বাাংলা দ্বিতীয় পত্র
১. ক. দ্ববশুদ্ধ উচ্চারণ প্রয়য়াজন ককন ? আয়লাচনা কয়রা ।
খ.বাাংলায় ‘’অ’’ ধ্বদ্বন উচ্চারয়ণর কেয়কায়না ৫টি দ্বনয়ম উদাহরণ সহ কলখ ।
গ. দ্বনয়চর শব্দগুয়লার সঠিক উচ্চারণ কলখ ।
উহয , একায়েদ্বম , শ্রম , সভ্য, দ্ববশ্বাস, দ্ববিান, দ্বজহ্বা , ওজস্বী, একতা , আবৃদ্বি
২. ক. প্রদ্বমত বাাংলা বানায়নর ৫টি দ্বনয়ম কলখ ?
খ.বাাংলা একায়েদ্বম প্রণীত বাাংলা বানায়নর কেয়কায়না পাঁচটি দ্বনয়ম কলখ ।
গ. দ্বনয়চর শব্দগুয়লায়ক শুদ্ধ কয়র কলখ ।
বুৎপদ্বি , শ্রদ্ধাঞ্জলী , মনকষ্ট , পাঁচদ্বসকা , দ্ববপদজনক, কভ্ৌগদ্বলক, সদ্বমদ্বচন, মাধুে যতা, কপাষ্টমাস্তার , বাদ্বিদ্বক
৩. ক. কোজক কায়ক বয়ল? উদাহরণসহ কশ্রদ্বণদ্ববভ্াগ আয়লাচনা কয়রা ।
খ.দ্ববয়শষ্যপদ কায়ক বয়ল ? উদাহরণসহ দ্ববয়শষ্য পয়দর কশ্রদ্বণদ্ববভ্াগ দ্ববয়েষণ কর ।
গ. কোজক কায়ক বয়ল ? উদাহরণসহ কশ্রদ্বণদ্ববভ্াগ আয়লাচনা কর ।
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বিষয়ঃ তথ্য ও য োগোয োগ প্র ুবি
১ম অধ্যোয়
জ্ঞোনমূলকঃ

বিশ্বগ্রাম, ভার্চু য়াল বিয়য়বলটি, আটিুবিবিয়াল ইয়েবলয়েন্স, তথ্য, ডেটা িা উপাত্ত, প্রযচবি, তথ্য প্রযচবি, ডযাগায়যাগ প্রযচবি,
ডটবলকনিায়িবন্সিং, অবিস অয়টায়মিন, বিল্যাবন্সিং, স্মাটুয় াম, ডিািটিক্স, ন্যায়না প্রযচবি, ডেয়নটিক ইবিবনয়াবিিং, িায়য়াম্রবিক্স,
িায়য়াইনিিয়মটিক্স, সাইিাি ক্রাইম, দচিবিক্ষন ।
অনুধোিনমূলকঃ
তথ্য ও ডযাগায়যাগ প্রযচবি বিশ্বয়ক ায়তি মচয় ায় বনয়য় এয়সয়ে- ব্যাখ্যা কি । আেকাল ঘয়ি িয়স ডকনাকাটা অবিকতি
সচবিিােনক- ব্যাখ্যা কি । ই-কমাসু ব্যিসা িাবিেযয়ক স ে কয়িয়ে- ব্যাখ্যা কি । িাস্তয়ি অিস্থান কয়িও কল্পনায়ক েচুঁ য়য় ডদখা
সম্ভি- ব্যাখ্যা কি । ঘয়ি িয়স োিায়িি বর্বকৎসা গ্র ি কিা যায়- ব্যাখ্যা কি । বিিিগ্রাম য়ে ইোিয়নট ব্যিস্থা- িচবিয়য়
ডলখ । যাবকিং ননবতকতা বিয়িািী কমুকাণ্ড- ব্যাখ্যা কি । উন্নত োয়তি িীে নতবিয়ত ব্যিহৃত প্রযচবিটি ব্যাখ্যা কি ।
আর্িয়িি মাধ্যয়ম ব্যবি িনািকিয়িি পদ্ধবত ব্যাখ্যা কি । কৃ বিম িচবদ্ধমত্তা এক িিয়নি এক্সপাটু বসয়েম- িচবিয়য় ডলখ ।
িায়য়াইনিিয়মটিক্স এ ব্যিহৃত ডেটা ব্যাখ্যা কি । িীতলীকিি প্রবক্রয়ায় বর্বকৎসা ডদয়া সম্ভি- ব্যাখ্যা কি । ডকান প্রকাি িচুঁ বক
োড়াই সামবিক প্রবিক্ষয়ি ব্যিহৃত প্রযচবিটি ব্যাখ্যা কি ।
সৃজনশীলঃ
(১) বমিঃ “X” তাি িািাি ল্যািয়িটবিয়ত প্রয়িয়িি সময় একটি বিয়িষ ডসন্সয়িি বদয়ক তাকায়নাি িয়ল দিো খচয়ল ডগল ।
ডভতয়ি প্রয়িি কয়ি ডদখয়লা প্রথম কয়ক্ষ নেিতথ্যয়ক সাবেয়য় গুবেয়য় ইনিিয়মিন বসয়েম নতবি সিংক্রান্ত গয়িষিা এিিং বিতীয়
কয়ক্ষ বিকবিয়নে বেএনএ নতবি সিংক্রান্ত গয়িষিা কিা য় ।
(গ) ল্যািয়িটবিি দিোয় ব্যিহৃত প্রযচবিটি িিুনা কি ।
(ঘ)ল্যািয়িটবিয়ত ডয প্রযচবি বনয়য় গয়িষিা য় তায়দি তচ লনামূলক পাথুকয বিয়েষি কি ।
(২) আইবসটি বনভু ি জ্ঞান ও প্রযচবি মানচষয়ক নানা বিষয়য় সমৃবদ্ধি পয়থ এবগয়য় বনয়ে । াসান আইবসটি বিষয়য় পড়াশুনা কয়ি
োনয়ত পািল ডকায়না প্রকাি অস্ত্রপর্াি োড়া এক িল্য বর্বকৎসা পদ্ধবত । পিিতীয়ত াসান আইবসটি বনভু ি েীিবিবর্ি সৃবিি
প্রযচবি বিষয়য় জ্ঞান লাভ কয়ি খচিই আনবিত য়লা ।
(গ) াসায়নি বর্বকৎসা পদ্ধবত িনাি কয়ি ব্যাখ্যা কি ।
(ঘ) উদ্দীপয়ক ডয প্রযচবি াসায়নি জ্ঞান লায়ভ আনি বদল ডসই প্রযচবি কৃ বষ সম্পদ উন্নয়য়ন কী িিয়নি ভূ বমকা িায়খ ? মতামত
দাও ।
(৩) ডসনাপ্রিান বসদ্ধান্ত বনয়লন ডয, নসবনকয়দি প্রযচবি বনভু ি পবিয়িয়ি যচয়দ্ধি প্রবিক্ষি ডদওয়া য়ি, যায়ত নসবনকগি প্রকৃ ত
যচয়দ্ধি অবভজ্ঞতা লাভ কয়ি । বতবন খাদ্য সিিিা ইউবনটয়ক যচয়দ্ধি ময়দায়ন দীঘুবদন সয়তে ও মর্ময়র্ থায়ক এমন পদ্ধবতয়ত
শুকয়না খািাি সিিিা কিাি বনয়দু ি বদয়লন ।
(গ) উদ্দীপয়ক যচয়দ্ধি ময়দায়ন খািাি সিিিা কিাি প্রযচবি িিুনা কি ।
(ঘ) নসবনকয়দি প্রবিক্ষয়িি প্রযচবিটি কাযুকি ও যচবিযচি ডকন ? মতামত দাও ।
(৪) িাবকি েিঃ এনামচয়লি একটি অপ্রকাবিত গ্রন্থয়ক বনয়েি নায়ম োবপয়য় বদল । অপিবদয়ক সাবকি লটাবি পািাি ডলাভ
ডদবখয়য় অন্য এক ব্যবিি কাে ডথয়ক তাি ব্যািংক ডভবিবিয়কিয়নি তথ্য বনয়য় বনল ।
(গ) উদ্দীপয়কি আয়লায়ক িাবকয়িি কমুকাণ্ড ব্যাখ্যা কি ।
(ঘ) উদ্দীপয়কি আয়লায়ক সাবকয়িি কমুকাণ্ড ব্যাখ্যা কি ।
(৫)সচবম তাি স্বামী এিিং ডময়য়য়ক বনয়য় ডসেমাটিুন ডিড়ায়ত ডগল । ডসখায়ন যাওয়াি েন্য ডস ইোিয়নয়টি মাধ্যয়ম িাস, বিপ
এিিং ড ায়টয়লি িচবকিং ডদয় । ডসখায়ন এক বিয়কয়ল সচবমি স্বামী ডেউয়য়ি িাক্কায় প্রিাল পাথয়ি পা ডকয়ট ডিলয়লন । অয়নক খচুঁয়ে
একেন োিাি পাওয়া ডগল, বযবন সচবমি স্বামীি পায়য় ডসলাই কিয়ত পািয়লও এবেটিয়টনাস ইনয়েকিন বদয়ত পািয়লন না ।
পিবদন দচপচি আড়াইটায় ডমইন ল্যায়ে যাওয়াি বিপ । তাই সচবম গ্রামীনয়িায়নি বিয়িষ নািায়ি োয়াল কয়ি এ বিষয়য় পিামিু
গ্র ি কয়ি ।
(গ) সচবম ডযভায়ি িচবকিং বদয়য়বেল তা বেল অবিকতি সচবিিােনক- যচবিস ডতামাি মতামত দাও ।
(ঘ) সচবমি পিামিু গ্র য়িি ডক্ষয়ি বিশ্বগ্রাম িািিা সিংবেি ডকান উপাদানটি প্রবতিবলত য়য়য়ে ? বিয়েষি কি ।
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