ভাধ্যমভক ও উচ্চ ভাধ্যমভক মক্ষা বফার্,ড বরিশাল
www.barisalboard.gov.bd

Question download manual for Headmaster
প্রশ্ন ব্াাংকে Log In েিাি জন্য প্রধান রশক্ষকেি েিণীয়ঃ
১. Mozilla Firefox এি Update Version Browser ব্বহাি েরুন।
২. Mozilla Firefox Browser এি Address Bar এ www.qbankbb.gov.bd রলকে Key Board এি Enter
Button এ Press েরুন।

www.qbankbb.gov.bd

৩. নীচেয মেত্রটি াচফন। User Id মচচফ মফদ্যারয়টিয EIIN নম্বয মরখচফন এফং Password এয ঘচয অনায বগান া ওয়ার্ ডটি মরখচফন।

৪.প্রধান মক্ষক তায প্রমতষ্ঠাচনয জন্য মনচেয র্যা বফার্ ডটি াচফন।

5. প্রশ্নব্াংচকয সুায এর্মভন বথচক অনায প্রমতষ্ঠাচন প্রশ্ন বদয়া ভাত্র অনায বভাফাআচর একটা বভচজ াচফন।
(যেমনঃ You are selected
5.00 pm the 16-06-2019)

to download গণিত for অর্ধ-বাণষধক পরীক্ষা 2019. You should download it 2.00 pm to

৬. বভাফাআচর উচযাক্ত বভচজটি াওয়ায য মনধ ডামযত ভচয়য ভচধ্য অনাচক প্রশ্নটি ফশ্যআ র্াউনচরার্ কযচত চফ। ভয় উত্তীচণ ডয য অমন বকানবাচফআ
অয প্রশ্নটি র্াউনচরার্ কযচত াযচফননা। কাচজআ মনধ ডামযত ভচয়য ভচধ্য অমন বভন্যযফাচযয(ফাভ াচয) তীয মেমিত স্থাচন (download Question
paper) এ মিক করুন। নীচেয মেত্রটি াচফন। এফায ফ ড র্াচনয তীয মেচিয স্থাচন মিক করুন।

৭. র্াচনয তীয মেচিয স্থাচন মিক Download চন মিক কযায াচথ াচথ অমন নীচেয মেত্রটি াচফন। একআাচথ প্রশ্ন র্াউনচরার্ কযায জন্য অনায
বভাফাআচরও একটা বভচজ াচফন। (বমভনঃ Dear User, Your One Time Password for download: 4537)

৮. উক্ত পাঁকা ঘচয অনায বভাফাআচরয এ এভ এ বথচক প্রাপ্ত োয চেয OTP(One Time Password)টি মরচখ Submit এ মিক করুন। অনায প্রশ্নটি
র্াউনচরার্ চয় মাচফ। অমন এটা বগান পাআচর বআব কচয অনায সুমফধাভত মপ্রন্ট মনচত াযচফন। ভচন যাখচফন অমন মতফায র্াউনচরার্ চন মিক কযচফন
ততফাযআ OTP াচফন। পূচফ ডয OTP মদচয় যফতীচত বকানবাচফআ র্াউনচরার্ কযা মাচফনা।
ন্যান্য গুরুত্বপূণ ড মনচদ ডাফরীঃ
১.র্াউনচরাচর্যকাচজ বকানবাচফআ প্রধান মক্ষক ব্তীত ন্য কাচযা বভাফাআর নম্বয ব্ফায কযা মাচফনা। ন্যচকও অনায বভাফাআরটি ব্ফায কযাচনা বথচক মফযত যাখুন।
২. স্কুচরয মনজস্ব কমিউটায ব্তীত ন্য বকান কমিউটাচয প্রশ্নত্র র্াউনচরার্ কযা মাচফনা। কমিউটাচযয বদাকাচন এ কাচজয জন্য মাওয়া দন্ডনীয় যাধ।
৩. প্রশ্নত্র বকান প্রমতষ্ঠাচনয মনকট মফক্রয় কযা মাচফনা। বকান প্রমতষ্ঠান এটি কযচর তায জন্য ংমিষ্ট প্রধান মক্ষকআ দায়ী থাকচফন।
৪. প্রশ্নত্র র্াউনচরার্ কযায য তা বকফর প্রধান মক্ষচকয তত্ত্বাফধাচন থাকচফ। একটি প্রশ্ন ফাযফায র্াউনচরার্ কযা বথচক মফযত থাকুন।
৫. প্রশ্নত্র ছাাচনায য প্রচয়াজনীয় ংখ্যক পচটাকম কচয তা বকানবাচফআ বখারা স্থাচন যাখা মাচফনা। ফশ্যআ গারাকৃত প্যাচকচট যাখচত চফ।
৬. র্াউনচরাচর্য মনধ ডামযত ভচয় মফদ্যযৎ মফভ্রাট মকংফা ন্য বম বকান ভস্যা বদখা মদচর তাৎক্ষমণক প্রশ্নব্াংক কর্তডক্ষচক ফমত কযচত চফ।
৭. র্াউনচরার্ কযা প্রশ্নচত্র বকান প্রকায ত্রুটি মফচ্যযমত বদখা মদচর তাৎক্ষমণকবাচফ প্রশ্নব্াংক কর্তডক্ষচক ফমত কযচত চফ।
৮.র্াউনচরার্কৃত প্রচশ্নয অদচর প্রশ্ন ততযী কচে্মূর প্রচশ্নয মযফতডন, মযভাজডন মকংফা ংকরন কযা দন্ডনীয় যাধ। মফলয়টি করচক ফমত করুন।
৯. অনায প্রমতষ্ঠাচনয মক্ষকগণচক নরাআচন প্রশ্ন কমিমফউট কযচত প্রচয়াজনীয় চমামগতা করুন।
১০. ভচন যাখচফন প্রশ্নব্াংক কাম ডক্রচভয অমন একজন গমফ ডত ংীদায। প্রশ্নব্াংক কাম ডক্রচভয ক্ষমত ামধত য় এভন বম বকান ফক্তব্ মকংফা াভামজক বমাগাচমাগ ভাধ্যচভ
স্টাটা বদয়া বথচক মফযত থাকুন এফং ন্যান্যচদযচকও মনচলধ করুন।

