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1. Answer any five questions from the following                                               2X5=10                       

    নিম্ননিনিত যেক োকিো পোাঁচটি প্রকের উত্তর দোও। 

 

a. Computers can be divided into how many parts and what? 

   কম্পিউটারকক কয় ভাকে ভাে করা যায় ও কক কক?  

b. How many parts of CPU and what are they? 

    CPU এর কয়টট অংশ ও কক কক? 

c. Write the names of the four input devices of the computer. 

   কম্পিউটাকরর চারটট ইনপুট কিভাইকের নাম লেখ।  

d. What is the full name of RAM and ROM? 

    RAM ও ROM এর েিূর্ ণ নাম কক?  

e. What is the full form of CBT? 

    CBT এর পুকরা নাম কক?  

f. Write two requirements of computer. 

   কম্পিউটাকরর দুটট প্রকয়াজনীয়তা লেখ। 

g. What is a smart classroom? 

    স্মাটণ ক্লােরুম কাকক বকে? 

2. Answer any six questions from the following                                            5X6=30    

    কনম্নকেকখত লযককাকনা ছয়টট প্রকের উত্তর দাও।   

a. Write down the advantages and disadvantages of using internet in education. 

   কশক্ষায় ইন্টারকনট বযবহাকরর েুকবধা ও অেুকবধাগুকে লেখ।  

b. What are the benefits of using smart classrooms in education? 

    কশক্ষায় স্মাটণ ক্লােরুম বযবহাকরর কক কক েুকবধা েক্ষয করা যায়।  



c. What are the operating systems? Write the names of the two operating systems. What 

is the operating system used for? 

   অপাকরটটং কেকেম কক দুটট অপাকরটটং কেকেকমর নাম লেখ। অপাকরটটং কেকেম কক কক  

   কাকজ বযবহার করা হয়। 

d. What is email? Discuss the advantages and disadvantages of using email. 

   ইকমইে কক? ইকমইে বযবহাকরর েুকবধা ও অেুকবধাগুকে আকোচনা ককরা। 

e. Discuss the uses of computers in classroom learning. 

   ক্লােরুম কশখকনর লক্ষকে কম্পিউটাকরর বযবহারগুকে আকোচনা ককরা। 

f. Write about the uses of internet in education. 

   কশক্ষাকক্ষকে ইন্টারকনকটর বযবহারগুকে লেখ। 

g. Write notes about CAI. 

    CAI েিককণ টীকা লেখ । 

h. Write five differences between RAM and ROM. 

    RAM ও ROM এর মকধয পা াঁচটট পার্ ণকয লেখ। 

3. Answer any six questions from the following                                              10X3=30                                        

    কনম্নকেকখত লযককাকনা কতনটট প্রকের উত্তর দাও।  

a. Discuss the different generations of computer evolution. 

   কম্পিউটাকরর ক্রমকবকাশ েংক্রান্ত কবকভন্ন প্রজন্ম গুকে েিককণ আকোচনা ককরা।   

b. Discuss the role of computer in improving the education of modern society. 

   আধুকনক েমাকজর কশক্ষার উন্নকতর জনয কম্পিউটাকরর ভূকমকাগুকে আকোচনা ককরা। 

c. What is a projector? Discuss the educational significance of using a projector. What 

are the advantages and disadvantages of using a projector? 

   প্রকজক্টর কী? প্রকজক্টর বযবহাকরর কশক্ষােত তাৎপয ণ আকোচনা ককরা। প্রকজক্টর বযবহাকরর কক  

   কক েুকবধা ও অেুকবধা েক্ষয করা যায়। 

d. Briefly discuss hardware and software. 

  হািণওয়যার এবং েফটওয়যার েিককণ েংকক্ষপ্ত আকোচনা ককরা।  

e. Discuss the use of CAL and CML in education.  

   কশক্ষাকক্ষকে CAL ও CML এর বযবহার েিককণ আকোচনা ককরা। 

 

 


