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1. জন ও জিন সংখ া প িত িনেয় আেলাচনাকােল বলল কি উটার বাইনাির সংখ া ব বহার কের কাজ 
কের। জন ও জিনেক তােদর ব ু জামাল িজ াসা করল তামােদর রাল কত? উ ের তারা বলল 

(110111)2 ও (7D)16। 
a.  EBCDIC এর পূণ নাম িক?  
b.  পৃিথবীর সকল ভাষােক এখন কাডভু  করা যায়-  ব াখ া কর।  
c.  উ ীপেকর আেলােক জন ও জিন এর রাল দশিমেক কাশ কর।   
d.  উ ীপেকর আেলােক কি উটাের ব ব ত সংখ া প িত স েক তামার মতামত দাও। 

 
2. িকং কেলেজর আইিসিট িবষেয়র ভাষক িশ াথীেদর পড়ােনার সময় Google Form ব বহার কের 

পরী া িনি েলন। পরী ায় িশ াথীরা উ র সাবিমট করার পেরই ার জেন যাি ল। 
a.  Peer to Peer নটওয়াক কী? 
b.  MAC অ াে স ও আইিপ অ াে স এর মেধ  পাথক েলা িলখ। 
c.  উ ীপেকর সবািটেক কি উটার/ নটওয়ািকং এর পিরভাষায় িক বেল? এিট কান ধরেনর 

সািভস যুি সহ ব াখা কর। 
d.  উ  সবা ব তীত এই মেডেলর আর িক িক সবা উ  কেলেজর ব বহার উপেযাগী হেত 

পাের? উদাহরণসহ তামার যুি  ব াখ া কর। 
 

3. িকং কেলেজর কতৃপ  কািভড- ১৯ পিরি িতেত ওেয়বসাইেট িশ াথীেদর অনলাইেন পাঠদােনর 
উে ে  ওেয়বসাইেট রকডকৃত িভিডও লকচার আপেলােডর িস া  হণ করেলন। িশ কগণ 
িনেজেদর ইউিটউব চ ােনেল লকচার আপেলাড কেরন,  এরপর ওেয়বসাইেট সিটেক কানভােব 

দশেনর ব ব া কেরন। 
a.  HTML এিলেম ট কী? 
b.  একিট HTML ড েমে ট <!DOCTYPE html> লাইনিট কন ও কান অংেশ লখা হয়? 

এিট না িলখেল কান সম া ঘটেব িকনা? ঘটেল কান ধরেনর সম া হেত পাের? 
c.  উ ীপেক বিণত দশেণর ি য়ািট কাড ও আউটপুটসহ ব াখ া কর। 
d.  উ ীপেক বিণত ি য়া অ সরণ করার পের ও িকছু িশ েকর িভিডও লকচার ওেয়বসাইেট 

দশন না করার স াব  কারন েলা কী হেত পাের? সূ ভােব িচ া কের িবে ষণ কর। 
 



 
 
 

4. িকং কেলেজর িশ াথী ‘জন’ িবষয়িভি ক মূল ায়েনর নািটশ দেখ ওেয়বসাইট হেত িসেলবাসিট 
ডাউনেলাড করল এবং পরী ার িত িনেত লাগল। 

 
a.  আইিপ অ াে স কী? 

b.  <p> ও <span> এর মেধ  পাথক েলা িলখ। 
c.  িসেলবাসিট ওেয়বেপইেজ শূ  থেক(From Scratch) দশন করার জ  েয়াজনীয় কাড 

িলখ। 
d.  িসেলবাসিটেক একিট ইেমজ আকাের ফাইল বািনেয় সভ করা হেল তা ওেয়বেপইেজ 

দশেনর জ  েয়াজনীয় কাড িলখ। 
 


