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ননোটি

তোরযখঃ ২৩ অক্টোফয,২০১৭ রি.

অত্র নফোক্ড েয আতোধীন কর রফদ্যোরয় মুক্য প্রধোন রক্ষক/রক্ষকগণক্ক জোনোক্নো মোক্ে
নম, অবযন্তযীণ যীক্ষোয় অনরোইক্ন প্রশ্ন ততযী কযোয রক্ক্ষয রফদ্যোরয়মুক্ক রনফরিত য়োয জন্য
19-02-২০১৭ তোরযক্খ একটি ননোটি প্রদোন কযো ক্য়রির। রকন্তু অক্নক প্ররতষ্ঠোন এখন ম েন্ত
রনফিন কক্যনরন। আফোয রকছু প্ররতষ্ঠোন রনফরিত ক্র তোক্দয রক্ষকক্দয তথ্য নদনরন। ঐ কর
রফদ্যোরয়মুক্ক ৩১ অক্টোফয, ২০১৭ রি. এয ভক্ে (প্ররতষ্ঠোন  রক্ষকক্দয কর তথ্য)
রনফিন কযোয জন্য রনক্দ েক্রক্ভ ফরো ক্রো।
২. অত্রোক্থ প্রশ্নব্োাংক ম্যোনুয়োরটি াংযুক্ত কযো ক্রো
৩. কর্তে ক্ক্ষয রনক্দ েক্রক্ভ উক্ত ননোটি প্রদোন কযো ক্য়ক্ি।
রফলয়টি অতীফ জরুযী।

নভোঃ জোভোর উরিন(০১৫০৯৬)
উ-রফদ্যোরয় রযদেক
ভোেরভক  উচ্চভোেরভক রক্ষোক্ফোড,ে ফরযোর
নপোনঃ ০৪৩১-৬১৪৯৭
নভোফোইরঃ০১৭১১৯৬৯৫৫৩
ই-নভইরঃ jamaluddin77bd@gmail.com

ভোেরভক  উচ্চ ভোেরভক রক্ষো নফোড,ে বররলা
www.barisalboard.gov.bd
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 bb.stivl.com রকে Key Board এর Enter
Button এ Press েরুন। (একক্ষকে web address এর পূকব ে www লো যাকব না ।)

bb.stivl.com

৩. তারর Question Bank এর Main Web Page প্রদরলেত কব। লোন লথকে Enter Button এর উর
রিে েরকত কব । (রনকের ছরবকত লদখুন)

এখানে ক্লিক করুে
Enter Button এ Press েরক SIGN IN Page আকব লোকন Username ও Password এর জন্য
রনকের রেেটি লদো যাকব।

৪. ভক্ন যোখক্ত ক্ফ প্রথক্ভ প্ররতষ্ঠোন login কযোয জন্য প্রধোন রক্ষক প্রথভফোয User Id রক্ক্ফ
রফদ্যোরয়টিয EIIN নম্বয ররখক্ফন এফাং Password রক্ক্ফ EIIN নম্বযটি ররখক্ফন। প্রধোন রক্ষক তোয
প্ররতষ্ঠোক্নয জন্য রনক্েয ডযো নফোড েটি োক্ফন।

এই ডযোক্ফোক্ড েয My profile এ ঢুক্ক তথ্যমু পূযণ কযক্ত ক্ফ। এ ম েোক্য় প্রধোন রক্ষক নতুন ০৬ রডরজক্েয একটি
োয়োড ে ররক্খ submit button এ Click কযক্ফন। তোক্র আনোয প্ররতষ্ঠোনটি প্রশ্নব্োাংক্কয তোররকোভুক্ত ক্রো;
মোয User name-( EIIN নম্বযটি) এফাং password: ( প্রধোন রক্ষক নমটি নতুন কক্য রদক্রন)। যফতী login
এয জন্য আনোয (প্রধোন রক্ষক) ততযীকৃত password ব্ফোয কযক্ত ক্ফ।
(N.B.- একক্ষকে রবকলভাকব ক্ষণীয় লয, প্রথভ ফোয Login কযোয য অফশ্যই োয়োড েটি রযফতেন কক্য রনন এফাং োয়োড েটি খুফ
নগোক্ন াংযক্ষণ করুন। োয়োড েটি অফশ্যই িয় (6) কযোক্যটোয ক্ফ এফাং ABC..., abc….,123....  !@#$%& এয করম্বক্নন
ক্ফ। নমভন একজন MODHUMITA ব্দটি োয়োড ে রক্ক্ফ ব্ফোয কযক্ত েোন। এয নমুনো এভন ক্ত োক্য- m0Dhuum1t@, তক্ফ
োয়োড ে রক্ক্ফ কখক্নোই রনক্জয নোভ ফো ক্জ অনুভোন কযো মোয় এভন রকছু ব্ফোয কযক্ফন নো।

৫. প্রধোন রক্ষক রফদ্যোরক্য়য অন্যোন্য রক্ষকক্দযক্ক add কযোয জন্য Manage Teacher রিক কযক্র
Add Teacher অনটি োক্ফন। Add Teacher অনটি রিক কযক্র রনক্েয রেত্রটি োক্ফন। প্রক্তযক রক্ষক
এয জন্য রনক্েয রেক্ত্রয ন্যোয় শূন্যস্থোনমু পূযণ করুন। ফক্ক্ল submit করুন। Submit কযো ভোত্রই নম
রক্ষকক্ক add কযক্রন ঐ রক্ষক তোয নভোফোইর নপোক্ন User name  password  একেো SMS
োক্ফন। নমভনঃ-

*****োধোযণ রক্ষক্কয কযনীয়*****
৬. প্রক্তযক রক্ষক তোয নভোফোইক্রয sms এয ভোেক্ভ প্রোপ্ত User name  password ব্ফোয কক্য পূক্ফ েয
রনয়ক্ভ রগইন কযোয য রনক্েয ডযোক্ফোড েটি োক্ফন।

৭. তারর রনকের ছরবর মত

My Profile Menu লত Click েরুন। আরন রনকের ছরবর মত

Basic Info,

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

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

এরর প্রধান শিক্ষক যা করবেনঃ৭.কর রক্ষক্কয তথ্য প্রদোন ম্পন্ন ক্র প্রধোন রক্ষক পূক্ফ েয ন্যোয় রফদ্যোরয়েক্ত Login কক্য ঢুকক্ফন। Manage
Teacher এ রিক কক্য Apporove Teacher List রিক কযক্ফন। Allot Class/Subject এ রিক কক্য
আনোয প্ররতষ্ঠোক্নয নম রক্ষক নম নেরণয নম রফলয় োঠদোন কক্যন তো রনফ েোেন কক্য রদন। একজন রক্ষকক্ক একোরধক িো নদয়ো মোক্ফ।

নমভনঃ

০৮। ফক্ক্ল প্রধোন রক্ষক Manage Teacher > Verify Teacher list এ ঢুক্ক view অন এ রিক
কক্য প্রক্তযক রক্ষক্কয তথ্য নদখক্ত োক্ফন। ফ রকছু ঠিক থোকক্র রতরন (প্রধোন রক্ষক) Profile verified এ রিক
কযক্ফন।

***(প্রধোন রক্ষক কর্তক Verified য়োয য আরন প্রশ্ন কযোয জন্য প্রস্তুত)***
(সৃজনীর প্রশ্ন (Creative Question Button) েরার রনয়মাবী)
এেন প্রশ্ন কযোয জন্য Manage Question ফোেক্ন রিক করুন। NikoshBAN পন্ট  Avro Keyboard ব্ফোয
করুন।
Manage Question ফোেক্ন রিক কযোয য ড্র ডোউন ররস্ট নথক্ক Creat Question এ রিক করুন। এযয আরন
সৃজনীর নো ফহুরনফ েোেনী প্রশ্ন প্রণয়ন কযক্ত েোন তো রনফ েোেন করুন।

ধরুণ আরন সৃজনীর প্রশ্ন কযক্ত েোন। তোক্র আরন Creative Question Button এ রিক করুন।

Creative Question Button এ রিক কযোয য আরন নম নজটি োক্ফন নখোক্ন Class  Subject রক্রট কক্য
Next Button এ রিক কক্য যফরতে নজ এ মোন। এই নজটি র আনোয প্রশ্নটি কযোয মূর নজ। উিীক্ক িরফ Upload
কযক্ত েোইক্র আনোয িরফটি Scan কক্য আক্গ ল্যোে/রর নত নব কক্য যোখুন। তোযয Browse Button এ রিক
কক্য িরফটি Upload করুন। এফোয গ  ঘ নাং প্রক্শ্নয জন্য েযোপ্টোয রক্রট করুন। একটি েযোপ্টোয রক্রট কযক্ত েযোপ্টোক্যয
উয ভোউ ক্য়ন্টোয রনক্য় Left click করুন আয একোরধক েযোপ্টোয রক্রট কযক্ত ক্র Ctrl Key নেক্ ভোউক্য Left
click করুন।
েযোপ্টোয রক্রট কযোয য আরন েযোপ্টোক্যয রনক্ে নম নম েযোপ্টোয রক্রট কক্যক্িন নই নই েযোপ্টোনযয রখনপর
(Learning Outcome) োক্ফন ।
একইবোক্ফ প্রক্তযক প্রক্শ্নয জন্য Learning Outcome রনফ েোেন করুন। ভক্ন যোখক্ফন ঘ নাং প্রক্শ্নয জন্য অফশ্যই আনোক্ক
কভক্ক্ষ দুটি রখনপর রনফ েোেন কযক্ত ক্ফ মোয একটি গ এয অনুরু ক্ত োক্য রকন্তু অন্যটি অফশ্যই ম্পূণ ে নতুন ক্ফ।
এযয উিীক রররখত ফক্ে আনোয উিীকটি েোই করুন।

*** উিীক্ক ভীকযণ ররখক্ত েোইক্র fx রেরিত ফোেক্ন রিক কক্য Equation Editor ক্ন করুন।

এযয ভীকযণটি ররক্খ OK ফোেন রিক কক্য উিীক্ক ভীকযণটি প্রক্ফ কযোন।

রনক্ে ভীকযণ নরখোয একটি নমূনো নদখুন।

আরন মরদ উিীক িোড়ো অন্য নকোক্নো রপল্ড এ ( প্রক্শ্নয অাংক্ ) ভীকযণ ররখক্ত েোন তোক্র আক্গ ভীকযণটি Stem
(উিীক) এয ঘক্য ররক্খ কর কক্য নই রপক্ল্ড ভীকযণটি নস্ট কযক্ফন। কোযণ োবেোক্যয উয েো কভোক্নোয জন্য ফ
রপল্ড এ Equation Editor নদয়ো ম্ভফ য়রন। রনক্ে একটি উদোযণ নদখুন। নম ভীকযণটি অন্য নকোথো ররখক্ত েোন
নটি প্রথক্ভ Equation Editor ব্ফোয কক্য উিীক ফক্ে ররক্খ নপলুন। তোযয Equation টিয উয ভোউ ক্য়ন্টোয
নযক্খ ভোউক্য Left Button রিক করুন।

রনক্েয ভত নজ আক্ফ। এখোন নথক্ক পুক্যো URL টি কর করুন ।

নমখোক্ন আরন ভীকযণটি ররখক্ত েোন নখোক্ন URL টি নস্ট কক্য URL এয নক্ল একটি

# রেি নমোগ করুন। ব্ো,

আনোয কোজ নল। বয় োক্ফন নো, খোক্ন রকন্তু আনোয নস্ট কযো ভীকযণটি ভীকযণ আকোক্য নদখোক্ফ নো, URL টি
নদখোক্ফ। আরন আনোয কযো প্রশ্নটি Submit কযোয য নটি কর রপল্ড এ ভীকযণ আকোক্য থোকক্ফ।
নদখুন, আরভ নমুনো রক্ক্ফ একটি ভীকযণ ররক্খ নটিয ররঙ্ক (URL) ক, খ, গ  ঘ কর প্রক্শ্নয ঘক্য নস্ট কক্যরিরোভ।

আোকরয এতক্ষণ আনোয উিীক নরখো নল। এযয উিীক এয ঠিক রনক্ে (ক) নাং  (খ) নাং প্রক্শ্নয জন্য মথোক্রক্ভ
েযোপ্টোয  রখনপর রনফ েোেন কক্য প্রশ্ন নরখোয রপক্ল্ড প্রশ্নটি ররক্খ নপলুন। এযয গ  ঘ নাং প্রশ্নটি ররক্খ রনক্েয োফরভে
ফোেক্ন রিক কক্য প্রশ্নটি োবেোক্য োফরভে করুন। ব্ো, আনোয প্রশ্ন কযো নল। আনোয প্রশ্নটিয রপ্ররবউ নদখক্ত েোইক্র ফো
Edit কযক্ত েোইক্র ফোভ োক্য নভনুক্ত Manage Question এ রিক কক্য Creative Question List এয রবতয
Pending List এ ঢুকুন। এখোক্ন আরন আনোয কযো প্রক্শ্নয তোররকো োক্ফন এফাং প্রক্শ্নয স্টোেো নদখক্ত োক্ফন।

এখোন নথক্ক আরন View ফোেক্ন রিক কক্য নম নকোক্নো প্রশ্ন নদখক্ত োযক্ফন, Edit ফোেক্ন রিক কক্য নম নকোক্নো প্রশ্ন Edit
কযক্ত োযক্ফন ফো Delete ফোেক্ন রিক কক্য নম নকোক্নো প্রশ্ন Delete কযক্ত োযক্ফন।

গরণত রফলক্য়য জন্য রনক্দ েনোঃ
গরণত সৃজনীর প্রক্শ্ন ক) খ)  গ) এই রতনটি আাং থোক্ক। ক অাংক্য নম্ফয ২ খ  গ নাং অাংক্য নম্বয ৪ কক্য। উক্েখ্য নম
গরণক্তয ক), খ)  গ) অাংক্ আনোক্ক গরণত প্রক্শ্নয রনয়ভোনুমোয়ী প্রক্তযক অাংক্ একটি কক্য রখনপর রনফ েোেন কযক্ত ক্ফ।
আয ভীকযণ নরখোয দ্ধরত আক্গই ফণ েনো কযো ক্য়ক্ি।

ফহু রনফ েোেনী (MCQ) প্রশ্ন কযোয রনয়ভোফরীঃ
এফোয ধরুন আরন ফহু রনফ েোেনী প্রশ্ন কযক্ত েোন। তোক্র আরন Multiple Choice Question Button এ রিক করুন।
Multiple Choice Question Button এ রিক কযোয য আরন নম নজটি োক্ফন নখোক্ন আরন নকোন প্রকোয
ফহুরনফ েোেনী প্রশ্ন ( অথ েোৎ োধোযণ ফহুরনফ েোেনী , ফহুদী ভোরপ্তসূেক ফহুরনফ েোেনী নো অরবন্ন তথ্যরবরিক ফহুরনফ েোেনী ) কযক্ত েোন
তো রনফ েোেন করুন। আরন োধোযণ ফহু রনফ েোেনী প্রশ্ন রনফ েোেন কযক্র রনক্েয নজটি ক্ন ক্ফ। এখোক্ন আনোয প্রধভ কোজটি
র আরন নম প্রশ্নটি কযক্ত মোক্েন ( জ্ঞোন, অনুধোফন, প্রক্য়োগ নো উচ্চতয দক্ষতো) তোয রেন্তন দক্ষতোয স্তয রনফ েোেন কযো। তোয
য িো, োফক্জট েযোপ্টোয  রোরনাং আউেকোভ ( রখনপর) রক্রট কক্য Next Button এ রিক কক্য যফরতে নজ এ
মোন। একটি েযোপ্টোয রক্রট কযক্ত েযোপ্টোক্যয উয ভোউ ক্য়ন্টোয রনক্য় ডোন ফোেন রিক করুন আয একোরধক েযোপ্টোয
রক্রট কযক্ত ক্র Ctrl Key নেক্ ভোউক্য ডোন ফোেন রিক করুন। েযোপ্টোয রক্রট কযোয য আরন েযোপ্টোক্যয রনক্ে নম
নম েযোপ্টোয রক্রট কক্যক্িন নই নই েযোপ্টোক্যয রখনপর ( রোরনাং আউেকোভ) োক্ফন। একইবোক্ফ প্রক্তযক প্রক্শ্নয জন্য
Learning Outcome রনফ েোেন করুন। ভক্ন যোখক্ফন উচ্চতয দক্ষতোয প্রক্শ্নয জন্য অফশ্যই আনোক্ক কভক্ক্ষ দুটি
রখনপর রনফ েোেন কযক্ত ক্ফ।

আরন ফহুরদ ভোরপ্তসূেক ফহু রনফ েোেরন প্রশ্ন কযক্ত েোইক্র তো রনফ েোেন কক্য নম প্রশ্নটি কযক্ত মোক্েন তোয রেন্তন দক্ষতোয স্তয
( অনুধোফন, প্রক্য়োগ নো উচ্চতয দক্ষতো) রনফ েোেন করুন। তোয য িো, োফক্জট েযোপ্টোয  রোরনাং আউেকোভ ( রখনপর)
রক্রট কক্য Next Button এ রিক কক্য যফরতে নজ এ মোন। এফোয নস্টভটি কভরিট কক্য রফকল্প উিয মূ ররখুন। এয
য ক), খ), গ)  ঘ) এয জন্য অন মূ ড্রডোউন ফোেন নথক্ক রনফ েোেন করুন। এয য ঠিক উিযটি রনফ েোেন করুন 
োফরভে করুন। (রনকের ছরবকত লদখুন)

আরন অরবন্ন তথ্যরবরিক ফহু রনফ েোেরন প্রশ্ন রনফ েোেন কযক্র রনক্েয নজটি ক্ন ক্ফ।

এযয প্রথভ  রিতীয় প্রক্শ্নয রেন্তন দক্ষতোয স্তয রক্রট করুন (৩টি প্রশ্ন কযক্ত ক্র ৩য় প্রক্শ্নয রেন্তন দক্ষতোয স্তয রক্রট
করুন) এযয িো, োফক্জট, েযোপ্টোয  রখনপর রক্রট কক্য ক্যয নজ এ মোন। এযয প্রথভ  রিতীয় প্রশ্নটি ( ৩ টি প্রশ্ন
ক্র ৩য় টিয) নকোন গঠন কোঠোক্ভোয ক্ফ ( োধোযন ফহু রনযফ েোেরন নো ফহুরদ ভোরপ্ত সূেক) তো রক্রট করুন। এযয আক্গয
রনয়ক্ভ প্রশ্নটি কমরিট করুন।

রফক্ল দ্রষ্টব্ঃ
(১) আকাডকৃত প্রশ্ন নকোক্নো অফস্থোক্তই রপ্রন্ট কক্য াংরক্ষণ েরা মোক্ফ নো এবাং এ প্রকশ্ন লোন ধরকনর রীক্ষা গ্রণ
েরা যাকব না।
(২) প্রশ্ন প্রক্ণতোগণ ধোযোফোরক বোক্ফ প্রশ্নব্োাংক্ক প্রশ্ন আক্রোড কযক্ত থোকক্ফন এফাং এটি একটি েরভোন প্ররক্রয়ো।

প্রক্য়োজক্ন রনক্েয নম্বযমূক্ নমোগোক্মোগ করুন –
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