
শেখ রাসেল অনলাইন কুইজ প্রতিস াতিিা ২০২২-এ অংেগ্রহসের শেসে  

FAQ (Frequently Asked Question) 

 

প্রশ্ন-১। শেখ রাসেল অনলাইন কুইজ ২০২২ এ অংেগ্রহসের জন্য লিইন করসি হসে তক?  

উত্তর: হ্াাঁ। আপতন শ  গ্রুসপ তনেন্ধন কসরসেন, শ মন: 

গ্রুপ ক: ৩০ শেসেম্বর ২০২২, েন্ধযা ৭টা শেসক ৮টার মসে শ  শকাসনা ১০ তমতনট এেং গ্রুপ খ: ০১ অসটাের ২০২২, 

েন্ধযা ৭টা শেসক ৮টার মসে শ  শকাসনা ১০ তমতনট েমসের জন্য লিইন কসর কুইসজ অংেগ্রহে করসি হসে। 

 

প্রশ্ন-২। শেখ রাসেল অনলাইন কুইজ ২০২২ এ অংেগ্রহে করসি হসল শপ্রাফাইল েম্পাদন (আপসেট) করসি হসে? 

উত্তর: হ্াাঁ। কুইসজ অংেগ্রহে করসি হসল আেতিকভাসে কুইজ শুরু হওোর পূসে ে আপনাসক শপ্রাফাইল েম্পাদন 

করসি হসে। অন্যোে কুইসজ অংেগ্রহে করসি পারসেন না। 

 

প্রশ্ন-৩। শেখ রাসেল অনলাইন কুইজ প্রতিস াতিিা ২০২২ তকভাসে শুরু করসি হসে? 

উত্তর: লিইন করার পর ‘কুইজ শুরু করুন’ োটসন তিক কসর কুইজ শুরু করসি পারসেন।  

 

প্রশ্ন-৪। শেখ রাসেল অনলাইন কুইজ তকভাসে শেষ করসো? 

উত্তর: কুইজ-এর জন্য তনর্ োতরি েমে অতিোতহি হসল স্বেংতিেভাসে কুইজ শেষ হসে অেো আপতন চাইসল ‘োেতমট 

করুন’ োটসন তিক কসর শেষ করসি পারসেন। 

 

প্রশ্ন-৫। শেখ রাসেল অনলাইন কুইজ প্রতিস াতিিা ২০২২ এ পুনরাে অংেগ্রহে করসি পারসো তকনা? 

উত্তর: না। আপতন একোর কুইসজ অংেগ্রহে করার পর পুনরাে অংেগ্রহে করসি পারসেন না।  

 

প্রশ্ন-৬। কুইসজ অংেগ্রহসের পূসে ে করেীে তেষে কী? 

উত্তর:  

ক। ইন্টারসনট েংস াি এেং তেভাইে (শমাোইল/ল্যাপটপ/কতম্পউটার/টযাে) েঠিকভাসে কাজ করসে তকনা 

শচক কসর তনন। প্রসোজসন তেকল্প তেভাইে ও ইন্টারসনট েংস াি এর ব্যেস্থা রাখুন। 

খ। কুইজ প্ল্যাটফসম ে (https://quiz.sheikhrussel.gov.bd) েঠিকভাসে লিইন করসি পারসেন 

তকনা  াচাই কসর তনন। 

ি। শপ্রাফাইল আপসেট েম্পন্ন কসরসেন তকনা তনতিি হসে তনন। 

 

প্রশ্ন-৭। কুইজ প্রতিস াতিিাে অংেগ্রহসের তনতমত্ত ‘কুইজ শুরু করুন’ কখন শদখা  াসে? 

উত্তর: কুইজ প্রতিস াতিিা  খন শুরু হসে অে োৎ ‘ক’ গ্রুসপর শেসে-৩০ শেসেম্বর ২০২২ েন্ধযা ০৭:০০টাে লিইন 

করার পর শদখা  াসে। একইভাসে ‘খ’ গ্রুসপর শেসে ০১ অসটাের ২০২২ েন্ধযা ০৭:০০টাে লিইন করার পর শদখা 

 াসে। 

 

প্রশ্ন-৮। োর্ট েতফসকট তকভাসে পাওো  াসে? 

উত্তর: ৫ অসটাের ২০২২ শেসক ৩০ অসটাের ২০২২ এর শ  শকান েমে শপ্রাফাইল শেসক োর্ট েতফসকট োউনসলাে 

করা  াসে। শুধুমাে  ারা কুইসজ অংেগ্রহে কসরসেন িারাই োর্ট েতফসকট পাসেন। 

প্রশ্ন-৯। শেখ রাসেল কুইজ প্রতিস াতিিাে কের্ট প্রশ্ন োকসে? 

উত্তর: উভে গ্রুসপ ১০০র্ট কসর প্রশ্ন োকসে। 



 

প্রশ্ন-১০। কুইজ শুরু করার পর েমে িেনা তকভাসে শুরু হসে?  

উত্তর: ‘কুইজ শুরু করুন’ োটসন তিক করা মােই েমে িেনা শুরু হসে  াসে।  

 

প্রশ্ন-১১। েন্ধযা ৭টা শেসক রাি ৮টার মসে শ সকাসনা েমে তক কুইসজ প্রসেে করা  াসে? 

উত্তর: হ্াাঁ। েন্ধযা ৭টা শেসক রাি ৮টার মসে শ সকান েমে কুইসজ অংে শনওো  াসে। 

 

প্রশ্ন-১২। কুইসজর শরজাল্ট শকাোে পাওো  াসে?  

উত্তর: ১৮ অসটাের ২০২২, শেখ রাসেল তদেে-এ তেজেীসদর নাম শ াষো করা হসে এেং পরেিীসি 

sheikhrussel.gov.bd ওসেেোইট ও ICT Division, DoICT এেং Human Development 

Media এর শফেবুক শপইসজ শেোর করা হসে। 

 

প্রশ্ন-১৩। কুইসজ একই পতরোসরর একাতর্ক ব্যতি অংে তনসি পারসে?  

উত্তর: তনেন্ধসনর শপ্রতেসি েকসলই কুইসজ অংে তনসি পারসে। 

 

প্রশ্ন-১৪। কুইসজ শকান শনতির্টভ মাক ে রসেসে তকনা? 

উত্তর: না। 

 

প্রশ্ন-১৫। পরীোর তলংক তক দুই গ্রুসপর জন্য একই নাতক তভন্ন তভন্ন?  

উত্তর: একই। 

 

প্রশ্ন-১৬। তনেন্ধসনর েমে িথ্য ভুল োকসল েংসোর্সনর প্রতিো 

উত্তর: গ্রুপ, তনেন্ধসন ব্যেহৃি শমাোইল নাম্বার ও জন্ম িাতরখ েংসোর্ন করা  াসে না। োতক েকল িথ্য শপ্রাফাইসল 

লি ইন কসর পতরেি েন করা  াসে। 

 

প্রশ্ন-১৭। লিইন পােওোে ে ভুসল শিসল করেীে কী? 

উত্তর: তনেন্ধনকারীরা িাসদর েংতিষ্ট শজলা ও উপসজলাে তনযুি িথ্য ও শ ািাস াি প্রযুতি অতর্দপ্তসরর দাতেত্বপ্রাপ্ত 

শপ্রাগ্রামার ও েহকারী শপ্রাগ্রামারসদর োসে শ ািাস াি কসর পােওোে ে তরসেট কসর তনসি পারসেন। 

 

িথ্য ও শ ািাস াি প্রযুতি অতর্দপ্তসরর দাতেত্বপ্রাপ্ত শপ্রাগ্রামার ও েহকারী শপ্রাগ্রামারসদর োসে শ ািাস াি করুন: 

http://doict.gov.bd/site/view/officer_list_category/%E0%A6%9C%E0%A7%

87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%20%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%

E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F 

 


