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                                                     ନୟିର୍ାବଳୀ 

                                  ଓଡିି଼ଆ ଭାଷା ଓ ଯର୍ଯାଗାଯର୍ଯାଗ ଡିଯ୍ଲାର୍ା କାର୍ଯମୟକ୍ରର୍ 

                                                   ଦତ୍ତକର୍ମ – (୪-୬) 
                                                 ଶକି୍ଷାବଷମ- ୨୦୨୦-୨୧ 

ପି୍ରୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଷୀଗଣ, 

ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ମକୁ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ,ସମ୍ବେପରୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଏବଂ ପରିଲବରି୍ତ ଓଡିଆ ଭାର୍ା ଓ ଲର୍ଯାଗାଲର୍ଯାଗ ଡିଲ୍ ଲାମା କାର୍ଯଷୟକ୍ରମକ ୁ

ଆପଣମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଗତ। 

ନିର୍ଦ୍ଷାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟଲର ପ୍ରତିଟି ପାଠୟକ୍ରମ ପାଇ ଁ ଆପଣମାନଙୁ୍କ ଲଗାଟିଏ ଲେଖାଏ ଁ ଦ୍ତ୍ତକମଷ ପ୍ରସୁ୍ତତକରି ଦ୍ାଖେ କରିବାକ ୁ ଲେବ। 

ତାୋଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଷାରିତ ସମୟଲର ନରୂିପିତ ିମି ପମ ପରୀକ୍ଷା ଲଦ୍ବାର ଲର୍ଯାଗୟତା ଆପଣମାଲନ ିଜ୍ଷନ କରିପାରିଲବ। ଏସବୁ ଦ୍ତ୍ତକମଷ 

ଆପଣମାନଙ୍କ ପଠନ ଲକନ୍ଦ୍ରର ପରାମଶଷ ଦ୍ାତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେୂୟାୟନ କରାରି୍ଯବ। ଲତଣ,ୁ ଆପଣମାଲନ ଏୋକ ୁନିଜ୍ ପଠନ ଲକନ୍ଦ୍ରର 

ସଂଲର୍ଯାଜ୍କଙ୍କ ନକିଟଲର ଦ୍ାଖେ କରିବାକୁ ଲେଷ୍ଟା କରିଲବ।ଦ୍ତ୍ତକମଷ ଉତ୍ତର ଲେଖବିା ପବୂଷରୁ ପାଠୟ ବିର୍ୟବସୁ୍ତ ଉପଲର ିତୟମ ପ 

ମନଲର୍ଯାଗୀ ଦୃ୍ଷି୍ଟରଖନ୍ତୁ। ଏର୍ ି ସଂପକିତ ନିଲଦଷଶାବଳୀକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନକିଟଲର ଉପେବ୍ଧ ପାଠୟ ଉପକରଣ କିମ୍ବା 

ଲସଭଳି କିଛି ବେରୁି ନକେ କରିବାକ ୁ ଲେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାେି।ଁ ଲତଣ,ୁ ଆପଣମାନଙୁ୍କ ପରାମଶଷ ଛଳଲର ଏତିକି କୁୋର୍ଯାଇପାରିବ ଲର୍ଯ 

ପାଠୟଉପକରଣ ଗଡୁକିୁ ମନଲଦ୍ଇ ପାଠ କରି ବୁଝିବାକ ୁଲେଷ୍ଟାକରନ୍ତୁ ଏବଂ ର୍ଯର୍ାସମ୍ଭବ ନିଜ୍ଭାର୍ା ଓ ଲଶୈଳୀଲର ଉତ୍ତର ଲେଖବିାକ ୁ

ଲେଷ୍ଟାକରନ୍ତୁ। ତାୋଦ୍ୱାରା ଆପଣମାଲନ ଭେ ଲେଡ଼୍/ ନମ୍ବର ପାଇ ପାରିଲବ। 

ଦତ୍ତକର୍ମର  ଦଯଦେଶଶୟ : 

ମକୁ୍ତ ଓ ଦୂ୍ର ଶକି୍ଷା ପାଠୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷତ୍ରଲର ଦ୍ତ୍ତକମଷ ଗଡୁକି ନିରବଚି୍ଛନ୍ନ ମେୂୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଲଗାଟିଏ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ିଂଶବିଲଶର୍। ଦ୍ତ୍ତକମଷ 

ଗଡୁିକଲର ଆପଣମାଲନ ଲର୍ଯଉଲଁେଡ଼୍ / ମାକଷ ିଜ୍ଷନ କରି ର୍ାଆମି ପ,ଲସସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଶର୍ ପର୍ଯଷୟାୟ ନରୂିପିତ ିମି ପମ ପରୀକ୍ଷାଲର 

ଉତ୍ତର  ଫଳାଫଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଦ୍ତ୍ତକମଷଲର ଭେ ଲେଡ଼୍  / ମାକଷ ରଖଲିେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲମାଟାଲମାଟି ପରିକ୍ଷା ଫଳ ଖବୁ଼୍ ଭେ 

ଲେବ। ମକୁ୍ତ ଓ ଦୂ୍ର ଶକି୍ଷା ପଠନ ଲକ୍ଷତ୍ରଲର ଦ୍ତ୍ତକମଷ ଲଗାଟିଏ ଲବଶ଼୍ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଷ ିଂଶ। ଦ୍ତ୍ତକମଷର ମେୂୟାୟନ ପଲର ମେୂୟାୟନକାରୀଙ୍କ 

ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦ୍ତ୍ତ ନରିି୍ଦ୍ଷ୍ଟ / ସାଧାରଣ ମମ ପବୟ ସେତି ଲସଗଡୁକିୁ ଆପଣମାନଙୁ୍କ ଲଫରସ୍ତ କରି ଦି୍ଆରି୍ଯବ। ଫଳଲର ଆପଣମାଲନ ନିଜ୍ର 

ଦୁ୍ବଷଳତା ଓ ଭେ ଦି୍ଗ ଗଡୁିି଼କ ଜ୍ାଣ ିପାରିଲବ। ତାୋଦ୍ୱାରା ଶକି୍ଷାର୍ଷୀ ଓ ମେୂୟାୟନକାରୀ (ପରାମଶଷଦ୍ାତା) ଙ୍କ ମଧ୍ୟଲର ଦି୍ୱପାକି୍ଷକ ସଂପକଷ 

ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଲୋଇପାରିବ। 

ଦତ୍ତକର୍ମ ଯେଖଯିବ କପିରି  ? 

୧. ଉତ୍ତର ଖାତାର ସଲବଷାଚ୍ଚ ସ୍ଥାନଲର ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମ, ପାଠୟକ୍ରମର ଲକାଡ଼୍ ,ପାଠୟକ୍ରମର ନାମ, ନାମ ୋଖା କ୍ରମିକ ସଂଖୟା, 

ଶକି୍ଷାଲକନ୍ଦ୍ରର ଲକାଡ ନମ୍ବର ଉଲେଖ କରିଲବ। 

୨. ଉତ୍ତର ଗଡୁକି ନିଜ୍ େସ୍ତାକ୍ଷରଲର ଲେଖଲିବ। ପ୍ରତି ପଷୃ୍ ଠାର ବାମ ପାଶ୍ୱଷଲର ଏବଂ ପ୍ରତି ିନୁଲଚ୍ଛଦ୍ ପଲର ମେୂୟାୟନକାରୀ ତାଙ୍କ ମମ ପବୟ 

ଲେଖ ିପାରୁର୍ବିା ଭଳ ିର୍ଯଲର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଖାେି ରଖଲିବ। 

୩. ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇ ଁ ନରି୍ଦ୍ଷାରିତ ଶବ୍ଦ ସୀମା ିନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। 

୪. ଆପଣମାନଙ୍କ େସ୍ତାକ୍ଷର ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପଠନ ଉପଲର୍ଯାଗୀ ଲେବା ବିଲଧୟ। 

ଦତ୍ତକର୍ମର  ଭୂରି୍କା : 

୧. ପ୍ରତିଟି ଦ୍ତ୍ତକମଷ ଲଗାଟିଏ ମେୂୟାଙ୍କନର ଶତକଡା ୨୫ ଭାଗ ଗରୁୁତ୍ୱ ବେନ କରିବ ଏବଂ ନରୂିପିତ ିମି ପମ ପରୀକ୍ଷା ିବଶଷି୍ଟ ଶତକଡା 

୭୫ ଭାଗର ଗରୁୁତ୍ୱ ବେନ କରିବ। 

୨. ପ୍ରତିଟି ଦ୍ତ୍ତକମଷ ୧୦୦ ନମ୍ବର ବିଶଷି୍ଟ ଲେବ। ମାତ୍ର ଏୋ ନରୂିପିତ ିମି ପମ ପରୀକ୍ଷାର ଶତକଡା ୨୫ ଭାଗ ଗରୁୁତ୍ୱ ବେନ କରିବ। 

୩. ଆପଣମାନଙୁ୍କ ସବଷନିମ୍ ନ ପାସ଼୍ ୋର ିର୍ଷାତ଼୍  ପ୍ରତି ଦ୍ତ୍ତକମଷଲର ିମ ପତଃ ୪୦ ନମ୍ବର ିଜ୍ଷନ କରିବାକୁ ଲେବ। ଆପଣମାଲନ ର୍ଯଦି୍ 

ଦ୍ତ୍ତକମଷର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଲବ ନାେି ଁକିମ୍ବା ତେିଲଁର ଲଫେ଼୍ ନମ୍ବର ରଖଲିବ, ଲତଲବ ପରବତ୍ତଷୀ ବର୍ଷଲର ଆପଣମାନଙୁ୍କ ଆଉ ର୍ଲର 

ଦ୍ତ୍ତକମଷର ଉତ୍ତର ଦ୍ାଖେ କରିବାକୁ ଲେବ। 
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                 ଓଡିଆ  ଭାଷା ଓ ଯର୍ଯାଗାଯର୍ଯାଗ ଡିଯ୍ଲାର୍ା କାର୍ଯମୟକ୍ରର୍  

                            (ଦତ୍ତକର୍ମ ଜର୍ା କରି ବାର  ସର୍ୟସୀର୍ା) 

                                        ଯସରି୍ଷ୍ଟର  (୨) 

 

                                                                                                                                                                                                                       

       ପାଠ୍ୟକ୍ରର୍ ସଂଖୟା                ପାଠ୍ୟକ୍ରର୍ ଶୀଷମକ        ସର୍ୟସୀର୍ା 

            

          ୦୪ 

 

       ବୟବୋରିକ କର୍ନ,େିଖନ ଲକୌଶଳ 
 

       ୨୮.୦୨.୨୦୨୧ 

           

           ୦୫ 

 

        ଗଣମାଧ୍ୟମ,ଲର୍ଯାଗାଲର୍ଯାଗ ଲକୌଶଳ 

 

       ୨୮.୦୨.୨୦୨୧ 

           

           ୦୬ 

 

        କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୟବୋର ଲକୌଶଳ 

         

        ୨୮.୦୨.୨୦୨୧ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                    ଓଡିଆ ଭାର୍ା ଓ ଲର୍ଯାଗାଲର୍ଯାଗ ଡିଲ୍ଲାମା କାର୍ଯଷୟକ୍ରମ 

                           ବୟବୋରିକ କର୍ନ / େିଖନ ଲକୌଶଳ 

                                 ଶକି୍ଷାବର୍ଷ-୨୦୨୦-୨୧ 

                                       ଦ୍ତ୍ତକମଷ-୦୪ 

                                                                                                              ପରୂ୍ଣ୍ଷସଂଖୟା-୧୦୦ 

                               ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 

                                          (ବିଭାଗ-କ) 

 

୧. ଲଗାଟିଏ ବାକୟଲର ଉତ୍ତର ଲେଖ।                                                                       ୧ X ୧୦=୧୦ 

    କ) ପ୍ରାେୀନ କାଳଲର ଲକଉ ଁମାଧ୍ୟମଲର ସଲେଶ ଲପ୍ରରଣ କରାର୍ଯାଉର୍େିା ? 

    ଖ) ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତି୍ତକ ବକୃତା କେିଲେ କ’ଣ ବୁଝ ? 

    ଗ) ବକୃତାକୁ ଆଲମ ଲକଲତ ଭାଗଲର ବିଭକ୍ତ କରିର୍ାଉ ଁ? 

    ଘ) ଲକଉ ଁତିଲନାଟି ଦି୍ଗ ଉପଲର ବିୋର କରି ବକୃତାର ମେୂୟାୟନ କରାର୍ଯାଏ ? 

    ଙ) ସାକ୍ଷାତକାର କେିଲେ କ’ଣ ବୁଝ ? 

    େ) ଦ୍େିେ ର ିର୍ଷ କ’ଣ ? 

    ଛ) ଦ୍େଗତ ଆଲୋେନା କାୋକୁ କୁୋର୍ଯାଏ ? 

    ଜ୍) ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର କାୋକୁ କୁୋର୍ଯାଏ ? 

    ଝ) ବୟକି୍ତଗତ ପତ୍ର କେିଲେ କ’ଣ ? 

    ଞ) େୁକି୍ତ କେିଲେ କ’ଣ ? 

 

                                         (ବିଭାଗ-ଖ) 

 

୨. ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉତ୍ତର ମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ।                                                                                ୫ X ୪=୨୦ 

   କ) ବକୃତା ଓ ଭାର୍ଣ ମଧ୍ୟଲର ପ୍ରଲଭଦ୍ କ’ଣ ? 

   ଖ) ବିବାେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ କର। 

   ଗ) ମୋବିଦ୍ୟାଳୟର ିଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିଦ୍ାୟ ସମ୍ବଦଷନା ପାଇ ଁ ଆଲୟାଜି୍ତ ସଭାର ବକ୍ତବୟ ଲକମିତି ଆରମ୍ଭ 

କରାର୍ଯାଏ । 

   ଘ) ସାକ୍ଷାତକାର କେିଲେ କ’ଣ ବୁଝ ? ପରୀକ୍ଷାଲର ଏୋର ଆବଶୟକତା କ’ଣ ବୁଝାଇ ଲେଖ । 

                                                                  

                                                             

 

                                                               

 

 

 

 

 



 

                                                         

                                                           (ବିଭାଗ-ଗ) 

 

୩. ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉତ୍ତର ମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ।                                                                   ୧୦ X ୪=୪୦ 

    କ) ଦ୍ଳଗତ ଆଲୋେନା ବକୃତା ଠାରୁ କିଭଳି ପରୃ୍କ ଉଦ୍ାେରଣ ସେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। 

    ଖ) ସରସ୍ୱତୀ ପଜୂ୍ା ନିମିତ୍ତ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲେଖ। 

    ଗ) ସଂପାଦ୍ନାର ପ୍ରକାରଲଭଦ୍ ଆଲୋେନା କର ? 

    ଘ) ବନୟା ପ୍ରପୀଡିତ ିଞ୍ଚଳଲର ରିେିଫ ବଣ୍ଟନ ପାଇ ଁସେଲର୍ଯାଗ ପ୍ରାର୍ଷନା କରି ବ୍ ଲକ ଉନ୍ନୟନ ିଧକିାରୀଙୁ୍କ 

ଦ୍ରଖାସ୍ତ ଲେଖ । 

  

                                       (ବିଭାଗ-ଘ) 

 

         ୪. ଦ୍ୀଘଷ ଉତ୍ତର ମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ।                                                                      ୧୫ X ୨=୩୦ 

   କ) ବାରମ୍ବାର ବିଦୁ୍ୟତକାଟ ପ୍ରତିବାଦ୍ଲର କତ୍ତଷୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦ୍ରଖାସ୍ତ ଲେଖ।  

   ଖ) ସଂପାଦ୍ନାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ସଂପକଷଲର ଲେଖ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 



 

                                 ଓଡିଆ ଭାର୍ା ଓ ଲର୍ଯାଗାଲର୍ଯାଗ ଡିଲ୍ଲାମା କାର୍ଯଷୟକ୍ରମ 

                                          ଗଣମାଧ୍ୟମ,ଲର୍ଯାଗାଲର୍ଯାଗ ଲକୌଶଳ 

                                                  ଶକି୍ଷାବର୍ଷ-୨୦୨୦-୨୧ 

                                                      ଦ୍ତ୍ତକମଷ-୦୫ 

                                                                                                              ପରୂ୍ଣ୍ଷସଂଖୟା-୧୦୦ 

                                             ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 

                                                     (ବିଭାଗ-କ) 

 

୧. ଲଗାଟିଏ ବାକୟଲର ଉତ୍ତର ଲେଖ।                                                                       ୧ X ୧୦=୧୦ 

    କ) ବିଜ୍ଞାପନ କେିଲେ କ’ଣ ? 

    ଖ) ବିଜ୍ଞାପନର େରିତ୍ର କିଭଳି ଲେବା ଉେିତ ? 

    ଗ) ସମ୍ବାଦ୍ କାୋକୁ କୁୋର୍ଯାଏ ? 

    ଘ) ୋଡଷନୁୟଜ୍ କାୋକୁ କୁୋର୍ଯାଏ ? 

    ଙ) ସ୍ଟନୁୟଜ୍ କାୋକୁ କୁୋର୍ଯାଏ ? 

    େ) ଭାରତଲର ପ୍ରର୍ଲମ ଲକଲବ ଲରଡିଓ ଲସବା ପ୍ରସାରିତ ଲୋଇର୍େିା ? 

    ଛ) ଲସାସିଆେ ମିଡିଆ କାୋକୁ କୁୋର୍ଯାଏ ? 

    ଜ୍) ମଦିୁ୍ରତ ସମ୍ବାଦ୍ କାୋକୁ କୁୋର୍ଯାଏ ? 

    ଝ) ଲଗାଟିଏ ମଦିୁ୍ରତ ସମ୍ବାଦ୍ର ଉଦ୍ାେରଣ ଦି୍ି? 

    ଞ) ଭାରତର ପ୍ରର୍ମ ମଦିୁ୍ରତ ସମ୍ବାଦ୍ପତ୍ର କ’ଣ ? 

 

                                                       (ବିଭାଗ-ଖ) 

 

୨. ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉତ୍ତର ମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ।                                                                                ୫ X ୪=୨୦ 

   କ) ସ୍ଟନୁୟଜ୍ କଣ ? ଉଦ୍ାେରଣ ସେ ବୁଝାି।  

   ଖ) ବିଜ୍ଞାପନର ଆବଶୟକତା ଦ୍ଶଷାି ? 

   ଗ) ଲବୈଦୁ୍ୟତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାୋକୁ କୁୋର୍ଯାଏ ଉଦ୍ାେରଣ ସେ ଆଲୋେନା କର ? 

   ଘ) ମଦିୁ୍ରତ ସମ୍ବାଦ୍ କ’ଣ ଆଲୋେନା କର ? 

                                                                  

                                                             

 

                                                              

 

 

 

 

 



 

 

                                                   (ବିଭାଗ-ଗ) 

 

୩. ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉତ୍ତର ମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ।                                                            ୧୦ X ୪=୪୦ 

    କ) ବିଜ୍ଞାପନ ବଗଷୀକରଣର ଆଲୋେନା କର ? 

    ଖ) ବୟବସାୟିକ ଓ ିଣବୟବସାୟିକ ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟଲର ରେିର୍ବିା ପାର୍ଷକୟ ଆଲୋେନା କର ? 

    ଗ) ସମ୍ବାଦ୍ର ପରିସର ସଂପକଷଲର ଆଲୋେନା କର ? 

    ଘ) ବିଜ୍ଞାପନର ଭାର୍ା କିଭଳି ଲେବା ଉେିତ ବୟାଖୟା କର ? 

  

                                                  (ବିଭାଗ-ଘ) 

 

  ୪. ଦ୍ୀଘଷ ଉତ୍ତର ମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ।                                                              ୧୫ X ୨=୩୦ 

   କ) ଲସାସିଆେ ମିଡିଆ ସଂପକଷଲର ର୍ଯାୋ ଜ୍ାଣ ଲେଖ।  

   ଖ) ବିଜ୍ଞାପନର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପରିସର ଆଲୋେନା କର।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 



 

 

                          ଓଡିଆ ଭାର୍ା ଓ ଲର୍ଯାଗାଲର୍ଯାଗ ଡିଲ୍ଲାମା କାର୍ଯଷୟକ୍ରମ 

                                      କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୟବୋର ଲକୌଶଳ           

                                           ଶକି୍ଷାବର୍ଷ-୨୦୨୦-୨୧ 

                                                ଦ୍ତ୍ତକମଷ-୦୬ 

                                                                                                            ପରୂ୍ଣ୍ଷସଂଖୟା-୧୦୦ 

                                        ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 

                                                 (ବିଭାଗ-କ) 

 

୧. ଲଗାଟିଏ ବାକୟଲର ଉତ୍ତର ଲେଖ।                                                                       ୧ X ୧୦=୧୦ 

    କ) ଲକଉ ଁବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଲର ENIAC ନାମଲର ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର଼୍  ନିମଷାଣ ଲୋଇର୍େିା ? 

    ଖ) ୋେଷ ବୟାଲବଜ଼୍୍ ଗାଣତିିକ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇ ଁଲକଉ ଁର୍ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ କରିର୍ଲିେ ? 

    ଗ) INTEL 4004 କଣ ? 

    ଘ) ପ୍ରର୍ମ ଲଜ୍ଲନଲରସନ଼୍ କମୁ୍ଫ୍ୟଟରଲର ଭୟାକୁମ ଟୁୟବ ବଦ୍ଳଲର କଣ ବୟବୋର କରାଗୋ ? 

    ଙ) ପସଷନାେ଼୍  କମ୍ପ୍ୟୁଟର଼୍  କେିଲେ କଣ ? 

    େ) ପ୍ରର୍ମ ମାଇଲକ୍ରା ଲପ୍ରାଲସସର INTEL 4004 କୁ କାୋଦ୍ୱାରା ବିକାଶ କରାର୍ଯାଇର୍େିା ? 

    ଛ) ୋଇଟଲପନ଼୍ ଲକଉ ଁଧରଣର ଡିଭାଇସ ? 

    ଜ୍) ଜ୍ୟଷି୍ଟକ଼୍ ମାଧ୍ୟମଲର କଣ କରାର୍ଯାଏ ? 

    ଝ) ସପୁର଼୍  କମ୍ପ୍ୟୁଟର଼୍  କେିଲେ କଣ ? 

    ଞ) ସି.ପି.ୟୁ କେିଲେ କଣ ? 

 

                                                              

                                                    (ବିଭାଗ-ଖ) 

 

୨. ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉତ୍ତର ମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ।                                                                                ୫ X ୪=୨୦ 

   କ) ଇନପଟୁ଼୍  ଡିଭାଇସ଼୍ କାୋକୁ କୁୋର୍ଯାଏ ? 

   ଖ) ିପଟିକାେ ମାକଷରିଡର ସଂପକଷଲର ର୍ଯାୋ ଜ୍ାଣ ଲେଖ ? 

   ଗ) କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପ୍ରକାରଲଭଦ୍ ଉପଲର ଆଲୋେନା କର ? 

   ଘ) ପଞ୍ଚମ ଲଜ୍ଲନଲରସନର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପଲର ଆଲୋେନା କର ? 

                                                                  

                                                             

 

                                                             

 

 

 



 

 

 

 

                                                  (ବିଭାଗ-ଗ) 

 

୩. ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଉତ୍ତର ମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ।                                                         ୧୦ X ୪=୪୦ 

    କ) ୋଡଷଲଓେର କଣ ଉଦ୍ାେରଣ ସେ ବୁଝାି ? 

    ଖ) ଡି.ଟି.ପି ର ଉପଲର୍ଯାଗିତା ଲେଖ ? 

    ଗ) ଆଉଟପଟୁ ଡିଭାଇସ ଉପଲର ଆଲୋେନା କର ? 

    ଘ) ଫାଇେକୁ ଲସଭ କରିବାର ଧାରା ଆଲୋେନା କର ? 

  

                                                 (ବିଭାଗ-ଘ) 

 

୪. ଦ୍ୀଘଷ ଉତ୍ତର ମଳୂକ ପ୍ରଶ୍ନ।                                                              ୧୫ X ୨=୩୦ 

   କ) କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବିଭିନ୍ନ ଲଜ୍ଲନଲରସନ ସଂପକଷଲର ବର୍ଣ୍ଷନା କର ? 

   ଖ) ଇନସିି୍କ୍୍ଟ କୀ-ଲବାଡଷଲର ଓଡିଆ ଟାଇଫ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆଲୋେନା କର ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


