ষার্বীটক মনমেবষ্ট ি টয় কুইজ প্ল্যােফট ব লি ইন কটর ৩০ ম মনটের টধয
রশ্নগুটলার উত্তর রোন করটি হয়। এই পটিব রমি কযাোিমরটি রটিযক মশক্ষার্বীর জন্য রশ্ন মছটলা ২৫ মে কটর।

িাছাই পিব
ক রমিট ামিিার পটর অনুমষ্ঠি হয় িাছাই পিব। িাছাই পিবমেও মছটলা ৩০ ম মনটের একমে পিব। ক রমিট ামিিা
ঐমিক হটলও ফাইনাল পটিব অিংশগ্রহণকারী িকল মশক্ষার্বীটক ক রমিট ামিিায় অিংশ মনটি হয়। এই পটিব রমি
কযাোিমরটি রটিযক মশক্ষার্বীর জন্য রশ্ন মছটলা ৩০ মে কটর।

ফাইনাল পিব
িাছাই পটিবর মশক্ষার্বীরা উত্তীণব হয় ফাইনাল পটিব, এই পটিবর মশক্ষার্বীরা িিবটশষ রমিট ামিিায় অিংশ প্নয়। এই পটিবর
প্িরাটেরটকই মিজয়ী প্ াষণা কটর পুরস্কার রোন করা হয়। এই পটিবর পরীক্ষার ি য় মছটলা ৩০ ম মনে, এিিং রমি
মশক্ষার্বীর জন্য রশ্ন মছটলা ৩৫ মে।

রটশ্নর ভাষা
রটিযক পটিবর রমিট ামিিার িকল রশ্ন িািংলা ও ইিংটরমজ উভয় ভাষাটি প্েওয়া মছটলা। অিংশ প্নওয়া মশক্ষার্বী
রটয়াজন ি প্ প্কান ভাষায় রশ্ন প্েটখ্ উত্তর মেটি সুট াি পায়।

রশ্ন পদ্ধমি
রমিমে পটিব দুই ধরটনর রশ্ন করা হয়।
১. িহুমনিবাচনী রশ্ন
২. িিংখ্যায় উত্তটরর রশ্ন।
িহুমনিবাচনী রটশ্ন রমিমে রটশ্ন ৩-৫ মে উত্তটরর ধয হটি মশক্ষার্বীটের িিটচটয় িমিক উত্তরমে মনিবাচন করটি হয়। একই
িটে মকছু রশ্ন মছটলা প্ গুটলার উত্তর একমে িিংখ্যা। কুইজ প্ল্যােফট ব রটশ্নর পাটশই মনধবামরি িটে ওই িিংখ্যামে মলখ্টি
হয়।

ল
ূ যায়ন পদ্ধমি
রমিমে রটশ্নর উত্তটরর জন্য ি ান নম্বর িরাদ্দ মছটলা। প্কান ভুল উত্তটরর জন্য প্কান নম্বর কাাঁো হয়মন। রস্তুমি পিব ও ক
রমিট ামিিার প্কান ল
ূ যায়ন করা হয়মন। শুধু িাছাই পিব ও ফাইনাল পটিবর ূলায়ন করা হয়।

রটশ্নর মিষয় ও মিটলিাি
জািীয় পািযপুস্তক প্িাটেবর অনুট ামেি িিংমেষ্ট প্েণীর পািযক্র অনুিরণ কটর রশ্ন তিমর করা হয়। িটি িি রশ্ন পািযক্র
প্র্টকই প্েওয়া হয়মন।
রশ্নগুটলার টধয কটয়ক ধরটনর রশ্ন প্েওয়া হয়। মকছু রশ্ন মছটলা এ ন প্ গুটলা মশক্ষার্বীরা িরািমর জানা মিষয় প্র্টকই
উত্তর করটি পারটি। আিার মকছু রশ্ন মছটলা প্ গুটলা উত্তর মেটি িামণমিক ি স্যা ি াধান করটি হটি। মকছু মিষয়
মছটলা প্ গুটলার িমিক উত্তর ইডোরটনটে িাচব কটর প্ির করটি হয়। মশক্ষার্বীটের উৎিাহ মেটি রমি পটিবই প্ছাে প্ছাে
এক িা একামধক প্রাগ্রাম িং ি স্যাও প্েওয়া হয়।
আইমিমে মিষটয় িটচিন একজন মশক্ষার্বীর প্ মিষয়গুটলা জানা উমচি এ ন রায় িি মিষটয়ই কুইটজ রশ্ন মছটলা।
রশ্নগুটলার মিষয়গুটলা মছটলা,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

প্রাগ্রাম িং িিংক্রান্ত ি স্যা
প্রাগ্রাম িং লযােুটয়জ িিংক্রান্ত ি স্যা
কমম্পউোটরর ইমিহাি
িামণমিক ি স্যা
প্নেওয়ামকবিং িিংক্রান্ত মিষয়
ওয়ার্ল্ব ওয়াইে ওটয়ি
িা ামজক প্ ািাট াি াধয , লামনবিং ওটয়িিাইে ও ব্লি
আমেবমফমশয়াল ইটডেমলটজন্স ও প্ মশন লামনবিং
প্কায়াডো কমম্পউমেিং
হােবওয়ার-িফেওয়যার
মেমজোল িািংলাটেশ, মেমজোল মেভাইি
ইডোরটনে অি মর্িংি (আইওমে)
প্ ািাট াি র ুমি (প্ ািাইল-প্েমলটফান-প্েমলগ্রা -ফযাে-স্যাটেলাইে)
ক্লাউে কমম্পউমেিং
অন্যান্য

রশ্ন প্িে
প্ টহিু কুইজ রমিট ামিিামে অনলাইটন অনুমষ্ঠি হয় িাই মশক্ষার্বীটের জন্য অটনকগুটলা প্িে তিমর করা হয়। একমে
উেহারণ মেটয় মিষয়মে িহটজ প্িাঝাটনা প্ টি পাটর। এখ্াটন আ রা উেহারণ মহটিটি জুমনয়র কযাোিমরর ফাইনাল
পটিবর ৮ নম্বর রশ্নমে প্েখ্টিা। ৮ নম্বর রটশ্ন আিটল ৩ মে রশ্ন মছটলা। (এখ্াটন শুধু রশ্নমেে এওয়া হটলা, অপশনগুল
প্েওয়া হয় নাই)।
•

মভমেও ফাইল এর এেটেনশন প্কানমে?

•

এটেল ফাইল এর এেটেনশন প্কানমে?

•

ছমি ফাইল এর এেটেনশন প্কানমে?

একই ধরটনর এই রশ্নগুটলা প্র্টক তেিচয়টনর মভমত্তটি এটকক জন মশক্ষার্বী এক একমে রশ্ন প্পটয়টছ। এভাটি রায় িি
রটশ্নরই মিকল্প মিন চারমে রশ্ন মছটলা। এটি কটর মশক্ষার্বীরা মিমভন্ন ধরটনর কম টনশটনর রশ্ন প্িে প্পটয়টছ। একামধক
মশক্ষার্বী একই িটে িটি পরীক্ষা মেটল একই রশ্ন কটয়কমে াত্র প্পটয়টছ। প্িমশরভাি রশ্নই মছটলা আলাো। এটি কটর
মশক্ষার্বীটের িমিক প্ ধার াচাই হটয়টছ। িটি এইভাটি রশ্ন প্িে করার ি য় প্চষ্টা করা হটয়টছ একই নম্বটর র্াকা
একামধক রশ্ন াটি একই ধরটনর কমিন হয়।
মরটপাটেবর িটে িিং ুি রশ্নগুটলাটি প্েখ্া াটি একই াটনর রশ্নগুটলা একই নম্ব মেটয় প্েওয়া আটছ। অর্বাৎ, একো
প্িটে রশ্ন ২০ ো হটলও প্ াে রশ্ন িিং ুমিটি ২০মের চাইটি অটনক প্িমশ।

রশ্ন িিংখ্যা
রমি পটিব রশ্নিিংখ্যা িাড়াটনা হটয়মছটলা। উটেখ্য, রমি পটিব উভয় কযাোিমরর জন্যই ি ান িিংখ্যক রশ্ন মছটলা। মনটচর
গ্রাটফ িযাপারমে িুটল ধরা হটলা।

সেযকন্ডোতি কযোটোিতি
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ফোইনোল পর্ব

সমোট প্রশ্ন

াটি রস্তুমি পটিব ২০ মে এিিং

ক রমিট ামিিায় ২৫ মে রশ্ন মছটলা। এই দুই

রমিট ামিিার প্ টহিু প্কান ূলযায়ন হটি না িাই িিাইটক একই রশ্ন প্েওয়া হয়। মকন্তু পটরর দুই পটিব প্ টহিু ল
ূ ায়ন

হটয়টছ, িাই িাছাই পটিব ১৭ মে ও ফাইনাল পটিব ১৭ প্িমশ রশ্ন মছটলা, প্ গুটলা মিমভন্ন মশক্ষার্বী মিমভন্নভাটি প্পটয়টছ।
িটি িি মশক্ষার্বীই প্ াে ি ান িিংখ্যক রশ্ন প্পটয়টছ।
একই মিষয় পরীলমক্ষি হটি মনটচর জুমনয়টরর রশ্ন িিংখ্যায়।
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Selection Round Senior Category Questions
No

Question

Answer

PAN, LAN, MAN, WAN - এগুমল মক? (PAN, LAN, MAN, WAN- What are these?)
1

a. কমম্পউোর প্নেওয়াকব (Computer Network)
b. কমম্পউোর িফেওয়যার (Computer Software)

A

c. কমম্পউোর প্রাগ্রা (Computer Programme)
িিববিহৎ এলাকা জুটড় প্কান প্নেওয়াকবমে তিমর হয়? (What sort of network is used to cover the largest
area?)
1

a. MAN (MAN)
b. LAN (LAN)

D

c. PAN (PAN)
d. WAN (WAN)
মভমপএন িামভবিমেটি প্কান ধরটণর রটোকল িযািহার করা হয়? (What types of protocols are used in
VPNs?)
2

a. Network protocols (Network protocols)
b. Tunnelling protocols (Tunnelling protocols)

D

c. Mailing protocols (Mailing protocols)
d. (Application level protocols)
http://www.shikkhok.org ওটয়িিাইে মিকানামের প্কান অিংশটক প্রােকল িটল? (What part of the web
address http://www.shikkhok.org is called protocol?)
3

a. http:// (http://)

A

b. www (www)
c. org (org)
ওটয়ি মলিংক মলখ্টি https:// প্কন িযিহার করটি? (Why would you use https:// to write down a web
link?)
3

a. ব্রাউজার মলিংক প্িাঝায় (To denote a browser link)

B

b. এনমক্রপটেে ির্য আোন-রোন হয় (To get encrypted information)
c. কুমকজ িিংরক্ষটণর জন্য (To keep on Cookies)
প্

লা একমে স্মােব প্ফান মকটনটছ। িার মিন এর তে ব 4 unit, রস্থ 3 unit। িার মিন মে আিটল কি ইউমনে

এর? (Meghla bought a Smartphone which length is 4 units and breadth is 3 units. What is
the size of the screen?)
4

a. 3 units (3 units)

C

b. 4 units (4 units)
c. 5 units (5 units)
d. 6 units (6 units)
আই প্িজ ের্যাকার প্কান ধরটনর ন্ত্র? (What type of device is an "Eye Gaze Tracker"?)
a. মভমেও ইনপুে মেভাইি (Video Input Device)
5

b. মভমেও আউেপুে মেভাইি (Vedio Output Device)

A

c. স্কযানার (Scanner)
d. মরডোর (Printer)
6

চার অিংটকর একমে ধনাত্মক েশম ক িিংখ্যাটক িাইনারীটি রকাশ করটি িটিবাচ্চ কটিা মিে প্ ট ারী লািটি?

14

No

Question

Answer

(How many bits will be needed at most to represent a decimal number of 4 digits in
binary?))

6

পাাঁচ অিংটকর একমে ধনাত্মক েশম ক িিংখ্যাটক িাইনারীটি রকাশ করটি িটিবাচ্চ কটিা মিে প্ ট ারী লািটি?
(How many bits will be needed at most to represent a decimal number of 5 digits in
binary?)

17

void func(int n){
if(n==1) return 1;
else return func(n-1)*n;
}
উপটরর ফািংশনমেটি কী ভুল রটয়টছ? (void func(int n){
7

if(n==1) return 1;
else return func(n-1)*n;

C

}
What is the error of the above-mentioned function?)
a. ফািংশটনর োইটপ (Function Type)
b. ফািংশটনর return প্স্টেট টডে (Return statement)
c. ভুল প্নই (no error)
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(){
double a;
printf(“%lf\n”,pow(a,2);
return 0;
}
উপটরর প্কােমের আউেপুে কী হটি? (#include <stdio.h>
8

#include <math.h>
int main(){

C

double a;
printf(“%lf\n”,pow(a,2);
return 0;
}
What will be the output of the code?)
a. 25 (25)
b. 25 (25)
c. 25.0000001 (25.0000001)
(=+x এিিং x++ এর টধয পার্বকয কী?)(What is the difference between ++x and x++?)
9

a. (=++x হটি মর ইনমক্রট ডে) ((=++x is pre-increment))
b. x++ হটি প্পাস্ট ইনমক্রট ডে (x++ is post-increment)

C

No

Question

Answer

c. দু’প্োই িমিক (Both correct)
10 “G” এর ASCII ভযালু কি? (What is the ASCII Value of “G”?)

71

10 “F” এর ASCII ভযালু কি? (What is the ASCII Value of “F”?)

70

10 “g” এর ASCII ভযালু কি? (What is the ASCII Value of “g”?)

103

10 “n” এর ASCII ভযালু কি? (What is the ASCII Value of “n”?)

110

10 “P” এর ASCII ভযালু কি? (What is the ASCII Value of “P”?)

80

10 “q” এর ASCII ভযালু কি? (What is the ASCII Value of “q”?)

113

িুম প্িা ার মলনাে অপাটরমেিং মিটস্টট র কমম্পউোটর প্কান এমপ্ল্টকশন িযািহার কটর C++ প্কাে কম্পাইল
করটি? (You are using Linux. What you should use to compile C++ codes?)
a. মভজুয়াল প্িমিক (Visual basic)
11 b. োটিবা মি (Turbo C)
c. োম বনাল (Terminal)
d. প্জমেটক (JDK)
e. একমলপ্স (Eclipse)
প্রাগ্রাম িং করার ি য় Return type মক Return কটর? (What is returned by the Return statement
while programming?)
a. ভযালু (Value)
12 b. ভযামরটয়িল (Variable)

A

c. প্ র্ে (Method)
d. ফািংশন (Function)
e. োো (Data)
প্োট ইন প্ন মক? (What is Domain name?)
a. ওটয়ি প্পইটজর না (Web page’s name)
13 b. আইমপ এটেটির অনুিাে (Translation of IP Address)

B

c. ক্লাটয়ডে কমম্পউোটরর না (Client Computers name)
d. ওটয়ি প্হা প্পজ (Web Home Page)
প্োট ইন প্ন রকাশ করা হয় প্কানমের াধযট ? (Which one is expressed through Domain name?)
a. html (html)
13

b. Host Name (Host Name)
c. URL (URL)

C

d. http (http)
e. https (https)
scanf(“%d %f %c”, &a, &b, &c); a, b ও c এর ান র্াক্রট প্কানমে িমিক? (scanf(“%d %f %c”,
&a, &b, &c); What the actual value of a, b and c can be?)
a. 3, 3, 3, (3, 3, 3,)
14 b. 1.0, 3, 2.5 (1.0, 3, 2.5)

A

c. 1.1, 3, a (1.1, 3, a)
d. 3.0, 3.0, 3.0 (3.0, 3.0, 3.0)
e. 3.0, 3, 3 (3.0, 3, 3)
15 AND এিিং NOT প্িইে ম টল প্কান প্িইে হয়? (Which gate is the joint of AND and NOT gate?)

E

No

Question

Answer

a. NOR (NOR)
b. OR (OR)
c. X-OR (X-OR)
d. X-NOR (X-NOR)
e. NAND (NAND)
15

(C AND D) OR (NOT(A OR B)) = Q, মে A=1, B=1, C=0 এিিং D=1 হয়, িাহটল Q এর ান কি?
((C AND D) OR (NOT(A OR B)) = Q, If A=1, B=1, C=0 and D=1, what does Q equal?)

16 IP Address (IPV4) কি মিটের হয়? (How many bits are in IP Address (IPV4)?)
ইট টজর উৎি িণবনা কটর প্কানমে? (HTML)(Which describes the source of the image? (HTML))
a. all (all)
17

b. img (img)
c. src (src)

C

d. align (align)
e. <img> (<img>)
ী িািংলায় একমে কমিিা মলটখ্টছ। প্ি এমে অনলাইটন রকাশ করটি চাইটল িাটক প্কান এনটকামেিং িযিহার
করটি হটি? (Mim wants to publish her poem online. It is in Bengali. Which encoding should
17

she use?)
a. BCD (BCD)

B

b. Unicode (Unicode)
c. Morse Code (Morse Code)
অযালটিামরেট র গ্রামফকযাল উপস্থাপন প্কানমে? (Which is the graphical representation of the
algorithm?)
a. প্িািব প্কাে (Source code)
18 b. সুটোটকাে (Sudocode)

C

c. প্লাচােব (Flowchart)
d. এেটরশন (Expresion)
e. অযাটর (Array)
√360 এর C ভাষার Expression প্কানমে? (Which is the C language expression of √360?)
a. root(360) (root(360))
19

b. square.root(360) (square.root(360))
c. sqr(360) (sqr(360))

D

d. SQRT(360) (SQRT(360))
e. sqroot(360) (sqroot(360))
C ভাষার মরটলশন অপাটরের প্কানমে? (Which is the relation operator of C language?)
a. "=+" (=+')
19

b. && (&&)
c. || (||)

D

d. < (<)
e. / (/)
20

মশ ুল িার কমম্পউোটর িিংরমক্ষি মিপুল পমর াণ প্েো প্র্টক রটয়াজনীয় প্ টকাটনা িিংখ্যক প্েোটক অিযন্ত দ্রুি
িা খ্ুি িহটজ খ্ুাঁটজ প্ির করটি পাটর। এিিং রাপ্ত প্েোটক রেশবন করা িা ছাপাটনার জন্য এক ধরটনর কা বকর

A

No

Question

Answer

পদ্ধমি িযিহার কটর। মশ ুটলর িযিহৃি পদ্ধমি প্কানমে? (Shimul can find any amount of data needed
very quickly or very easily from the huge amount of data stored on his computer. And uses
a variety of effective methods to display or print the data obtained. Which is the method
used by Shimul?)
a. কুটয়মর (Query)
b. ইনটেমেিং (Indexing)
c. িমেবিং (Sorting)
d. ফর যামেিং (Formating)
e. রাউমেিং (Routing)
িুম িামণমজযক িফেওয়যার ক্রয় করার আটি, একমে মনমেবষ্ট ি টয়র জন্য প্ িার একমে ট্রায়াল িিংস্করণ পাও,
িাটক মক িলা হয়? (What sort of commercial software offers a trail version of its product for a
20

certain amount of time before you buy it?)

A

a. Shareware (Shareware)
b. Freeware (Freeware)
c. Liteware (Liteware)
ম মন কমম্পউোর িাভবার মহটিটি িযিহার করা হয়(Mini computers are used as a server in)

21

a. LAN এ (in LAN)

A

b. MAN এ (in MAN)
c. WAN এ (in WAN)
আরেুইটনা মক? (What is Arduino?)
a. াইটক্রাকটডট্রালার (Microcontroller)

22 b. াইটক্রারটিির (Microprocessor)

D

c. মিমপইউ (CPU)
d. প্েটভলাপট ডে প্িােব (Developement Board)
22

ফযালকন-৯ কি িার িফলভাটি হাকাটশ প্ররণ করা হটয়টছ? (How many times has Falcon 9 been
successfully launched into space?)
প্েিএে-এর রটকটে প্কান জ্বালামন িযিহার করা হয়? (What fuel does SpaceX rockets use?)
a. মলকুইে নাইটট্রাটজন (liquid nitrogen)

22 b. মলকুইউে অমেটজন (liquid oxygen)

B

c. মলকুইউ মহমলয়া (liquid Helium)
d. মলকুইে হাইটোটজন (liquid Hidrogen)
22

রর্

িফলভাটি ফযালকন-৯ রটকে কি িাটল

হাকাটশ প্ররণ হটয়মছল? (In which year the first

successful Falcon 9 rocket was launched into space?)
প্েিএে মেজাইন করা রর্ রটকে প্কানমে? (What was the first rocket designed by SpaceX?)
a. লযাকন ১ (Falcon 1)

23

b. লযাকন ৯ v ১.০ (Falcon 9 v1.0)
c. লযাকন ৯ v ১.১ (Falcon 9 v1.1)

A

d. লযাকন ৯ ফুল থ্রাস্ট (Falcon 9 Full Thrust)
e. লযাকন ৯ ব্লক ৫ (Falcon 9 Block 5)
23

প্েিএে দ্বারা মনম বি িিটচটয় িড় রটকে প্কানমে? (What is the largest rocket ever created by
SpaceX?)

A

No

Question

Answer

a. Falcon Heavy (Falcon Heavy)
b. Falcon Jumbo (Falcon Jumbo)
c. Falcon Pro (Falcon Pro)
d. Falcon XXL (Falcon XXL)
ই-প্ ইল মিকানার প্োট ইন নাট র িিবটশষ অিংশটক মক িলা হয়? (What the last part of the domain
name of an e-mail address is called?)
25 a. েপ প্লটভল প্োট ইন (Top Level Domain)

A

b. ম ে প্লটভল প্োট ইন (Mid Level Domain)
c. প্িাে প্লটভল প্োট ইন (Bottom Level Domain)
ী িার িয়ি এর টর েশ মভমত্তক িিংখ্যা 10 ইনপুে মেল। এমে প্িাঝাটি একমে ৮ মিে কমম্পউোর ৫ িিংটকি
কি প্ভাটের মেটি? (Mim inserted her age as 10, which is a decimal number. To determine
26

this number which voltage will represent 5th signal in an 8 bit computer?)
a. 0 V (0 V)

C

b. 4.2 V (4.2 V)
c. 5 V (5 V)
একমে চযাটনল মেটয় 3 প্িটকটডে 8100 মিে স্থানান্তমরি হটল িার িযাডেউইর্ কি? (What’s the Bandwidth
if 8100 bit transfer in 3 second in a channel?)
27 a. 1800 bps (1800 bps)

B

b. 2700 bps (2700 bps)
c. 5400 bps (5400 bps)
জুনাটয়ে িািায় প্নেওয়াকব তিমর করার জন্য প্োকান প্র্টক RJ45 কাটনক্টর এিিং ১ মে সুইচ মকটন আটন।
জুনাটয়টের িািার প্নেওয়াকব প্কান েটপালমজর হটি? (Junaid bought RJ45 connector and 1 switch
from a shop to build a network at home. Which topology would you find at Junaid's home?)
30

a. স্টার েটপালমজ (Star Topology)
b. প্ ি েটপালমজ (Mesh Topology)

A

c. মরিং েটপালমজ (Ring Topology)
d. হাইমব্রে েটপালমজ (Hybrid Topology)
e. মট্র েটপালমজ (Tree Topology)
ধটরা প্িা ার কটলটজর কমম্পউোর লযাটি িিবট াে ১০ মে কমম্পউোর আটছ। িিকমে কমম্পউোর একটত্র একমে
প্নেওয়াটকবর িাটর্ িিং ুি। প্কান ধরটণর কযািল দ্বারা কমম্পউোরগুমল ুি করটল প্নেওয়াটকবর িমি িবমদ্ধ পাটি?
(Given that your college lab has at most 10 computers. All those computers are connected
via a network. What sort of cable is used to connect all those computers so that network
30 speed increases?)

C

a. েুইটস্টে প্পয়ার (Twisted Pair)
b. প্কা-এমেয়াল (Co-axial)
c. ফাইিার অপমেক (Fiber Optic)
d. প্েমলটফান িার (Telephone Wire)
#include <stdio.h>
int main() {
30 int i=11;
printf("%d\n",printf("%d",printf("%d",i)));
return 0;

C

No

Question

Answer

}
প্কােমের আউেপুে কি? (#include <stdio.h>
int main() {
int i=11;
printf("%d\n",printf("%d",printf("%d",i)));
return 0;
}
Find output-)
a. 111111 (111111)
b. 11 (11)
c. 1121 (1121)
অথর্ ইডোরটনে লাইন মনটয় কাজ করমছল। প্কান কযািলমে প্কটে হাি মেটয় ধরটল িার শক খ্াওয়ার িম্ভািনা
প্নই? (Othoi was working with a wire of her internet connection. If she cut down a wire and
touch that without any protection, through which cable she has no probability to get an
30 electric shock?)
a. Twisted Pair Cable (Twisted Pair Cable)
b. Co-axial Cable (Co-axial Cable)
c. Optical Cable (Optical Cable)

C

Selection Round Junior Category Questions
No

Question

Answer

PAN, LAN, MAN, WAN - এগুমল মক? (PAN, LAN, MAN, WAN- What are these?)
1

a. কমম্পউোর প্নেওয়াকব (Computer Network)
b. কমম্পউোর িফেওয়যার (Computer Software)

A

c. কমম্পউোর প্রাগ্রা (Computer Programme)
িিববিহৎ এলাকা জুটড় প্কান প্নেওয়াকবমে তিমর হয়? (What sort of network is used to cover the largest
area?)
1

a. MAN (MAN)
b. LAN (LAN)

D

c. PAN (PAN)
d. WAN (WAN)
মরডোটরর প্রজুটলশন পমর াপক একক প্কানমে? (what is the unit of printer resolution?)
a. dpi (dpi)
2

b. bps (bps)

A

c. dps (dps)
d. ppi (ppi)
3

েশম ক িিংখ্যা 10 প্ক িাইনামরটি রূপান্তর করটল পাওয়া াটি- (What would you get, if you transform
decimal 10 to binary?)

1010

3

25 িিংখ্যামেটক িাইনামরটি রকাশ কর-(Convert 25 to binary)

11001

3

16 িিংখ্যামেটক িাইনামরটি রকাশ কর-(Convert 16 to binary)

10000

3

17 িিংখ্যামেটক িাইনামরটি রকাশ কর-(Convert 17 to binary)

10001

3

19 িিংখ্যামেটক িাইনামরটি রকাশ কর-(Convert 19 to binary)

10011

3

27 িিংখ্যামেটক িাইনামরটি রকাশ কর-(Convert 27 to binary)

11011

ামরয়া িািায় একমে ওয়ামক-েমক িানাটলা। এমে প্কান ধরটনর কম উমনটকশন মেভাইি হটি? (Maria made a
walkie-talkie at home. Which type of communication device it would be?)
4

a. Simplex (Simplex)

C

b. Personal Area (Personal Area)
c. Half Duplex (Half Duplex)
প্ ািাইল প্কান ধরটনর কম উমনটকশন মেভাইি? (Which type of communication device a mobile is?)
a. Simplex (Simplex)
4

b. Personal Area (Personal Area)

D

c. Half Duplex (Half Duplex)
d. Full Duplex (Full Duplex)
মভমেও ফাইল এর এেটেনশন প্কানমে? (Which of the following is a video file format in computer?)
a. .gif (.gif)
5

b. .jpg (.jpg)
c. .mpg (.mpg)
d. .png (.png)

C

No

Question

Answer

Microsoft word এ তিরী ফাইটলর এেটেনশান িাধারণি মক হয়? (What is the usual extension of files
created by Microsoft Word?)
a. (.pdf)
5

b. (.dotx)

E

c. .doc (.dox)
d. (.txt)
e. (.doc)
http://www.shikkhok.org ওটয়িিাইে মিকানামের প্কান অিংশটক প্রােকল িটল? (What part of the web
address http://www.shikkhok.org is called protocol?)
6

a. http:// (http://)
b. www (www)

A

c. org (org)
d. . (.)
প্োট ইন প্ন মক? (What is Domain name?)
a. ওটয়ি প্পইটজর না (Web page’s name)
6

b. আইমপ এটেটির অনুিাে (Translation of IP Address)
c. ক্লাটয়ডে কমম্পউোটরর না (Client Computers name)

B

d. ওটয়ি প্হা প্পজ (Web Home Page)
ই-প্ ইল মিকানার প্োট ন নাট র িিবটশষ অিংশটক মক িলা হয়? (What is the domain name of the e-mail
address called?)
6

a. েপ প্লটভল প্োট ইন (Top Level Domain)

A

b. ম ে প্লটভল প্োট ইন (Mid Level Domain)
c. প্িাে প্লটভল প্োট ইন (Bottom Level Domain)
প্

লা একমে স্মােব প্ফান মকটনটছ। িার মিন এর তে ব 4 unit, রস্থ 3 unit। িার মিন মে আিটল কি ইউমনে

এর? (Meghla bought a Smartphone which length is 4 units and breadth is 3 units. What is
the size of the screen?)
7

a. 3 units (3 units)

C

b. 4 units (4 units)
c. 5 units (5 units)
d. 6 units (6 units)
8

1024 মিে = কি িাইে? (1024 bit= how may byte?)

128

8

512 মিে = কি িাইে? (512 bit= how may byte?)

64

8

256 মিে = কি িাইে? (256 bit= how may byte?)

32

8

2048 মিে = কি িাইে? (2048 bit= how may byte?)

256

িুম প্িা ার িি প্েটডের না , মিকানা এিিং প্েমলটফান নাম্বার িিংরক্ষণ করটি চাও। প্িা ার প্কানমে িযিহার করা
উমচৎ? (You want to store the name, address and telephone number of all your friends. What
9

should you use?)
a. Database (Database)
b. Word Processor (Word Processor)
c. Web Browser (Web Browser)

A

No

Question

Answer

আইমিমে মেমভশটনর প্লািান কী? (What is the tagline of ICT Division?)
10

a. Golden Bangladesh (Golden Bangladesh)
b. Be Digital (Be Digital)

C

c. Future is here (Future is here)
মি লযািংগুটয়টজর আমিষ্কারক প্ক? (Who is the developer of C programming?)
11

a. প্েমনি মরমচ (Dennis Ritchie)
b. ে াি এমেিন (Tomas Edison)

A

c. মিল প্িেি (Bill Gates)
12 কি িাটল “প্কার প্

মর” আমিষ্কার করা হয়? (In which year ‘’Core Memory” was invented?)

12 ট্রানমজস্টর আমিস্কার হয় কি িাটল? (In which year the transistor was invented?)

1952
1948

. .. .. .. ..-এর আমিষ্কার মে ভযাকুয়া মেউটির জায়িা েখ্ল কটরমছল এিিং কমম্পউোরটক আটরা প্ছাে এিিং দ্রুিিা ী
কটর িুটলমছল।(The invention of. .. .. .. .. replaced vacuum tubes and made computers much
12

smaller and faster.)
a. RAM (RAM)

B

b. Transistor (Transistor)
c. Transformer (Transformer)
13 “G” এর ASCII ভযালু কি? (What is the ASCII Value of “G”?)

71

13 “F” এর ASCII ভযালু কি? (What is the ASCII Value of “F”?)

70

13 “g” এর ASCII ভযালু কি? (What is the ASCII Value of “g”?)

103

13 “n” এর ASCII ভযালু কি? (What is the ASCII Value of “n”?)

110

13 “P” এর ASCII ভযালু কি? (What is the ASCII Value of “P”?)

80

13 “q” এর ASCII ভযালু কি? (What is the ASCII Value of “q”?)

113

প্কানমে মিটস্ট িফেওয়যাটরর উোহরণ? (Which is an example of System softwarer?)
a. অযাটিম্বলার (Assembler)
14

b. ওটয়ি ব্রাউজার (Web browser)
c. ওয়ােব রটিির (Word processor)

A

d. ম মেয়া প্প্ল্য়ার (Media player)
e. াইটক্রািফে অমফি (Microsoft Office)
িুম িামণমজযক িফেওয়যার ক্রয় করার আটি, একমে মনমেবষ্ট ি টয়র জন্য প্ িার একমে ট্রায়াল িিংস্করণ পাও, িাটক
মক িলা হয়? (What sort of commercial software offers a trail version of its product for a certain
14

amount of time before you buy it?)
a. Shareware (Shareware)

A

b. Freeware (Freeware)
c. Liteware (Liteware)
প্কান পািওয়ােবমে িুলনা ূলক প্িমশ মনরাপে? (Which password is more secure?)
a. PASSWORD (PASSWORD)
15 b. Password (Password)
c. PassWorD (PassWorD)
d. passWord (passWord)

E

No

Question

Answer

e. p@ssWord, (p@ssWord,)
একমে ওটয়ি প্পজ এর রর্ পবষ্ঠাটক মক িটল? (What is the first page of a web page called?)
a. প্হা (Home)
16

b. হাইপারমলঙ্ক (Hyperlink)
c. ফাস্ট ওটয়ি প্পজ (First web page)
d. মলিংক (Link)
e. প্ নু (Menu)
HTML এ </b> এই েযাি প্কার্ায় িযিহৃি হয়? (Where is </b> tag used in HTML?)
a. শুরুটি (In the beginning)

17

b. প্শটষ (At the end)

B

c. াটঝ (Middle)
d. উপটর (Upon)
e. উপটর এিিং াটঝ (In the beginning & Middle)
অযালটিামরেট র গ্রামফকযাল উপস্থাপন প্কানমে?

(Which is the graphical representation of the

algorithm?)
a. প্িািব প্কাে (Source code)
18 b. সুটোটকাে (Sudocode)

C

c. প্লাচােব (Flowchart)
d. এেটরশন (Expresion)
e. অযাটর (Array)
পমল রমফজ প্কান ভাষার িাটর্ িম্পমকবি? (Which language is related to Polymorphism?)
a. C (C)
19

b. Java (Java)
c. Oracle (Oracle)

B

d. ALGOL (ALGOL)
e. HTML (HTML)
মনটচর প্কানমে আউেপুে মেভাইি? (Which of the following is an output device?)
a. াইটক্রাটফান (Microphone)
20 b. মেমজোল কযাট রা (Digital Camera)

D

c. জয়মস্টক (Joystick)
d. মনের (Monitor)
কীটিােব, াউি, োচমিন, াইটক্রাটফান, লাউেমেকার, জয়মস্টক. ..প্কানমে িামকগুমল প্র্টক মভন্ন? (Keyboard,
mouse, touchscreen, microphone, loudspeaker, joystick….find the odd one out)
a. কীটিােব (keyboard)
20 b. াউি (Mouse)

E

c. োচমিন (Touchscreen)
d. জয়মস্টক (Joystick)
e. লাউেমেকার (Loudspeaker)
21

লযাকন-৯ কি িার হাকাটশ িফলভাটি প্ররন করা হটয়টছ? (How many times has Falcon 9 been
launched into space with success?)

21 প্েিএে দ্বারা মনম বি িিটচটয় িড় রটকে প্কানমে? (What is the largest rocket ever created by

88
A

No

Question

Answer

SpaceX?)
a. Falcon Heavy (Falcon Heavy)
b. Falcon Jumbo (Falcon Jumbo)
c. Falcon Pro (Falcon Pro)
d. Falcon XXL (Falcon XXL)
কমম্পউোটরর প্ব্রইন হটলা,(The brain of the computer is-)
a. র (ROM)
22 b. হােবমেে (Harddisk)

C

c. াইটক্রারটিির (Microprocessor)
d. রযা (Ram)
জু আউে াটন মক? (What does zoom out mean?)
a. ইট জ প্ছাে করা (Minimizing image)
23 b. ইট জ ক্রপ করা (crop Image)

A

c. ইট জ িড় করা (Enlarge image)
d. প্কানমে নয় (None)
অরিযামশি ইট ইল গুটলা প্কার্ায় জ া হয়? (Where are the unexpected emails stored?)
a. ইনিে (Inbox)
24 b. আকবাইভ (Archive)

C

c. েযাস্ম (Spam)
d. ট্রযাশ (Trash)
প্স্টারটজর িিবিহ
ব ি ইউমনে-(The largest unit of storage-)
a. প্ িািাইে (Megabyete)
25 b. মিিািাইে (Gigabyte)

C

c. প্েরািাইে (Terabyte)
d. প্হোিাইে (Hexabyte)
রর্ কমম্পউোর প্িট র না মক? (What is the name of first computer game?)
a. ুিিাফা (Mustafa)
26 b. প্েি ওয়ার (Space war)

B

c. প্রাে রাশ (Road Rash)
d. ামঙ্ক আইলযাডে ২ (Monkey Island 2)
মে কুক, এপল প্কাম্পামনর মিইও। মিমন িার প্কাম্পামনর াটের িয়ি ৪০ এর উপটর িার িামলকা তিমর করটি
চান। মিমন প্কান রটিিমে গ্রহণ করটিন? (Tim Cook, CEO of Apple, wants to make a list of the
27

employees who are above 40. What process will he use to do this?)
a. Data Query (Data Query)

A

b. Data Sorting (Data Sorting)
c. Data Compiling (Data Compiling)
অথর্ ইডোরটনে লাইন মনটয় কাজ করমছল। প্কান কযািলমে প্কটে হাি মেটয় ধরটল িার শক খ্াওয়ার িম্ভািনা প্নই?
(Othoi was working with a wire of her internet connection. If she cut down a wire and touch
28 that without any protection, through which cable she has no probability to get an electric
shock?)
a. Twisted Pair Cable (Twisted Pair Cable)

C

No

Question

Answer

b. Co-axial Cable (Co-axial Cable)
c. Optical Cable (Optical Cable)
প্কানমে প্স্যাশাল প্নেওয়ামকবিং িাইে নয়? (Which one of these is not a Social Networking Site?)
29

a. BOBO (BOBO)
b. LinkedIn (LinkedIn)

A

c. My Space (My Space)
প্কানমে প্স্যাশাল প্নেওয়ামকবিং িাইে নয়? (Which one of these is not a Social Networking Site?)
29

a. Facebook (Facebook)
b. hi5 (hi5)

C

c. Gmail (Gmail)
ী িািংলায় একমে কমিিা মলটখ্টছ। প্ি এমে অনলাইটন রকাশ করটি চাইটল িাটক প্কান এনটকামেিং িযিহার
করটি হটি? (Mim wants to publish her poem online. It is in Bengali. Which encoding should
30

she use?)
a. BCD (BCD)
b. Unicode (Unicode)
c. Morse Code (Morse Code)

B

Final Round Senior Category Questions
No

Question

Answer

অপমেকাল ফাইিাটর প্কানমে টে? (What haapens in a optical fibar data transfer?)
a. এনালি িিংটকিটক মেমজোল িিংটকটি রুপান্তর কটর (Analog signal is converted to digital signal)
1

b. মেমজোল িিংটকিটক এনালি িিংটকটি রুপান্তর কটর (Digital signal is converted to analog signal)

A

c. মেমজোল ও এনালি িিংটকি একটত্র পািাটনা হয় (Digital and analog signal is transfarred
simuntaniously)
অপমেকাল ফাইিাটর মিিন্যাল মহটিটি মক পািান হয়? (What is transferred through optical fiber
cable?)
1

a. ইটলমিমিমে (Electricity )

B

b. ইনফাটরে প্র (Infrared Ray)
c. আলট্রাভাটয়াটলে প্র (Ultraviolet Ray)
প্িা ার িািার মেটশর িিংট াটি প্কান ধরটনর িার িিংট াি িািহৃি হয়? (Which cable is used in your
home’s dish line?)
1

a. Twisted Pair (Twisted Pair)

A

b. Submarine cable (Submarine cable)
c. Optical Fibre (Optical Fibre)
পাঞ্চ কােব প্কান ধরটনর ন্ত্র? (What type of device a panchcard is?)
2

a. ইনপুে (Input)
b. আউেপুে (Output)

A

c. উভয়ই (Both)
িি শিটক পাঞ্চ কােব িযিহার ক বটক্ষটত্র উপমস্থমি-অনুপমস্থমি িণনা করা হটিা। পাঞ্চ কাটেব মছদ্র র্াকটল প্কানমে
ধরা হটিা? (In last century, panchcard is used to track the attendence in workplace. What is
2

the meaning of a hole in a panchcard?)
a. শূন্য (0)

B

b. এক (1)
c. উভয়ই (Both)
প্হোটেমি াল (16-মভমত্তক) 100 এিিং েশম ক 100 এর পার্বকয িাইনারীটি কি? (What’s the difference
in binary between 100 in hexadecimal (16-Based) and 100 in decimal?)
3

a. 0 (0)

C

b. 100 (100)
c. 100100 (100100)
111+101=? (িিংখ্যা দুইমে িাইনামর িিংখ্যা পদ্ধমিটি প্লখ্া এিিং উত্তর অক্টাল িিংখ্যা পদ্ধমিটি
প্লখ্া)((1101+1001=? ; The numbers being added are in binary form and the answer should
be in deciamls))
3

a. ১৪ (14)
b. ১৬ (16)
c. ২০ (20)
d. ২২ (22)
e. ২৪ (24)

A

No
3

Question
অক্টাল 1763 এর েশম টক ান-(Decimal value of the octal digit 1763-)

Answer
1011

94 এর প্হোটেমি াল হটলা-(Hexadecimal of 94 is-)
a. 5E (5E)
3

b. 6B (6B)

A

c. 5C (5C)
d. 4A (4A)
প্পন োইটভ মক ধরটণর প্স্টাটরজ িযািহার করা হয়? (What kind of memory is used in a pen drive?)
4

a. Solid State (Solid State)
b. Optical (Optical)

A

c. Magnetic (Magnetic)
একমে ওটয়িিাইটের িিগুটলা ওটয়িটপটজর প্কান মজমনিমে একই? (What is common to all webpages in
a website?)
5

a. কটডেডে (Content)

C

b. প্োট ইন প্ন (Domain name)
c. িাভবার (Server)
িাটয়াট মট্রক মি প্রমজটেশন করটি প্কানমের রটয়াজন প্নই? (What isn’t needed to register your SIM
card in biometric process?)
6

a. ছমি (photo)
b. জািীয় পমরচয়পটত্রর ফটোকমপ (NID photocopy)

C

c. জািীয় পমরচয়পটত্রর ূল কমপ (NID main copy)
d. উপটরর একমেও না (None above all)
1+2+4+8+16+32+…. এই ধারামের n ি পে মক? (1+2+4+8+16+32+…. .. .. .. .What is the n th
term of the given series?)
7

a. (2n-1)
b. (2n+1)

A

c. (2n)
d. (2n+2)
0+2+3+5+9+17+33+. .. .. .. . এই ধারামের n ি পে মক? (0+2+3+5+9+17+33+. .. .. .. .. .. ..What
is the n th term of the given series?)
7

a. (2n-1)
b. (2n+1)

B

c. (2n)
d. (2n+2)
3+4+10+18+34+66+. .. . এই ধারামের n ি পে মক? (3+4+10+18+34+66+. ..What is the n th
term of the given series?)
7

a. (2n-1)
b. (2n+1)

D

c. (2n)
d. (2n+2)
8

প্কানমে a XOR b এর ি িুলয নয়? (Which one is not equivalent to a XOR b?)
a. ((a||b)&&!(a&&b))

A

No

Question

Answer

b. ((!a||b)&&(a||!b))
c. ((!a&&b)||(a&&!b))
একমে িিংখ্যাটক মদ্বম টক রকাশ করটি 31 মে মেমজে রটয়াজন হটল প্হোটেমিট টল িাটক রকাশ করটি প্ াে
কয়মে মেমজটের রটয়াজন হটি? (If 31 digits are required to express a number in binary, how
many will be needed to express that number in hexadecimal?)
9

a. ৭ (7)
b. ৮ (8)

A

c. ৭.৭৫ (7.75)
d. ৮.৭৫ (8.75)
e. ৯ (9)
একমে কমম্পউোটর রমি 100000 মে মিে িিংরক্ষণ করটি 1 প্িটকডে ি য় লাটি। char োইপ এর অযাটরটি
800000 মে কযাটরক্টার র্াকটল অযাটরমে িিংরক্ষণ করটি কি ি য় লািটি? (A computer takes 1 second to
store 100000 bits in its memory. How much time will it take to store 800000 characters in a
10 character array?)

B

a. (64s)
b. (8s)
c. (32s)
প্কান প্হোটেমিট ল িিংখ্যামে ইউমনটকাটে একমে িািংলা অক্ষর মনটেবশ কটর? (Which hexadecimal number
following denotes a Bangla alphabet in Unicode?)
11 a. 099A (099A)

A

b. 075F (075F)
c. 675 (675)
একমে কািজটক িিটচটয় প্িমশ পমর ান িার অটধবক করার প্রকেব 12 িার। িাহটল একমে কািটজর রার্ম ক
িিবটক্ষত্র 2 িিব একক হটল িাটক ভাজ কটর কটর কি িিবটক্ষত্র প বন্ত আনা প্ টি পাটর? (The record of
folding paper half is 12 times. If the initial area of a piece of paper is 2 square unit, then
12

what would be final area?)
a. 2^(-12) (2^(-12))

D

b. -24 (-24)
c. 2^12 (2^12)
d. 2^(-11) (2^(-11))
প্িা ার টে প্কান ধরটনর ির্য গ্রহণ কটর? (What kind of data is received by your modem?)
14

a. মেমজোল (Digital)
b. এনালি (Analog)

B

c. পযাটকে োো (Packet Data)
িািংলাটেটশর রর্ হাইটেক পাকব প্কার্ায়? (Where is the first Hi-tech Park of Bangladesh
situated?)
a. Savar (Savar)
15 b. Gazipur (Gazipur)
c. Chankhrpul (Chankhrpul)
d. Magura (Magura)
e. Bagerhaat (Bagerhaat)

B

No

Question

Answer

সুপার কমম্পউোটরর িামকবে প্কান িিংখ্যাপদ্ধমি িযিহার কটর ির্য মিটেষণ কটর? (What number system is
used by a supercomputer?)
16

a. িাইনামর (Binary)
b. অক্টযাল (octal)

A

c. প্হোটেমিট ল (hexadecimal)
d. েশম ক (Decimal)
একো কমম্পউোর এই মিমরজো প্ াি করটছ, 4+5+6+7+8+9… …। এজন্য কমম্পউোরমে রর্ট 4+5=9
মহটিি কটর। এমে প্কার্ায় িিংরমক্ষি হয়? (A computer is finding the summation of the following
17

series, 4+5+6+7+8+9… …. To do so it first saved 4+5=9. Where it was saved?)
a. RAM (RAM)

A

b. ROM (ROM)
c. Hard Disk (Hard Disk)
িুম প্েমলেক মি উপহার পাি। প্িা াটক SI form পূরণ করটি িলা হল। SI form কী? (You got SIM as
gift from TeleTalk. The told you to fill up an SI form. What is an SI form?)
18 a. Student Information form (Student Information form)

C

b. Sufficient Integrity form (Sufficient Integrity form)
c. Service Identity form (Service Identity form)
19 printf(“%d”, 65); =? (printf(“%d”, 65); =?)

65

প্িা ার প্রাল নাম্বার 10। প্লখ্ামে মি লযােুটয়টজ মক কটর প্েখ্াটি? (‘Your roll is 10’.In C language, this
line will look like-)
a. int roll=10;
Printf(“roll= %d”,roll); (int roll=10;
Printf(“roll= %d”,roll);)
19 b. int roll=10;

A

Printf(“roll= %c”,roll); (int roll=10;
Printf(“roll= %c”,roll);)
c. Int roll=10;
Printf(“roll= %f”,roll); (Int roll=10;
Printf(“roll= %f”,roll);)
#include<stdio.h> মেটয় কী িুঝায়? (What does mean by ‘#include<stdio.h>’)
19

a. Parameter (Parameter)
b. Function (Function)

C

c. Library (Library)
10101.1 প্ক প্েমি াটল রকাশ কর(Convert 10101.1 in Decimal-)
20

a. 20.5 (20.5)
b. 21.5 (21.5)

B

c. 22.5 (22.5)
মিজ্ঞানী এটস্টমরে 19 মভমত্তর িিংখ্যা পদ্ধমি িযিহার কটরন। িাাঁর িিটচটয় িড় রিীক কী? (Scientist Asterix
20

uses 19 base number system. Which one is his largest symbol?)
a. I (I)
b. J (J)

A

No

Question

Answer

c. 9 (9)
d. P (P)
স্মােবটফাটন প্পনোইভ প্ াি করটি প্িা াটক OTG কযািল িযিহার করটি হয়। এমে একমে-(To use Pendrive
in smartphone, you need an OTG cable. It is a -)
21 a. Hub (Hub)

B

b. Bus (Bus)
c. Switch (Switch)
অমনব একমে ির্য রচার করটি চায়। প্ি প্কান প্ াটে ির্যমে পািাটল িিটচটয় প্িমশ ানুষ জানটি পারটি? (Arni
wants to broadcast a massage. Which mode will give the highest reach?)
21 a. ফুল েুটপ্ল্ে প্ াে (Full Duplex Mode)

C

b. ইউমনকাস্ট প্ াে (Unicast Mode)
c. ব্রেকাস্ট প্ াে (Broadcast Mode)
22

একমে ম মনে ও ণ্টা প্েখ্াটনা মেমজোল মড়র মেিটপ্ল্ িানাটি কয়মে LED লািটি? (How many LEDs are
needed to make a minute and hour showing digital clock display?)

28

এলইমে মেিটপ্ল্ প্ি প্কান রঙ এর োটয়াে র্াটক না? (Which color diode is not used in LED?)
a. White (White)
22 b. Blue (Blue)

A

c. Green (Green)
d. Red (Red)
23

একমে নন-পমজশনাল িিংখ্যাপদ্ধমিটি ¥£€ এর ান 532 হটল €¥£ এর ান কি? (In a non-positional
number system, ¥£€ means 532. What is the value of €¥£?)

532

আ ার একমে ন্ত্র েরকার া (AB+B)(BC+C) লমজক ফািংশনমে িম্পন্ন করটি। প্কান লমজক প্িে প্পটল িুম
িাটক ন্ত্রমে িামনটয় মেটি পারটি? (I need a device to perform (AB+B)(BC+C) logic function. To
24

help her which logic gates you will need?)
a. OR and AND Gate (OR and AND Gate)

A

b. X-NOR Gate (X-NOR Gate)
c. OR and NOT Gate (OR and NOT Gate)
int a;
এখ্াটন a এর ান কি হটি পারটি? (int a;
25

What can be the value of ‘a’?)
a. 4147483647 (4147483647)

C

b. 3147483647 (3147483647)
c. 2147483647 (2147483647)
<a href="https://www.nhspc.org" target="_blank"> NHSPC </a>
এই েযািমে িযিহার করটল ওটয়িটপইজমে প্কার্ায় ওটপন হটি? (<a href="https://www.nhspc.org"
target="_blank"> NHSPC </a>
26 If you use this tag in HTML, where the site will be opened?)

A

a. In a new tab (In a new tab)
b. In a new browser (In a new browser)
c. In current tab (In current tab)
26 মনটচর প্কান HTML code মে প্িা ার িাইে প্র্টক এনএইচএিমপমির িাইটে াওয়ার জন্য িযািহার করটি?

A

No

Question

Answer

(Which HTML code will you use to go to the NHSPC website from your website?)
a. <a href=www.nhspc.com></a> (<a href=www.nhspc.com></a>)
b. <l href=www.nhspc.com></a> (<l href=www.nhspc.com></a>)
c. <t href=www.nhspc.com></a> (<t href=www.nhspc.com></a>)
িারা প্হোটেমি াল, ফামরনা অক্টাল এিিং এষা িযিহার কটর িাইনামর মিটস্ট । কার িিটচটয় ক জায়িা রটয়াজন
হটি ির্য িিংরক্ষণ করটি? (Sara uses hexadecimal, Farina uses octal and Esha uses binary
27

numbers to store data. Who will need the least space to store her data?)
a. িারা (Sara)

A

b. ফামরনা (Farina)
c. এষা (Esha)
আমকি একো 32 মিে রটিিটরর প্ ািাইল প্ফান মকটনটছ। প্ি িার না মলখ্ল প্ ািাইটল। রযাট িা কিেুকু
জায়িা েখ্ল করটি? (Akib bought a mobile which has 32 bit processor. He wrote his name in
that mobile. How much memory is taken in his mobile’s RAM?)
27 a. 2^5 (2^5)

C

b. 2^6 (2^6)
c. 2^7 (2^7)
d. 2^8 (2^8)
একমে মেমজোল কমম্পউোটর পরপর আেমে মিিন্যাল পাওয়া প্িটলা। মিিন্যালগুটলা র্াক্রট .03, 3.50,
28

4.00,.27, 2.80, 4.99, 2.00 ও.77 প্ভাে। এই মিিন্যাল মেটয় মে একো িিংখ্যা িুঝায় িাহটল িিংখ্যামে কি?
(A digital computer produced consecutive 8 signals. They were.03, 3.50, 4.00,.27, 2.80,

110

4.99, 2.00 and.77 Volt. If this signal indicates a number, What will be that number?)
Bios এ প্কান ধািি আয়ন র্াটক? (Which metal ion is present in BIOS?)
29

a. Au+ (Au+)
b. Li+ (Li+)

B

c. Al+ (Al+)
#include <stdio.h>
int main() {
int i=2017;
printf("%d\n",printf("%d",printf("%d",i)));
return 0;
}
30 প্কােমের আউেপুে কি? (#include <stdio.h>

201741

int main() {
int i=2017;
printf("%d\n",printf("%d",printf("%d",i)));
return 0;
}
(Find output-))
প্কানমে ক শমির িরে? (Which has the lowest energy?)
31

a. প্রমেও িরে (Radio Wave)
b. অিটলামহি িররে (Infrared Wave)
c. িা া িরে (Gama Wave)

A

No

Question

Answer

d. এে-প্র (X-Ray)
পেু িার িন্ধুটের জন্য কিগুটলা চকটলে মকটন আনল। 5 জন িন্ধুর টধয ি ানভাটি চকটলেগুটলা ভাি কটর
প্েওয়ার পর রটিযটক কয়ো চকটলে প্পটয়টছ িাইনামরটি মলখ্ল। প্েখ্া প্িল িিংখ্যামে প্েমিট টল মচন্তা করটল প্ াে
32 চকটলটের ি ান। িিংখ্যামে অক্টাটল কি হটি? (Paltu treated his 5 friends with some chocolate and

2

wrote down the number of chocolate in binary system. It turned out to be that number
looks like the total number of the chocolates. What was the number in octal system?)
ফটোগ্রামফ রমিট ামিিায় প্িা াটক আ িাটছর একমে 720*1450 প্রজুযটলশটনর ছমি মেটি িলা হল। িুম ছমিমে
প্কান মভউ-এ িুলটি? (You are asked to submit a mango tree picture in 720*1450 resolution for
33

a photography competition. What would be the view of that picture?)
a. প্পাটট্রবে (Portrait)

A

b. লযাডেটস্কপ (Landscape)
c. ওটপন মভউ (Open View)
িাফওয়াটনর িািা িার জন্য একমে 13” প্েস্কেপ মনের মনটয় এটিটছ, মকন্তু িাফওয়ান প্স্কটল প্ টপ একেু
অন্যরক পাি প্পল। পািমে প্কানমে হওয়ার িম্ভািনা প্িমশ? (Safwan got a 13” desktop monitor from
his father. But measuring the size of monitor, he gets something else. What is the most
33

probable measurements of his monitor?)
a. 12”X8” (12”X8”)

B

b. 5”X12” (5”X12”)
c. 5”X12” (5”X13”)
d. 5”X13” (5”X13”)
িিবাধুমনক কমম্পউমেিং র ুমি Quantum Computer প্কান পদ্ধমিটি কাজ কটর? (Latest quantum
computing technology runs by which system?)
34 a. Binary (Binary)

C

b. Nano State (Nano State)
c. Electron Spin (Electron Spin)
প্িা ার িািার প্কান ন্ত্র িা ন্ত্রািংশমে ইটলিমনক ন্ত্র? (Which one is an example of electronics?)
34

a. কযালকুটলের (Calculator)
b. মেউি লাইে (Tube Light)

A

c. প্েমিল ফযান (Table Fan)
একো রুট র চার কনবাটর চারো কমম্পউোর প্ শ েটপালমজটি িিং ুি আটছ। প্ গুটলার না প্েওয়া হল A, B, C ও
D। তিদুযমিক ি স্যার জন্য A কমম্পউোরমে নষ্ট হটয় প্িটলা। িাহটল প্কান িিংট ািমে মিমিন্ন হটয় াটি? (4
computers are connected via a mesh topology in a room. They are named A, B, C and D.
35 Due to short circuit, computer A is burnt. Which connection will be lost?)
a. A-B (A-B)
b. B-C (B-C)
c. C-D (C-D)

A

Final Round Junior Category Questions
No

Question

Answer

অপমেকাল ফাইিাটর প্কানমে টে? (What haapens in a optical fibar data transfer?)
a. এনালি িিংটকিটক মেমজোল িিংটকটি রুপান্তর কটর (Analog signal is converted to digital signal)
1

b. মেমজোল িিংটকিটক এনালি িিংটকটি রুপান্তর কটর (Digital signal is converted to analog signal)

a

c. মেমজোল ও এনালি িিংটকি একটত্র পািাটনা হয় (Digital and analog signal is transfarred
simuntaniously)
পাঞ্চ কােব প্কান ধরটনর ন্ত্র? (What type of device a panchcard is?)
2

a. ইনপুে (Input)
b. আউেপুে (Output)

a

c. উভয়ই (Both)
িি শিটক পাঞ্চ কােব িযিহার ক বটক্ষটত্র উপমস্থমি-অনুপমস্থমি িণনা করা হটিা। পাঞ্চ কাটেব মছদ্র র্াকটল প্কানমে ধরা
হটিা? (In last century, panchcard is used to track the attendence in workplace. What is the
2

meaning of a hole in a panchcard?)
a. শূন্য (0)

b

b. এক (1)
c. উভয়ই (Both)
মনটচর প্কানমে াইটক্রািফে প্কাম্পানীর এমপ্ল্টকশন? (Which one of the following applications is from
Microsoft?)
3

a. Picasa (Picasa)

b

b. Skype (Skype)
c. Firefox (Firefox)
প্েমলগ্রাটফর আমিষ্কার প্ক? (Who invented the telegraph?)
a. ে াি আলভার এমেিন (Thomas Alver Edison)
4

b. আটলকজাডোর গ্রাহা প্িল (Alexander Graham Bell)
c. মফটলা প্েলর ফানবিওয়ার্ব (Philo Taylor Farnsworth)

a

d. হ্যান্স মলপারটহ (Hans Lipperhey)
e. অযাো ওিিানব (Adam Osborne)
প্েমলটফান আমিষ্কার প্ক? (Who invented the telephone?)
a. ে াি আলভার এমেিন (Thomas Alver Edison)
4

b. আটলকজাডোর গ্রাহা প্িল (Alexander Graham Bell)
c. মফটলা প্েলর ফানবিওয়ার্ব (Philo Taylor Farnsworth)

b

d. হ্যান্স মলপারটহ (Hans Lipperhey)
e. অযাো ওিিানব (Adam Osborne)
প্েমলটস্কাপ আমিষ্কার প্ক? (Who invented the telescope?)
a. ে াি আলভার এমেিন (Thomas Alver Edison)
4

b. আটলকজাডোর গ্রাহা প্িল (Alexander Graham Bell)
c. মফটলা প্েলর ফানবিওয়ার্ব (Philo Taylor Farnsworth)
d. হ্যান্স মলপারটহ (Hans Lipperhey)
e. অযাো ওিিানব (Adam Osborne)

d

No

Question

Answer

প্েমলমভশন আমিষ্কার প্ক? (Who invented the television?)
a. ে াি আলভার এমেিন (Thomas Alver Edison)
4

b. আটলকজাডোর গ্রাহা প্িল (Alexander Graham Bell)
c. মফটলা প্েলর ফানবিওয়ার্ব (Philo Taylor Farnsworth)

c

d. হ্যান্স মলপারটহ (Hans Lipperhey)
e. অযাো ওিিানব (Adam Osborne)
লযাপেপ আমিষ্কার প্ক? (Who invented the laptop?)
a. ে াি আলভার এমেিন (Thomas Alver Edison)
4

b. আটলকজাডোর গ্রাহা প্িল (Alexander Graham Bell)
c. মফটলা প্েলর ফানবিওয়ার্ব (Philo Taylor Farnsworth)

e

d. হ্যান্স মলপারটহ (Hans Lipperhey)
e. অযাো ওিিানব (Adam Osborne)
রর্ প্েমলটফাটনর উদ্ভািন কটি হটয়মছল? (When was the first telephone invented?)
a. ১৮৭৬ (1876)
5

b. ১৮৮৬ (1886)

a

c. ১৯৭৬ (1976)
d. ১৯৮৬ (1986)
রর্ প্েমলমভশন প্িটের উদ্ভািন কটি হটয়মছল? (When was the first television set invented?)
a. ১৮৭৬ (1876)
5

b. ১৮৮৬ (1927)

b

c. ১৯৭৬ (1976)
d. ১৯৮৬ (1986)
রর্ প্েমলটস্কাটপর উদ্ভািন কটি হটয়মছল? (When was the first telescope set invented?)
a. ১৮৭৬ (1876)
5

b. ১৮৮৬ (1927)

c

c. ১৬০৮ (1608)
d. ১৯৮৬ (1986)
রর্ লযাপেটপর উদ্ভািন কটি হটয়মছল? (When was the first laptop set invented?)
a. ১৮৭৬ (1876)
5

b. ১৮৮৬ (1927)

d

c. ১৬০৮ (1608)
d. ১৯৮১ (1981)
একমে ওটয়িিাইটের িিগুটলা ওটয়িটপটজর প্কান মজমনিমে একই? (What is common to all webpages in
a website?)
6

a. কটডেডে (Content)

c

b. প্োট ইন প্ন (Domain name)
c. িাভবার (Server)
িাটয়াট মট্রক মি প্রমজটেশন করটি প্কানমের রটয়াজন প্নই? (What isn’t needed to register your SIM
7

card in biometric process?)
a. ছমি (photo)
b. জািীয় পমরচয়পটত্রর ফটোকমপ (NID photocopy)

c

No

Question

Answer

c. জািীয় পমরচয়পটত্রর ূল কমপ (NID main copy)
d. উপটরর একমেও না (None above all)
মভমেও ফাইল এর এেটেনশন প্কানমে? (Which of the following is a video file format in computer?)
a. .txt (.txt)
8

b. .doc (.doc)
c. .mpg (.mpg)

c

d. .jpg (.jpg)
e. .xlsx (.xlsx)
এটেল ফাইল এর এেটেনশন প্কানমে? (Which of the following is a excel file format in computer?)
a. .txt (.txt)
8

b. .doc (.doc)
c. .mpg (.mpg)

e

d. .jpg (.jpg)
e. .xlsx (.xlsx)
ছমি ফাইল এর এেটেনশন প্কানমে? (Which of the following is a photo file format in computer?)
a. .txt (.txt)
8

b. .doc (.doc)
c. .mpg (.mpg)

d

d. .jpg (.jpg)
e. .xlsx (.xlsx)
9

৫ প্ক িাইনারীটি রকাশ করটল কি হয়? (What is the binary representation of 5?)

101

1+2+4+8+16+32+…. এই ধারামের n ি পে মক? (1+2+4+8+16+32+…. .. .. .. .What is the n th
term of the given series?)
10

a. (2n-1)
b. (2n+1)

a

c. (2n)
d. (2n+2)
0+2+3+5+9+17+33+. .. .. .. . এই ধারামের n ি পে মক? (0+2+3+5+9+17+33+. .. .. .. .. .. ..What
is the n th term of the given series?)
10

a. (2n-1)
b. (2n+1)

b

c. (2n)
d. (2n+2)
3+4+10+18+34+66+. .. . এই ধারামের n ি পে মক? (3+4+10+18+34+66+. ..What is the n th
term of the given series?)
10

a. (2n-1)
b. (2n+1)

d

c. (2n)
d. (2n+2)
11

768*1366 িাইটজর একমে ছমি িুম মরডোটর প্কান ভাটি মরডে করটি? (A photo consisting 768*1366
resolution, how it should be printed?)

b

No

Question

Answer

a. লযাডেটস্কপ (Landscape)
b. প্পাটট্রবে (Portrait)
c. প্কানমে নয় (None)
ফটোগ্রামফ রমিট ামিিায় প্িা াটক আ িাটছর একমে 720*1450 প্রজুযটলশটনর ছমি মেটি িলা হল। িুম ছমিমে
প্কান মভউ-এ িুলটি? (You are asked to submit a mango tree picture in 720*1450 resolution for
11

a photography competition. What would be the view of that picture?)
a. প্পাটট্রবে (Portrait)

a

b. লযাডেটস্কপ (Landscape)
c. ওটপন মভউ (Open View)
অটন্যর প্লখ্া িা িটিষণা মনটজর নাট চামলটয় প্েয়াটক িটল(Declaring other’s writing or Research as
owns is called-)
12

a. Plagiarism (Plagiarism)
b. Cyber Crime (Cyber Crime)

a

c. Piracy (Piracy)
d. Identity Theft (Identity Theft)
94 এর প্হোটেমি াল হটলা-(Hexadecimal of 94 is-)
a. 5E (5E)
13 b. 6B (6B)

a

c. 5C (5C)
d. 4A (4A)
প্িা ার টে প্কান ধরটনর ির্য গ্রহণ কটর? (What kind of data is received by your modem?)
14

a. মেমজোল (Digital)
b. এনালি (Analog)

b

c. পযাটকে োো (Packet Data)
ুমনয়া িার কমম্পউোটরর কা বক্ষ িা িাড়াটি চায়। িার প্কানো প্ াি করা উমচি? (Munia wants to increase
the performance of her computer. Which one should be increased?)
15 a. িড় মনের (Big Monitor)

c

b. নিুন মরডোর (New printer)
c. রযা (RAM)
িেিন্ধু স্যটেলাইে প্কান কাটজ িযিহৃি হয় না? (What Bangabandhu Satellite is not been used for?)
16

a. আিহাওয়া িািবা প্ররণ (Sending weather updates)
b. ভূম কটম্পর পূিবাভাি (Sending earthquake warning)

b

c. প্ ািাট াি (Communication)
িািংলাটেটশর রর্ হাইটেক পাকব প্কার্ায়? (Where is the first Hi-tech Park of Bangladesh situated?)
a. Savar (Savar)
16

b. Gazipur (Gazipur)
c. Chankhrpul (Chankhrpul)

b

d. Magura (Magura)
e. Bagerhaat (Bagerhaat)
16

আইমিমে অমধেপ্তর কিববক তিমরকবি আইমিমে ক্লািগুটলা প্কানমেটক প্কন্দ্র কটর িটড় উটিটছ? (ICT Division
established many ICT clubs. These clubs are centralized in-)

a

No

Question

Answer

a. প্শখ্ রাটিল মেমজোল লযাি (Shyekh Rasel Digital Lab)
b. িফেওয়যার প্েকটনালমজ পাকব (Software Technology Park))
c. িেিন্ধু মিমলকন মিমে (Bangabandhu Silicon City)
www.google.com কী ধরটনর ওটয়িিাইে? (What kind of website www.google.com is?)
17

a. Static (Static)
b. Dynamic (Dynamic)

b

c. None (None)
সুপার কমম্পউোটরর িামকবে প্কান িিংখ্যাপদ্ধমি িযিহার কটর ির্য মিটেষণ কটর? (What number system is
used by a supercomputer?)
18

a. িাইনামর (Binary)
b. অক্টযাল (octal)

a

c. প্হোটেমিট ল (hexadecimal)
d. েশম ক (Decimal)
একো কমম্পউোর এই মিমরজো প্ াি করটছ, 4+5+6+7+8+9… …। এজন্য কমম্পউোরমে রর্ট 4+5=9 মহটিি
কটর। এমে প্কার্ায় িিংরমক্ষি হয়? (A computer is finding the summation of the following series,
19

4+5+6+7+8+9… …. To do so it first saved 4+5=9. Where it was saved?)
a. RAM (RAM)

a

b. ROM (ROM)
c. Hard Disk (Hard Disk)
িাহম টের ইট ইল পািওয়ােব প্পটল িুম কী করটি? (What you would do if you get Tahmid’s email
password?)
20 a. লিইন কটর একেু প্েটখ্ প্নটি (You will check out his inbox)

c

b. পািওয়ােবমে িেটল প্ফলটি (You will change the password)
c. িাহম েটক জানাটি (You will inform him)
ী হাাঁমড়কুাঁমড় না ক এক এমলটয়ন িন্ধুটক িটে মনটয় োইোন গ্রটহ অমভ াটন াটি। িারা িটে মনটি পাটর- (Mim
is going to an exploration to an exo-planet with his alien friend Hanrikunri. They must have
20

a-)
a. একমে ানুষ ারার ন্ত্র (Human killing arms)

c

b. একমে এমলটয়ন ারার ন্ত্র (Alien killing arms)
c. একমে িাহা যকারী প্রািে (A helping robot)
আমরশা িার জন্মমেটন একো প্রািে পাওয়ার আিোর করটলা। প্ি প্কানো প্পটি পাটর? (Arisha wanted a robot
as her birthday gift. Which one she would get?)
20 a. Google Now (Google Now)
b. Microsoft Cortana (Microsoft Cortana)
c. ASIMO by Honda (ASIMO by Honda)
10101.1 প্ক প্েমি াটল রকাশ কর(Convert 10101.1 in Decimal-)
21

a. 20.5 (20.5)
b. 21.5 (21.5)

b

c. 22.5 (22.5)
21

ন্যাশনাল হাইস্কুল প্রাগ্রাম িং কনটেটস্টর ওটয়িিাইটের একমে িািটোট ইন news হটল িার মিকানা প্কানমে? (A
subdomain of NHSPC website is ‘news’. Then What will be the address of that site?)

a

No

Question

Answer

a. http://news.nhspc.org/ (http://news.nhspc.org/)
b. http//:news.nhspc.org/ (http//:news.nhspc.org/)
c. http:/news.nhspc.org/ (http:/news.nhspc.org/)
মিজ্ঞানী এটস্টমরে 19 মভমত্তর িিংখ্যা পদ্ধমি িযিহার কটরন। িাাঁর িিটচটয় িড় রিীক কী? (Scientist Asterix
uses 19 base number system. Which one is his largest symbol?)
22

a. I (I)

a

b. J (J)
c. 9 (9)
d. P (P)

23

একমে ম মনে ও ণ্টা প্েখ্াটনা মেমজোল মড়র মেিটপ্ল্ িানাটি কয়মে LED লািটি? (How many LEDs are
needed to make a minute and hour showing digital clock display?)

28

আ রা মে াইটক্রািফে ওয়াটেব একো নিুন ফাইল খ্ুমল িটি প্িোর মেফে না মক হটি? (What will be the
default name if you open a new document in Microsoft Word?)
24 a. Document1 (Document1)

c

b. Untitled Document (Untitled Document)
c. New Microsoft Word Document (New Microsoft Word Document)
ওয়ার্ল্ব ওয়াইে ওটয়টির একমে অিংশ -(A part of the World Wide Web is -)
25

a. Your computer (Your computer)

c

b. Web browsers (Web browsers)
c. Both (Both)
প্েয়া ঢাকা প্র্টক িার োোটক কানাোয় প্ ািাইটল কল মেল। এই প্ ািাট াটি মনটচর প্কান ন্ত্রমে অন্তভুবি নয়?
(Shreya lives in Dhaka. She called her grandfather who lives in Canada using a mobile

25

phone. Which of the device is not involved in this communication?)
a. হাকাশ প্স্টশন (Space station)

a

b. একমে স্যাটেলাইে (A satellite)
c. একমে এটডেনা (An antenna)
26

একমে নন-পমজশনাল িিংখ্যাপদ্ধমিটি ¥£€ এর

ান 532 হটল €¥£ এর

ান কি? (In a non-positional

number system, ¥£€ means 532. What is the value of €¥£?)

532

িারা প্হোটেমি াল, ফামরনা অক্টাল এিিং এষা িযিহার কটর িাইনামর মিটস্ট । কার িিটচটয় ক জায়িা রটয়াজন
হটি ির্য িিংরক্ষণ করটি? (Sara uses hexadecimal, Farina uses octal and Esha uses binary
27

numbers to store data. Who will need the least space to store her data?)
a. িারা (Sara)

a

b. ফামরনা (Farina)
c. এষা (Esha)
প্িা ার কমম্পউোর প্কন িাইনামর মিটস্ট িযিহার কটর? (Why computer uses binary system?)
27

a. মহটিি করা িহজ (Easier to calculate)
b. তিদুযমিক িিংটকটির জন্য (Electric signals)

b

c. িাইনামর দ্রুি িমির (Binary is faster)
মিমভন্ন প্ ািাইল অপাটরেটরর কাছ প্র্টক প্ 1GB পযাক প্কনা হয় প্িো রকবিপটক্ষ মক? (You bought an
28 internet pack of 1GB from your mobile operator. What actually you bought?)
a. Net speed (Net speed)

c

No

Question

Answer

b. Net space (Net space)
c. Bandwidth (Bandwidth)
d. Digital Money (Digital Money)
প্কানমে ক শমির িরে? (Which has the lowest energy?)
a. প্রমেও িরে (Radio Wave)
29 b. অিটলামহি িররে (Infrared Wave)

a

c. িা া িরে (Gama Wave)
d. এে-প্র (X-Ray)
িিবাধুমনক কমম্পউমেিং র ুমি Quantum Computer প্কান পদ্ধমিটি কাজ কটর?

(Latest quantum

computing technology runs by which system?)
30 a. Binary (Binary)

c

b. Nano State (Nano State)
c. Electron Spin (Electron Spin)
3G প্নেওয়াটকব প্কান র ুমির িযিহার করা হয়? (Which is used in a 3G network?)
31

a. WAP (WAP)
b. GPRS (GPRS)

c

c. WCDMA (WCDMA)
প্িা রা 10 জন িন্ধু ম টল প্ ইটলর াধযট পটহলা তিশাটখ্র অনুষ্ঠান পমরকল্পনা করছ। ধর, প্কান এক ি য় িুম
বদুলাটক প্ ইটলর জিাি মেটল। িামকটের প্ ইল আইমে প্িখ্াটন প্কার্ায় র্াকটি? (You and your 10 friends
are planning for the next Pahela Boishakh Program. For instance, you have replied to
32 Mridula. Where will be the other friends’ mail ID?))

a

a. Cc (Cc)
b. Bcc (Bcc)
c. Forward (Forward)
aaa@bbb.ccc একমে ইট ইল মিকানা, এখ্াটন ‘bbb’ মনটেবশ কটর-(In an email address aaa@bbb.ccc,
the portion ‘bbb’ indicates–))
32 a. Domain Name (Domain Name)

a

b. Domain Type (Domain Type)
c. Domain Address (Domain Address)
িাফওয়াটনর িািা িার জন্য একমে 13” প্েস্কেপ মনের মনটয় এটিটছ, মকন্তু িাফওয়ান প্স্কটল প্ টপ একেু অন্যরক
পাি প্পল। পািমে প্কানমে হওয়ার িম্ভািনা প্িমশ? (Safwan got a 13” desktop monitor from his father.
But measuring the size of monitor, he gets something else. What is the most probable
measurements of his monitor?)
33 a. 12”X8” (12”X8”)

b

b. 5”X12” (5”X12”)
c. 5”X12” (5”X12”)
d. 5”X13” (5”X13”)
িুম

ুমনয়াটক একো প্ ইল পািাটল। প্ ইলো ুমনয়া এখ্নও খ্ুটল প্েটখ্ মন। িাহটল প্ ইলো এখ্ন প্কার্ায় আটছ?

34 (You have sent a mail to Munia. She did not open the mail yet. Where the mail is now?)
a. ুমনয়ার কমম্পউোটর (In Munia’s computer)

b

No

Question

Answer

b. িাভবাটর (In server)
c. ইডোরটনে িিংট াি িাটর (In internet cable)
িারমিহীন র ুমিটি মিস্তবি এলাকাজুটড় রোনকবি ইডোরটনে প্িিাটক কী িটল? (Providing internet service
in a broaden area without cable connection is called-)
34 a. WiFi (WiFi)

c

b. Broadband (Broadband)
c. Wimax (Wimax)
মনটচর প্কান HTML code মে প্িা ার িাইে প্র্টক এনএইচএিমপমির িাইটে াওয়ার জন্য িযািহার করটি?
(Which HTML code will you use to go to the NHSPC website from your website?)
35 a. <a href=www.nhspc.com></a> (<a href=www.nhspc.com></a>)
b. <l href=www.nhspc.com></a> (<l href=www.nhspc.com></a>)
c. <t href=www.nhspc.com></a> (<t href=www.nhspc.com></a>)

a

Practice Round Senior Category Questions
No

Question

Answer

প্ ািাইল প্ফান প্কান পদ্ধমিটি প্েো কম উমনটকশন কটর? (Which methods do mobile phones use for
communication?)
1

a. মি টপ্ল্ে (Simplex)
b. হাফ েুটপ্ল্ে (Half Duplex)

c

c. ফুল েুটপ্ল্ে (Full Duplex)
d. ামেকাস্ট (Multicast)
েশম ক িিংখ্যা 10 প্ক িাইনামরটি রূপান্তর করটল পাওয়া াটি- (What would you get, if you transform
decimal 10 to binary?)
2

a. 1010 (1010)

a

b. 1000 (1000)
c. 1011 (1011)
িুশরা ক্ষুটে ব্লমিিং করটি চায়। প্ি প্কার্ায় একাউডে খ্ুলটি? (Bushra is interested in micro-blogging.
Where should she sign up?)
3

a. Blogger (Blogger)

b

b. Twitter (Twitter)
c. LinkedIn (LinkedIn)
ফায়ারওয়াল প্কন িযিহার করা হয়? (Why do we use firewall?)
4

a. মিমকউমরমে (Security)
b. ির্য আোন-রোন (Data Transmission)

a

c. ির্য প্েখ্াটশানা (Authentication)
রাইমচেন নাট র একো গ্রটহর এমলটয়টনর দুই হাটির রমিমেটি আেুল আটছ নয়মে কটর। িাটের িিংখ্যা পদ্ধমি কি
মভমত্তক হওয়ার িম্ভািনা প্িমশ? (Aliens from Rychiton planet has 9 fingers in each hand. What
5

could be their number system?)
a. 9 মভমত্তক (9 base)

c

b. 10 মভমত্তক (10 base)
c. 18 মভমত্তক (18 base)
মভমেও ফাইটলর এেটেনশন প্কানমে? (Which of the following is a video file format in computer?)
6

a. .gif (.gif)
b. .jpg (.jpg)

c

c. .mpg (.mpg)
মনটচর প্কানমে মনভুবল ই-প্ ইল এটেি? (Which one is a correct e-mail address?)
7

a. info.nhspc@.com (info.nhspc@.com)
b. info.nhspc.com (info.nhspc.com)

c

c. info@nhspc.com (info@nhspc.com)
ইডোরটনে মেটের একক ধরা ায় প্কানমেটক? (Which one may be considered as a unit of internet
8

speed?)
a. Mbps (Mbps)
b. Mb (Mb)

a

No

Question

Answer

c. Bits (Bits)
োচপযাে কী ধরটণর মেভাইি? (What type of a device is a touchpad?)
9

a. Input (Input)
b. Output (Output)

a

c. Processing (Processing)
10 1024 মিে = কি িাইে? (1024 bit = how may byte?)

128

অপমেকযাল ফাইিাটরর াধযট ির্য আোন রোন করটি প্কান িত্ত্ব িযিহার করা হয়? (Which theory is used
to transfer information by optical fiber?)
11 a. িাপ মিমকরন (Heat Radiation)

c

b. আটলার মিিুরণ (Light Dispersion)
c. পূনব অভযন্তরীণ রমিফলন (Total Internal Reflection)
আম লযাপেটপ একমে িল্প মলখ্মছ, আ ার ১০ ম মনে পর পর কী করা উমচৎ? (I am writing a long story in
my laptop, what must I remember to do in every 10 minutes?)
12 a. Close the program (Close the program)

c

b. Print my work (Print my work)
c. Save my work (Save my work)
মেমজোল িািংলাটেটশর রিিবক প্ক? (Who is the pioneer of the idea Digital Bangladesh?)
13

a. রধান ন্ত্রী প্শখ্ হামিনা (Prime Minister Sheikh Hasina)
b. িজীি ওয়াটজে জয় (Sajeeb Wazed Joy)

b

c. জুনাটয়ে আহট ে পলক (Zunaid Ahmed Palak)
প্োট ইন প্ন মক? (What is Domain name?)
a. ওটয়ি প্পইটজর না (Web page’s name)
14 b. আইমপ এটেটির অনুিাে (Translation of IP Address)

b

c. ক্লাটয়ডে কমম্পউোটরর না (Client Computers name)
d. ওটয়ি প্হা প্পজ (Web Home Page)
মিটের রর্ প্ ািাইল প্ফান প্কান প্কাম্পামনর তিরী কটরমছল? (Which company first invented the mobile
phone?)
15

a. প্নামকয়া (Nokia)
b. টোটরালা (Motorola)

b

c. শাওম (Xiaomi)
d. স্যা িািং (Samsung)
মনটচর প্কানমে গুিটলর রমিষ্ঠান নয়? (Which of the following is not a subsidiary organization of
google?)
a. ইউমেউি (Youtube)
16 b. গুিল যাপি (Google Maps)

d

c. ফায়ারটিি (Firebase)
d. েুইোর (Twitter)
e. অযাপমশে (Appsheet)
HTML এর পূণবরূপ মক? (What is the full form of HTML?)
17 a. (Hyper Text Markup Language)
b. Hyper Text Markup Language (Hyper Transmittable Machine Language)

a

No

Question

Answer

c. Hyper Transmittable Machine Language (Host Transfer Mobile Language)
d. Host Transfer Mobile Language ()
18

িািংলাটেটশ রর্

কি িাটল রর্

কমম্পউোর আনা হয়? (When was the first computer brought in

bangladesh?)

1964

জািীয় পমরচয়পটত্রর স্মােবকাটেব প্কান সুমিধামে রটয়টছ? (Which facility is available in Smart Card of
National ID?)
19 a. িারটকাে (Barcode)

a

b. মকউআর প্কাে (QR Code)
c. কযাপচা (Captcha)
প্কান রটকটে কটর িেিন্ধু-১ স্যাটেলাইে উড্ডয়ন করা হয়? (Which rocket has been used to launch
Bangabandhu-1 satellite?)
20 a. Houston Rocket-3 (Houston Rocket-3)
b. SLS (SLS)
c. Falcon-1 (Falcon-1)

c

Practice Round Junior Category Questions
No

Question

Answer

প্ ািাইল প্ফান প্কান পদ্ধমিটি প্েো কম উমনটকশন কটর? (Which methods do mobile phones use for
communication?)
1

a. মি টপ্ল্ে (Simplex)
b. হাফ েুটপ্ল্ে (Half Duplex)

c

c. ফুল েুটপ্ল্ে (Full Duplex)
d. ামেকাস্ট (Multicast)
েশম ক িিংখ্যা 10 প্ক িাইনামরটি রূপান্তর করটল পাওয়া াটি- (What would you get, if you transform
decimal 10 to binary?)
2

a. 1010 (1010)

a

b. 1000 (1000)
c. 1011 (1011)
িুশরা ক্ষুটে ব্লমিিং করটি চায়। প্ি প্কার্ায় একাউডে খ্ুলটি? (Bushra is interested in micro blogging.
Where should she sign up?)
3

a. Blogger (Blogger)

b

b. Twitter (Twitter)
c. LinkedIn (LinkedIn)
মভমেও ফাইল এর এেটেনশন প্কানমে? (Which of the following is a video file format in computer?)
4

a. .gif (.gif)
b. .jpg (.jpg)

c

c. .mpg (.mpg)
মনটচর প্কানমে মনভুবল ই-প্ ইল এটেি? (Which one is a correct e-mail address?)
5

a. info.nhspc@.com (info.nhspc@.com)
b. info.nhspc.com (info.nhspc.com)

c

c. info@nhspc.com (info@nhspc.com)
ইডোরটনে মেটের একক ধরা ায় প্কানমেটক? (Which one may be considered as a unit of internet
speed?)
6

a. Mbps (Mbps)

a

b. Mb (Mb)
c. Bits (Bits)
7

1024 মিে = কি িাইে? (1024 bit = how may byte?)

128

25 িিংখ্যামেটক িাইনামরটি রকাশ কর-(Convert 25 to binary)
8

a. 10001 (10001)
b. 11001 (11001)

b

c. 11101 (11101)
অপমেকযাল ফাইিাটরর াধযট ির্য আোন রোন করটি প্কান িত্ত্ব িযিহার করা হয়? (Which theory is used
9

to transfer information by optical fiber?)
a. িাপ মিমকরন (Heat Radiation)
b. আটলার মিিুরণ (Light Dispersion)

c

c. পূনব অভযন্তরীণ রমিফলন (Total Internal Reflection)
Data পমরিিবটনর জটন্য প্কান প্স্টেট ডে িযিহার করা হয়? (Which Statement used for changing
data?)
a. ইনিােব (Insert)
10

b. আপটেে (Update)

b

c. মরটন (Rename)
d. প্পস্ট (Paste)
e. ইটম্পােব (Import)
#include<stdio.h>
int main()
{
int a, sum=0;
for(i=0;i<5;i++){
sum=sum+i;
}
Printf(“%d”,sum);
}
11

প্রাগ্রা মে কি মরডে করটি? (#include<stdio.h>

10

int main()
{
int a, sum=0;
for(i=0;i<5;i++){
sum=sum+i;
}
Printf(“%d”,sum);
}
What this program will print?)
প্োট ইন প্ন মক? (What is Domain name?)
a. ওটয়ি প্পইটজর না (Name of a Webpage)
12

b. আইমপ এটেটির অনুিাে (Translation of IP Address)

b

c. ক্লাটয়ডে কমম্পউোটরর না (Client Computers name)
d. ওটয়ি প্হা প্পজ (Web Home Page)
AND এিিং NOT প্িইে ম টল প্কান প্িইে হয়? (Which gate is the joint of AND and NOT gate?)
a. NOR (NOR)
13

b. OR (OR)
c. X-OR (X-OR)

e

d. X-NOR (X-NOR)
e. NAND (NAND)
মিটের রর্ প্ ািাইল প্ফান প্কান প্কাম্পামনর তিরী? (Which company first invented the mobile
phone?)
14

a. প্নামকয়া (Nokia)
b. টোটরালা (Motorola)
c. শাওম (Xiaomi)

b

d. স্যা িািং (Samsung)
মনটচর প্কানমে গুিটলর রমিষ্ঠান নয়? (Which of the following is not a subsidiary organization of
google?)
a. ইউমেউি (Youtube)
15

b. গুিল যাপি (Google Maps)

d

c. ফায়ারটিি (Firebase)
d. েুইোর (Twitter)
e. অযাপমশে (Appsheet)
16

িািংলাটেটশ রর্ কি িাটল রর্ কমম্পউোর আনা হয়? (When was the first computer brought in
bangladesh?)

1964

RAM কী ধরটনর স্মবমি? (Which type of memory is RAM?)
17

a. স্থায়ী স্মবমি (Permanent Memory)
b. অস্থায়ী স্মবমি (Temporary Memory)

b

c. প্রাগ্রাট র উপর মনভবরশীল (Program dependent)
ী িার িয়ি এর টর েশ মভমত্তক িিংখ্যা 10 ইনপুে মেল। এমে প্িাঝাটি একমে ৮ মিে কমম্পউোর ৫ িিংটকি
কি প্ভাটের মেটি? (Mim inserted her age as 10, which is a decimal number. To determine
18

this number which voltage will represent 5th signal in an 8 bit computer?)
a. 0 V (0 V)

c

b. 4.2 V (4.2 V)
c. 5 V (5 V)
জািীয় পমরচয়পটত্রর স্মােবকাটেব প্কান সুমিধামে রটয়টছ? (Which facility is available in Smart Card of
national ID?)
19

a. িারটকাে (barcode)

a

b. মকউআর প্কাে (QR code)
c. কযাপচা (captcha)
প্কান রটকটে কটর িেিন্ধু-১ স্যাটেলাইে উড্ডয়ন করা হয়? (Which rocket has been used to launch
Bangabandhu-1 satellite?)
20

a. Houston Rocket-3 (Houston Rocket-3)
b. SLS (SLS)
c. Falcon-1 (Falcon-1)

c

Mock Test Senior Category Questions
No

Question

Answer

প্কান লযািংগুটয়জমে প্ল্ােফ ব ইমডেটপটডেডে? (Which Language is platform independent?)
1

a. C++ (C++)
b. C (C)

c

c. Java (Java)
2
3

প্হোটেমি াল (১৬-মভমত্তক) 100 এিিং েশম ক 100 এর পার্বকয িাইনারীটি কি? (What’s the difference
in binary between 100 in hexadecimal (16-Based) and 100 in decimal?)
৪ অিংটকর একমে ধনাত্মক েশম ক িিংখ্যাটক িাইনামরটি রকাশ করটি িটিবাচ্চ কটিা মিে প্ ট ামর লািটি? (How
many bits will be needed at most to represent a decimal number of 4 digits in binary?)

100100
14

মনটচর প্কানমে একমে ক্লাউে প্স্টাটরজ? (Which one of the following is a cloud storage?)
4

a. Google Drive (Google Drive)
b. Instagram (Instagram)

a

c. Pinterest (Pinterest)
প্কান ধরটণর মনেটর িিটর্টক প্িমশ মিদুযৎ খ্রচ হয়? (Which kind of monitor consumes the most
amount of electricity?)
5

a. LCD (LCD)
b. CRT (CRT)

b

c. LED (LED)
d. OLED (OLED)
৩ ো Binary Digit প্ াি করটল িার কযামর মনটচর প্কান লমজকাল এেটরশন দ্বারা প্ির করা াটি? (Which one
of the following logical expressions will produce the carry bit of 3 binary digits?)
6

a. AC + + AB (AC + + AB)
b. C + AB (C + AB)

a

c. AB + BC + CA (AB + BC + CA)
d. A+B+C (A+B+C)
#include <stdio.h>
#define PI 3.1416
int area(double radius)
{
return PI*radius*radius;
}
7

int main()
{
printf("%d", area(3.6));
return 0;
}
এই প্রাগ্রাট র আউেপুে মক? (#include <stdio.h>
#define PI 3.1416

c

No

Question

Answer

int area(double radius)
{
return PI*radius*radius;
}
int main()
{
printf("%d", area(3.6));
return 0;
}
What is the output of this program?)
a. 40.715136 (40.715136)
b. 40.000001 (40.000001)
c. 40 (40)
d. 0 (0)
.flac মক ধরটনর ফাইটলর এেটেনশন? (Which type of file’s extension is.flac?)
a. Image (Image)
8

b. Audio (Audio)
c. Video (Video)

b

d. Doc (Doc)
e. Application (Application)
কযাটরক্টার মেিং-এর প্শষ মনধবারণ কটর প্কান কযাটরক্টারমে? (Which character determines the end of a
character string?)
9

a. ‘\n’ (‘\n’)

b

b. ‘\0’ (‘\0’)
c. ‘0’ (‘0’)
িিবরর্

িামণমজযক কমম্পউোর কি িাটল িাজাটর ছাড়া হয়? (In which year the first commercial

computer was available in the market?)
10

a. 1951 (1951)
b. 1961 (1961)

a

c. 1940 (1940)
d. 1960 (1960)
মনটচর প্কানো A আর B variable দুইোটক swap করটি? (Which one of the following will swap the
two variables A and B?)
a. int Temp, A, B;
Temp = A;
11

B = Temp;
A = B; (int Temp, A, B;
Temp = A;
B = Temp;
A = B;)
b. int Temp, A, B;

c

No

Question

Answer

A = Temp;
B = A;
Temp = B; (int Temp, A, B;
A = Temp;
B = A;
Temp = B;)
c. int Temp,A,B;
Temp = A;
A = B;
B = Temp; (int Temp,A,B;
Temp = A;
A = B;
B = Temp;)
প্কান োইটপর ভযামরটয়িল ভগ্ািংশ ধটর রাটখ্? (Which type of variable holds floting points?)
12

a. int (int)

b

b. double (double)
c. char (char)
জাভা লযােুটয়জ প্কার্ায় মেজাইন করা হয়? (Where Java Language was designed?)

13

a. Amazon Inc. (Amazon Inc.)
b. Sun Micro Systems (Sun Micro Systems)

b

c. Microsoft Inc. (Microsoft Inc.)
মি লযািংগুটয়টজর আমিষ্কারক প্ক? (Who is the developer of C programming language?)
14

a. প্েমনি মরমচ (Dennis Ritchie)
b. ে াি এমেিন (Tomas Edison)

a

c. মিল প্িেি (Bill Gates)
15
16

Adobe Photoshop রর্

কি িাটল রকামশি হয়? (In which year Adobe Photoshop was

launched?)
িািংলাটেটশ কি িাটল রর্ ইডোরটনে িযিহার শুরু হয়? (When was the internet used first time in
Bangladesh)

1990
1996

রর্ নারী প্রাগ্রা ার প্ক? (Who was the first female programmer?)
17

a. প্িামফয়া মক্লনেন (Sofia Clinton)
b. আো লভটলি (Ada Lovelace)

b

c. যামর কুইন (Marie Queen)
18

কি িাটল “প্কার প্

মর” আমিষ্কার করা হয়? (In which year ‘’Core Memory” was invented?)

1952

ইডোরটনে রর্ আমিষ্কার করার প্পছটন উটদ্দশ্য কী মছল? (What was the first purpose behind the
invention of Internet?)
a. ুদ্ধ কাটজ (War purpose)
19

b. প্লখ্াপড়ার কাটজ (Study purpose)
c. প্ ািাট াটির কাটজ (Communication purpose)

a

No

Question
মনটচর প্কান ধরটণর

যালওয়ার িিচাইটি প্িশী পমর াটণ প্েখ্া

Answer
ায়? (Which one of the following

categories of malware is found the most?)
20

a. Virus (Virus)

b

b. Trojan Horse (Trojan Horse)
c. Worm (Worm)
21

N[ ]={5,10,15,20,25} এই অযাটর ফািংশটন N[3]=? (N[ ]={5,10,15,20,25} What is the value of N[3]
in this array function?)

20

WiMAX শব্দমের পূণবরূপ কী? (What is the abbreviation of WiMAX?)
a. Worldwide Interpretation for Microwave Access (Worldwide Interpretation for Microwave
Access)
22

b. Worldwide Interoperability for Microwave Access (Worldwide Interoperability for

b

Microwave Access)
c. Worldwide Interoperation for Microwave Access (Worldwide Interoperation for
Microwave Access)
মনটচর প্কানমে একমে অমেও ফাইল এেটেনশন? (Which of the following is an audio file extension?)
23

a. .m42 (.m42)
b. .m4a (.m4a)

b

c. .mp4 (.mp4)
ভািটশষ রকাশ কটর প্কানমে? (Which indicates reminder?)
24

a. /%/ (/%/)
b. /&/ (/&/)

c

c. % (%)
25

“G” এর ASCII ভযালু কি? (What is the ASCII Value of “G”?)
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Mock Test Junior Category Questions
No

Question

Answer

অপমেকযাল ফাইিাটরর াধযট ির্য আোন-রোন করটি প্কান িত্ত্ব িযিহার করা হয়? (Which theory is used
to transfer information by optical fiber?)
1

a. িাপ মিমকরন (Heat Radiation)

c

b. আটলার মিিুরণ (Light Dispersion)
c. পূনব অভযন্তরীণ রমিফলন (Total Internal Reflection)
প্কান লযািংগুটয়জমে প্ল্ােফ ব ইমডেটপটডেডে? (Which Language is platform independent?)
2

a. C++ (C++)

c

b. C (C)
c. Java (Java)

3

প্হোটেমি াল (১৬-মভমত্তক) 100 এিিং েশম ক 100 এর পার্বকয িাইনারীটি কি? (What’s the difference
in binary between 100 in hexadecimal (16-Based) and 100 in decimal?)

100100

মনটচর প্কানমে ওটপন প্িািব অপাটরমেিং মিটস্ট ? (Which of the following is an Open-source Operating
System?)
4

a. Windows (Windows)

c

b. Mac (Mac)
c. Ubuntu (Ubuntu)
প্পন োইটভ কী ধরটণর প্স্টাটরজ িযািহার করা হয়? (What kind of memory is used in a pen drive?)
5

a. Solid State (Solid State)

a

b. Optical (Optical)
c. Magnetic (Magnetic)

6
7

YouTube কি িাটল রমিমষ্ঠি হয়? (In which year YouTube was founded?)
৪ অিংটকর একমে ধনাত্মক েশম ক িিংখ্যাটক িাইনারীটি রকাশ করটি িটিবাচ্চ কটিা মিে প্ ট ারী লািটি? (How
many bits will be needed at most to represent a decimal number of 4 digits in binary?)

2005
14

WORA এর পুণব রুপ মক? (What’s the full form of WORA?)
8

a. Weak Object Runtime Assistance (Weak Object Runtime Assistance)
b. Write Once, Run Anywhere (Write Once, Run Anywhere)

b

c. Written Order for Root Access (Written Order for Root Access)
মনটচর প্কানমে একমে ক্লাউে প্স্টাটরজ? (Which one of the following is a cloud storage?)
9

a. Google Drive (Google Drive)

a

b. Instagram (Instagram)
c. Pinterest (Pinterest)
মনটচর প্কান ধরটণর

যালওয়ার িিচাইটি প্িশী পমর াটণ প্েখ্া

ায়? (Which one of the following

categories of malware is found the most?)
10

a. Virus (Virus)

b

b. Trojan Horse (Trojan Horse)
c. Worm (Worm)
11

প্কান ধরটণর মনেটর িিটচটয় প্িশী মিদুযৎ খ্রচ হয়? (Which kind of monitor consumes the most

b

No

Question

Answer

amount of electricity?)
a. LCD (LCD)
b. CRT (CRT)
c. LED (LED)
d. OLED (OLED)
মনটচর প্কানমে ভুল? (Which of the following is incorrect?)
12

a. DVD = Digital Versatile Disc (DVD = Digital Versatile Disc)
b. DVD = Digital Video Disc (DVD = Digital Video Disc)

c

c. CD = Compiled Disc (CD = Compiled Disc)
.flac মক ধরটনর ফাইটলর এেটেনশন? (Which type of file’s extension is.flac?)
13

a. Image (Image)
b. Audio (Audio)

b

c. Video (Video)
মনটচর প্কানমে াইটক্রািফে প্কাম্পানীর এমপ্ল্টকশন? (Which one of the following applications is from
Microsoft?)
14

a. Picasa (Picasa)

b

b. Skype (Skype)
c. Firefox (Firefox)
মিটের িবহত্ত িাচব ইমিন প্কানমে? (What is the second largest search engine in the world?)
a. Bing (Bing)
15

b. YouTube (YouTube)

b

c. Google (Google)
d. Yahoo (Yahoo)
মি লযািংগুটয়টজর আমিষ্কারক প্ক? (Who is the developer of C programming?)
16

a. প্েমনি মরমচ (Dennis Ritchie)
b. ে াি এমেিন (Tomas Edison)

a

c. মিল প্িেি (Bill Gates)
17

িািংলাটেটশ কি িাটল রর্ ইডোরটনে িযিহার শুরু হয়? (In which year the internet was used first time
in Bangladesh?)

1996

রর্ নারী প্রাগ্রা ার প্ক? (Who was the first female programmer?)
a. প্িামফয়া মক্লনেন (Sofia Clinton)
18

b. আো লভটলি (Ada Lovelace)

b

c. যামর কুইন (Marie Queen)
d. ার্বা মনটয়লিন (Martha Nielson)
মনটচর প্কান লযািংগুটয়জমে অিটজক্ট ওমরটয়টডেে? (Which language from below is object oriented?)
19

a. জাভা (Java)
b. মি (C)

a

c. একমেও না (None)
ইডোরটনে রর্ আমিষ্কার করার প্পছটন উটদ্দশ্য কী মছল? (What was the first purpose behind the
20

invention of Internet?)
a. ুদ্ধ কাটজ (War purpose)

a

No

Question

Answer

b. প্লখ্াপড়ার কাটজ (Study purpose)
c. প্ ািাট াটির কাটজ (Communication purpose)
21

N[ ]={5,10,15,20,25}, এই অযাটর ফািংশটন N[3]=? (N[ ]={5,10,15,20,25} What is the value of N[3]
in this array function?)

c

WiMAX শব্দমের পূণবরূপ কী? (What is the abbreviation of WiMAX?)
a. Worldwide Interpretation for Microwave Access (Worldwide Interpretation for Microwave
Access)
22

b. Worldwide Interoperability for Microwave Access (Worldwide Interoperability for

b

Microwave Access)
c. Worldwide Interoperation for Microwave Access (Worldwide Interoperation for
Microwave Access)
URL শটব্দর পূণব রূপ কী? (What is the abbreviation of URL?)
23

a. Uniform Resource Locator (Uniform Resource Locator)
b. Uniform Recollective Locator (Uniform Recollective Locator)

a

c. Uniform Resource Location (Uniform Resource Location)
ভািটশষ রকাশ কটর প্কানমে? (Which indicates the reminder?)
a. /%/ (/%/)
24

b. /&/ (/&/)

c

c. % (%)
d. // (//)
25

“G” এর ASCII ভযালু কি? (What is the ASCII Value of “G”?)
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