মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার
www.jessoreboard.gov.bd

“প্রশ্ন ব্াাংক বেশক প্রশ্ন র্াউনশলার্ করার ম্যানুয়াল”।




1


প্রশ্ন ব্াাংশক প্রশ্ন Upload করার মতই প্রশ্ন Download করার বক্ষশেও প্রেশমই আমাশের
Browser এর Address bar-এ www.jessoreboard.gov.bd মলশে যশিার
ব ার্ ড এর Website – এ প্রশ ি করশত হশ ।
তারপর যোরীমত Question Bank বলো সবুজ Button এর উপর মিক করশত হশ এ াং
তারপর Enter বলো Button এর উপর মিক করশত হশ ।

Click Here

2

Click Here

তারপর আমাশের Sign In Box –এ User name এর ঘশর ম দ্যালশয়র EIIN নম্বর মলশে
ও Password এর ঘশর যশিার ব ার্ ড কর্তক
ড প্রশেয় Password টি মলশে Log In বলো
Button এর উপর মিক করশত হশ ।
(ম শিষভাশ লক্ষণীয় বয, এশক্ষশে উক্ত ম দ্যালশয়র প্রধান মিক্ষক া অন্য বকাশনা মিক্ষশকর ব্মক্তগত
Password বেওয়া যাশ না ।)
এোশন ম দ্যালশয়র EIIN নম্বর মলখুন
এোশন ম দ্যালশয়র Password মলখুন

3


Click Here

এরপর ম দ্যালশয় প্রশ ি করার পর Question Bank Portal এর ামমেশক বয Button
গুশলা বেো যাশ তা বেশক Download Question বলো Button-এ মিক করশত হশ ।

4

Click Here



এরপর বয Page টি আসশ তা বেশক আমাশের Class, Subject, Question Type ও
ও Exam Type Select কশর Submit to Generate Code বলো Button-এ
মিক করশত হশ ।

5 For Select Class Click Here

7

এোন বেশক বয ধরশণর প্রশ্ন
আশগ র্াউনশলার্ করশত োন
তার ামপাশির বৃশে মিক
কশর বস টি মসশলক্ট করুন ।

9



6 For Select Subject Click Here

8

এোন বেশক বয পরীক্ষার প্রশ্ন
র্াউনশলার্ করশত োন তার
ামপাশির বৃশে মিক কশর
বস টি মসশলক্ট করুন ।

Click Here

তারপর বয বপজটি আসশ তাশত Code/Password Generate এর মনশে একটি ক্স আশে।
বসই শক্স ম দ্যালশয়র EIIN নম্বর ও প্রমতষ্ঠান প্রধাশনর বমা াইল নম্বর বেো যাশ । তার মনশে Send
Button –এ মিক করশত হশ ।

Click Here
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Send Button –এ মিক করার সাশে সাশে পূশ ডর Web Page টি প্রেমিডত হশ এ াং প্রধান
মিক্ষশকর বমা াইশল একটি One time Password সাংমিয়ভাশ েশল আসশ ।



Password টি Enter Code/Password বলো এর মনশের Box –এ সঠিকভাশ মলেশত
হশ । তারপর Submit to Download বলো Button –এ মিক করশত হশ ।

এই Box-এ এইভাশ আপনার পাসওয়ার্ ডটি মলখুন
Click Here


12

13

11

স ডশিষ মনশের মত একটি Save Dialog Box প্রেমিডত হশ । বসোন বেশক Save File
Select কশর Ok বলো Button –এ Click করশত হশ ।

Click Here

Last Click Here
*** Save করা প্রশ্নটি কমিউটাশরর Download Menu এর মশধ্য পাওয়া যাশ ।

ম শিষ লক্ষণীয়ঃ অ শ্যই প্রধান মিক্ষশকর Mobile এর Inbox Full মক না বেশে মনশত হশ ।
কারণ Inbox Full োকশল SMS বেো যাশ না ।

Help line: 01971056430, 01716383795, 01715081732,
01716561390, 01745388375

