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কি�উটার �� উ�র |computer question answer

ওেয়বসাইট �তির করেত ওেয়ব �পেজ �কান ভাষা ব�ব�ত হয়?
ইউিন�
C++
ওরা �ক�ল
এইচ � এম এল

ইেমইল কথা�র পূণ� অথ� িক
ইিজ �মল
এেসি�য়াল �মল
ইেলক�িনক �মল
�কােনা�ই নয়

�কান ধরেনর �নটওয়াক� ই কি�উটার �িল স�ােটলাইট অথবা মেডম ও �টিলেফান লাইন
িদেয় পর�র যু� থােক?
�লাকাল এিরয়া �নটওয়াক�
বাস �নটওয়াক�
ওয়াইড এিরয়া �নটওয়াক�
িরং �নটওয়াক�
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CD -ROM কী?
�সিমক�া�র �মেমাির
ম�াগেন�ক �মেমাির
�মমির �রিজ�ার
�কােনা�ই নয়

একবার �সভ করার পর ি�তীয়বার অপর নােম �সভ করেত হেল িক করেত হয়?
কি�উটার ব� কের �সভ করেত হয়
�সফ আজ করেত হয়
উপেরর দ�ু �েযাজ�
�কােনা�ই নয়
Join Our Telegram Channel CLICK HERE

HTML এর অথ� িক?
হাইপার �া�েলটর �মিকং ল�াং�েয়জ
হাইপার �ট�ট মািক� ং �লােকশন
হাইপার �ট�ট মাক� আপ �ল�েুয়জ
�কােনা�ই নয়

�কান দ�ু অবেজ� এর মেধ� সংেযাগ �াপনেক িক বেল?
হাইপার িলংক
LINKING
হাইপার ি�ক
ি�িকং

কি�উটাের কে�াল প�ােনল জানেত হেল উইে�াজ িকেবাড�  �থেক করেত হেব-
উইে�াজ িকেবাড�  �াস িপ
উইে�াজ িকেবাড�  �াস িস
উইে�াজ িকেবাড�  �াস এফ
উইে�াজ িকেবাড�  �াস ই

Bit এর পূণ� নাম িক?
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বাইনাির িডিজট
বাইনাির ই�াকশন �টিবল
বাইনাির ইউিনট
�কােনা�ই নয়

ROM কত �কােরর হয়?
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