মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মলক্ষা ব ার্,ড যশলার
www.jessoreboard.gov.bd

“প্রশ্ন ব্াাংক বেশক প্রশ্ন র্াউনশার্ করার ম্যানুয়া”।


প্রশ্ন ব্াাংক বেশক প্রশ্নত্র র্াউনশার্ করার পূশ ড প্রমিষ্ঠান প্রধানশের ক্ষণীয় ও
মনমিিকরণ ম য়মূঃ
A. প্রশ্নত্র র্াউনশার্ করার অন্তি াঁচ মেন পূশ ড EIIN ও প্রশ্নব্াাংশকর Password ব্ ার
কশর Institution Panel এ Log In কশর াওয়াশর্ডর ঠিকিা যাচাই করশি শ ।
B. িারর My Profile- Menu বি Click কশর Mobile Number এর পূশ ড 88
বযাগ কশর নম্বর মশে এ াং Profile এর ক Field পূরণ কশর Submit করশি শ ।
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C. বকাশনা ক্রশমই প্রধান মলক্ষক ব্মিি অন্য বকাশনা মলক্ষশকর বমা াই নম্বর ব্ ার করা যাশ না।
D. বমা াই নম্বর মশশ Robi Number ব্ ার করা যাশ না। িাই Profile এ Robi
Number Update করা োকশ িা মর িডন করশি শ ।
E. বয  প্রমিষ্ঠান প্রশ্নত্র র্াউনশাশর্র জন্য Enlisted ব  প্রমিষ্ঠাশন Log In কশর
Download Menu বি Click করশ মনশচর মি Notification বেেশি ারশ ।

F. Download এ Click করশ যমে মনশনাক্ত Notification Show কশর, িাশ ব
প্রমিষ্ঠান Enlisted নয়। িাৎক্ষমনকভাশ িাশের Help Line এ বযাগাশযাগ করশি শ ।

প্রশ্নত্র র্াউনশার্ করার জন্য মনশনাক্ত ধামূ অনুরণ করুনঃ



Browser এর Address bar-এ www.jessoreboard.gov.bd মশে যশলার
ব ার্ড এর Website – এ প্রশ ল করশি শ ।
িারর যোরীমি Question Bank বো বুজ Button এর উর মিক করশি শ এ াং
িারর Enter বো Button এর উর মিক করশি শ ।

1

Click Here



িারর আমাশের Sign In Box –এ User name এর ঘশর ম দ্যাশয়র EIIN নম্বর মশে
ও Password এর ঘশর যশলার ব ার্ড কর্ত ডক প্রশেয় Password টি মশে Log In বো
Button এর উর মিক করশি শ ।
(ম শলভাশ ক্ষণীয় বয, এশক্ষশত্র উক্ত ম দ্যাশয়র প্রধান মলক্ষক া অন্য বকাশনা মলক্ষশকর ব্মক্তগি
Password বেওয়া যাশ না ।)

2

Click Here

এোশন ম দ্যাশয়র EIIN নম্বর মখুন
এোশন ম দ্যাশয়র Password মখুন

3


Click Here

এরর ম দ্যাশয় প্রশ ল করার র Question Bank Portal এর ামমেশক বয Button
গুশা বেো যাশ িা বেশক Download Question বো Button-এ মিক করশি শ ।
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Click Here

িারর বয Web Page টি Show করশ িার উশরর মেশক Submit to Generate
বো Button এ Click করশি শ

5

Click Here
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িারর বয বজটি আশ িাশি Code/Password Generate এর মনশচ একটি ক্স আশে।
বই শক্স ম দ্যাশয়র EIIN নম্বর ও প্রমিষ্ঠান প্রধাশনর বমা াই নম্বর বেো যাশ । িার মনশচ
Send Button –এ মিক করশি শ ।

Click Here
Send Button –এ মিক করার াশে াশে পূশ ডর Web Page টি প্রেমলডি শ এ াং প্রধান
মলক্ষশকর বমা াইশ একটি One time Password াংমক্রয়ভাশ চশ আশ
।Password টি Enter Code/Password বো এর মনশচর Box –এ ঠিকভাশ
মেশি শ ।

এই Box-এ এইভাশ আনার াওয়ার্টিড মখুন


িারর Class, Subject, Question Type ও Exam Type Select করশি শ ।
এশক্ষশত্র ন ম বেমণর অধ ড- ামকড ও ামকড রীক্ষার এ াং েলম বেমণর মপ্র-বেস্ট ও বেস্ট রীক্ষার জন্য
Class Select করশি শ ন ম-েলম ।



িারর Submit to Download বো Button –এ মিক করশি শ ।

7 For Select Class Click Here

9

এোন বেশক বয ধরশণর প্রশ্ন
আশগ র্াউনশার্ করশি চান
িার ামাশলর বৃশে মিক
কশর ব টি মশক্ট করুন ।

8 For Select Subject Click Here

10

এোন বেশক বয রীক্ষার
প্রশ্ন র্াউনশার্ করশি চান
িার ামাশলর বৃশে মিক
কশর ব টি মশক্ট করুন ।

Click Here
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 ডশল মনশচর মি একটি Save Dialog Box প্রেমলডি শ । বোন বেশক Save File
Select কশর Ok বো Button –এ Click করশি শ ।

12

13

Click Here

Last Click Here
*** Save করা প্রশ্নটি কমিউোশরর Download Menu এর মশধ্য াওয়া যাশ ।

ম শল ক্ষণীয়ঃ অ শ্যই প্রধান মলক্ষশকর Mobile এর Inbox Full মক না বেশে মনশি শ ।
কারণ Inbox Full োকশ SMS বেো যাশ না ।

Helpline: 01756-527777, 01720589535, 01711909061, 01718296644

