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Notes to the Proctor
Using this document on test day:
Distribute this document once students are seated.
Students may use this document to read translations of the directions that are read
aloud or printed in their test book. Students may keep this document open and on their
desk during the entire testing period. Students may not be given additional time,
unless approved as a separate accommodation.
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শিক্ষার্থীদের প্রশি বক্তব্য
রিরেি রির্দেশাবলীি অিুবা্ হল আপিাি প্রক্টি জিারি জিারি পড়রবি, জেইোরে আপিাি পিীক্ষাি বইরে পাওয়া
রলরিে রির্দেশাবলী। আপিাি জপ্রাক্টি যিি ইংরিরি রির্দেশগুরল জিারি জিারি পড়রবি েিি োি োরে রির্দেশগুরল
অিুেিণ করুি। যর্ আপিাি জপ্রাক্টি যা পরড় জশািারনি জেটি রিরয় আপিাি জকারিা প্রশ্ন োরক োহরল অিুগ্রহ করি
হাে েু লুি।
▪ আপিাি জপ্রাক্টি যা পরড় জশািারবি োি োরে এই অিুবা্ কিা রির্দেশাবলী হুবহু িাও রিলরেও পারি, েরব আেল
েে্য একই োরক।
▪ আপিাি পিীক্ষাি পরির্থিরেি জক্ষর্রে প্ররযাি্য িয় এিি রকছু রির্দেশ আপিাি জপ্রাক্টি হয়রো বা্ র্রয় জযরে
পারিি।
▪ আপরি পুরিা পিীক্ষা েলাকালীি েিরয় এই িরেটি জের্কে িািরে পারিি েরব পিীক্ষা হরয় জেরল অবশ্যই এটি
জপ্রাক্টিরক জেিে জ্রবি।
▪ আপরি স্ক্র্যাে জপপারিি িি্য এই িরেটি ব্যবহাি কিরে পািরবি িা।
▪ রবরিন্ন েিরয় আপিাি জপ্রাক্টি েংর্লিষ্ট রবিারেি িি্য অবরশষ্ট েিয় ও োরে োরে যোযে রবিরেি েিয় জঘাণণা
কিরবি। যর্ আপরি জকারিা অিুরিার্ে বর্দোবর্তি পিীক্ষা জ্ি, োহরল অিুবা্ কিা িরেরে োকা েিয় ও
রবিরেি জেরক এই জঘাণণাগুরলি পােদেক্য োকরে পারি। অিুগ্রহ করি আপিাি জপ্রাক্টি জয জঘাণণাগুরল কিরছি ো
িরিারযাে র্রয় শুিুি।
▪ যর্ আপরি জকারিা অিুরিার্ে পিীক্ষা জকন্দ্র জেরক পিীক্ষা জ্ি, োহরল আপিার্ি জপ্রাক্টি ইংরিিীরে জকারিা
অরেরিক্ত রির্দেশ র্রে পারিি।
▪ রির্দিষ্ট েরে্যি প্ররে আপিাি িরিারযাে আকণণ
দে কিাি িি্য এই িরে িুরড় রকছু প্রেীক বা আইকিগুরল ব্যবহাি
কিা হরয়রছ:
গুরুত্বপূণদে েে্য
আপিাি পিীক্ষা পুর্তিকায় জ্ওয়া রির্দেশ
েি্তি জেেযুক্ত জেক্সে আপিাি জপ্রাক্টি দ্বািা করেে রির্দেশ েিাবিাহ করি
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পশ্চাৎ প্রনর্ োকা রির্দেশাবলী

10

রবিাে 1: পঠি পিীক্ষা
ধািা েলাকালীি

8
8

11

11

রবিাে 1 এ পিীক্ষা পুর্তিকায় োকা রির্দেশাবলী
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1
1.1

পরীক্ষার শেদের শ্ক্রিপ্ট
পরীক্ষা শুরুর আদে
আপনার পপ্রারর যা বলে শুরু করলবন:
PSAT 10 প্রশােরি স্বােেি। আপিািা ইরেিরধ্যই হাই ্কেুরল কী কী রশরিরছি এই পিীক্ষাটিরে োিই উপি
জিাি জ্ওয়া হরব।এটি SAT-এি িি্য অিুশীলি কিাি িি্য, আপিার্ি জকাোয় উন্নরে কিা ্িকাি ো
জ্িাি িি্য এবং ্কেলািরশপ জপ্রাগ্রারিি জযাে্য হওয়াি িি্য েুরযােও জ্রব। আপরি যর্ িুর্রিে র্করির্দেশগুরল
ব্যবহাি করি োরকি েরব আরি জযিি রির্দেশিা র্ই জেিরি অিুেিণ কিরে জেগুরল ব্যবহাি করুি।
আিিা পিীক্ষাটি শুরু কিাি আরে, আরি আপিার্িরক রকছু রির্দেশেিূহ পরড় জশািারবা। অিুগ্রহ করি িি
র্রয় শুিুি এবং আপিাি জকারিা প্রশ্ন োকরল হাে েু লুি। িরি িািরবি, আিাি িূ রিকা হল আপিাি ্ক্ষো
ও জ্ঞারিি জেিা প্র্শদেি কিা রিরশ্চে কিা।
আিরকি পিীক্ষাি িি্য আপিার্ি উত্তিপ্রে রের্ণিে কিরে আপিািা শুধু 2িং জপিরেল ব্যবহাি কিরে
পারিি। যার্ত্রিক জপিরেল অিুরিার্ে িয়। যর্ আপিার্ি কারিাি কারছ 2 িং জপিরেল িা োরক োহরল হাে
েু লুি, আরি আপিার্িরক জ্রবা।
তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:
College Board PSAT 10 শেদোবলীরে েি্তি রশক্ষাে্থীর্ি ি্যায্য এবং েিাি পিীক্ষাি অরিজ্ঞো আরছ
রকিা ো রিরশ্চে কিাি িি্য রবরধ ও িীরেগুরল অন্তিুদে ক্ত কিা হরয়রছ। যর্ জকউ অি্যর্িরক রবিক্ত করি বা
অি্যায় েুরবধা রিরে োয় োহরল আরি োর্িরক ঘি জেরক েরল জযরে বলব এবং োর্ি জ্কোি বারেল করি
জ্ওয়া হরব। োর্িরক িরবণ্যরে College Board-এি পিীক্ষায় বো জেরকও আেকারিা হরব।
আপনার প্ররর এই বলে ননয়ম েঙ্ঘলনর উোহরণ তানেকাভু ক্ত করলবন:
অি্যায় েুরবধা জিওয়াি রকছু উ্াহিণ এিারি জ্ওয়া হল:
▪ পিীক্ষায় জকারিা িকি োহায্য কিা বা জিয়া
▪ েিয় শুরু হওয়াি আরেই পিীক্ষাি পুর্তিকাটি জ্রি জিওয়া
▪ আিিা বেদেিারি জয রবিারে বা পিীক্ষায় িরয়রছ জেটি ছাড়া অি্য রবিাে বা পিীক্ষা জ্িা
▪ েিয় জশণ হরয় জেরছ বলাি পরিও উত্তি জলিা বা উত্তি পাল্টারিা
▪ পিীক্ষাি হল জেরক পিীক্ষাি রিরিেপ্রে েরিরয় জেলাি জেষ্টা
▪ পিীক্ষাি েিয় বা রবিরেি েিয় একটি জোি বা জকারিা অিিুরিার্ে পিীক্ষাি েহায়ো োকা
▪ একটি উত্তি কী োকা বা পিীক্ষাি েিয় বা পরি কািও োরে উত্তি িাে কিা
▪ পিীক্ষা েলাকালীি লকারিি কারছ যাওয়া বা িবি জেরক জবরিরয় যাওয়া
▪ অি্য কারিাি হরয় পিীক্ষায় বো
▪ অিুিরে িা রিরয়ই পিীক্ষা েলাকালীি জকারিা রকছু িাওয়া বা পাি কিা
▪ রবঘ্ন েৃষ্টি কিা
▪ পিীক্ষা পদ্ধরে অিুেিণ কিরে ব্যেদে হওয়া
এই িীরেগুরল আি আপিাি পিীক্ষাি অরিজ্ঞোরক েুষ্ঠু ও ি্যায়েঙ্গে কিরে োহায্য করি, যারে আপরিও
জকারিা রবঘ্ন ছাড়াই আপিাি পিীক্ষায় িরিারযাে র্রে পারিি।
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(A) যনে আপনার স্কু ে ব্যনক্তগত নিননস সংগ্রহ কলর, তাহলে আপনালের পপ্রারর বেলবন:
এেক্ষণ েিরয়ি িরধ্য আপিার্ি েব জোি ও অি্য জকারিা বব্ু্যরেি রেিাইে বন্ধ করি জ্ওয়া উরেে। যর্
কারিাি কারছ স্মােদে ওয়াে বা রেেরিে ট্র্যাকািেহ জকারিা ধিরিি বব্ু্যরেি রেিাইে োরক, োহরল অিুগ্রহ করি
েব অ্যালািদে বন্ধ করি, েু্যইে অে করি এিি জেটি আিারক র্রয় র্ি। পিীক্ষাি পি এটি আপিারক জেিে
জ্ওয়া হরব। একিা্রে ব্যরেক্রি হল করম্পউোি বা অি্যাি্য রেিাইে যা আবােি রহোরব পিীক্ষাি িি্য
অিুরিার্ে৷।
(B) আপনার স্কু ে যনে ব্যনক্তগত নিননস সংগ্রহ না কলর তাহলে আপনার পপ্রারর বেলবন:
এই েিরয়, যর্ আপিাি কারছ জকারিা জোি বা স্মােদে ওয়াে বা রেেরিে ট্র্যাকািেহ অি্য বব্ু্যরেি রেিাইে
পাওয়া যায় োহরল আপরি অবশ্যই জেগুরলি অ্যালািদে বন্ধ করি জেগুরল বন্ধ করি ব্যাে বা ব্যাকপ্যারক িরি
পিীক্ষা জশণ িা হওয়া অবরধ ঘরিি জকারণ জিরি জ্রবি। যর্ আপিার্ি জোি িািাি িি্য জকারিা ব্যারেি
্িকাি হয়, োহরল হাে েু লুি, আরি আপিার্িরক জেটি জ্ব। একিা্রে ব্যরেক্রি হল করম্পউোি বা অি্যাি্য
রেিাইে যা আবােি রহোরব পিীক্ষাি িি্য অিুরিার্ে৷।
আপনন পপ্রারর এটি বোর মাধ্যলম ননন্চিত করলবন পয পকানও ববেু্যনতন নিভাইস ব্যবহার করার
অনুমনত পনই:
এিি জকারিা বব্ু্যরেি রেিাইে যা বন্ধ কিা হয়রি বা ্ূরি েরিরয় িািা হয়রি ো েংগ্রহ করি অিুেন্ধারিি অঙ্গ
রহোরব োরে োকা রবণয়গুরল পিীক্ষা কিা হরব। যর্ আপিাি কারছ জকারিা রেিাইে জ্িা যায় বা আপিাি
কারছ োকা রেিাইে অরহেু ক রবিরক্ত বা জোলরযাে েৃষ্টি করি, োহরল আিারক রকন্তু আপিারক পিীক্ষা জেরক
বারেল কিরে হরব। এই েিয় জেরক, আরি এিি জকারিা রশক্ষাে্থীরক বরহষ্কৃে কিরবা যাি কারছ আরি জোি,
স্মােদে ওয়াে, বা অি্য জকারিা বব্ু্যরেি রেিাইে জ্িরবা।
তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:
এেক্ষণ পযন্ত
দে বলা রির্দেশগুরল িি র্রয় জশািাি িি্য ধি্যবা্। এিি আিিা পিীক্ষা শুরুি প্রস্তুরে রিরে
যারন।
▪ আপিাি জে্কে জেরক আপিাি 2 িম্বি জপর্সিল, গ্রহণরযাে্য ক্যালকু রলেি এবং ব্যাকআপ ক্যালকু রলেি বার্
েি্তি রকছু েরিরয় জেলুি। আপরি যর্ িুর্রিে পিীক্ষাি র্করির্দেশ বা জকািও শব্দ-জেরক শব্দ অরিধাি
ব্যবহাি কিরছি েরব এই আইরেিগুরলরকও আপিাি জের্কে িািুি।
▪ যর্ আপিািা অরেরিক্ত ক্যালকু রলেি, অরেরিক্ত ব্যাোরি, পািীয় বা েু রকোরক িাবাি আরিি োহরল জেগুরল
আপিার্ি জের্কেি রিরেি জিরেরে িারিরয় িািুি।
▪ যর্ আপিার্ি জের্কে এিিও জকারিা ব্যাে বা ব্যাকপ্যাক োরক, োহরল জেগুরল বন্ধ করি পিীক্ষা জশণ িা
হওয়া অবরধ ঘরিি জকারণ জিরি র্ি।
সব নিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:
আপরি োিপারশ জ্রি জিওয়া পযন্ত
দে এবং আপিািা েকরল গ্রহণরযাে্য ক্যালকু রলেি ব্যবহাি কিরছি রকিা
জেই রবণরয় রিরশ্চে হওয়া পযন্ত
আপিাি
শান্ত হরয় বেুি।
দে

1.1.1

শেশিদ্ধ আইদেম জে্য ডেস্ক ডিক করুে
তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:
িরি িািরবি আপিািা জকারিা েিরয়ই ক্যালকু রলেি জ্িার্রি বা িাোিারে কিরে পািরবি িা। এিি
ক্যালকু রলেিটিরক আপিাি জের্কেি রিরেি িািুি। পিবে্থী পযাদে রয়ি আরে আপিাি এটি প্ররয়ািি হরব িা।
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1.1.2

উত্তরপত্র শবিরণ
উত্তরপত্র নবতরলণর পলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:
এই হল উত্তিপ্রে যারে আপিািা আপিার্ি পিীক্ষাি উত্তিগুরল রের্ণিে কিরবি। আপরি যর্ একটি বড় িু্রিরণি
উত্তিপ্রে ব্যবহাি করি োরকি েরব ্য়া করি আপিাি উত্তিগুরল কীিারব রের্নিে কিরবি জে েম্পরকদে আপিাি
উত্তি পর্রেকাি 1 পৃষ্ঠাি র্করির্দেশগুরল পড়ু ি। আপিাি পৃষ্ঠা েংি্যা আিাি জঘাণণাি জেরক রিন্ন েংি্যা হরব,
রকন্তু রেল্ড েংি্যাগুরল আরি প্ররে্যকরক জয রেল্ড েংি্যা বলরছ োি োরে রিলরব। আপিািা বুদ্বু্গুরল িিাে
কিাি পরিবরেদে জেকরকাগুরলরে X র্রয় রের্নিে কিরবি। জকারিা েিয় োহায্য লােরল হাে েু লুি।
(A) যনে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাক-প্রধান অনধলবিন চোকােীন একটি উত্তরপত্র বতনর কলর রালক,
তাহলে আপনার প্ররর বেলবন:
প্ররে্যরকি কারছ একটি জলরবল এবং/বা িুর্রিে ও জোরলি িরধ্য োকা েে্যেহ একটি উত্তিপ্রে োকা উরেে।
অিুগ্রহ করি জ্রি রিি জয আপিাি েরঠক আইরি িাি ও িন্মোরিিটি উত্তিপর্রে েরঠকিারব জ্িারন রকিা।
আপরি যর্ িু ল উত্তিপ্রে জপরয় োরকি বা যর্ আপরি জলরবরল জকারিা ত্রুটি জ্রিি োহরল আপিাি হাে
েু লুি।
(B) যনে পকান ছাত্র প্রাক-প্রিাসলন অংিগ্রহণ না কলর, আপনার প্ররর বেলবন:
আরি আপিার্িরক জয উত্তিপ্রেটি র্রয়রছ আপিার্ি করয়কিি হয়রো োি িরধ্য করয়কটিরে ইরেিরধ্যই
জলরবল এবং/বা িুর্রিে জোরলি িরধ্য েে্য জপরয়রছি। যর্ এিি হয়, অিুগ্রহ করি রিরশ্চে করুি জয আপিাি
উত্তিপর্রেি েে্য েরঠক। যর্ এটি েরঠক হয়, োহরল শান্ত হরয় করয়ক রিরিে বলুি, োি িরধ্য আরি অি্য
রশক্ষাে্থীর্িরক োর্ি উত্তিপর্রেি প্ররয়ািিীয় রেল্ডগুরল পূিণ কিাি রির্দেশ র্রয় রিই। আপিাি উত্তিপর্রেি
জকািও েে্য যর্ িু ল হরয় োরক োহরল হাে েু লুি।
নিল্ড 1-এর িন্য পযসব নিক্ষার্থীলক তালের উত্তরপলত্র তর্য পূরণ করলত হলব তালের উল্দেলি্য
আপনালের পপ্রারর বেলবন:
আপিাি যর্ উত্তিপর্রে জক্ষ্রেগুরল েম্পূণদে কিাি ্িকাি হয় েরব রেল্ড 1 র্রয় শুরু করুি। আপিাি আইিী
জশণ িাি, প্রেি িাি এবং িধ্যি িািটি পূিণ করুি যর্ জেগুরল আপিাি জলরবরল োরক (যর্ আপিাি িাি
োরক)। যর্ আপিাি িারি োঁক, হাইরেি বা অ্যাপস্ট্ররে (ঊর্ধক
দে িা) োরক োহরল ো বোি। বাক্সগুরলরে বড়
হারেি অক্ষরি বণদেগুরল রলিুি এবং েংর্লিষ্ট বু্বু্গুরল িিাে করুি। জ্রি রিি প্ররেটি বু্বু্ জযি োঢ়িারব ও
েম্পূণদেিারব িিাে হয়। েম্পন্ন কিা হরল জ্িুি।
আপিাি প্রেি িাি আপিাি আইরি প্রেি িাি হরে হরব. আপরি যর্ একটি পছর্দেি িাি ব্যবহাি করিি এবং
আপিাি একটি College Board অিলাইি অ্যাকাউন্ট োরক, োহরল আপরি জেটি জেিারি রলিরে পারিি।
College Board আপিাি পরিেয় রিরশ্চে কিরে পিীক্ষাি র্রি আপিাি আইরি িাি ব্যবহাি করি, রকন্তু
োিা আপিাি োরে অি্যাি্য জযাোরযারে আপিাি পছর্দেি িাি ব্যবহাি কিরব।
নিল্ড 2-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:
রেল্ড 2-এ, আপরি যর্ এই ্কেুরল যাি, আিার্ি 6-েংি্যাি ্কেুল জকাে রপ্রন্ট করুি এবং েংর্লিষ্ট বু্বু্গুরল
পূিণ করুি। আপরি যর্ এই ্কেুরল রিয়রিে িা যাি, আপিাি হাে বাড়াি এবং আরি আপিারক োহায্য কিরে
আেব। েম্পন্ন কিা হরল জ্িুি।
নিল্ড 3-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:
জক্ষ্রে 3 রিেরি, আপরি যর্ এই ্কেুরল যাি েরব “Yes” (''হাঁ'') এি িি্য বুদ্বু্টি পূিণ করুি। যর্ জকউ এই
্কেুরল রিয়রিে িা যায় োহরল োিা োর্ি প্ররযাি্য জোলটি িিাে কিরে পারি। আপিাি জকারিা প্রশ্ন োকরল
হাে েু লুি।
নিল্ড 4-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:
জক্ষ্রে 4 এ, যর্ আপরি এই ্কেুরল পরড়ি, আিার্ি ্কেুরলি িাি, শহি এবং িাি্য িু্রিণ করুি। আপরি যর্ এই
্কেুরল রিয়রিে িা যাি, আপিাি হাে বাড়াি এবং আরি আপিারক োহায্য কিরে আেব। েম্পন্ন কিা হরল
জ্িুি।
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যনে আপনালের স্কু ে নিক্ষার্থীলের আইনি নম্বর ব্যবহার কলর, তাহলে নিল্ড 5-র িন্য আপনালের
পপ্রারর বেলবন:
রেল্ড 5 এ, আপিাি ছা্রে আইরে িম্বরি িু্রিণ করুি এবং বু্বু্ করুি, বাি র্রক প্রেি কলাি র্রয় শুরু
করুি। যর্ আপিাি আইরে িম্বরি অক্ষি োরক, জেগুরল বা্ র্ি এবং শুধুিা্রে েংি্যা রলিুি। যর্ আপরি
আপিাি রশক্ষাে্থী আইরে িম্বি িা িারিি, োহরল হাে েু লুি। েম্পন্ন কিা হরল জ্িুি।
নিল্ড 6-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:
জক্ষ্রে 6 এ, আপিাি বেদেিাি জগ্রে পূিণ করুি।
নিল্ড 7-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:
রেল্ড 7 জশণ করুি।
নিল্ড 8-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:
আপিাি িন্ম োরিরিি িি্য, আপরি জয বছি িন্মগ্রহণ করিরছরলি জেই িাে, র্ি এবং জশণ 2টি েংি্যা পূিণ
করুি। 1-েংি্যাি েংি্যা পূিণ কিরল শূি্য র্রয় শুরু করুি। েংর্লিষ্ট বু্বু্গুরল িিাে কিা হরয় জেরল
জ্িুি।
পরীক্ষাপত্র নবতরলণর আলগ আপনালের পপ্রারর বেলবন:
যর্ আপিারক আপিার্ি উত্তিপর্রে পিীক্ষা ছাড়া অি্যাি্য অংশ েম্পূণদে কিরে হয়, োহরল পিীক্ষা জশণ হওয়াি
আরে জেগুরল েম্পূণদে কিাি েুরযাে পারবি।

1.1.3

পরীক্ষা পদত্রর শবিরণ
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলয় যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:
আরি এিি আপিার্ি পিীক্ষাপ্রে রবেিণ কিরবা। আরি িুলরে িা বলা অবরধ জেগুরল িুলরবি িা।
যখন সব নিক্ষার্থীরা পরীক্ষা পুনস্তকাটি পপলয় যালব তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:
আপিাি পিীক্ষা পুর্তিকা ওল্টাি এবং রপছরিি পৃষ্ঠাটি পড়ু ি। এটিরে পিীক্ষা েংক্রান্ত গুরুত্বপূণদে েে্য ও কীিারব
উত্তি কিরে হরব জেই েম্পরকদিে েে্য জ্ওয়া আরছ।
এিি রক রকছু প্রশ্ন িরয়রছ জযগুরলি ব্যাপারি এই িা্রে পেরলি:
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলয় যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:
এই পিীক্ষা পুর্তিকাি রপছরি স্পষ্টিারব আপিাি িাি, এই ্কেুরলি জকাে ও িাি এবং এই ঘরিি পিীক্ষা কািিাি
জকাে বা িাি, জযটি আরি আপিার্ি িি্য রলরিরছ ো জ্ওয়া োকরব।
উত্তর পেওয়ার িন্য এটি বোর মাধ্যলম আপনার পপ্রারর অনতনরক্ত ননলেদে িাবেী পেলবন:
আপিার্ি পরক্ষ উত্তিগুরল েরঠিারব রের্ণিে কিাি িি্য রির্দেশগুরল অিুেিণ কিা িরুিী যারে আপিার্ি
উত্তি প্রে জ্কোি কিা হয়। আরি েবরেরক িরুিী রবণয়গুরল জিাি র্রয় জবাোরে েরলরছ যারে জেগুরল েবাি
কারছ স্পষ্ট হয়। অিুগ্রহ করি িরিারযাে র্রয় শুিুি।
▪ উত্তি পর্রে আপিাি েব উত্তিগুরল রলিুি। আপরি স্ক্র্যাে কারিি িি্য আপিাি পাঠ্য বই ব্যবহাি কিরে
পারিি, েরব জকবলিা্রে উত্তি রের্নিে কিা উত্তিপর্রেই িম্বি জ্ওয়া হরব, যর্ িা আপিারক উত্তিগুরল পাঠ্য
বইরয় রের্নিে কিাি অিুিরে জ্ওয়া হয়।
▪ েিয় জশণ হরয় জেরছ িািারিাি পরি, আপরি আি পিীক্ষা পুর্তিকা জেরক উত্তি পর্রে উত্তি রলিরে পািরবি
িা বা জোল িিাে কিরে পািরবি িা।
▪ িম্বি 2 জপিরেল কিরে িু লরবি িা। জকারিা জপি, িরিি জপিরেল বা জিকারিক্যাল জপিরেল ব্যবহাি কিরবি
িা।
▪ প্ররেটি প্ররশ্নি িি্য 1টি উত্তি রলিুি এবং উত্তিপর্রেি জোলগুরল োঢ় করি ও েম্পূণদেিারব িিাে করুি।
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▪ আপিাি উত্তিপ্রে রিরিই আবাি িাঁি কিরবি িা এবং আপিাি উত্তি পর্রে আপিাি উত্তি ব্যেীে অি্য
জকাি রে্নি বেরি কিরবি িা। আপিাি উত্তিপর্রে এরলারিরলা ্াে কাো োকরল ো িম্বি জ্ওয়াি জক্ষর্রে
রবঘ্ন ঘোরে পারি।
▪ যর্ আপরি জিারছি োহরল িারলািারব িুরছ র্ি। েম্পূণদেিারব জিাছা িা হরল জেগুরলরকই উত্তি রহোরব ধিা
হরব।
যাঁ রা তালের পরীক্ষার বইলত তালের উত্তরগুনে পরকিদে করার িন্য অনুলমানেত হলয়লছন তালের িন্য
আপনার প্ররর বেলবন:
পিীক্ষাি িাোয় আপিাি উত্তি জিকেদে কিাি িি্য আপিারক অিুরিা্ি জ্ওয়া হরয়রছ। আপিাি পিীক্ষাি
িাোয় আপিাি রিবাদে রেে উত্তরিি অক্ষিটি বৃত্ত কিরে িু লরবি িা। প্ররেটি প্ররশ্নি িি্য শুধুিা্রে একটি উত্তিরকই
আবৃত্ত করুি। যর্ আপরি রিরিি িি ব্লাি, োহরল পুিরিা উত্তি যেো েম্ভব িুরছ জেলুি।

1.1.4

সার্টিশিদকিে ড্টেেদমন্ট সম্পূণটি করুে
আপনার পপ্রারর বেলবন:
এিি আপিার্ি উত্তিপর্রেি রপছরি োকা োটিদে রেরকশি জ্টেেরিন্ট িুাঁরি জবি করুি।
এই জ্টেেরিন্টটি স্বাক্ষি করি, আপিািা কারিাি োরে পিীক্ষাি জকারিা রবণয়, জকারিািারব িাোিারে িা কিরে
েম্মে হরনি, োি িরধ্য ইরিল, জেক্সে জিরেি, ইন্টািরিে জপা্টে, বা ইন্টািরিরেি অি্য ব্যবহাি অন্তিুদে ক্ত
িরয়রছ। এটি কিাি েরল জ্কোি বারেলকিণ বা অি্য েম্ভাব্য অিুরিা্ি হরে পারি। এই শেদোবলীি িরধ্য
রবশ্িারব ব্যাি্যা কিা হরয়রছ PSAT 10 Student Guide।
জ্টেেরিন্টটি ও আপিাি উত্তিপর্রে জলিা েে্য পড়ু ি, োিপরি অরেরেি িরেপর্রে জযিারব আরে জেিারব
আপিাি পূণদে িাি স্বাক্ষি করুি। আপিাি স্বাক্ষরিি িীরে আপিাি িাি রলিুি ও আিরকি োরিি র্ি।
আপিার্ি েম্পন্ন হরয় জেরল জপিরেল জিরি র্ি।

1.1.5

পরীক্ষা পুশ্তিকার ির্য সম্পূণটি করুে

নিল্ড A, Form Code (িমদে পকালির) এর িন্য, আপনার পপ্রারর বেলবন:
আপিাি উত্তিপর্রেি রপছরি, রেল্ড A েন্ধাি করুি। আপরি যর্ বড় ছাপাি উত্তিপ্রে ব্যবহাি করিি, রেল্ড
A পৃষ্ঠা 7 এ িরয়রছ। আপরি জয জে্টে েিি্যােটি পিীক্ষা কিরছি োি জপছরিি Form Code (েিদে জকারেি)
েন্ধাি করুি — জেগুরল হল, আপিাি পিীক্ষাি বই, পাঠরকি রস্ক্রপ্ট (আপিাি িািব পাঠকরক েিবিাহ কিা),
জ্রেইল বই, বা flash drive (ফ্ল্যাশ ড্রাইি) প্যারকি। আপিাি উত্তি রশরেি রেল্ড A জে আপিাি জের্টে জযিি
প্র্রশদিে হরব রঠক জেিিিারব Form Code (েিদে জকারেি) অিুরলরপ করুি এবং উপযুক্ত বু্বু্গুরল পূিণ
করুি। েম্পন্ন হরয় জেরল জ্িুি।
নিল্ড B, Test ID (পেস্ট আইনি) এর িন্য, আপনার পপ্রারর বেলবন:
রেল্ড B িুাঁিিু । আপরি জয পিীক্ষাি েি্যদে ারেি োরে পিীক্ষা কিরছি োি রপছরি Test ID (জে্টে আইরে)
িুাঁিিু —যা, আপিাি পিীক্ষাি বই, পাঠরকি রস্ক্রপ্ট (আপিাি িািব পাঠকরক জ্ওয়া), জ্রেইল বই, বা flash
drive (ফ্ল্যাশ ড্রাইি) প্যারকি৷ আপিাি উত্তি রশরেি রেল্ড B জে আপিাি জের্টে জযিি প্র্রশদিে হরব রঠক
জেিিিারব Test ID (জে্টে আইরে) অিুরলরপ করুি এবং উপযুক্ত বু্বু্গুরল পূিণ করুি। েম্পন্ন হরয় জেরল
জ্িুি।
নিল্ড C, Test Book Serial Number (পেস্ট বুক নসনরয়াে নম্বর) এর িন্য, আপনার পপ্রারর
বেলবন:
আপিার্ি পিীক্ষা পুর্তিকা বা অি্যাি্য জে্টে েি্যদে ারেি প্রন্টি জ্িুি। "Test Book Serial Number"
("জে্টে বুক রেরিয়াল িম্বি") জলরবলযুক্ত উপরিি োির্রকি জকাণায় িম্বিটি িুাঁিিু । আপিাি উত্তিপর্রেি রে
জক্ষর্রে আপিাি serial number (ক্ররিক িম্বি) রলিুি এবং েংর্লিষ্ট বু্বু্গুরল পূিণ করুি।
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তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:
আপিাি জ্কোি জপরে েিে্যা জিাধ কিরে, আপরি েরঠকিারব রলরিরছি রকিা ো রিরশ্চে কিরে Form Code
(েিদে জকারেি), Test ID (জে্টে আইরে) এবং Test Book Serial Number (জে্টে বুক রেরিয়াল িম্বি)
রেল্ডগুরল পিীক্ষা করুি।
যনে আপনার স্কু ে পরীক্ষা হলের পকাি ব্যবহার কলর তাহলে নিল্ড D-র িন্য আপনালের পপ্রারর
বেলবন:
আপিাি উত্তিপর্রেি রেল্ড D-জে 3 অর্কেি পিীক্ষাি ঘরিি জকােটি বোি জযো আরি জপা্টে করিরছ।
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলয় যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:
আপিার্ি পিীক্ষা করয়ক রিরিরেই শুরু হরব, োি আরে আরি করয়কটি জশণ রির্দেশ পরড় জিব।
পিীক্ষা েলাি েিয় আপিাি উত্তিপ্রে ও পিীক্ষা পুর্তিকা জের্কে ফ্ল্যাে করি ্থিাপি করুি। আপরি যর্ আপিাি
উত্তিপ্রে বা পিীক্ষা পুর্তিকায় জকািরকছু েন্ডরোল জ্রিি, জযিি ধরুি জকারিা পৃষ্ঠা বা্ েরল যাওয়া, বা যর্
আপরি জবারেি জয আপরি উত্তিপর্রেি িু ল রবিারে উত্তি রলিরছি োহরল হাে েু লুি।
উত্তিপ্রে ও পিীক্ষা পুর্তিকা জকারিা েিরয়ই পিীক্ষাি ঘি জেরক বাইরি রিরয় যাওয়া েলরব িা।
পিীক্ষাটিি রবিােগুরল েিয় রির্দিষ্ট। পিীক্ষা েলাকালীি আপরি রবিরে রিরয় এই ঘরি জছরড় বাইরি জযরে পারিি
এবং হালকা িাবাি জিরে বা বােরুি ব্যবহাি কিরে পারিি।
েবাই েরঠক রবিারে কাি কিরছ রকিা ো রিরশ্চে কিাি িি্য আরি রুরি ঘুরি জবড়াব। PSAT 10-িি্য
আপিািা এরকবারি 1টি রবিারেি উপরিই কাি কিরে পািরবি। আপিারক বলা িা হরল আপরি পরিি রবিারে
জযরে পািরবি িা। এটি আপরি যা ব্যবহাি করিরছি োি জেরক আলা্া হরে পারি, েুেিাং আপরি বেদেিাি
রবিােটি প্রােরিক পযাদে রয় জশণ করি িা হরলও রিরশ্চে হরয় রিি জয এরেরয় যাওয়া বা অি্য আরে রবিারে রেরি
োকারে হরব িা।
একবাি পিীক্ষা জশণ হরয় জেরল, ্য়া করি বরে োকু ি যেক্ষণ িা আরি আপিারক বিিা্তি করি। যর্ আপিাি
জকারিা প্রশ্ন োরক োহরল আপিািা এিি জেগুরল রিজ্ঞাো কিরে পারিি।

1.1.6

সামদের প্রচ্ছদে রাকা শেদেটি িাবলী

রিরে আপিার্ি পিীক্ষা পুর্তিকাটিি োিরিি প্রন্ পৃষ্ঠাি একটি অিুবা্ জ্ওয়া হল।

ডে শবিয়গুশল মদে রাখা গুরুত্বপূণটি
1.

পিীক্ষাি িি্য 2 িং জপিরেল ব্যবহাি কিা আবরশ্যক। জকারিা যার্ত্রিক জপিরেল বা জপি ব্যবহাি কিরবি িা।

2.

জকািও ব্যরক্তি েরঙ্গ পিীক্ষাি প্রশ্ন অেবা উত্তি িাোিারে কিা, আিার্ি রিয়ি ও শেদোবলীরক লঙ্ঘি কিরব। যর্ আপরি আিার্ি
রিয়ি ও শেদোবলী লঙ্ঘি করিি, আিিা আপিাি প্রা্তি িম্বি বারেল কিরে পারি এবং িরবণ্যরেি িূল্যায়িগুরল জেরক আপিারক রিরণদ্ধ
কিরে পারি।
পরীক্ষা পুশ্তিকার্দক ঘর ডরদক শেদয় োওয়া িলদব ো। পরীক্ষা পুশ্তিকার্র অেেুদমাশেি পুেরুৎপােে বা এর্র ডকাদো অংি
অেুমশি শবো ব্যবহার করা শেশিদ্ধ।

© 2022 College Board। College Board, SAT, এবং অ্যাকিদে প্রেীকটি College Board-এি রিবরন্ধে জট্রেিাকদে। PSAT হল
College Board-এি িারলকািাধীি একটি জট্রেিাকদে।
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1.1.7

পশ্চাৎ প্রচ্ছদে রাকা শেদেটি িাবলী

রিরে আপিার্ি পিীক্ষা পুর্তিকাটিি রপছরিি পৃষ্ঠাি একটি অিুবা্ জ্ওয়া হল। রির্দেশ জ্ওয়া হরল আপিািা পিীক্ষা পুর্তিকা বা উত্তি পর্রে
রলিরবি, এই িরেটিরে িয়।
আপোর োম

(ছাপার অক্ষরর)

স্কু ল

PSAT 10

পদবি

বিদ্যালয় ককাড

নাম

স্কুরলর নাম

সাধারণ শেদেটি শিকা
▪ আপরি এরকবারি একটি রবিারেই কাি কিরে পারিি।

মধ্যনারমর আদ্যক্ষর

পরীক্ষা-কামরা ককাড

জরুরী শবিয়
েীদে দেওয়া দকাগুলশি আপোর পরীক্ষা পুশ্তিকায় অেে্যভাদব

▪ যর্ আপরি েিয় জশণ হওয়াি আরেই জকারিা রবিাে জশণ করি জেরলি, োহরল দেওয়া আদে। দসলশি আপোর উত্তরপদ্রের A ও B দিখা বাদ্সে
জেই রবিারেি উত্তিগুরল একবাি জ্রি রিি। আপরি অি্য জকারিা রবিারে জযরে টু দক শেদয় সংশ্লিষ্ট বুেবুেলশি দেরকমভাদব দেখাদো হদয়দে
পািরবি িা।
দসভাদব পূরর করুে।

উত্তর ডেওয়া
▪ আপিাি উত্তিপর্রে েরঠকিারব উত্তি রের্নিে করুি।
সম্পূর্ণ েম্বর:

অসম্পূর্ণ েম্বর:

▪ আপরি অবশ্যই 2 িং জপিরেল ব্যবহাি কিরবি।
▪ প্ররেটি প্ররশ্নি িি্য শুধু একটি উত্তিই রের্নিে করুি।
▪ জ্রি রিি বু্বু্গুরল োঢ় ও েম্পূণদেিারব িিাে কিরছি রকিা।
▪ আপিাি উত্তিপর্রে জকারিা আাঁরকবুরক কােরবি িা।
▪ যর্ আপরি জিারছি োহরল িারলািারব িুরছ র্ি। েম্পূণদেিারব জিাছা িা হরল
জেগুরলরকই উত্তি রহোরব ধিা হরব।

আপোর পরীক্ষা পুশ্তিকা ব্যবহার করা

▪ আপরি িাে কাি কিাি িি্য পিীক্ষা পুর্তিকাটি ব্যবহাি কিরে পারিি, রকন্তু

পিীক্ষা পুর্তিকায় জলিা জকারিারকছু ি িি্য আপরি জকারিা জক্ররেে পারবি িা।

▪ েিয় জশণ হরয় জেরছ িািারিাি পরি, আপরি আি পিীক্ষা পুর্তিকা জেরক উত্তি
পর্রে উত্তি রলিরে পািরবি িা বা জোল িিাে কিরে পািরবি িা।

▪ আপরি এই পুর্তিকাটি জেরক জকারিা পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠাি অংশ ছছদিড়রে পািরবি িা, বা
পিীক্ষাি ঘি জেরক পুর্তিকা বা উত্তিপ্রে রিরয় জযরে পািরবি িা।

ডস্কার

▪ প্ররেটি েরঠক উত্তরিি িি্য, আপরি এক পরয়ন্ট করি পারবি।
▪ িু ল উত্তরিি িি্য আপিাি পরয়ন্ট কাো যারব িা; জেিি্যই আপরি েরঠক

উত্তরিি ব্যাপারি রিরশ্চে িা হরলও প্ররেটি প্ররশ্নি উত্তি জ্ওয়াি িি্য জেিা জেষ্টা
করুি।

এই পিীক্ষাি িি্য প্যারেিগুরলরে োকা ধািণাগুরল, যাি িরধ্য রকছু অংশ প্রকারশে উপা্াি জেরক উদ্ধৃে বা অরিরযারিে, College Board িোিেরক
অবশ্যই উপ্থিাপি করি িা।
ডপ্রারর ো বলা পেটিন্ত এই পুশ্তিকার্ খুলদবে ো।
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1.2

শবভাে 1: পঠে পরীক্ষা
রবিাে 1 এি িি্য আ্শদে েিয় হল 60 শমশেট, োরে রবিারেি জশরণ 5-শমশেদটর একটি শবরশি পারবি। যর্ আপরি
জকারিা অিুরিার্ে পিীক্ষা জকরন্দ্র পিীক্ষা জ্ি, োহরল আপিাি পিীক্ষাি েিয় ও রবিরেি েিয় আলা্া হরে পারি।
অিুগ্রহ করি আপিাি জপ্রাক্টি জয জঘাণণাগুরল কিরছি ো িরিারযাে র্রয় শুিুি। অিুবার্ে কে্য রির্দেশাবলী অিুেিণ
করি পিীক্ষাি র্করির্দেরশি একটি অিুবা্ প্র্রশদিে হয়।
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলয় যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:
আিিা রবিাে-1 এি েরঙ্গ পিীক্ষা শুরু কিব, এটি হল পঠি পিীক্ষা। একবাি আিিা শুরু কিাি পরি, রবিাে
1 এ কাি কিাি িি্য আপিাি কারছ 60 রিরিে োকরব। রবিােটি জশণ হওয়াি পরি আিিা একটি েংরক্ষ্তি
রবিরে জিব। আরি শুরু ও জশরণি েিয়গুরল জপা্টে কিরবা, এবং কিি আিার্ি অরধক
দে েিয় জপরিরয়রছ এবং
কিি আি 5 রিরিে বারক আরছ োও বরল জ্রবা।
অিুগ্রহ করি আপিার্ি উত্তিপর্রেি রবিাে 1 িুলুি। আরি িা বলা পযন্ত
দে উত্তি জ্ওয়া শুরু কিরবি িা।
আপিার্ি উত্তিপ্রে ও পিীক্ষা পুর্তিকাটি েিািিারব জের্কেি উপরি িািুি। পৃষ্ঠাগুরল রপছরি িাঁি কিরবি িা।
অিুগ্রহ করি উত্তি পর্রেি রবিাে 1-এই আপিাি উত্তিগুরল রলিুি এবং আপিার্ি উত্তিগুরল জযি প্ররেটি
প্ররশ্নি েংর্লিষ্ট েরঠক ্থিারিই বরে ো জিয়াল িািুি। যর্ আপরি জকারিা প্রশ্ন বা্ র্রয় পরি জেটিরে রেরি
আেরে োি, োহরল িরি করি উত্তিপর্রে জেই লাইিটি িারল িািুি। যর্ আপিািা আপিার্ি উত্তি পরিবেদেি
করিি োহরল জেটি যেো েম্ভব িারলািারব িুছুি।
আরি েিয় জশরণি জঘাণণা কিাি আরেই আপিার্ি জশণ হরয় জেরল আপরি এই রবিারেি উত্তিগুরল পিীক্ষা
কিরে পারিি রকন্তু পিীক্ষা বই পুর্তিকাি অি্য জকারিা রবিারে যারবি িা। িু ল উত্তরিি িি্য আপিাি পরয়ন্ট
কাো যারব িা; জেিি্যই আপরি েরঠক উত্তরিি ব্যাপারি রিরশ্চে িা হরলও প্ররেটি প্ররশ্নি উত্তি জ্ওয়াি জেষ্টা
করুি।
এবাি পিীক্ষা পুর্তিকাি রবিাে 1 িুরল। রির্দেশগুরল পড়ু ি এবং উত্তি জ্ওয়া শুরু করুি। েবাি পিীক্ষা িারলা
জহাক।
পরীক্ষা শুরু করলত, আপনার প্ররর বেলবন:
এিি েিয় শুরু হরন।

1.2.1

ধারা িলাকালীে
30 নমননে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:
রবিাে 1 জশণ কিাি িি্য আপিার্ি হারে আি 30 রিরিে আরছ।
55 নমননে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:
রবিাে 1 জশণ কিাি িি্য আপিার্ি হারে আি 5 রিরিে আরছ।
ঠিক 60 নমননে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:
উত্তি কিা বন্ধ করি জপিরেল িারিরয় িািুি।
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1.2.2

শবভাে 1 এ পরীক্ষা পুশ্তিকায় রাকা শেদেটি িাবলী

িীরে জেই রির্দেরশকাগুরলি একটি অিুবা্ জ্ওয়া হল যা আপিার্ি পিীক্ষা পুর্তিকাি রবিাে 1-এি শুরুরেই
পারবি।
60 মিমিট, 47 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)
এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি উত্তরপদ্রের শবভাে 1 খুিুে।
শেদেটি িসমূহ
িীরে জ্ওয়া প্ররেটি অিুরন্ বা অিুরনর্ি জিাড়াি পরি জবশ করয়কটি করি প্রশ্ন জ্ওয়া োকরব। প্ররেটি অিুরন্
বা অিুরনর্ি জিাড়াি পড়াি পরি, অিুরন্ বা অিুরন্গুরলরে, এবং োরে জ্ওয়া ছরবরে (জযিি জেরবল বা গ্রাে)
যা বলা হরয়রছ বা যা রিরহে আরছ োি রিরত্তরে প্ররেটি প্ররশ্নি উত্তি করুি।

1.2.3

শবভাে 1 পদর
সব নিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:
আপরি জয পিীক্ষা পুর্তিকাি জয পৃষ্ঠায় কাি বন্ধ করিরছরলি জেিারি আপিাি উত্তিপ্রেটি িািুি। আপিার্ি
পিীক্ষা পুর্তিকা বন্ধ করি জেটি জের্কে িািুি।
নবরনতর িন্য, আপনার পপ্রারর বেলবন:
এিি আিিা 5 রিরিরেি িি্য একটি রবিরে জিরবা। অিুগ্রহ করি এই রিয়িকািুিগুরল িি র্রয় শুিুি:
▪ কািও োরে পিীক্ষাি প্রশ্নগুরল রিরয় আরলােিা কিরবি িা বা এই রবিরেরে বা পিীক্ষাি েিয় অি্য জকািও
রবিরেি েিয় জকািও প্রকারিি বব্ু্যরেি রেিাইে ব্যবহাি কিরবি িা।
▪ আপিাি যর্ ঘিটি জছরড় যাওয়াি প্ররয়ািি হয় েরব জকবল রিধাদে রিে অঞ্চল, হলওরয় বা রবশ্রাি ঘরি জযরে
পারিি।
▪ স্ন্যাক্স এবং পািীয় শুধুিা্রে রির্দিষ্ট এলাকায় অিুরিার্ে।
▪ অিুগ্রহ করি িরি িািরবি অি্য ঘিগুরলরে রশক্ষাে্থীিা হয়রো েিিও পিীক্ষা র্রন, কারিই হরল ঘুরি
জবড়ারবি িা।
আিিা আবাি রঠক 5 রিরিরেি িরধ্যই পিীক্ষা শুরু কিরবা।
নবরনত পিষ হওয়ার পলর, আপনার পপ্রারর বেলবন:
আপিার্ি িায়োয় বেুি। যেক্ষণ িা আরি আপিারক এটি কিরে বরল েেক্ষণ পিীক্ষাি জকািও রবিাে
িুলরবি িা।

1.3

শবভাে 2: রিো এবং ভািা পরীক্ষা
রবিাে 2 এি িি্য আ্শদে েিয় হল 35শমশেট। যর্ আপরি জকারিা অিুরিার্ে পিীক্ষা জকরন্দ্র পিীক্ষা জ্ি, োহরল
আপিাি পিীক্ষাি েিয় ও রবিরেি েিয় আলা্া হরে পারি। অিুগ্রহ করি আপিাি জপ্রাক্টি জয জঘাণণাগুরল কিরছি
ো িরিারযাে র্রয় শুিুি। অিুবার্ে কে্য রির্দেশাবলী অিুেিণ করি পিীক্ষাি র্করির্দেরশি একটি অিুবা্ প্র্রশদিে
হয়।
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলয় যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:
আিিা রবিাে 2, িেিা এবং িাণা পিীক্ষা র্রয় পিীক্ষা োরলরয় যাব। একবাি আিিা শুরু কিাি পরি, রবিাে
2 এ কাি কিাি িি্য আপিাি কারছ 35 রিরিে োকরব। আরি শুরু ও জশরণি েিয়গুরল জপা্টে কিরবা, এবং
কিি আিার্ি অরধক
দে েিয় জপরিরয়রছ এবং কিি আি 5 রিরিে বারক আরছ োও বরল জ্রবা।
আপিাি উত্তিপর্রে রবিাে 2 িুাঁিিু । আরি িা বলা পযন্ত
দে উত্তি জ্ওয়া শুরু কিরবি িা। আপিার্ি উত্তিপ্রে
ও পিীক্ষা পুর্তিকাটি েিািিারব জের্কেি উপরি িািুি। পৃষ্ঠাগুরল রপছরি িাঁি কিরবি িা। অিুগ্রহ করি উত্তি
পর্রেি রবিাে 2-এই আপিাি উত্তিগুরল রলিুি এবং আপিার্ি উত্তিগুরল জযি প্ররেটি প্ররশ্নি েংর্লিষ্ট েরঠক
্থিারিই বরে ো জিয়াল িািুি।
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আরি েিয় জশরণি জঘাণণা কিাি আরেই আপিার্ি জশণ হরয় জেরল আপরি এই রবিারেি উত্তিগুরল পিীক্ষা
কিরে পারিি রকন্তু পিীক্ষা বই পুর্তিকাি অি্য জকারিা রবিারে যারবি িা।
এবাি পিীক্ষা পুর্তিকাি রবিাে 2 িুরল। রির্দেশগুরল পড়ু ি এবং উত্তি জ্ওয়া শুরু করুি।
পরীক্ষা শুরু করলত, আপনার প্ররর বেলবন:
এিি েিয় শুরু হরন।

1.3.1

ধারা িলাকালীে
15 নমননে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:
রবিাে 2 জশণ কিাি িি্য আপিার্ি হারে আি 20 রিরিে আরছ।
30 নমননে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:
রবিাে 2 জশণ কিাি িি্য আপিার্ি হারে আি 5 রিরিে আরছ।
ঠিক 35 নমননে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:
উত্তি কিা বন্ধ করি জপিরেল িারিরয় িািুি।

1.3.2

শবভাে 2 পরীক্ষা পুশ্তিকায় রাকা শেদেটি িাবলী

রিরে জেই রির্দেরশকাগুরলি একটি অিুবা্ জ্ওয়া হল যা আপিার্ি পিীক্ষা পুর্তিকাি রবিাে 2-এি শুরুরেই
পারবি।
35 মিমিট, 44 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)
এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি আপোর উত্তরপদ্রের শবভাে 2 খুিুে।
শেদেটি িসমূহ
রিরে োকা প্ররেটি অিুরনর্ি োরে জবশ রকছু েংি্যক প্রশ্ন আরছ। রকছু প্ররশ্নি িি্য, আপরি রবরবেিা কিরবি জয
িাবপ্রকাশ আিও িারলািারব কিাি িি্য অিুরন্টিরক কীিারব েংরশাধি কিা জযরে পারি। অি্যাি্য প্ররশ্নি িি্য,
আপরি রবরবেিা কিরবি জয কীিারব বাক্য েঠি, ব্যবহাি বা যরেরের্ণিি িু ল েংরশাধি কিাি িি্য অিুরন্টিরক
রঠক কিা জযরে পারি। জকারিা অিুরনর্ বা প্ররশ্ন হয়রো এক বা একারধক গ্রারেক্স (জেরবল বা গ্রারেি িে) োকরে
পারি জযগুরল আপিারক েংরশাধি ও েম্পা্িা কিাি িি্য িরেরয় জ্িরে হরব।
রকছু প্ররশ্ন আপিারক অিুরনর্ি জকারিা একটি আন্ডািলাইি কিা অংরশ জযরে বলা হরব। অি্যাি্য প্রশ্নগুরলরে
আপিারক জকারিা অিুরনর্ি একটি রবরশণ ্থিারি জযরে বলা হরব বা পুরিা অিুরন্টি রিরয় োিরগ্রকিারব িাবরে
বলা হরব।
প্ররেটি অিুরন্ পড়াি পরি, প্ররেটি প্ররশ্নি িি্য জেই উত্তিটি জবরছ রিি জযটি অিুরন্টিি জলিাি িাি েবরেরক
কাযক
দে িিারব উন্নে কিরব বা অিুরন্টি রলরিে ইংরিরিি েবিকি আ্শদে প্রোেঙ্গে করি েু লরব। অরিক প্ররশ্নি
িরধ্য একটি “NO CHANGE” ("জিা জেঞ্জ") রবকল্প অন্তিুদে ক্ত িরয়রছ। যর্ আপরি িরি করিি জয অিুরনর্ি
জেই অংশটি জযিকি আরছ জেিকি জিরি র্রলই রঠক হরব োহরল জেই রবকল্পটিই জবরছ রিি।

1.3.3

শবভাে 2 পদর
আপনার পপ্রারর বেলবন:
আপরি জয পিীক্ষা পুর্তিকাি জয পৃষ্ঠায় কাি বন্ধ করিরছরলি জেিারি আপিাি উত্তিপ্রেটি িািুি। আপিার্ি
পিীক্ষা পুর্তিকা বন্ধ করি জেটি জের্কে িািুি।
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1.4

শবভাে 3: েশণি পরীক্ষা - ডকােও ক্যালকুদলের ডেই
রবিাে 3 এি িি্য আ্শদে েিয় হল 25 শমশেট, োরে রবিারেি জশরণ 5-শমশেদটর একটি শবরশি পারবি। যর্ আপরি
জকারিা অিুরিার্ে পিীক্ষা জকরন্দ্র পিীক্ষা জ্ি, োহরল আপিাি পিীক্ষাি েিয় ও রবিরেি েিয় আলা্া হরে পারি।
অিুগ্রহ করি আপিাি জপ্রাক্টি জয জঘাণণাগুরল কিরছি ো িরিারযাে র্রয় শুিুি। অিুবার্ে কে্য রির্দেশাবলী অিুেিণ
করি পিীক্ষাি র্করির্দেরশি একটি অিুবা্ প্র্রশদিে হয়।
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলয় যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:
আিিা রবিাে 3, ক্যালকু রলেি ছাড়াই েরণে পিীক্ষা র্রয় পিীক্ষা োরলরয় যাব। একবাি আিিা শুরু কিাি
পরি, রবিাে 3 এ কাি কিাি িি্য আপিাি কারছ 25 রিরিে োকরব। রবিােটি জশণ হওয়াি পরি আিিা
একটি েংরক্ষ্তি রবিরে জিব। আরি শুরু ও জশরণি েিয়গুরল জপা্টে কিরবা, এবং কিি আিার্ি অরধক
দে েিয়
জপরিরয়রছ এবং কিি আি 5 রিরিে বারক আরছ োও বরল জ্রবা।
আপনার পপ্রারর বেলবন:
আপিাি উত্তিপর্রে রবিাে 3 িুাঁিিু । আরি িা বলা পযন্ত
দে উত্তি জ্ওয়া শুরু কিরবি িা। আপিার্ি উত্তিপ্রে
ও পিীক্ষা পুর্তিকাটি েিািিারব জের্কেি উপরি িািুি। পৃষ্ঠাগুরল রপছরি িাঁি কিরবি িা। অিুগ্রহ করি উত্তি
পর্রেি রবিাে 3-এই আপিাি উত্তিগুরল রলিুি এবং আপিার্ি উত্তিগুরল জযি প্ররেটি প্ররশ্নি েংর্লিষ্ট েরঠক
্থিারিই বরে ো জিয়াল িািুি।
জবরশিিাে প্রশ্ন বহু রিবাদে েিী ধিরিি, েরব জশণ করয়কটি প্রশ্ন "Student-Produced Responses"
("রশক্ষাে্থী-উৎপার্ে প্ররেরক্রয়া")। এই প্রশ্নগুরলি উত্তি জ্ওয়াি রির্দেশগুরল আপিাি পিীক্ষা পুর্তিকায় জ্ওয়া
আরছ। আপিাি উত্তি জলিাি িি্য কিরিাই 4টিি জেরক জবরশ ঘি লােরব িা, যর্ও রকছু উত্তরি 4 টি ঘিও
লােরব িা।
তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:
যর্ও এটি েরণরেি রবিাে, োহরলও আপরি পিীক্ষাি এই অংরশ ক্যালকু রলেি ব্যবহাি কিরে পািরবি িা।
আপরি েুরবধা রহোরব 4-োংশি ক্যালকু রলেি ব্যবহাি কিরে অিুরিার্ে িা হরল ্য়া করি আপিাি
ক্যালকু রলেিটি আপিাি জের্কেি িীরে িািুি।
আরি েিয় জশরণি জঘাণণা কিাি আরেই আপিার্ি জশণ হরয় জেরল আপরি এই রবিারেি উত্তিগুরল পিীক্ষা
কিরে পারিি রকন্তু অি্য জকারিা রবিারে যারবি িা।
এবাি পিীক্ষা পুর্তিকাি রবিাে 3 িুরল। রির্দেশগুরল পড়ু ি এবং উত্তি জ্ওয়া শুরু করুি।
পরীক্ষা শুরু করলত, আপনার প্ররর বেলবন:
এিি েিয় শুরু হরন।

1.4.1

ধারা িলাকালীে
10 নমননে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:
রবিাে 3 জশণ কিাি িি্য আপিার্ি হারে আি 15 রিরিে আরছ।
20 নমননে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:
রবিাে 3 জশণ কিাি িি্য আপিার্ি হারে আি 5 রিরিে আরছ।
ঠিক 25 নমননে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:
উত্তি কিা বন্ধ করি জপিরেল িারিরয় িািুি।
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1.4.2

শবভাে 3, পরীক্ষা পুশ্তিকায় রাকা শেদেটি িাবলী

রিরে জেই রির্দেরশকাগুরলি একটি অিুবা্ জ্ওয়া হল যা আপিার্ি পিীক্ষা পুর্তিকাি রবিাে 3-এি শুরুরেই
পারবি।
25 মিমিট, 17 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)
এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি আপোর উত্তরপদ্রের শবভাে 3 খুিুে।
শেদেটি িসমূহ
প্রদশ্নর 1-13 জে্য, প্ররেটি েিে্যা েিাধাি করুি, প্র্ত্ত পছ্দে জেরক েরবাদে ত্তি উত্তিটি েয়ি করুি এবং আপিাি
উত্তিপর্রে েম্পরকদিে বুদ্বু্ পূিণ করুি। প্রদশ্নর 14-17 জে্য, েিে্যাটি েিাধাি করুি এবং উত্তি প্রেরক রগ্ররে
আপিাি উত্তি র্ি। রগ্ররে কীিারব আপিাি উত্তি রলিরে হরব জে েম্পরকদে ্য়া করি প্রশ্ন 14 এি আরে
র্করির্দেশগুরল জ্িুি। আপরি িাে কাি কিাি িি্য আপিাি পিীক্ষা পুর্তিকাি জয জকারিা োঁকা িায়ো ব্যবহাি
কিরে পারিি।
দ্রষ্টব্য
1.

ক্যালকু রলেরিি ব্যবহাি অিুরিার্ে েয়।

2.

েব েলিারশ এবং োরণরেক িারশিালাগুরল প্রকৃ ে েংি্যা যর্ িা অি্য রকছু ইরঙ্গে কিা োরক।

3.

পিীক্ষায় জ্ওয়া ছরবগুরল জ্কেল জিরপ আাঁকা হরয়রছ যর্ িা অি্যরকছু ইরঙ্গে কিা োরক।

4.

অি্য রকছু ইরঙ্গে কিা িা োকরল েব ছরবগুরল েিেরল িরয়রছ।

5.

অি্য রকছু ইরঙ্গে িা কিা হরল জকারিা প্র্ত্ত োংশারিি জোরিি f হল েব প্রকৃ ে েংি্যাি জেে x যাি িি্য f(x)
একটি প্রকৃ ে েংি্যা।

ডরিাদরন্স
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জকারিা বৃরত্তি োরপি রেগ্রীি েংি্যা হল 360।
জকারিা বৃরত্ত োরপি জিরেয়ারিি েংি্যা হল 2π।
জকারিা র্রেিু রিি রেিটি জকারণি েিষ্টি হল 180।
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শেদেটি িসমূহ
প্রদশ্নর 14-17 জে্য, েিে্যাটি েিাধাি করুি এবং উত্তি প্রেরক রগ্ররে আপিাি উত্তি
র্ি।
1.

প্ররয়ািিীয় িা হরলও, আপরি যারে রিিুদে লিারব আপিাি জোলগুরল িিাে কিরে
পারিি জেিি্য ্তিম্ভগুরলি উপরিি বাক্সগুরলরে আপিাি উত্তি রলরি জিওয়া
িারলা। রকন্তু শুধু জোলগুরল েরঠকিারব িিাে হরল েরবই আপরি িম্বি পারবি।

2.

জকারিা ্তিরম্ভ একটিি জেরক জবরশ জোল রের্ণিে কিরবি িা।

3.

জকারিা প্ররশ্নিই ঋণাত্মক উত্তি আেরব িা।

4.

রকছু েিে্যাি একারধক েরঠক উত্তি োকরে পারি। এইিকি জক্ষর্রে রগ্ররে শুধু
একটি উত্তি বোি।

5.

3½ এি িরো শমশ্র সংখ্যালশি অবশ্যই 3.5 বা 7/2 রহোরব রগ্রে কিা উরেে।
(যর্

/

.

.

.

.

7
উত্তর: 12
িাক্সগুবলরে
উত্তর
বলখুন।

উত্তর: 2.5

ভগ্নাংকের
লাইন

দেবমক
বিন্দু

ফল
কলখা
ব্রিড।

2
3 শ্রিদে ডলখার স্বীকৃি উপায়গুশল হল:

রগ্ররে প্ররবশ কিারিা হরয়রছ, এটি 31/2 রহোরব ব্যাি্যা কিা হরব,

3½ রহোরব িয়)
6.

েিশমক উত্তর: রগ্ররেি েু লিায় আপরি যর্ আিও জবরশ েংি্যাি ্শরিক উত্তি
পাি েরব এটি জোলাকাি বা কাো হরে পারি েরব এটি অবশ্যই পুরিা রগ্রেটি পূিণ
কিরব।

উত্তর: 201- উভয় অবস্থােই সঠিক
শবঃদ্রঃ:
আপবন ফাঁ ক বদরয় কে
ককারনা স্তম্ভ কেরকই
আপনার উত্তর কলখা
শুরু কররে পাররন।
আপনার কে স্তম্ভগুবল
ি্যিহার করার দরকার
কনই কেগুবলরক ফাঁ কা
রাখা কেরে পারর।

1.4.3

শবভাে 3 পদর
সব নিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:
আপরি জয পিীক্ষা পুর্তিকাি জয পৃষ্ঠায় কাি বন্ধ করিরছরলি জেিারি আপিাি উত্তিপ্রেটি িািুি। আপিার্ি
পিীক্ষা পুর্তিকা বন্ধ করি জেটি জের্কে িািুি।
নবরনতর িন্য, আপনার পপ্রারর বেলবন:
এিি আিিা িি্য একটি রবিরে জিরবা। রবিরেি িি্য, যর্ আপিািা িাওয়াি রকছু এরি োরকি, োহরল জেটি
শুধুিা্রে িরিািীে ্থিারিই জিরে পািরবি। আরেি িে, আপিাি যর্ ঘিটি জছরড় যাওয়াি প্ররয়ািি হয়, রির্দিষ্ট
অঞ্চল, হলওরয় বা রবশ্রাি ঘি ছাড়া অি্য জকাোও যারবি িা। হলওরয়রে কো বলরবি িা, কারিা োরে পিীক্ষাি
প্রশ্ন রিরয় আরলােিা কিরবি িা বা রবিরেি েিয় জকারিা ধিরিি ইরলকট্ররিক রেিাইে অ্যারক্সে কিরবি িা।
আিিা আবাি রঠক 5 রিরিরেি িরধ্যই পিীক্ষা শুরু কিরবা।
নবরনত পিষ হওয়ার পলর, আপনার পপ্রারর বেলবন:
আপিার্ি িায়োয় বেুি। যেক্ষণ িা আরি আপিারক এটি কিরে বরল েেক্ষণ পিীক্ষাি জকািও রবিাে
িুলরবি িা।
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1.5

শবভাে 4: েশণি পরীক্ষা - ক্যালকুদলের
রবিাে 4 এি িি্য আ্শদে েিয় হল 45শমশেট। যর্ আপরি জকারিা অিুরিার্ে পিীক্ষা জকরন্দ্র পিীক্ষা জ্ি, োহরল
আপিাি পিীক্ষাি েিয় ও রবিরেি েিয় আলা্া হরে পারি। অিুগ্রহ করি আপিাি জপ্রাক্টি জয জঘাণণাগুরল কিরছি
ো িরিারযাে র্রয় শুিুি। অিুবার্ে কে্য রির্দেশাবলী অিুেিণ করি পিীক্ষাি র্করির্দেরশি একটি অিুবা্ প্র্রশদিে
হয়।
নিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হলয় পগলে, আপনালের পপ্রারর বেলবন:
আিিা রবিাে 4, ক্যালকু রলেি েহ েরণে পিীক্ষা র্রয় পিীক্ষা োরলরয় যাব। একবাি আিিা শুরু কিাি পরি,
রবিাে 4 কাি কিাি িি্য আপিাি কারছ 45 রিরিে োকরব। আরি শুরু ও জশরণি েিয়গুরল জপা্টে কিরবা,
এবং কিি আিার্ি অরধক
দে েিয় জপরিরয়রছ এবং কিি আি 5 রিরিে বারক আরছ োও বরল জ্রবা।
আপনার পপ্রারর বেলবন:
আপরি এই রবিারেি িি্য ক্যালকু রলেি ব্যবহাি কিরে পারিি। আপিাি যর্ ক্যালকু রলেি োরক েরব ্য়া
করি জকািও কিাি েরিরয় জেলুি এবং এিিই আপিাি জের্কে ক্যালকু রলেিটি িািুি। পিীক্ষাি েিয়
ক্যালকু রলেিটি আপিাি জের্কেি িীরে জিরেরে িািুি।
এিিরক আপরি এই রবিারেি িি্য ক্যালকু রলেি ব্যবহাি কিরে পািরলও, েব প্রশ্নগুরল ক্যালকু রলেি ছাড়াই
উত্তি কিা জযরে পারি। যর্ আপরি ক্যালকু রলেি ব্যবহাি করিি োহরল এই রির্দেশগুরল অিুেিণ করুি:
▪ আপিাি ক্যালকু রলেিটি জের্কেি উপরি িািুি বা এটি হারে ধরি োকু ি যারে অি্য রশক্ষাে্থীিা আপিাি কাি
জ্িরে িা পায়।
▪ আপিাি ক্যালকু রলেি কাউরক জ্িারবি িা বা ব্লাব্রল কিরবি িা।
▪ আপিাি যর্ ব্যাকআপ ক্যালকু রলেি বা ব্যাোরি োরক েরব এগুরল আপিাি জের্কেি িীরে জিরেরে িািুি।
▪ যর্ আপিাি ক্যালকু রলেি িািাপ হরয় যায় এবং আপিাি অরেরিক্ত ব্যাোিী বা ক্যালকু রলেি জেরক োরক,
োহরল হাে েু লুি। আরি আপিার্ি োহায্য কিরে আেরবা। আপিাি যর্ ব্যাকআপ িা োরক েরব পিীক্ষা
োরলরয় যাি এবং যোোধ্য জেষ্টা করুি।
আপিাি উত্তিপর্রে রবিাে 4 িুাঁিিু । আরি িা বলা পযন্ত
দে উত্তি জ্ওয়া শুরু কিরবি িা। আপিার্ি উত্তিপ্রে
ও পিীক্ষা পুর্তিকাটি েিািিারব জের্কেি উপরি িািুি। পৃষ্ঠাগুরল রপছরি িাঁি কিরবি িা। অিুগ্রহ করি উত্তি
পর্রেি রবিাে 4-এই আপিাি উত্তিগুরল রলিুি এবং আপিার্ি উত্তিগুরল জযি প্ররেটি প্ররশ্নি েংর্লিষ্ট েরঠক
্থিারিই বরে ো জিয়াল িািুি।
জবরশিিাে প্রশ্ন বহু রিবাদে েিী ধিরিি, েরব জশণ করয়কটি প্রশ্ন "Student-Produced Responses"
("রশক্ষাে্থী-উৎপার্ে প্ররেরক্রয়া")। আরেি রবিারে জযিকিিারব করিরছি এই রবিারেও জেগুরল জেিারবই
পূিণ করুি।
আপনার পপ্রারর বেলবন:
আরি েিয় জশরণি জঘাণণা কিাি আরেই আপিার্ি জশণ হরয় জেরল আপরি এই রবিারেি উত্তিগুরল পিীক্ষা
কিরে পারিি রকন্তু পিীক্ষা পুর্তিকা বা উত্তিপর্রেি অি্য জকারিা রবিারে যারবি িা।
এিি, আপিাি পিীক্ষাি বইটি রবিাে 4 এ িুলুি।র্করির্দেশগুরল পড়ু ি এবং কাি শুরু করুি।
পরীক্ষা শুরু করলত, আপনার প্ররর বেলবন:
এিি েিয় শুরু হরন।

1.5.1

ধারা িলাকালীে
20 নমননে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:
রবিাে 4 জশণ কিাি িি্য আপিার্ি হারে আি 25 রিরিে আরছ।
40 নমননে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:
রবিাে 4 জশণ কিাি িি্য আপিার্ি হারে আি 5 রিরিে আরছ।
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ঠিক 45 নমননে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:
উত্তি কিা বন্ধ করি জপিরেল িারিরয় িািুি।
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1.5.2

শবভাে 4 পরীক্ষা পুশ্তিকায় রাকা শেদেটি িাবলী

রিরে জেই রির্দেরশকাগুরলি একটি অিুবা্ জ্ওয়া হল যা আপিার্ি পিীক্ষা পুর্তিকাি রবিাে 4-এি শুরুরেই
পারবি।
45 মিমিট, 31টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)
এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি আপোর উত্তরপদ্রের শবভাে 4 খুিুে।
শেদেটি িসমূহ
প্রদশ্নর 1-27 জে্য, প্ররেটি েিে্যা েিাধাি করুি, প্র্ত্ত পছ্দে জেরক েরবাদে ত্তি উত্তিটি েয়ি করুি এবং আপিাি
উত্তিপর্রে েম্পরকদিে বুদ্বু্ পূিণ করুি। প্রদশ্নর 28-31 জে্য, েিে্যাটি েিাধাি করুি এবং উত্তি প্রেরক রগ্ররে
আপিাি উত্তি র্ি। রগ্ররে কীিারব আপিাি উত্তি রলিরে হরব জে েম্পরকদে ্য়া করি প্রশ্ন 28 এি আরে
র্করির্দেশগুরল জ্িুি। আপরি িাে কাি কিাি িি্য আপিাি পিীক্ষা পুর্তিকাি জয জকারিা োঁকা িায়ো ব্যবহাি
কিরে পারিি।
দ্রষ্টব্য
1.

ক্যালকু রলেরিি ব্যবহাি অেুদমাশেি।

2.

েব েলিারশ এবং োরণরেক িারশিালাগুরল প্রকৃ ে েংি্যা যর্ িা অি্য রকছু ইরঙ্গে কিা োরক।

3.

পিীক্ষায় জ্ওয়া ছরবগুরল জ্কেল জিরপ আাঁকা হরয়রছ যর্ িা অি্যরকছু ইরঙ্গে কিা োরক।

4.

অি্য রকছু ইরঙ্গে কিা িা োকরল েব ছরবগুরল েিেরল িরয়রছ।

5.

অি্য রকছু ইরঙ্গে িা কিা হরল জকারিা প্র্ত্ত োংশারিি জোরিি f হল েব প্রকৃ ে েংি্যাি জেে x যাি িি্য f(x)
একটি প্রকৃ ে েংি্যা।
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জকারিা বৃরত্তি োরপি রেগ্রীি েংি্যা হল 360।
জকারিা বৃরত্ত োরপি জিরেয়ারিি েংি্যা হল 2π।
জকারিা র্রেিু রিি রেিটি জকারণি েিষ্টি হল 180।
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শেদেটি িসমূহ
প্রদশ্নর 28-31 জে্য, েিে্যাটি েিাধাি করুি এবং উত্তি প্রেরক রগ্ররে আপিাি উত্তি
র্ি।
1.

প্ররয়ািিীয় িা হরলও, আপরি যারে রিিুদে লিারব আপিাি জোলগুরল িিাে কিরে
পারিি জেিি্য ্তিম্ভগুরলি উপরিি বাক্সগুরলরে আপিাি উত্তি রলরি জিওয়া
িারলা। রকন্তু শুধু জোলগুরল েরঠকিারব িিাে হরল েরবই আপরি িম্বি পারবি।

2.

জকারিা ্তিরম্ভ একটিি জেরক জবরশ জোল রের্ণিে কিরবি িা।

3.

জকারিা প্ররশ্নিই ঋণাত্মক উত্তি আেরব িা।

4.

রকছু েিে্যাি একারধক েরঠক উত্তি োকরে পারি। এইিকি জক্ষর্রে রগ্ররে শুধু
একটি উত্তি বোি।

5.

3½ এি িরো শমশ্র সংখ্যালশি অবশ্যই 3.5 বা 7/2 রহোরব রগ্রে কিা উরেে।
(যর্

/

.

.

.

.

7
উত্তর: 12

উত্তর: 2.5

িাক্সগুবলরে
উত্তর
বলখুন।

ভগ্নাংকের
লাইন

দেবমক
বিন্দু

ফল
কলখা
ব্রিড।

2
3 শ্রিদে ডলখার স্বীকৃি উপায়গুশল হল:

রগ্ররে প্ররবশ কিারিা হরয়রছ, এটি 31/2 রহোরব ব্যাি্যা কিা হরব,

3½ রহোরব িয়)
6.

েিশমক উত্তর: রগ্ররেি েু লিায় আপরি যর্ আিও জবরশ েংি্যাি ্শরিক উত্তি
পাি েরব এটি জোলাকাি বা কাো হরে পারি েরব এটি অবশ্যই পুরিা রগ্রেটি পূিণ
কিরব।

উত্তর: 201- উভয় অবস্থােই সঠিক
শবঃদ্রঃ:
আপবন ফাঁ ক বদরয় কে
ককারনা স্তম্ভ কেরকই
আপনার উত্তর কলখা
শুরু কররে পাররন।
আপনার কে স্তম্ভগুবল
ি্যিহার করার দরকার
কনই কেগুবলরক ফাঁ কা
রাখা কেরে পারর।

1.5.3

শবভাে 4 পদর
আপনার পপ্রারর বেলবন:
আপিাি উত্তিপ্রে বন্ধ করি র্ি যারে পৃষ্ঠা 1 উপরি োরক। আপিাি পিীক্ষাি বইটি বন্ধ করুি।
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলয় যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:
আরি আপিাি পিীক্ষাি উপকিণ েংগ্রহ কিাি আরে, ্য়া করি আপিাি উত্তিপ্রে উরল্ট র্ি। যর্ আপিািা
বড় িু্রিণ উত্তিপ্রে ব্যবহাি করিি োহরল পৃষ্ঠা 7 এ যাি। পিীক্ষা করি জ্িুি জয আপরি Form Code (েিদে
জকাে) রেল্ড A পূিণ করিরছি। আপিাি পিীক্ষা কিাি িি্য এই Form Code (েিদে জকাে) প্ররয়ািি।
আপরি রেল্ড B এবং C েম্পন্ন করিরছি রকিা ো পিীক্ষা করুি। জকািও রেল্ড েম্পন্ন কিাি িি্য যর্ জকািও
োহারয্যি ্িকাি হয় োহরল আপিাি হাে েু লুি।
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2
2.1

পরীক্ষার পদর
পশরসমাশ্তি
আপনার পপ্রারর বেলবন:
অরিি্দেি— আপিার্ি পিীক্ষা জশণ হরয়রছ। অিুগ্রহ করি আরি িা ছাড়া পযন্ত
দে আপিািা আপিার্ি আেরিই
বরে োকু ি।

2.1.1

পরীক্ষার বই এবং অে্যাে্য পরীক্ষার উপকরণ সং্রিহ
যখন সকলেই প্রস্তুত হলবন, তখন আপনার পপ্রারর বেলবন:
আরি এিি আপিার্ি পিীক্ষাি পুর্তিকা েংগ্রহ কিরবা। অিুগ্রহ করি আপিার্ি উত্তিপ্রে জোিা করি
আপিার্ি জের্কে িািুি ও শান্ত হরয় বেুি।

2.1.2

ডিি করা
সব নিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:
যর্ আপিািা উত্তিপর্রেি ব্যরক্তেে, পিীক্ষা েংক্রান্ত িয় এিি েে্যগুরল পূিণ কিা এিিও বারক িরয় যায়,
োহরল উত্তিপ্রেটিি িুি িীরেি র্রক করি জের্কে িািুি। শান্ত হরয় বেুি এবং আরি অি্য রশক্ষাে্থীর্ি িা ছাড়া
অবরধ উত্তিপর্রে রকছু রলিরবি িা। করয়ক রিরিরেি িরধ্য, আরি আপিারক আপিাি উত্তিপ্রে েম্পূণদে কিরে
োহায্য কিব।
আপরি যর্ ইরেিরধ্যই েি্তি ব্যরক্তেে, পিীক্ষা েংক্রান্ত িয় এিি েে্য পূিণ করি োরকি োহরল আপিাি
উেিপ্রেটি আপিাি জেরক্সি উপি জোিািারব িািুি। আরি িা ছাড়া পযন্ত
দে শান্ত হরয় বেুি।

2.1.3

শিক্ষার্থীদের শবোয় করার প্রস্তুশি শেদচ্ছ

বরখাদ্তির জে্য প্রস্তুি শিক্ষার্থীদের জে্য

আপরি এবং অি্যাি্য ছা্রেিা যর্ বিিা্তি হওয়াি িি্য প্রস্তুে হি (আপিাি উত্তিপ্রে েম্পূণদে করিরছি) োহরল আপিাি
প্রক্টি উত্তরপ্রে সংগ্রহ এবং ো্রে বরখা্তি কিরে যারবি।
ডে ছাত্রদের িাদের উত্তরপত্র সম্পূণটি করদি হদব িাদের জে্য
বিিার্তিি িি্য প্রস্তুে জয জকারিা রশক্ষাে্থী বিিা্তি হওয়া পযন্ত
দে অরপক্ষা করুি। আপিাি প্রক্টি অিুেিণ কিা
রির্দেশাবলী জিরি েলরবি।

2.1.4

উত্তরপত্র পূরণ করা হদচ্ছ
সব নিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:
আরি আপিার্ি জয Student Answer Sheet Instructions পুর্তিকাটি র্রয়রছ ো জবি করুি। আরি
আপিারক রির্দেশাবলী পরড় রহোরব এই পুর্তিকা বিাবি অিুেিণ করুি.
সব নিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:
আপিাি উত্তিপর্রেি 2 িং পৃষ্ঠাটি িুলুি। যর্ আপিার্ি উত্তিপর্রে একটি জলরবল োরক যারে আপিার্ি
বারড়ি রঠকািা জ্ওয়া োরক, োহরল রিরশ্চে করুি জয জেই রঠকািাটি েরঠক রকিা। যর্ জলরবরল আপিাি
রঠকািা েরঠক োরক োহরল আপরি রেল্ড 9 জেরক 13 বা্ র্রয় জযরে পারিি। যর্ আপরি আপিাি রঠকািায়
জকারিা িু ল জ্রিি বা যর্ আপিাি রঠকািােহ জকারিা জলরবল িা োরক, োহরল আপিারক উত্তিপর্রে আপিাি
েরঠক রঠকািাটি পূিণ কিরে হরব।
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সমস্ত নিক্ষার্থীলক তালের ঠিকানা পেখার পক্ষলত্র আপনার পপ্রারর বেলবন:
9 জেরক 13 রেল্ডগুরলরে আপিাি রঠকািাটি রলিরে আপিাি Student Answer Sheet Instructions
বুকরলরেি র্করির্দেশগুরল অিুেিণ করুি। আপিাি জকারিা প্রশ্ন োকরল হাে েু লুি। যর্ আপিাি রঠকািা
পরিবেদেি হয়, োহরল আপিািা েব্
দে াই College Board অ্যাকাউন্ট জেরক জেটি আপরেে করি র্রে
পারিি।
নিল্ড 14-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:
রেল্ড 14-এ আপিার্ি জিাবাইল িম্বি োওয়া হরব। শুধু U.S. জিাবাইল িম্বিগুরলই স্বীকাি কিা হরব।
এই রেল্ডটি হল ঐরনক। যর্ আপিািা উত্তিপর্রে িুর্রিে শেদোবলীরে েম্মে হরয় োরকি োহরল আপিার্ি
জোি িম্বি রলিুি। অিুগ্রহ করি েম্পন্ন হরয় জেরল িারলা করি জ্িুি।
নিল্ড 15-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:
রেল্ড 15 রিজ্ঞাো করি জয আপরি College Board Student Search Service (রশক্ষাে্থী অিুেন্ধাি
পরিরণবাি) অংশ রিরে োি রকিা এই পরিরণবাটি আপিারক েুরযােগুরলি োরে েংরযাে কিরে েহায়ো কিরে
পারি। Student Search Service (রশক্ষাে্থী অিুেন্ধাি পরিরণবাি) এি িি্য "Yes" ("হাঁ") বলাি েরল
করলি, অলািিিক বৃরত্ত জপ্রাগ্রাি এবং অি্যাি্য রশক্ষা েং্থিাগুরল আপিারক প্র্ত্ত রশক্ষােে এবং আরেদিক
েহায়োি েুরযােগুরল েম্পরকদে আপিারক েে্য জপ্রিরণি অিুিরে জ্য়। রেল্ড 15 পূিণ কিাি িি্য আপিাি
Student Answer Sheet Instructions পুর্তিকাি র্করির্দেশগুরল অিুেিণ করুি। আপিাি জকারিা প্রশ্ন
োকরল হাে েু লুি।
এখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:
রেল্ড 16 জেরক 21 পযন্ত
দে আপিািা প্রশ্নগুরলি জয উত্তি র্রয়রছি জেগুরল পিীক্ষা ও পরিরণবা জয ি্যায়েঙ্গে
ও উপরযােীিারব েব রশক্ষাে্থীর্িরক জ্ওয়া হরয়রছ ো রিরশ্চে কিরে োহায্য কিরব। আপিার্ি উত্তিগুরল
হয়রো েরবণণাি উর্দেরশ্য ব্যবহাি কিা হরে পারি এবং আপিাি হাই ্কেুল, ্কেুল রেরস্ট্রক্ট এবং জ্টেরেি োরে িাে
কিা হরে পারি। এই কািরণ, আিিা েব রশক্ষাে্থীর্িরক এই রবিােটি পূিণ কিরে উৎোরহে করি।
রেল্ড 16, 18, 21, এবং 22-এ আপিাি উত্তিগুরল করলি, বৃরত্ত এবং অি্যাি্য রশক্ষােে জপ্রাগ্রািগুরলি োরে
িাে কিা জযরে পারি যর্ রেল্ড 15 -এ আপরি Student Search Service (রশক্ষাে্থী অিুেন্ধাি পরিরণবাি)
িি্য "Yes" ("হাঁ") জবরছ জিি।
রেল্ড 16 জেরক 22 পযন্ত
দে পূিণ কিা হল ঐরনক। যর্ আপিাি রপো বা িাো বা অরিিাবক আপিারক বরল
োরক জয আপিাি জকািও ঐরনক বা জস্বনারেবী েে্য েম্পন্ন কিা উরেে িয়, েরব আিার্ি এই রেল্ডগুরলি
িধ্য র্রয় যাবাি েিয় ্য়া করি েু প করি বরে োকু ি। আপিাি বাবা-িা অেবা অরিিাবরকি বািণ কিা এিি
জকারিা েে্য রেরল্ড পূিণ কিরবি িা।
সব নিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:
এিি, 16 জেরক 21 এি িরধ্য প্ররশ্নি উত্তি র্রে Student Answer Sheet Instructions বুকরলরেি
েে্যটি পড়ু ি। েম্পন্ন কিা হরল জ্িুি।
যর্ আপিাি প্রক্টি আপিারক জক্ষ্রে 22 এরড়রয় জযরে বরলি, োহরল োিা পিবে্থী রস্ক্রপ্টটি এরড়রয় যারব।
নিক্ষার্থীরা নিল্ড 22-এর িন্য প্রস্তুত হলয় পগলে, আপনার পপ্রারর বেলবন:
আপিাি উত্তিপর্রেি রপছরি রেল্ড 22 েন্ধাি করুি। আপিাি ইরিল রঠকািায় প্র্াি কিা েম্পরকদিে েে্যগুরল
পড়ু ি।
আপরি যর্ জকািও ইরিল রঠকািা প্র্াি কিাি রেদ্ধান্ত জিি, েরব ইরিল রঠকািাটি আপিাি বা রপোিাোি বা
অরিিাবরকি রঠকািা রকিা ো জবাোরে বাবলটি পূিণ করুি। আপিাি জ্কোিগুরল অিলাইরি কিি উপলব্ধ
োকরব জেই েংক্রান্ত েে্য পাঠারে College Board আপিাি ইরিল রঠকািাটি ব্যবহাি কিরব।
আপরি যর্ Student Search Service (ছা্রে অিুেন্ধাি পরিরণবা) জবরছ জিি, োহরল আপরি এই ইরিল
রঠকািায় পাঠারিা করলিগুরল জেরক েে্যও জপরে পারিি৷ েম্পন্ন কিা হরল জ্িুি।
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সব নিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:
এিি আপিাি ব্যরক্তেে েে্য েম্পূণদে কিাি পালা আিার্ি জশণ হরয়রছ। অিুগ্রহ করি উত্তিপ্রেটি বন্ধ করুি।
আপিাি উত্তিপ্রে এবং Student Answer Sheet Instructions বুকরলেটি আপিাি জের্কে িািুি। আরি
িা ছাড়া পযন্ত
দে শান্ত হরয় বেুি।

2.1.5

উত্তরপত্র সং্রিহ এবং ছাত্র বরখা্তি
আপনার পপ্রারর বেলবন:
িরি িািরবি, আপিারক অবশ্যই জকািও পরির্থিরেরে পিীক্ষাি হল জেরক জকািও পিীক্ষাি োিগ্রী জিওয়া বা
আরলােিা কিা বা কারিাি োরে জয জকািও িাধ্যরি ইন্টািরিে েহ ইরিল, জেক্সে বােদো িাে কিা উরেে িয়।
আরি জযিি পিীক্ষাি শুরুরে বরলরছলাি, যর্ জকািও ব্যরক্ত পিীক্ষাি েুিক্ষা েম্পরকদিে এই িীরেগুরল
জকািওিারব লঙ্ঘি করি েরব োর্ি জ্কোি বারেল হরয় যারব এবং িরবণ্যরে অি্যাি্য College Board পিীক্ষা
জিওয়া জেরক োর্ি বা্ জ্ওয়া হরে পারি।
আপিাি জ্কোি যিি উপলব্ধ হরব েিি কীিারব আপিাি েম্পূণদে জ্কোি রিরপােদে অিলাইরি পাওয়া যারব জেই
রবণরয় আপিারক িািারিা হরব। আপিাি রবরশণ পিীক্ষাি েলােরলি উপি রিরত্ত করি রবিািূরল্য, ব্যরক্তেে
SAT অি্যারেি িি্য আপরি Khan Academy-জকও যুক্ত কিরে পািরবি।
অিুগ্রহ করি আপিাি োরিটিরক িা ছাড়া পযন্ত
দে রিরিি বোয় িায়োয় অরপক্ষা করুি। জেই েিরয়, আপরি
আপিাি রিরিেপ্রে েংগ্রহ কিরে পারিি। আপরি েরল যাওয়াি েিয়, অিুগ্রহ করি অি্য ঘরি কাি কিরে
োকা ব্যরক্তর্ি কো িাোয় িািরবি। আপিাি আিরকি করঠি পরিশ্ররিি িি্য আপিারক আিও একবাি
অরিি্দেি।
আপরি পিীক্ষাি কক্ষ জছরড় যাওয়াি োরে োরে আপিাি প্রক্টরিি কারছ অিুবার্ে রির্দেশাবলীি এই পুর্তিকাটি জেিে
র্ি।
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