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Question upload manual for Question Bank
প্রশ্ন ব্াাংকে Log In েরার জন্য প্রধান রলক্ষকের েরণীয়ঃ
১. Mozilla Firefox এর Update Version Browser ব্বার েরুন।
২. Mozilla Firefox Browser এর Address Bar এ www.qbankbb.gov.bd রকে Key Board এর
Enter Button এ Press েরুন।

www.qbankbb.gov.bd

৩. তারর Question Bank এর Main Web Page প্রদরলিত কব। সোন সথকে Enter Button এর উর
রিে েরকত কব । (রনকের ছরবকত সদখুন)

এখানে ক্লিক করুে
Enter Button এ Press েরক SIGN IN Page আকব সোকন Username ও Password এর জন্য
রনকের রেত্রটি সদো যাকব।

৪. মনে রাখনে ন প্রথনম প্রমেষ্ঠাে login করার জন্য প্রধাে মলক্ষক প্রথম ার User Id মনন
ম দ্যায়টির EIIN েম্বর মখন ে এ ং Password মনন  EIIN েম্বরটি মখন ে। প্রধাে মলক্ষক োর
প্রমেষ্ঠানের জন্য মেনের র্যাল ব ার্ ডটি পান ে।

এআ র্যালন ানর্ ডর My profile এ ঢুনক েথ্যমু পূরণ করনে ন । এ পয ডানয় প্রধাে মলক্ষক েতুে ০৬ মর্মজনের একটি
পায়ার্ ড মনখ submit button এ Click করন ে। োন অপোর প্রমেষ্ঠােটি প্রশ্নব্াংনকর োমকাভুক্ত না;
যার User name-( EIIN েম্বরটি) এ ং password: ( প্রধাে মলক্ষক বযটি েতুে কনর মিনে)। পর েী login
এর জন্য অপোর (প্রধাে মলক্ষক) তেরীকৃে password ব্ ার করনে ন ।
(N.B.- একক্ষকত্র রবকলভাকব ক্ষণীয় সয, প্রথম ার Login করার পর  শ্যআ পায়ার্ ডটি পমর েডে কনর মেে এ ং পায়ার্ ডটি খু
বগাপনে ংরক্ষণ করুে। পায়ার্ ডটি  শ্যআ ছয় (6) কযানরক্টার ন এ ং ABC..., abc….,123....  !@#$%& এর কমম্বনেলে
ন । বযমে একজে MODHUMITA লব্দটি পায়ার্ ড মনন ব্ ার করনে োে। এর েমুো এমে নে পানর- m0Dhuum1t@, েন
পায়ার্ ড মনন কখনোআ মেনজর োম া নজ নুমাে করা যায় এমে মকছু ব্ ার করন ে ো।

৫. প্রধাে মলক্ষক ম দ্যানয়র ন্যান্য মলক্ষকনিরনক add করার জন্য Manage Teacher মিক করন
Add Teacher পলেটি পান ে। Add Teacher পলেটি মিক করন মেনের মেত্রটি পান ে। প্রনেযক মলক্ষক
এর জন্য মেনের মেনত্রর ন্যায় শূন্যস্থােমু পূরণ করুে।  নলন submit করুে। Submit করা মাত্রআ বয
মলক্ষকনক add করনে ঐ মলক্ষক োর বমা াআ ব ানে User name  password  একো SMS
পান ে। বযমেঃ-

*****াধারণ মলক্ষনকর করেীয়*****
৬. প্রনেযক মলক্ষক োর বমা াআনর sms এর মাধ্যনম প্রাপ্ত User name  password ব্ ার কনর পূন ডর
মেয়নম গআে করার পর মেনের র্যান ার্ ডটি পান ে।

৭. তারর রনকের ছরবর মত

My Profile Menu সত Click েরুন। আরন রনকের ছরবর মত

Basic Info,

Education Info ও Experience Info নাকম রতনটি Radio Button সদেকত াকবন।

তার প্রকতেেটিকত Click েকর প্রকয়াজনীয় তথ্য দ্বারা Field গুকা পূরণ েকর Submit েরসবন। (রনকের ছরবকত সদখুন)

এরর প্রধান শিক্ষক যা করবেনঃ৭.ক মলক্ষনকর েথ্য প্রিাে ম্পন্ন ন প্রধাে মলক্ষক পূন ডর ন্যায় ম দ্যায়েনে Login কনর ঢুকন ে। Manage
Teacher এ মিক কনর Apporove Teacher List মিক করন ে। Allot Class/Subject এ মিক কনর
অপোর প্রমেষ্ঠানের বয মলক্ষক বয বেমণর বয ম য় পাঠিাে কনরে ো মে ডােে কনর মিে। একজে মলক্ষকনক একামধক িা বিয়া যান ।

বযমেঃ

০৮।  নলন প্রধাে মলক্ষক Manage Teacher > Verify Teacher list এ ঢুনক view পলে এ মিক
কনর প্রনেযক মলক্ষনকর েথ্য বিখনে পান ে।  মকছু ঠিক থাকন মেমে (প্রধাে মলক্ষক) Profile verified এ মিক
করন ে।

***(প্রধাে মলক্ষক কতৃক Verified য়ার পর অপমে প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুে)***
(সৃজেলী প্রশ্ন (Creative Question Button) েরার রনয়মাবী)
এেন প্রশ্ন করার জন্য Manage Question ােনে মিক করুে। NikoshBAN ন্ট  Avro Keyboard ব্ ার
করুে।
Manage Question ােনে মিক করার পর ড্রপ র্াউে মস্ট বথনক Creat Question এ মিক করুে। এরপর অপমে
সৃজেলী ো হুমে ডােেী প্রশ্ন প্রণয়ে করনে োে ো মে ডােে করুে।

ধরুণ অপমে সৃজেলী প্রশ্ন করনে োে। োন অপমে Creative Question Button এ মিক করুে।

Creative Question Button এ মিক করার পর অপমে বয বপজটি পান ে বখানে Class  Subject মনক্ট কনর
Next Button এ মিক কনর পর মেড বপজ এ যাে। এআ বপজটি  অপোর প্রশ্নটি করার মূ বপজ। উদ্দীপনক ছম Upload
করনে োআন অপোর ছম টি Scan কনর অনগ ল্যাপেপ/মপম বে বভ কনর রাখুে। োরপর Browse Button এ মিক
কনর ছম টি Upload করুে। এ ার গ  ঘ েং প্রনশ্নর জন্য েযাপ্টার মনক্ট করুে। একটি েযাপ্টার মনক্ট করনে েযাপ্টানরর
উপর মাউ পনয়ন্টার মেনয় Left click করুে অর একামধক েযাপ্টার মনক্ট করনে ন Ctrl Key বেনপ মাউনর Left
click করুে।
েযাপ্টার মনক্ট করার পর অপমে েযাপ্টানরর মেনে বয বয েযাপ্টার মনক্ে কনরনছে বআ বআ েযাপ্টানরর মলখে 
(Learning Outcome) পান ে ।
একআভান প্রনেযক প্রনশ্নর জন্য Learning Outcome মে ডােে করুে। মনে রাখন ে ঘ েং প্রনশ্নর জন্য  শ্যআ অপোনক
কমপনক্ষ দুটি মলখে  মে ডােে করনে ন যার একটি গ এর নুরুপ নে পানর মকন্তু ন্যটি  শ্যআ ম্পূণ ড েতুে ন ।
এরপর উদ্দীপক মমখে নে অপোর উদ্দীপকটি োআপ করুে।

*** উদ্দীপনক মীকরণ মখনে োআন fx মেমিে ােনে মিক কনর Equation Editor নপে করুে।

এরপর মীকরণটি মনখ OK ােে মিক কনর উদ্দীপনক মীকরণটি প্রন ল করাে।

মেনে মীকরণ বখার একটি েমূো বিখুে।

অপমে যমি উদ্দীপক ছাড়া ন্য বকানো ম ল্ড এ ( প্রনশ্নর ংনল ) মীকরণ মখনে োে োন অনগ মীকরণটি Stem
(উদ্দীপক) এর ঘনর মনখ কমপ কনর বআ ম নল্ড মীকরণটি বপস্ট করন ে। কারণ াভডানরর উপর োপ কমানোর জন্য 
ম ল্ড এ Equation Editor বিয়া ম্ভ য়মে। মেনে একটি উিারণ বিখুে। বয মীকরণটি ন্য বকাথা মখনে োে
বটি প্রথনম Equation Editor ব্ ার কনর উদ্দীপক নে মনখ ব লুে। োরপর Equation টির উপর মাউ পনয়ন্টার
বরনখ মাউনর Left Button মিক করুে।

মেনের মে বপজ অন । এখাে বথনক পুনরা URL টি কমপ করুে ।

বযখানে অপমে মীকরণটি মখনে োে বখানে URL টি বপস্ট কনর URL এর বলন একটি

# মেি বযাগ করুে। ব্া,

অপোর কাজ বল। ভয় পান ে ো, খানে মকন্তু অপোর বপস্ট করা মীকরণটি মীকরণ অকানর বিখান ো, URL টি
বিখান । অপমে অপোর করা প্রশ্নটি Submit করার পর বটি ক ম ল্ড এ মীকরণ অকানর থাকন ।
বিখুে, অমম েমুো মনন একটি মীকরণ মনখ বটির মঙ্ক (URL) ক, খ, গ  ঘ ক প্রনশ্নর ঘনর বপস্ট কনরমছাম।

অলাকমর এেক্ষণ অপোর উদ্দীপক বখা বল। এরপর উদ্দীপক এর ঠিক মেনে (ক) েং  (খ) েং প্রনশ্নর জন্য যথাক্রনম
েযাপ্টার  মলখে  মে ডােে কনর প্রশ্ন বখার ম নল্ড প্রশ্নটি মনখ ব লুে। এরপর গ  ঘ েং প্রশ্নটি মনখ মেনের া মমে
ােনে মিক কনর প্রশ্নটি াভডানর া মমে করুে। ব্া, অপোর প্রশ্ন করা বল। অপোর প্রশ্নটির মপ্রমভউ বিখনে োআন া
Edit করনে োআন াম পানলর বমনুনে Manage Question এ মিক কনর Creative Question List এর মভের
Pending List এ ঢুকুে। এখানে অপমে অপোর করা প্রনশ্নর োমকা পান ে এ ং প্রনশ্নর স্টাো বিখনে পান ে।

এখাে বথনক অপমে View ােনে মিক কনর বয বকানো প্রশ্ন বিখনে পারন ে, Edit ােনে মিক কনর বয বকানো প্রশ্ন Edit
করনে পারন ে া Delete ােনে মিক কনর বয বকানো প্রশ্ন Delete করনে পারন ে।

গমণে ম নয়র জন্য মেনি ডলোঃ
গমণে সৃজেলী প্রনশ্ন ক) খ)  গ) এআ মেেটি অংল থানক। ক ংনলর েম্ র ২ খ  গ েং ংনলর েম্বর ৪ কনর। উনেখ্য বয
গমণনের ক), খ)  গ) ংনল অপোনক গমণে প্রনশ্নর মেয়মানুযায়ী প্রনেযক ংনল একটি কনর মলখে  মে ডােে করনে ন ।
অর মীকরণ বখার পদ্ধমে অনগআ ণ ডো করা নয়নছ।

হু মে ডােেী (MCQ) প্রশ্ন করার মেয়মা ীঃ
এ ার ধরুে অপমে হু মে ডােেী প্রশ্ন করনে োে। োন অপমে Multiple Choice Question Button এ মিক করুে।
Multiple Choice Question Button এ মিক করার পর অপমে বয বপজটি পান ে বখানে অপমে বকাে প্রকার
হুমে ডােেী প্রশ্ন ( থ ডাৎ াধারণ হুমে ডােেী , হুপিী মামপ্তসূেক হুমে ডােেী ো মভন্ন েথ্যমভমিক হুমে ডােেী ) করনে োে
ো মে ডােে করুে। অপমে াধারণ হু মে ডােেী প্রশ্ন মে ডােে করন মেনের বপজটি নপে ন । এখানে অপোর প্রধম কাজটি
 অপমে বয প্রশ্নটি করনে যানেে ( জ্ঞাে, নুধা ে, প্রনয়াগ ো উচ্চের িক্ষো) োর মেন্তে িক্ষোর স্তর মে ডােে করা। োর
পর িা, া নজক্ট েযাপ্টার  ামেং অউেকাম ( মলখে ) মনক্ট কনর Next Button এ মিক কনর পর মেড বপজ এ
যাে। একটি েযাপ্টার মনক্ট করনে েযাপ্টানরর উপর মাউ পনয়ন্টার মেনয় র্াে ােে মিক করুে অর একামধক েযাপ্টার
মনক্ট করনে ন Ctrl Key বেনপ মাউনর র্াে ােে মিক করুে। েযাপ্টার মনক্ট করার পর অপমে েযাপ্টানরর মেনে বয
বয েযাপ্টার মনক্ট কনরনছে বআ বআ েযাপ্টানরর মলখে  ( ামেং অউেকাম) পান ে। একআভান প্রনেযক প্রনশ্নর জন্য
Learning Outcome মে ডােে করুে। মনে রাখন ে উচ্চের িক্ষোর প্রনশ্নর জন্য  শ্যই অপোনক কমপনক্ষ দুটি
মলখে  মে ডােে করনে ন ।

অপমে হুপমি মামপ্তসূেক হু মে ডােমে প্রশ্ন করনে োআন ো মে ডােে কনর বয প্রশ্নটি করনে যানেে োর মেন্তে িক্ষোর স্তর
( নুধা ে, প্রনয়াগ ো উচ্চের িক্ষো) মে ডােে করুে। োর পর িা, া নজক্ট েযাপ্টার  ামেং অউেকাম ( মলখে )
মনক্ট কনর Next Button এ মিক কনর পর মেড বপজ এ যাে। এ ার বস্টমটি কমরিট কনর ম কল্প উির মূ মখুে। এর
পর ক), খ), গ)  ঘ) এর জন্য পলে মূ ড্রপর্াউে ােে বথনক মে ডােে করুে। এর পর ঠিক উিরটি মে ডােে করুে 
া মমে করুে। (রনকের ছরবকত সদখুন)

অপমে মভন্ন েথ্যমভমিক হু মে ডােমে প্রশ্ন মে ডােে করন মেনের বপজটি নপে ন ।

এরপর প্রথম  মিেীয় প্রনশ্নর মেন্তে িক্ষোর স্তর মনক্ট করুে (৩টি প্রশ্ন করনে ন ৩য় প্রনশ্নর মেন্তে িক্ষোর স্তর মনক্ট
করুে) এরপর িা, া নজক্ট, েযাপ্টার  মলখে  মনক্ট কনর পনরর বপজ এ যাে। এরপর প্রথম  মিেীয় প্রশ্নটি ( ৩ টি প্রশ্ন
ন ৩য় টির) বকাে গঠে কাঠানমার ন ( াধারে হু মের ডােমে ো হুপমি মামপ্ত সূেক) ো মনক্ট করুে। এরপর অনগর
মেয়নম প্রশ্নটি কমরিট করুে।

ম নল দ্রষ্টব্ঃ
(১) আকাডকৃত প্রশ্ন বকানো  স্থানেআ রপ্রন্ট কনর াংরক্ষণ েরা যান ো এবাং এ প্রকশ্ন সোন ধরকনর রীক্ষা গ্রণ
েরা যাকব না।
(২) প্রশ্ন প্রনণোগণ ধারা ামক ভান প্রশ্নব্াংনক প্রশ্ন অপনার্ করনে থাকন ে এ ং এটি একটি েমাে প্রমক্রয়া।

প্রনয়াজনে মেনের েম্বরমূন বযাগানযাগ করুে –
০১৭১১৯৬৯৫৫৩ ,0712986624
বমআ করনে পানরে এআ ঠিকাোয়ঃ

jamaluddin77bd@gmail.com

