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SAT Test
Directions
Translated into Bengali for Students

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 by College Board as a separate accommodation.
Collect this document from each student at the end of testing and securely destroy it.
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শিক্ষার্থীদের প্রশি বক্তব্য
দিরের দিরিদেশাবলীর অিুবাি হল আপিার প্রক্টর জিারর জিারর পড়রবি, জেইোরে আপিার পরীক্ষার বইরে পাওয়া
দলদিে দিরিদেশাবলী। আপিার জপ্রাক্টর যিি ইংররদি দিরিদেশগুদল জিারর জিারর পড়রবি েিি োর োরে দিরিদেশগুদল
অিুেরণ করুি। যদি আপিার জপ্রাক্টর যা পরড় জশািারনি জেটি দিরয় আপিার জকারিা প্রশ্ন োরক োহরল অিুগ্রহ করর
হাে েু লুি।
▪ আপিার জপ্রাক্টর যা পরড় জশািারবি োর োরে এই অিুবাি করা দিরিদেশাবলী হুবহু িাও দিলরেও পারর, েরব আেল
েে্য একই োরক।
▪ আপিার পরীক্ষার পদরদ্থিদের জক্ষর্রে প্ররযাি্য িয় এিি দকছু দিরিদেশ আপিার জপ্রাক্টর হয়রো বাি দিরয় জযরে
পাররি।
▪ আপদি পুররা পরীক্ষা েলাকালীি েিরয় এই িদেটি জের্কে রািরে পাররি েরব পরীক্ষা হরয় জেরল অবশ্যই এটি
জপ্রাক্টররক জেরে জিরবি।
▪ আপদি স্ক্র্যাে জপপাররর িি্য এই িদেটি ব্যবহার কররে পাররবি িা।
▪ দবদিন্ন েিরয় আপিার জপ্রাক্টর েংদ্লিষ্ট দবিারের িি্য অবদশষ্ট েিয় ও োরে োরে যোযে দবরদের েিয় জঘাণণা
কররবি। যদি আপদি জকারিা অিুরিাদিে বরন্দাবর্তি পরীক্ষা জিি, োহরল অিুবাি করা িদেরে োকা েিয় ও
দবরদের জেরক এই জঘাণণাগুদলর পােদেক্য োকরে পারর। অিুগ্রহ করর আপিার জপ্রাক্টর জয জঘাণণাগুদল কররছি ো
িরিারযাে দিরয় শুিুি।
▪ যদি আপদি জকারিা অিুরিাদিে পরীক্ষা জকন্দ্র জেরক পরীক্ষা জিি, োহরল আপিারির জপ্রাক্টর ইংররিীরে জকারিা
অদেদরক্ত দিরিদেশ দিরে পাররি।
▪ দিরিদিষ্ট েরে্যর প্রদে আপিার িরিারযাে আকণণ
দে করার িি্য এই িদে িুরড় দকছু প্রেীক বা আইকিগুদল ব্যবহার
করা হরয়রছ:
গুরুত্বপূণদে েে্য
আপিার পরীক্ষা পুদ্তিকায় জিওয়া দিরিদেশ
েি্তি জেেযুক্ত জেক্সে আপিার জপ্রাক্টর দ্বারা কদেে দিরিদেশ েরাবরাহ করর
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আেি্শ শ্ক্রিপ্ট
এখাদে পরীক্ষা শুরু করুে
আপনার পপ্রারর বলববন:
েুপ্রিাে। জযরকি আপিারা িারিি আপিারা এিারি SAT দিরে এরেরছি। আপিারির করলি ও জপশার
লরক্ষ্যর প্রদে এই গুরুত্বপূণদে পিরক্ষপ জিওয়ার িি্য আপিারিররক অদিিন্দি িািাই।
আিরা পরীক্ষা শুরু করার আরে, আদি দকছু দিরিদেশাবলী পড়রে যাদন। এটি কররে প্রায় 20 দিদিে েিয়
লােরব। অিুগ্রহ করর িি দিরয় শুিুি এবং আপিার জকারিা প্রশ্ন োকরল হাে েু লুি। িরি রািরবি, আিার
িূ দিকা হল আপিার িক্ষো ও জ্ঞারির জেরা প্রিশদেি করা দিদশ্চে করা।
আপদি যদি িুদ্রিে দিকদিরিদেশগুদল ব্যবহার করর োরকি েরব আদি দিরিদেশিা জিওয়ার োরে োরে অিুেরণ
কররে এিিই বুকরলেটি িুলুি।
তারপবর আপনাবের পপ্রারর বলববন:
College Board SAT দিয়ি ও শেদোবলীরে অন্তিুদে ক্ত দিয়ি ও িীদে েুদিদশ্চে করর জয েি্তি দশক্ষাে্থীরা জযি
েিাি ও ি্যায়েঙ্গে পরীক্ষার অদিজ্ঞো হয়। আি এই ঘরর োকা প্ররে্যরক িাদয়ত্ব জিরবি জয জেটি জযি েুষ্ঠুিারব
েম্পন্ন করা যায়। যদি জকউ অি্যরিররক দবরক্ত করর বা অি্যায় েুদবধা দিরে োয় োহরল আদি োরিররক ঘর
জেরক েরল জযরে বলব এবং োরির জ্কোর বাদেল করর জিওয়া হরব। োরিররক িদবণ্যরে College Boardএর পরীক্ষায় বো জেরকও আেকারিা হরব।
আপনার প্ররর এই ববল ননয়ম লঙ্ঘবনর উোহরণ তানলকাভু ক্ত করববন:
অি্যায় েুদবধা জিওয়ার দকছু উিাহরণ এিারি জিওয়া হল:
▪ জকারিা রকি োহায্য করা বা জিওয়া
▪ েিয় শুরু হওয়ার আরেই পরীক্ষার পুদ্তিকাটি জিরি জিওয়া
▪ আিরা বেদেিারি জয দবিারে ররয়দছ জেটি ছাড়া অি্য দবিাে বা পরীক্ষা জিিা
▪ েিয় জশণ হরয় জেরছ বলার পররও উত্তর জলিা বা উত্তর পাল্টারিা
▪ পরীক্ষার হল জেরক পরীক্ষার দিদিেপ্রে েদররয় জেলার জেষ্টা
▪ পরীক্ষার েিয় বা দবরদের েিয় জিাবাইল জোি বা অি্য জকারিা অিিুরিাদিে পরীক্ষার োহায্য রািা
▪ একটি উত্তর কী োকা বা পরীক্ষার েিয় বা পরর কারও োরে উত্তর িাে করা
▪ পরীক্ষা েলাকালীি লকাররর কারছ যাওয়া বা িবি জেরক জবদররয় যাওয়া, দবরদের েিয় েহ
▪ অি্য কাররার হরয় পরীক্ষায় বো
▪ অিুিদে িা দিরয়ই পরীক্ষা েলাকালীি জকারিা দকছু িাওয়া বা পাি করা
▪ দবঘ্ন েৃষ্টি করা
▪ পরীক্ষা পদ্ধদে অিুেরণ কররে ব্যেদে হওয়া
এই িীদেগুদল আি আপিার পরীক্ষার অদিজ্ঞোরক েুষ্ঠু ও ি্যায়েঙ্গে কররে োহায্য করর, যারে আপদিও
জকারিা দবঘ্ন ছাড়াই আপিার পরীক্ষায় িরিারযাে দিরে পাররি।
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(A) যনে আপনার স্কু ল নিক্ষার্থীবের ব্যনক্তগত নিননসপত্র সংগ্রহ কবর, তাহবল আপনাবের পপ্রারর
বলববন:
এেক্ষণ েিরয়র িরধ্য আপিারির েব জোি ও অি্য জকারিা ববিু্যদেি দেিাইে বন্ধ করর জিওয়া উদেে। যদি
কাররার কারছ স্মােদে ওয়াে বা দেেরিে ট্র্যাকারেহ জকারিা ধররির ববিু্যদেি দেিাইে োরক, োহরল অিুগ্রহ করর
জেগুদলর অ্যালািদে বন্ধ করর দিরয় পুররা বন্ধ করর দিি, এবং জেটি আিার কারছ িিা দিি, পরীক্ষা জশণ হরল
জেটি আবার আপিারক জেরৎ জিওয়া হরব।
(B) যনে আপনার স্কু ল নিক্ষার্থীবের ব্যনক্তগত নিননসপত্র সংগ্রহ করা অনুবমােন না কবর তাহবল
আপনাবের পপ্রারর বলববন:
এই েিরয়, যদি আপিার কারছ জকারিা জোি বা স্মােদে ওয়াে বা দেেরিে ট্র্যাকারেহ অি্য ববিু্যদেি দেিাইে
পাওয়া যায় োহরল আপদি অবশ্যই জেগুদলর অ্যালািদে বন্ধ করর জেগুদল বন্ধ করর ব্যাে বা ব্যাকপ্যারক িরর
পরীক্ষা জশণ িা হওয়া অবদধ ঘররর জকারণ জররি জিরবি। যদি আপিারির জোি রািার িি্য প্লাদ্টেক ব্যারের
িরকার হয় োহরল হাে েু লুি, আদি আপিারিররক জেটি জিরবা।
সব নিক্ষার্থীবের উব্দেবি্য পপ্রারর বলববন:
যদি জকারিা ববিু্যদেি দেিাইে বন্ধ করর েদররয় িা রািা হয় োহরল ো জকরড় জিওয়া হরব এবং োরে কী আরছ
ো িুঁটিরয় পরীক্ষা করর জিিা হরব। যদি আপিার কারছ জকারিা দেিাইে জিিা যায় বা আপিার কারছ োকা
দেিাইে অরহেু ক দবরদক্ত বা জোলরযাে েৃষ্টি করর, োহরল আিারক দকন্তু আপিারক পরীক্ষা জেরক বাদেল কররে
হরব। এই েিয় জেরক, আদি এিি জকারিা দশক্ষাে্থীরক বদহষ্কৃে কররবা যার কারছ আদি জোি, স্মােদে ওয়াে, বা
অি্য জকারিা ববিু্যদেি দেিাইে জিিরবা।
তারপবর আপনাবের পপ্রারর বলববন:
এই দিরিদেশগুদল িি দিরয় জশািার িি্য আপিারির ধি্যবাি। এবার আপিারা পরীক্ষার িি্য আপিারির জে্কে
পদরষ্কার কররবি।
▪ আপিার িম্বর 2 জপদ্সিল ব্যেীে আপিার জে্কে জেরক ইররিার, গ্রহণরযাে্য ক্যালকু রলেরগুদল েহ জকািও
ব্যাকআপ ক্যালকু রলের এবং িুদ্রিে দিরিদেদশকা বা শব্দ-জেরক-শব্দ অদিধািটি েদররয় জেলুি, যদি আপদি
এটি ব্যবহার কররি।
▪ যদি আপিারা অদেদরক্ত ক্যালকু রলের, অদেদরক্ত ব্যাোদর, পািীয় বা েু দকোদক িাবার আরিি োহরল জেগুদল
আপিারির জের্কের দিরের জিরেরে িাদিরয় রািুি।
▪ যদি আপিারির জের্কে এিিও জকারিা ব্যাে বা ব্যাকপ্যাক োরক, োহরল জেগুদল বন্ধ করর পরীক্ষা জশণ িা
হওয়া অবদধ ঘররর জকারণ জররি দিি।
পেস্কগুনল নননিদ্ধ আইবেমগুনল পরবক সাফ হবয় পগবল, আপনার প্ররর বলববন:
আপিারা েবাই জয স্বীকৃ ে ক্যালকু রলেরই ব্যবহার কররছি জেো জিিার িি্য আদি এিি একেু জিরি জিরবা।
তারপবর আপনাবের পপ্রারর বলববন:
অিুগ্রহ করর িরি রািরবি আপিারা জকারিা েিয়ই দকন্তু আপিারির ক্যালকু রলের জিিারিদি বা দবদিিয় কররে
পাররবি িা। এিি আপিারির ক্যালকু রলের জের্কের দিরে ঢু দকরয় রািুি। পররর দবিারে িা আো অবদধ
আপিারির ক্যালকু রলেররর িরকার হরব িা।

1.2

উত্তরপত্র শবিরণ
উত্তরপত্র নবতরবণর পবর আপনাবের পপ্রারর বলববন:
এই হল উত্তরপ্রে যারে আপিারা আপিারির পরীক্ষার উত্তরগুদল দেদ্ণিে কররবি। যদি আপিারা বড় িু্রিণ
উত্তরপ্রে ব্যবহার কররি, োহরল এিি আপিারির উত্তরপর্রের প্রনি পৃষ্ঠায় োকা দিরিদেশগুদল পেু ি। আদি যা
জঘাণণা কররবা োর জেরক আপিারির পাো েংি্যা আলািা হরব দকন্তু আদি েবাইরক জয দেল্ড িম্বরগুদল দিরয়দছ
জেগুদল আপিারির জক্ষর্রেও একই োকরব। আপিারা বুদ্বুিগুদল িরাে করার পদরবরেদে জেকরকাগুদলরে X দিরয়
দেদ্নিে কররবি।
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(A) যনে সমস্ত নিক্ষার্থী একটি preadministration পসিবন উত্তরপত্র ততনর কবর, আপনার প্ররর
বলববন:
প্ররে্যরকর কারছ একটি জলরবল এবং/বা িুদ্রিে ও জোরলর িরধ্য োকা েে্যেহ একটি উত্তরপ্রে োকা উদেে।
অিুগ্রহ করর জিরি দিি জয আপিার েদঠক আইদি িাি ও িন্মোদরিটি উত্তরপর্রে েদঠকিারব জিিারন দকিা।
আপদি যদি িু ল উত্তরপ্রে জপরয় োরকি বা যদি আপদি জলরবরল জকারিা ত্রুটি জিরিি োহরল আপিার হাে
েু লুি।
যদি রুরির প্রদেটি দশক্ষাে্থীর কারছ একটি preadministration জেশরির েিয় েে্য েম্বদলে একটি েদঠক উত্তরপ্রে
োরক, োহরল আপিার প্রক্টর পরীক্ষা বই শবিরদে এদেরয় যারবি৷।
(B) যনে আপনাবক বা অন্য নিক্ষার্থীবেরবক উত্তরপবত্র প্রবয়ািনয়য় নফল্ড পূরণ করবত হয় তাহবল
আপনাবের পপ্রারর বলববন:
আদি আপিারিররক জয উত্তরপ্রেটি দিরয়দছ আপিারির করয়কিি হয়রো োর িরধ্য করয়কটিরে ইদেিরধ্যই
জলরবল এবং/বা িুদ্রিে জোরলর িরধ্য েে্য জপরয়রছি। যদি োই হয়, োহরল অিুগ্রহ করর জিরি দিি জয আপিার
উত্তর পর্রে জিওয়া েে্য েদঠক দকিা এবং আপিারা েদঠক উত্তরপ্রেটি জপরয়রছি দকিা। যদি এটি েদঠক হয়,
োহরল শান্ত হরয় করয়ক দিদিে বলুি, োর িরধ্য আদি অি্য দশক্ষাে্থীরিররক োরির উত্তরপর্রের প্ররয়ািিীয়
দেল্ডগুদল পূরণ করার দিরিদেশ দিরয় দিই। যদি আপিারির উত্তরপর্রের জকারিা েে্য িু ল োরক, োহরল হাে
েু লুি।
সব নিক্ষার্থীবের উব্দেবি্য পপ্রারর বলববন:
যদি আপিারক দেল্ড 1 েম্পূণদে কররে হয়, োহরল আপিার আইদি পিদব, িাি ও িধ্যিাি োকরল (যদি োরক)
োর আি্যক্ষর বোি। যদি আপিার িারি েঁক, হাইরেি বা অ্যাপস্ট্রদে (ঊর্ধক
দে িা) োরক োহরল ো বোি।
বাক্সগুদলরে বড় হারের অক্ষরর বণদেগুদল দলিুি এবং েংদ্লিষ্ট বুিবুিগুদল িরাে করুি। জিরি দিি প্রদেটি বুিবুি
জযি োঢ়িারব ও েম্পূণদেিারব িরাে হয়।
আপিার প্রেি িাি আপিার আইদি প্রেি িাি হরে হরব. আপদি যদি একটি পছরন্দর িাি ব্যবহার কররি এবং
আপিার একটি College Board অিলাইি অ্যাকাউন্ট োরক, োহরল আপদি জেটি জেিারি দলিরে পাররি।
College Board আপিার পদরেয় দিদশ্চে করার িি্য পরীক্ষার দিরি আপিার আইদি িাি ব্যবহার করর,
দকন্তু োরা আপিার োরে অি্য েব জযাোরযারে আপিার পছরন্দর িাি ব্যবহার কররব।
েম্পন্ন করা হরল জিিুি।
নফল্ড 2-র িন্য আপনাবের পপ্রারর বলববন:
আপিার যদি দেল্ড 2 েম্পূণদে করার প্ররয়ািি হয় এবং আপদি এই ্কেুরল উপদ্থিে হি েরব আিারির 6-েংি্যার
্কেুল জকােটি _______ দেল্ড 2 এ িু্রিণ করুি এবং েংদ্লিষ্ট বুিবুিগুদল পূরণ করুি। েম্পন্ন করা হরল জিিুি।
যদি আপদি এই ্কেুরল িা যাি বা ঘররই আপিার দশক্ষা হয়, োহরল হাে েু লুি। আদি এরে আপিারিররক দেল্ড
2-এ বোরিার েদঠক জকােটি বলরবা।
নফল্ড 3 ও 4-এর িন্য আপনার পপ্রারর বলববন:
আপিার যদি দেল্ড 3 এবং 4 েম্পূণদে কররে হয় এবং আপদি এই ্কেুরল পড়া, জক্ষ্রে 3-এ "হঁ" (“Yes”) এর
িি্য বুিবুি পূরণ করুি এবং আিারির দবি্যালরয়র িাি, শহর, এবং দেল্ড 4 এ িু্রিণ করুি। আপদি যদি এই
্কেুরল দিয়দিে উপদ্থিে িা হি দেল্ড 3 জক্ষর্রে আপিার িি্য প্ররযাি্য বুদ্বুিটি পূরণ করুি এবং আপিার
দবি্যালরয়র েে্য দেরল্ড 4 িু্রিণ করুি। কী িরাে কররবি ো বুেরে িা পাররল হাে েু লুি।
নফল্ড 5-র িন্য আপনাবের পপ্রারর বলববন:
যদি আপিারিররক দেল্ড 5 েম্পূণদে কররে হয়, োহরল আপিারির দশক্ষাে্থী ID িম্বর দিরয় জোলগুদল িরাে
করুি, বদঁ িক জেরক প্রেি ্তিম্ভটি দিরয় শুরু করুি। যদি আপিারির দশক্ষাে্থী IDজে জকারিা অক্ষর োরক, োহরল
জেগুদল জিরবি িা, শুধু েংি্যাগুদল জকারিা েঁক িা দিরয় বোি। যদি আপদি আপিার দশক্ষাে্থী ID িম্বর িা
িারিি, োহরল দেল্ড 5 িাদল রািুি। েম্পন্ন করা হরল জিিুি।
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নফল্ড 6-র িন্য আপনাবের পপ্রারর বলববন:
যদি আপিারিররক দেল্ড 6 েম্পূণদে কররে হয়, োহরল আপিার বেদেিাি জগ্ররের জোলটি িরাে করুি।
নফল্ড 7-র িন্য আপনাবের পপ্রারর বলববন:
আপদি যদি 7 িম্বর জক্ষ্রেটি েম্পূণদে কররে োি েরব আপিার িরন্মর বছররর িাে, দিি এবং জশণ 2 েংি্যাটি
পূরণ করুি। 1-েংি্যার েংি্যা পূরণ কররল শূি্য দিরয় শুরু করুি। েংদ্লিষ্ট বুিবুিগুদল িরাে করা হরয় জেরল
জিিুি।
নফল্ড 8-র িন্য আপনাবের পপ্রারর বলববন:
যদি আপিারিররক দেল্ড 8 েম্পূণদে কররে হয়, োহরল জেো এিিই করুি।
নফল্ড 9 িন্য, Test Type (পরয়ক্ষার প্রকার) এর িন্য, আপনার পপ্রারর বলববন:
দেল্ড 9-এ, "SAT" -এ বুদ্বুি করুি যা আপদি আিই পরীক্ষা দহোরব গ্রহণ কররছি যদি এটি ইদেিরধ্য বুিবুি
িা োরক।
পরয়ক্ষাপত্র নবতরবণর আবগ আপনাবের পপ্রারর বলববন:
যদি আপিারক আপিারির উত্তরপর্রে পরীক্ষা ছাড়া অি্যাি্য অংশ েম্পূণদে কররে হয়, োহরল পরীক্ষা জশণ হওয়ার
আরে জেগুদল েম্পূণদে করার েুরযাে পারবি।

1.3

পরীক্ষা পদত্রর শবিরণ
এখন আপনাবের পপ্রারর বলববন:
আদি এিি আপিারির পরীক্ষাপ্রে দবেরণ কররবা। আদি িুলরে িা বলা অবদধ জেগুদল িুলরবি িা।
আপনাবের পপ্রারর আরও বলববন:
যিি এই পরীক্ষাপ্রেটি পারবি, েিি জেটির পাো উরল্ট আপিারির পিদব, িাি ও িধ্যিাি োকরল জেটির
আি্যক্ষর দলিুি।
োরপর এই ্কেুরলর জকাে ______ এবং িাি ______________________________, এবং এই রুরির জেদ্টেং
রুি জকাে (বা িাি) ____________________ দপ্রন্ট করুি, যা আদি আপিার িি্য জপা্টে কররদছ।
তারপবর আপনাবের পপ্রারর বলববন:
এবার দপছরির পৃষ্ঠাটি পড়ু ি। উত্তর কীিারব দিরে হরব ও জ্কোদরং েম্পরকদে িরুরী দকছু েে্য এিারি জিওয়া
আরছ। আপিারা পড়া জশণ করর অিুগ্রহ করর জিিুি।
এিি দক দকছু প্রশ্ন ররয়রছ জযগুদলর ব্যাপারর এই িা্রে পেরলি:
উত্তর পেওয়ার িন্য এটি বলার মাধ্যবম আপনার পপ্রারর অনতনরক্ত ননবেদে িাবলয় পেববন:
আপিারির পরক্ষ উত্তরগুদল েদঠিারব দেদ্ণিে করার িি্য দিরিদেশগুদল অিুেরণ করা িরুরী যারে আপিারির
উত্তর প্রে জ্কোর করা হয়। আদি েবরেরক িরুরী দবণয়গুদল জিার দিরয় জবাোরে েরলদছ যারে জেগুদল েবার
কারছ স্পষ্ট হয়। অিুগ্রহ করর িরিারযাে দিরয় শুিুি।
▪ উত্তর পর্রে আপিার েব উত্তরগুদল দলিুি। আপদি েু দক-োদক েণিা করার িি্য আপিার পরীক্ষা পুদ্তিকা
ব্যবহার কররে পাররি, দকন্তু শুধুিা্রে উত্তরপর্রে দেদ্নিে উত্তরগুদলর িি্যই িম্বর জিওয়া হরব, যদি িা আপিার
কারছ দেগুদলরক উত্তরপর্রে দেদ্নিে করার িি্য College Board-এর অিুরিািি োরক।
▪ েিয় জশণ হরয় জেরছ িািারিার পরর, আপদি আর পরীক্ষা পুদ্তিকা জেরক উত্তর পর্রে উত্তর দলিরে পাররবি
িা বা জোল িরাে কররে পাররবি িা।
▪ িম্বর 2 জপিদেল কররে িু লরবি িা। জকারিা জপি, রদিি জপিদেল বা জিকাদিক্যাল জপিদেল ব্যবহার কররবি
িা।
▪ প্রদেটি প্ররশ্নর িি্য 1টি উত্তর দলিুি এবং উত্তরপর্রের জোলগুদল োঢ় করর ও েম্পূণদেিারব িরাে করুি।
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▪ আপিার উত্তর ছাড়া উত্তরপর্রে আর দকছু দলিরবি িা। আপিার উত্তরপর্রে এরলারিরলা িাে কাো োকরল
ো িম্বর জিওয়ার জক্ষর্রে দবঘ্ন ঘোরে পারর।
▪ যদি আপদি জিারছি োহরল িারলািারব িুরছ দিি। েম্পূণদেিারব জিাছা িা হরল জেগুদলরকই উত্তর দহোরব ধরা
হরব।
যাঁ রা তাবের পরয়ক্ষার বইবত তাবের উত্তরগুনল পরকেদে করার িন্য অনুবমানেত হবয়বেন তাবের িন্য
আপনার প্ররর বলববন:
যদি আপিারক পরীক্ষা পুদ্তিকায় উত্তর জলিার িি্য অিুরিািি করা হরয়রছ, োহরল পরীক্ষা পুদ্তিকায় আপিার
দ্বারা দিবাদে দেে উত্তরটির োদরপারশ বৃত্ত আঁকুি। প্রদেটি প্ররশ্নর িি্য শুধুিা্রে একটি উত্তররকই আবৃত্ত করুি।
যদি আপদি দিরির িি বিলাি, োহরল পুররিা উত্তর যেো েম্ভব িুরছ জেলুি।
উত্তরপদত্র পরীক্ষার ির্য সম্পূণ্শ করুে
নফল্ড A িন্য, Form Code (ফমদে পকাবের) এর িন্য, আপনার পপ্রারর বলববন:
আপিার উত্তরপর্রের দপছরি একটি জক্ষ্রেটি েন্ধাি করুি (বা আপিার বড় িু্রিরণর উত্তর প্রেরকর 16 পৃষ্ঠা)।
আপিার পরীক্ষার বইরয়র দপছরি Form Code(েিদে জকাে) েন্ধাি করুি। আপিার উত্তর দশরের দেল্ড A জে
আপিার জের্টে জযিি প্রিরশদিে হরব দঠক জেিিিারব Form Code (েিদে জকারের) অিুদলদপ করুি এবং
উপযুক্ত বুিবুিগুদল পূরণ করুি। েম্পন্ন হরয় জেরল জিিুি।
নফল্ড B িন্য, Test ID (পেস্ট আইনে), আপনার প্ররর বলববন:
দেল্ড B িি্য, আপিার পরীক্ষার বইরয়র দপছরি Test ID (জে্টে আইদে) েন্ধাি করুি। আপিার উত্তরপর্রে
আপিার পরীক্ষার বইরে দেল্ড B জে জযিি প্রিরশদিে হরন দঠক জেিি Test ID (জে্টে আইদে) অিুদলদপ করুি
এবং উপযুক্ত বুিবুিগুদল পূরণ করুি। েম্পন্ন হরয় জেরল জিিুি।
নফল্ড C িন্য, Test Book Serial Number (পেস্ট বুক নসনরয়াল নম্বর) এর িন্য, আপনার পপ্রারর
বলববন:
দেল্ড C িি্য, আপিার পরীক্ষার বই । উপররর োি জকারণ Test Book Serial Number (জে্টে বুক
দেদরয়াল িম্বর) জলরবলযুক্ত িম্বরটি েন্ধাি করুি} আপিার উত্তরপর্রের জক্ষ্রে দে জে আপিার ক্রদিক িম্বর
দলিুি এবং েংদ্লিষ্ট বুিবুিগুদল পূরণ করুি।
নিক্ষার্থীরা নফল্ড A–C পযদেন্ত করার পবর আপনার পপ্রারর বলববন:
আপিার জ্কোর জপরে েিে্যা জরাধ কররে, আপদি েদঠকিারব দলরিরছি দকিা ো দিদশ্চে কররে Form Code
(েিদে জকারের), Test ID (জে্টে আইদে) এবং Test Book Serial Number (জে্টে বুক দেদরয়াল িম্বর)
দেল্ডগুদল পরীক্ষা করুি।
যনে আপনার স্কু ল পরয়ক্ষার ঘবরর পকাে ব্যবহার কবর তাহবল আপনাবের পপ্রারর বলববন:
আপিার উত্তরপর্রের দেল্ড D-জে, 3 অর্কের পরীক্ষার ঘররর জকােটি বোি জযটি আপিারিররক বরল দিরয়দছ।
পরীক্ষার আদে িূ ড়ান্ত পদ়েন্ট
সমস্ত োত্রবের িন্য, আপনন প্ররর বলববন:
আপিারির পরীক্ষা করয়ক দিদিরেই শুরু হরব, োর আরে আদি করয়কটি জশণ দিরিদেশ পরড় জিব।
পরীক্ষা েলার েিয় আপিার উত্তরপ্রে ও পরীক্ষা পুদ্তিকা জের্কে ফ্ল্যাে করর ্থিাপি করুি। আপদি যদি আপিার
উত্তরপ্রে বা পরীক্ষা পুদ্তিকায় জকািদকছু েন্ডরোল জিরিি, জযিি ধরুি জকারিা পৃষ্ঠা বাি েরল যাওয়া, বা যদি
আপদি জবারেি জয আপদি উত্তরপর্রের িু ল দবিারে উত্তর দলিরছি োহরল হাে েু লুি।
উত্তরপ্রে ও পরীক্ষা পুদ্তিকা জকারিা েিরয়ই পরীক্ষার ঘর জেরক বাইরর দিরয় যাওয়া েলরব িা।
পরীক্ষাটির দবিােগুদল েিয় দিরিদিষ্ট। পরীক্ষা েলাকালীি আপদি দবরদে দিরয় এই ঘরর জছরড় বাইরর জযরে পাররি
এবং হালকা িাবার জিরে বা বােরুি ব্যবহার কররে পাররি।
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আপনাবের পপ্রারর আরও বলববন:
আদি ঘররর োরপারশ পায়োরী করর জিরি জিরবা জয প্ররে্যরকই েদঠক দবিারে কাি কররছ দকিা। SAT-এর
িি্য আপিারা এরকবারর 1টি দবিারের উপররই কাি কররে পাররবি। আপিারক বলা িা হরল আপদি পররর
দবিারে জযরে পাররবি িা। এটি আপদি যা ব্যবহার করররছি োর জেরক আলািা হরে পারর, েুেরাং আপদি
বেদেিাি দবিােটি প্রােদিক পযাদে রয় জশণ করর িা হরলও দিদশ্চে হরয় দিি জয এদেরয় যাওয়া বা অি্য জকািও
দবিারে দেরর োকারে হরব িা।
িরি রািরবি আপদি েদঠক উত্তররর ব্যাপারর দিদশ্চে িা হরলও প্রদেটি প্ররশ্নর উত্তর জিওয়ার িি্য জেরা জেষ্টা
করুি। িু ল উত্তররর িি্য আপিারির পরয়ন্ট কাো হরব িা।
যিি পরীক্ষা জশণ হরব েিি দিি িায়োয় বরে োকু ি এবং আদি িা বলা পযন্ত
দে ঘর জছরড় জবররারবি িা। যদি
আপিার জকারিা প্রশ্ন োরক োহরল আপিারা এিি জেগুদল দিজ্ঞাো কররে পাররি।

1.4

সামদের প্রচ্ছদে রাকা শেদে্শ িাবলী
দিরে আপিারির পরীক্ষা পুদ্তিকাটির োিরির প্রনি পৃষ্ঠার একটি অিুবাি জিওয়া হল।

যে শবষ়েগুশল মদে রাখা গুরুত্বপূণ্শ
1.

পরীক্ষার িি্য 2 িং জপিদেল ব্যবহার করা আবদশ্যক। জকারিা যাদ্ত্রিক জপিদেল বা জপি ব্যবহার কররবি িা।

2.

জকািও ব্যদক্তর েরঙ্গ পরীক্ষার প্রশ্ন অেবা উত্তর িাোিাদে করা, আিারির দিয়ি ও শেদোবলীরক লঙ্ঘি কররব।
যদি আপদি আিারির দিয়ি ও শেদোবলী লঙ্ঘি কররি, আিরা আপিার প্রাপ্ত িম্বর বাদেল কররে পাদর এবং
িদবণ্যরের িূল্যায়িগুদল জেরক আপিারক দিদণদ্ধ কররে পাদর।
পরীক্ষা পুশ্তিকাটিদক ঘর যরদক শেদ়ে োও়ো িলদব ো। পরীক্ষা পুশ্তিকাটির অেেুদমাশেি পুেরুৎপােে বা
এটির যকাদো অংি অেুমশি শবো ব্যবহার করা শেশষদ্ধ।

© 2022 College Board। College Board, SAT, এবং অ্যাকিদে প্রেীকটি College Board-এর দিবদন্ধে
জট্রেিাকদে।
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1.5

পশ্চাৎ প্রচ্ছদে রাকা শেদে্শ িাবলী
দিরে আপিারির পরীক্ষা পুদ্তিকাটির দপছরির পৃষ্ঠার একটি অিুবাি জিওয়া হল। দিরিদেশ জিওয়া হরল আপিারা পরীক্ষা পুদ্তিকা বা উত্তর পর্রে
দলিরবি, এই িদেটিরে িয়।
আপোর োম

(ছাপার অক্ষরর)

স্কু ল

পদবি

বিদ্যালয় ককাড

SAT

নাম

স্কুরলর নাম

সাধারণ শেদে্শ শিকা
▪ আপদি এরকবারর একটি দবিারেই কাি কররে পাররি।

মধ্যনারমর আদ্যক্ষর

পরীক্ষা-কামরা ককাড

জরুরী শবষ়ে
নীদে দেওয়া দকাগুলশি আপনার পরীক্ষা পুশ্তিকায় অনন্যভাদব

▪ যদি আপদি েিয় জশণ হওয়ার আরেই জকারিা দবিাে জশণ করর জেরলি, োহরল দেওয়া আদে। দসলশি আপনার উত্তরপদ্রের A ও B দিখা বাদ্সে
জেই দবিারের উত্তরগুদল একবার জিরি দিি। আপদি অি্য জকারিা দবিারে জযরে টু দক শনদয় সংশ্লিষ্ট বুেবুেলশি দেরকমভাদব দেখাদনা হদয়দে
পাররবি িা।
দসভাদব পূরে করুন।

উত্তর যেও়ো
▪ আপিার উত্তরপর্রে েদঠকিারব উত্তর দেদ্নিে করুি।
সম্পূে্শ নম্বর:

অসম্পূে্শ নম্বর:

▪ আপদি অবশ্যই 2 িং জপিদেল ব্যবহার কররবি।
▪ প্রদেটি প্ররশ্নর িি্য শুধু একটি উত্তরই দেদ্নিে করুি।
▪ জিরি দিি বুিবুিগুদল োঢ় ও েম্পূণদেিারব িরাে কররছি দকিা।
▪ আপিার উত্তরপর্রে জকারিা আঁদকবুদক কােরবি িা।
▪ যদি আপদি জিারছি োহরল িারলািারব িুরছ দিি। েম্পূণদেিারব জিাছা িা হরল
জেগুদলরকই উত্তর দহোরব ধরা হরব।

▪ প্রশ্ন েংি্যার েংদ্লিষ্ট উত্তর জিওয়ার িায়োটিই ব্যবহার করুি।
আপোর পরীক্ষা পুশ্তিকা ব্যবহার করা

▪ আপদি রাে কাি করার িি্য পরীক্ষা পুদ্তিকাটি ব্যবহার কররে পাররি, দকন্তু

পরীক্ষা পুদ্তিকায় জলিা জকারিাদকছু র িি্য আপদি জকারিা জক্রদেে পারবি িা।

▪ েিয় জশণ হরয় জেরছ িািারিার পরর, আপদি আর পরীক্ষা পুদ্তিকা জেরক উত্তর
পর্রে উত্তর দলিরে পাররবি িা বা জোল িরাে কররে পাররবি িা।

▪ আপদি এই পুদ্তিকাটি জেরক জকারিা পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠার অংশ ছছদিড়রে পাররবি িা, বা
পরীক্ষার ঘর জেরক পুদ্তিকা বা উত্তরপ্রে দিরয় জযরে পাররবি িা।

যস্কার
▪ প্রদেটি েদঠক উত্তররর িি্য, আপদি এক পরয়ন্ট করর পারবি।

▪ িু ল উত্তররর িি্য আপিার পরয়ন্ট কাো যারব িা; জেিি্যই আপদি েদঠক

উত্তররর ব্যাপারর দিদশ্চে িা হরলও প্রদেটি প্ররশ্নর উত্তর জিওয়ার িি্য জেরা জেষ্টা
করুি।

এই পরীক্ষার িি্য প্যারেিগুদলরে োকা ধারণাগুদল, যার িরধ্য দকছু অংশ প্রকাদশে উপািাি জেরক উদ্ধৃে বা অদিরযাদিে, College Board িোিেরক
অবশ্যই উপ্থিাপি করর িা।
যপ্রারর ো বলা পে্শন্ত এই পুশ্তিকাটি খুলদবে ো।
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1.6

শবভাে 1: পঠে পরীক্ষা
দবিাে -1 এর িি্য আিশদে েিয় হল 65 শমশনট, োরে দবিারের জশরণ 5-শমশনদটর একটি শবরশি পারবি। যদি আপদি
জকারিা অিুরিাদিে পরীক্ষা জকরন্দ্র পরীক্ষা জিি, োহরল আপিার পরীক্ষার েিয় ও দবরদের েিয় আলািা হরে পারর।
অিুগ্রহ করর আপিার জপ্রাক্টর জয জঘাণণাগুদল কররছি ো িরিারযাে দিরয় শুিুি। অিুবাি করা দিরিদেশাবলী যা বলা
হরয়রছ োর দিরে পরীক্ষা পুদ্তিকার অিুবাি করা দিরিদেশাবলী প্রিরশদিে হয়।
যখন প্রবত্যবকই প্রস্তুত হবয় যাববন তখন আপনাবের পপ্রারর বলববন:
আিরা দবিাে-1 এর েরঙ্গ পরীক্ষা শুরু করব, এটি হল পঠি পরীক্ষা। একবার আিরা শুরু করার পরর, দবিাে
1 এ কাি করার িি্য আপিার কারছ 65 দিদিে োকরব। দবিােটি জশণ হওয়ার পরর আিরা একটি েংদক্ষপ্ত
দবরদে জিব।
অিুগ্রহ করর আপিারির উত্তরপর্রের দবিাে 1 িুলুি। আদি িা বলা পযন্ত
দে উত্তর জিওয়া শুরু কররবি িা।
আপিারির উত্তরপ্রে ও পরীক্ষা পুদ্তিকাটি েিািিারব জের্কের উপরর রািুি। অিুগ্রহ করর উত্তর পর্রের দবিাে
1-এই আপিার উত্তরগুদল দলিুি এবং আপিারির উত্তরগুদল জযি প্রদেটি প্ররশ্নর েংদ্লিষ্ট েদঠক ্থিারিই বরে ো
জিয়াল রািুি। যদি আপদি জকারিা প্রশ্ন বাি দিরয় পরর জেটিরে দেরর আেরে োি, োহরল িরি করর উত্তরপর্রে
জেই লাইিটি িাদল রািুি। যদি আপিারা আপিারির উত্তর পদরবেদেি কররি োহরল জেটি যেো েম্ভব িারলািারব
িুছুি।
আদি েিয় জশরণর জঘাণণা করার আরেই আপিারির জশণ হরয় জেরল আপদি এই দবিারের উত্তরগুদল পরীক্ষা
কররে পাররি দকন্তু পরীক্ষা বই পুদ্তিকার অি্য জকারিা দবিারে যারবি িা। িু ল উত্তররর িি্য আপিার পরয়ন্ট
কাো যারব িা; জেিি্যই আপদি েদঠক উত্তররর ব্যাপারর দিদশ্চে িা হরলও প্রদেটি প্ররশ্নর উত্তর জিওয়ার জেষ্টা
করুি।
এবার পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 1 িুরল দিরিদেশগুদল পড়ু ি এবং উত্তর জিওয়া শুরু করুি। েবার পরীক্ষা িারলা
জহাক।
পরয়ক্ষা শুরু করবত, আপনার প্ররর বলববন:
এিি েিয় শুরু হরন।

1.6.1

ধারা িলাকালীে
30 নমননে পবর, আপনাবের পপ্রারর বলববন:
দবিাে 1 জশণ করার িি্য আপিারির হারে আর 35 দিদিে আরছ।
60 নমননে পবর, আপনাবের পপ্রারর বলববন:
দবিাে 1 জশণ করার িি্য আপিারির হারে আর 5 দিদিে আরছ।
ঠিক 65 নমননে পবর, আপনাবের পপ্রারর বলববন:
উত্তর করা বন্ধ করর জপিদেল িাদিরয় রািুি।

1.6.2

শবভাে 1 এ পরীক্ষা পুশ্তিকা়ে রাকা শেদে্শ িাবলী

িীরে জেই দিরিদেদশকাগুদলর একটি অিুবাি জিওয়া হল যা আপিারির পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 1-এর শুরুরেই
পারবি।
65 মিমিট, 52 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)
এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি উত্তরপদ্রের শবভাে 1 খুিুন।
শেদে্শ িসমূহ
িীরে জিওয়া প্রদেটি অিুরনি বা অিুরনরির জিাড়ার পরর জবশ করয়কটি করর প্রশ্ন জিওয়া োকরব। প্রদেটি অিুরনি
বা অিুরনরির জিাড়ার পড়ার পরর, অিুরনি বা অিুরনিগুদলরে, এবং োরে জিওয়া ছদবরে (জযিি জেদবল বা গ্রাে)
যা বলা হরয়রছ বা যা দিদহে আরছ োর দিদত্তরে প্রদেটি প্ররশ্নর উত্তর করুি।
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1.6.3

শবভাে 1 পদর
সব নিক্ষার্থীবের উব্দেবি্য পপ্রারর বলববন:
আপদি জয পরীক্ষা পুদ্তিকার জয পৃষ্ঠায় কাি বন্ধ কররদছরলি জেিারি আপিার উত্তরপ্রেটি রািুি। আপিারির
পরীক্ষা পুদ্তিকা বন্ধ করর জেটি জের্কে রািুি।
নবরনতর িন্য, আপনার পপ্রারর বলববন:
এিি আিরা 10 দিদিরের িি্য একটি দবরদে জিরবা। অিুগ্রহ করর এই দিয়িকািুিগুদল িি দিরয় শুিুি:
▪ কারও োরে পরীক্ষার প্রশ্নগুদল দিরয় আরলােিা কররবি িা বা এই দবরদেরে বা পরীক্ষার েিয় অি্য জকািও
দবরদের েিয় জকািও প্রকাররর ববিু্যদেি দেিাইে ব্যবহার কররবি িা।
▪ আপিার যদি ঘরটি জছরড় যাওয়ার প্ররয়ািি হয় েরব জকবল দিধাদে দরে অঞ্চল, হলওরয় বা দবশ্রাি ঘরর জযরে
পাররি।
▪ স্ন্যাক্স এবং পািীয় শুধুিা্রে দিরিদিষ্ট এলাকায় অিুরিাদিে।
▪ অিুগ্রহ করর িরি রািরবি অি্য ঘরগুদলরে দশক্ষাে্থীরা হয়রো েিিও পরীক্ষা দিরন, কারিই হরল ঘুরর
জবড়ারবি িা।
আিরা আবার দঠক 10 দিদিরের িরধ্যই পরীক্ষা শুরু কররবা।
নবরনত পিি হওয়ার পবর, আপনার পপ্রারর বলববন:
আপিারির িায়োয় বেুি। যেক্ষণ িা আদি আপিারক এটি কররে বদল েেক্ষণ পরীক্ষার জকািও দবিাে
িুলরবি িা।

1.7

সাটি্শশিদকিে য্টেটদমন্ট
সব নিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হবয় পগবল, আপনাবের পপ্রারর বলববন:
আপিারা যিি আপিারির উত্তরপ্রে িিা দিরনি, েিি আপিারা েম্মে হরনি জয আপিারা জকারিা
পদরদ্থিদেরেই পরীক্ষার প্রশ্নপ্রে পরীক্ষার ঘর জেরক দিরয় যারবি িা, জেগুদল কাউরক জিরবি িা বা কাররার োরে
জেগুদল দিরয় জকারিািারব আরলােিা কররবি, যার িরধ্য ইরিল, জেক্সে জিরেি বা ইন্টাররিে ব্যবহার করর কো
োলাোদল করা অন্তিুদে ক্ত োকরলও োর িরধ্যই েীদিে িয়। েব দশক্ষাে্থীরা যারে পরীক্ষা দিরে এরে ি্যায়েঙ্গে
ও েিাি পরীক্ষার অদিজ্ঞো লাি করর োর িি্যই এই শেদেগুদল করা হরয়রছ। েি্তি SAT ্কেুল জে পরীক্ষাে্থীরির
িি্য উপলব্ধ SAT School Day Student Guide এবং অিলাইরি sat.org এ শেদেগুদল বািাি।
আপিারির উত্তরপ্রে জবর করর দিি দকন্তু পরীক্ষা পুদ্তিকা বন্ধই জররি দিি। আপিারির উত্তরপর্রের দপছি দিক
উরল্ট, Certification Statement (শংোপ্রে দববৃদে) দেল্ডটি জিিুি। িীরে োকা শেদোবলীর অিুরনিটি িারলা
করর পরড় দিরয় আপদি েেরাের জয বশলীরে জলরিি োরে বয়ািটির িকল করর দলিুি-ছাপার হরে বা জবদঁ করয়
দলিরল েলরব। োরপরর একটি িপ্তদর িদেরে আপিার পূণদে িাি স্বাক্ষর করুি। আপিার স্বাক্ষররর পারশ,
আিরকর োদরি বোি। েম্পন্ন করা হরল জিিুি।

নীদে আপনার উত্তরপদ্রের শপেদন রাকা সাটি্শ শিদকট দ্টেটদমদ্টের একটি অনুবাে দেওয়া হদয়দে। বয়ানটির
প্রশিশিশপ ইংদরজীদি দেওয়া আদে, এখাদন দেওয়া অনুবােটিদি নয়।
আদি দিদশ্চে হরয়দছ জয আদি উত্তরপর্রে োদলকাবদ্ধ ব্যদক্ত এবং SAT School Day Student Guide এর
িরধ্য ে্যাে শেদোবলী অিুেরণ করার প্রদেশ্রুদে দিদন।
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1.8

শবভাে 2: রিো এবং ভাষা পরীক্ষা
দবিাে 2 এর িি্য আিশদে েিয় হল 35শমশনট। যদি আপদি জকারিা অিুরিাদিে পরীক্ষা জকরন্দ্র পরীক্ষা জিি, োহরল
আপিার পরীক্ষার েিয় ও দবরদের েিয় আলািা হরে পারর। অিুগ্রহ করর আপিার জপ্রাক্টর জয জঘাণণাগুদল কররছি
ো িরিারযাে দিরয় শুিুি। অিুবাি করা দিরিদেশাবলী যা বলা হরয়রছ োর দিরে পরীক্ষা পুদ্তিকার অিুবাি করা
দিরিদেশাবলী প্রিরশদিে হয়।
যখন প্রবত্যবকই প্রস্তুত হবয় যাববন তখন আপনাবের পপ্রারর বলববন:
আিরা দবিাে 2, রেিা এবং িাণা পরীক্ষা দিরয় পরীক্ষা োদলরয় যাব। একবার আিরা শুরু করার পরর, দবিাে
2 এ কাি করার িি্য আপিার কারছ 35 দিদিে োকরব। আদি শুরু ও জশরণর েিয়গুদল জপা্টে কররবা, এবং
কিি আিারির অরধক
দে েিয় জপদররয়রছ এবং কিি আর 5 দিদিে বাদক আরছ োও বরল জিরবা।
আপিার উত্তরপর্রে দবিাে 2 িুঁিিু । আদি িা বলা পযন্ত
দে উত্তর জিওয়া শুরু কররবি িা। আপিারির উত্তরপ্রে
ও পরীক্ষা পুদ্তিকাটি েিািিারব জের্কের উপরর রািুি। অিুগ্রহ করর উত্তর পর্রের দবিাে 2-এই আপিার
উত্তরগুদল দলিুি এবং আপিারির উত্তরগুদল জযি প্রদেটি প্ররশ্নর েংদ্লিষ্ট েদঠক ্থিারিই বরে ো জিয়াল রািুি।
আদি েিয় জশরণর জঘাণণা করার আরেই আপিারির জশণ হরয় জেরল আপদি এই দবিারের উত্তরগুদল পরীক্ষা
কররে পাররি দকন্তু পরীক্ষা বই পুদ্তিকার অি্য জকারিা দবিারে যারবি িা।
এবার পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 2 িুরল। দিরিদেশগুদল পড়ু ি এবং উত্তর জিওয়া শুরু করুি।
পরয়ক্ষা শুরু করবত, আপনার প্ররর বলববন:
এিি েিয় শুরু হরন।

1.8.1

ধারা িলাকালীে
15 নমননে পবর, আপনাবের পপ্রারর বলববন:
দবিাে 2 জশণ করার িি্য আপিারির হারে আর 20 দিদিে আরছ।
30 নমননে পবর, আপনাবের পপ্রারর বলববন:
দবিাে 2 জশণ করার িি্য আপিারির হারে আর 5 দিদিে আরছ।
ঠিক 35 নমননে পবর, আপনাবের পপ্রারর বলববন:
উত্তর করা বন্ধ করর জপিদেল িাদিরয় রািুি।
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1.8.2

শবভাে 2 পরীক্ষা পুশ্তিকা়ে রাকা শেদে্শ িাবলী

দিরে জেই দিরিদেদশকাগুদলর একটি অিুবাি জিওয়া হল যা আপিারির পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 2-এর শুরুরেই
পারবি।
35 মিমিট, 44 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)
এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি আপনার উত্তরপদ্রের শবভাে 2 খুিুন।
শেদে্শ িসমূহ
দিরে োকা প্রদেটি অিুরনরির োরে জবশ দকছু েংি্যক প্রশ্ন আরছ। দকছু প্ররশ্নর িি্য, আপদি দবরবেিা কররবি জয
িাবপ্রকাশ আরও িারলািারব করার িি্য অিুরনিটিরক কীিারব েংরশাধি করা জযরে পারর। অি্যাি্য প্ররশ্নর িি্য,
আপদি দবরবেিা কররবি জয কীিারব বাক্য েঠি, ব্যবহার বা যদেদের্ণির িু ল েংরশাধি করার িি্য অিুরনিটিরক
দঠক করা জযরে পারর। জকারিা অিুরনরি বা প্ররশ্ন হয়রো এক বা একাদধক গ্রাদেক্স (জেদবল বা গ্রারের িে) োকরে
পারর জযগুদল আপিারক েংরশাধি ও েম্পািিা করার িি্য িদেরয় জিিরে হরব।
দকছু প্ররশ্ন আপিারক অিুরনরির জকারিা একটি আন্ডারলাইি করা অংরশ জযরে বলা হরব। অি্যাি্য প্রশ্নগুদলরে
আপিারক জকারিা অিুরনরির একটি দবরশণ ্থিারি জযরে বলা হরব বা পুররা অিুরনিটি দিরয় োিদগ্রকিারব িাবরে
বলা হরব।
প্রদেটি অিুরনি পড়ার পরর, প্রদেটি প্ররশ্নর িি্য জেই উত্তরটি জবরছ দিি জযটি অিুরনিটির জলিার িাি েবরেরক
কাযক
দে রিারব উন্নে কররব বা অিুরনিটি দলদিে ইংররদির েবরকি আিশদে প্রোেঙ্গে করর েু লরব। অরিক প্ররশ্নর
িরধ্য একটি “NO CHANGE” ("জিা জেঞ্জ") দবকল্প অন্তিুদে ক্ত ররয়রছ। যদি আপদি িরি কররি জয অিুরনরির জেই
অংশটি জযরকি আরছ জেরকি জররি দিরলই দঠক হরব োহরল জেই দবকল্পটিই জবরছ দিি।

1.8.3

শবভাে 2 পদর
সব নিক্ষার্থীবের উব্দেবি্য পপ্রারর বলববন:
আপদি জয পরীক্ষা পুদ্তিকার জয পৃষ্ঠায় কাি বন্ধ কররদছরলি জেিারি আপিার উত্তরপ্রেটি রািুি। আপিারির
পরীক্ষা পুদ্তিকা বন্ধ করর জেটি জের্কে রািুি।

1.9

শবভাে 3: েশণি পরীক্ষা - যকােও ক্যালকুদলটর যেই
দবিাে -3 এর িি্য আিশদে েিয় হল 25 শমশনট, োরে দবিারের জশরণ 5-শমশনদটর একটি শবরশি পারবি। যদি আপদি
জকারিা অিুরিাদিে পরীক্ষা জকরন্দ্র পরীক্ষা জিি, োহরল আপিার পরীক্ষার েিয় ও দবরদের েিয় আলািা হরে পারর।
অিুগ্রহ করর আপিার জপ্রাক্টর জয জঘাণণাগুদল কররছি ো িরিারযাে দিরয় শুিুি। অিুবাি করা দিরিদেশাবলী যা বলা
হরয়রছ োর দিরে পরীক্ষা পুদ্তিকার অিুবাি করা দিরিদেশাবলী প্রিরশদিে হয়।
যখন প্রবত্যবকই প্রস্তুত হবয় যাববন তখন আপনাবের পপ্রারর বলববন:
আিরা দবিাে 3, ক্যালকু রলের ছাড়াই েদণে পরীক্ষা দিরয় পরীক্ষা োদলরয় যাব। একবার আিরা শুরু করার
পরর, দবিাে 3 এ কাি করার িি্য আপিার কারছ 25 দিদিে োকরব। দবিােটি জশণ হওয়ার পরর আিরা
একটি েংদক্ষপ্ত দবরদে জিব। আদি শুরু ও জশরণর েিয়গুদল জপা্টে কররবা, এবং কিি আিারির অরধক
দে েিয়
জপদররয়রছ এবং কিি আর 5 দিদিে বাদক আরছ োও বরল জিরবা।
আপনার পপ্রারর বলববন:
আপিার উত্তরপর্রে দবিাে 3 িুঁিিু । আদি িা বলা পযন্ত
দে উত্তর জিওয়া শুরু কররবি িা। আপিারির উত্তরপ্রে
ও পরীক্ষা পুদ্তিকাটি েিািিারব জের্কের উপরর রািুি। অিুগ্রহ করর উত্তর পর্রের দবিাে 3-এই আপিার
উত্তরগুদল দলিুি এবং আপিারির উত্তরগুদল জযি প্রদেটি প্ররশ্নর েংদ্লিষ্ট েদঠক ্থিারিই বরে ো জিয়াল রািুি।
জবদশরিাে প্রশ্নই উত্তর জবরছ জিওয়ার প্রশ্ন েরব জশণ করয়কটি প্রশ্ন হল “Student-Produced Responses
(দশক্ষাে্থীর জিওয়া উত্তর)।” এই প্রশ্নগুদলর উত্তর জিওয়ার দিরিদেশগুদল আপিার পরীক্ষা পুদ্তিকায় জিওয়া আরছ।
আপিার উত্তর জলিার িি্য কিরিাই 4টির জেরক জবদশ ঘর লােরব িা, যদিও দকছু উত্তরর 4 টি ঘরও লােরব
িা।
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তারপবর আপনাবের পপ্রারর বলববন:
যদিও এটি েদণরের দবিাে, োহরলও আপদি পরীক্ষার এই অংরশ ক্যালকু রলের ব্যবহার কররে পাররবি িা।
আপদি েুদবধা দহোরব 4-োংশি ক্যালকু রলের ব্যবহার কররে অিুরিাদিে িা হরল িয়া করর আপিার
ক্যালকু রলেরটি আপিার জের্কের িীরে রািুি।
আদি েিয় জশরণর জঘাণণা করার আরেই আপিারির জশণ হরয় জেরল আপদি এই দবিারের উত্তরগুদল পরীক্ষা
কররে পাররি দকন্তু অি্য জকারিা দবিারে যারবি িা।
এবার পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 3 িুরল। দিরিদেশগুদল পড়ু ি এবং উত্তর জিওয়া শুরু করুি।
পরয়ক্ষা শুরু করবত, আপনার প্ররর বলববন:
এিি েিয় শুরু হরন।

1.9.1

ধারা িলাকালীে
10 নমননে পবর, আপনাবের পপ্রারর বলববন:
দবিাে 3 জশণ করার িি্য আপিারির হারে আর 15 দিদিে আরছ।
20 নমননে পবর, আপনাবের পপ্রারর বলববন:
দবিাে 3 জশণ করার িি্য আপিারির হারে আর 5 দিদিে আরছ।
ঠিক 25 নমননে পবর, আপনাবের পপ্রারর বলববন:
উত্তর করা বন্ধ করর জপিদেল িাদিরয় রািুি।
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1.9.2

শবভাে 3, পরীক্ষা পুশ্তিকা়ে রাকা শেদে্শ িাবলী

দিরে জেই দিরিদেদশকাগুদলর একটি অিুবাি জিওয়া হল যা আপিারির পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 3-এর শুরুরেই
পারবি।
25 মিমিট, 20 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)
এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি আপনার উত্তরপদ্রের শবভাে 3 খুিুন।
শেদে্শ িসমূহ
প্রদশ্নর 1-15 জন্য, প্রদেটি েিে্যা েিাধাি করুি, প্রিত্ত পছন্দ জেরক েরবাদে ত্তি উত্তরটি েয়ি করুি এবং আপিার
উত্তরপর্রে েম্পরকদিে বুদ্বুি পূরণ করুি। প্রদশ্নর 16-20 জন্য, েিে্যাটি েিাধাি করুি এবং উত্তর প্রেরক দগ্ররে
আপিার উত্তর দিি। দগ্ররে কীিারব আপিার উত্তর দলিরে হরব জে েম্পরকদে িয়া করর প্রশ্ন 16 এর আরে
দিকদিরিদেশগুদল জিিুি। আপদি রাে কাি করার িি্য আপিার পরীক্ষা পুদ্তিকার জয জকারিা েঁকা িায়ো ব্যবহার
কররে পাররি।
দ্রষ্টব্য
1.

ক্যালকু রলেররর ব্যবহার অিুরিাদিে নয়।

2.

েব েলরাদশ এবং োদণদেক রাদশিালাগুদল প্রকৃ ে েংি্যা যদি িা অি্য দকছু ইদঙ্গে করা োরক।

3.

পরীক্ষায় জিওয়া ছদবগুদল জ্কেল জিরপ আঁকা হরয়রছ যদি িা অি্যদকছু ইদঙ্গে করা োরক।

4.

অি্য দকছু ইদঙ্গে করা িা োকরল েব ছদবগুদল েিেরল ররয়রছ।

5.

অি্য দকছু ইদঙ্গে িা করা হরল জকারিা প্রিত্ত োংশারির জোরিি f হল েব প্রকৃ ে েংি্যার জেে x যার িি্য f(x)
একটি প্রকৃ ে েংি্যা।

যরিাদরন্স
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জকারিা বৃরত্তর োরপর দেগ্রীর েংি্যা হল 360।
জকারিা বৃরত্ত োরপর জরদেয়ারির েংি্যা হল 2π।
জকারিা দ্রেিু রির দেিটি জকারণর েিষ্টি হল 180।
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শেদে্শ িসমূহ
প্রদশ্নর 16-20 জন্য, েিে্যাটি েিাধাি করুি এবং উত্তর প্রেরক দগ্ররে আপিার উত্তর
দিি।
1.

প্ররয়ািিীয় িা হরলও, আপদি যারে দিিুদে লিারব আপিার জোলগুদল িরাে কররে
পাররি জেিি্য ্তিম্ভগুদলর উপররর বাক্সগুদলরে আপিার উত্তর দলরি জিওয়া
িারলা। দকন্তু শুধু জোলগুদল েদঠকিারব িরাে হরল েরবই আপদি িম্বর পারবি।

2.

জকারিা ্তিরম্ভ একটির জেরক জবদশ জোল দেদ্ণিে কররবি িা।

3.

জকারিা প্ররশ্নরই ঋণাত্মক উত্তর আেরব িা।

4.

দকছু েিে্যার একাদধক েদঠক উত্তর োকরে পারর। এইরকি জক্ষর্রে দগ্ররে শুধু
একটি উত্তর বোি।

5.

3½ এর িরো শমশ্র সংখ্যালশি অবশ্যই 3.5 বা 7/2 দহোরব দগ্রে করা উদেে।
(যদি

/

.

.

.

.

7
উত্তর: 12
িাক্সগুবলরে
উত্তর
বলখুন।

উত্তর: 2.5

ভগ্নাংকের
লাইন

দেবমক
বিন্দু

ফল
কলখা
ব্রিড।

2
3 শ্রিদে যলখার স্বীকৃি উপা়েগুশল হল:

দগ্ররে প্ররবশ করারিা হরয়রছ, এটি 31/2 দহোরব ব্যাি্যা করা হরব,

3½ দহোরব িয়)
6.

েিশমক উত্তর: দগ্ররের েু লিায় আপদি যদি আরও জবদশ েংি্যার িশদিক উত্তর
পাি েরব এটি জোলাকার বা কাো হরে পারর েরব এটি অবশ্যই পুররা দগ্রেটি পূরণ
কররব।

উত্তর: 201- উভ়ে 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।

1.9.3

শবভাে 3 পদর
সব নিক্ষার্থীবের উব্দেবি্য পপ্রারর বলববন:
আপদি জয পরীক্ষা পুদ্তিকার জয পৃষ্ঠায় কাি বন্ধ কররদছরলি জেিারি আপিার উত্তরপ্রেটি রািুি। আপিারির
পরীক্ষা পুদ্তিকা বন্ধ করর জেটি জের্কে রািুি।
নবরনতর িন্য, আপনার পপ্রারর বলববন:
এিি আিরা িি্য একটি দবরদে জিরবা। দবরদের িি্য, যদি আপিারা িাওয়ার দকছু এরি োরকি, োহরল জেটি
শুধুিা্রে িরিািীে ্থিারিই জিরে পাররবি। আরের িে, আপিার যদি ঘরটি জছরড় যাওয়ার প্ররয়ািি হয়, দিরিদিষ্ট
অঞ্চল, হলওরয় বা দবশ্রাি ঘর ছাড়া অি্য জকাোও যারবি িা। হলওরয়রে কো বলরবি িা, কাররা োরে পরীক্ষার
প্রশ্ন দিরয় আরলােিা কররবি িা বা দবরদের েিয় জকারিা ধররির ইরলকট্রদিক দেিাইে অ্যারক্সে কররবি িা।
আিরা আবার দঠক 5 দিদিরের িরধ্যই পরীক্ষা শুরু কররবা।
নবরনত পিি হওয়ার পবর, আপনার পপ্রারর বলববন:
আপিারির িায়োয় বেুি। যেক্ষণ িা আদি আপিারক এটি কররে বদল েেক্ষণ পরীক্ষার জকািও দবিাে
িুলরবি িা।
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1.10

শবভাে 4: েশণি পরীক্ষা - ক্যালকুদলটর
দবিাে 4 এর িি্য আিশদে েিয় হল 55শমশনট। যদি আপদি জকারিা অিুরিাদিে পরীক্ষা জকরন্দ্র পরীক্ষা জিি, োহরল
আপিার পরীক্ষার েিয় ও দবরদের েিয় আলািা হরে পারর। অিুগ্রহ করর আপিার জপ্রাক্টর জয জঘাণণাগুদল কররছি
ো িরিারযাে দিরয় শুিুি। অিুবাি করা দিরিদেশাবলী যা বলা হরয়রছ োর দিরে পরীক্ষা পুদ্তিকার অিুবাি করা
দিরিদেশাবলী প্রিরশদিে হয়।
নিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হবয় পগবল, আপনাবের পপ্রারর বলববন:
আিরা দবিাে 4, ক্যালকু রলের েহ েদণে পরীক্ষা দিরয় পরীক্ষা োদলরয় যাব। একবার আিরা শুরু করার পরর,
দবিাে 4 কাি করার িি্য আপিার কারছ 55 দিদিে োকরব। আদি শুরু ও জশরণর েিয়গুদল জপা্টে কররবা,
এবং কিি আিারির অরধক
দে েিয় জপদররয়রছ এবং কিি আর 5 দিদিে বাদক আরছ োও বরল জিরবা।
আপনার পপ্রারর বলববন:
আপদি এই দবিারের িি্য ক্যালকু রলের ব্যবহার কররে পাররি। আপিার যদি ক্যালকু রলের োরক েরব িয়া
করর জকািও কিার েদররয় জেলুি এবং এিিই আপিার জের্কে ক্যালকু রলেরটি রািুি। পরীক্ষার েিয়
ক্যালকু রলেরটি আপিার জের্কের িীরে জিরেরে রািুি।
এিিদক আপদি এই দবিারের িি্য ক্যালকু রলের ব্যবহার কররে পাররলও, েব প্রশ্নগুদল ক্যালকু রলের ছাড়াই
উত্তর করা জযরে পারর। যদি আপদি ক্যালকু রলের ব্যবহার কররি োহরল এই দিরিদেশগুদল অিুেরণ করুি:
▪ আপিার ক্যালকু রলেরটি জের্কের উপরর রািুি বা এটি হারে ধরর োকু ি যারে অি্য দশক্ষাে্থীরা আপিার কাি
জিিরে িা পায়।
▪ আপিার ক্যালকু রলের কাউরক জিিারবি িা বা বিলাবিদল কররবি িা।
▪ আপিার যদি ব্যাকআপ ক্যালকু রলের বা ব্যাোদর োরক েরব এগুদল আপিার জের্কের িীরে জিরেরে রািুি।
▪ যদি আপিার ক্যালকু রলের িারাপ হরয় যায় এবং আপিার অদেদরক্ত ব্যাোরী বা ক্যালকু রলের জেরক োরক,
োহরল হাে েু লুি। আদি আপিারির োহায্য কররে আেরবা। আপিার যদি ব্যাকআপ িা োরক েরব পরীক্ষা
োদলরয় যাি এবং যোোধ্য জেষ্টা করুি।
আপিার উত্তরপর্রে দবিাে 4 িুঁিিু । আদি িা বলা পযন্ত
দে উত্তর জিওয়া শুরু কররবি িা। আপিারির উত্তরপ্রে
ও পরীক্ষা পুদ্তিকাটি েিািিারব জের্কের উপরর রািুি। অিুগ্রহ করর উত্তর পর্রের দবিাে 4-এই আপিার
উত্তরগুদল দলিুি এবং আপিারির উত্তরগুদল জযি প্রদেটি প্ররশ্নর েংদ্লিষ্ট েদঠক ্থিারিই বরে ো জিয়াল রািুি।
জবদশরিাে প্রশ্ন বহু দিবাদে েিী ধররির, েরব জশণ করয়কটি প্রশ্ন ''Student-Produced Responses''
(''দশক্ষাে্থী-উৎপাদিে প্রদেদক্রয়া'') আরের দবিারে জযরকিিারব করররছি এই দবিারেও জেগুদল জেিারবই পূরণ
করুি।
আপনার পপ্রারর বলববন:
আদি েিয় জশরণর জঘাণণা করার আরেই আপিারির জশণ হরয় জেরল আপদি এই দবিারের উত্তরগুদল পরীক্ষা
কররে পাররি দকন্তু পরীক্ষা পুদ্তিকা বা উত্তরপর্রের অি্য জকারিা দবিারে যারবি িা।
এিি, আপিার পরীক্ষার বইটি দবিাে 4 এ িুলুি।দিকদিরিদেশগুদল পড়ু ি এবং কাি শুরু করুি।
পরয়ক্ষা শুরু করবত, আপনার প্ররর বলববন:
এিি েিয় শুরু হরন।

1.10.1

ধারা িলাকালীে
25 নমননে পবর, আপনাবের পপ্রারর বলববন:
দবিাে 4 জশণ করার িি্য আপিারির হারে আর 30 দিদিে আরছ।
50 নমননে পবর, আপনাবের পপ্রারর বলববন:
দবিাে 4 জশণ করার িি্য আপিারির হারে আর 5 দিদিে আরছ।
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ঠিক 55 নমননে পবর, আপনাবের পপ্রারর বলববন:
উত্তর করা বন্ধ করর জপিদেল িাদিরয় রািুি।
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1.10.2

শবভাে 4 পরীক্ষা পুশ্তিকা়ে রাকা শেদে্শ িাবলী

দিরে জেই দিরিদেদশকাগুদলর একটি অিুবাি জিওয়া হল যা আপিারির পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 4-এর শুরুরেই
পারবি।
55 মিমিট, 38 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)
এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি আপনার উত্তরপদ্রের শবভাে 4 খুিুন।
শেদে্শ িসমূহ
প্রদশ্নর 1-30 জন্য, প্রদেটি েিে্যা েিাধাি করুি, প্রিত্ত পছন্দ জেরক েরবাদে ত্তি উত্তরটি েয়ি করুি এবং আপিার
উত্তরপর্রে েম্পরকদিে বুদ্বুি পূরণ করুি। প্রদশ্নর 31-38 জন্য, েিে্যাটি েিাধাি করুি এবং উত্তর প্রেরক দগ্ররে
আপিার উত্তর দিি। দগ্ররে কীিারব আপিার উত্তর দলিরে হরব জে েম্পরকদে িয়া করর প্রশ্ন 31 এর আরে
দিকদিরিদেশগুদল জিিুি। আপদি রাে কাি করার িি্য আপিার পরীক্ষা পুদ্তিকার জয জকারিা েঁকা িায়ো ব্যবহার
কররে পাররি।
দ্রষ্টব্য
1.

ক্যালকু রলেররর ব্যবহার অনুদমাশেি।

2.

েব েলরাদশ এবং োদণদেক রাদশিালাগুদল প্রকৃ ে েংি্যা যদি িা অি্য দকছু ইদঙ্গে করা োরক।

3.

পরীক্ষায় জিওয়া ছদবগুদল জ্কেল জিরপ আঁকা হরয়রছ যদি িা অি্যদকছু ইদঙ্গে করা োরক।

4.

অি্য দকছু ইদঙ্গে করা িা োকরল েব ছদবগুদল েিেরল ররয়রছ।

5.

অি্য দকছু ইদঙ্গে িা করা হরল জকারিা প্রিত্ত োংশারির জোরিি f হল েব প্রকৃ ে েংি্যার জেে x যার িি্য f(x)
একটি প্রকৃ ে েংি্যা।

যরিাদরন্স
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দবরশণ েিরকাণী দ্রেিু িেিূহ
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জকারিা বৃরত্তর োরপর দেগ্রীর েংি্যা হল 360।
জকারিা বৃরত্ত োরপর জরদেয়ারির েংি্যা হল 2π।
জকারিা দ্রেিু রির দেিটি জকারণর েিষ্টি হল 180।
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শেদে্শ িসমূহ
প্রদশ্নর 31-38 জন্য, েিে্যাটি েিাধাি করুি এবং উত্তর প্রেরক দগ্ররে আপিার উত্তর
দিি।
1.

প্ররয়ািিীয় িা হরলও, আপদি যারে দিিুদে লিারব আপিার জোলগুদল িরাে কররে
পাররি জেিি্য ্তিম্ভগুদলর উপররর বাক্সগুদলরে আপিার উত্তর দলরি জিওয়া
িারলা। দকন্তু শুধু জোলগুদল েদঠকিারব িরাে হরল েরবই আপদি িম্বর পারবি।

2.

জকারিা ্তিরম্ভ একটির জেরক জবদশ জোল দেদ্ণিে কররবি িা।

3.

জকারিা প্ররশ্নরই ঋণাত্মক উত্তর আেরব িা।

4.

দকছু েিে্যার একাদধক েদঠক উত্তর োকরে পারর। এইরকি জক্ষর্রে দগ্ররে শুধু
একটি উত্তর বোি।

5.

3½ এর িরো শমশ্র সংখ্যালশি অবশ্যই 3.5 বা 7/2 দহোরব দগ্রে করা উদেে।
(যদি

/

.

.

.

.

7
উত্তর: 12

উত্তর: 2.5

িাক্সগুবলরে
উত্তর
বলখুন।

ভগ্নাংকের
লাইন

দেবমক
বিন্দু

ফল
কলখা
ব্রিড।

2
3 শ্রিদে যলখার স্বীকৃি উপা়েগুশল হল:

দগ্ররে প্ররবশ করারিা হরয়রছ, এটি 31/2 দহোরব ব্যাি্যা করা হরব,

3½ দহোরব িয়)
6.

েিশমক উত্তর: দগ্ররের েু লিায় আপদি যদি আরও জবদশ েংি্যার িশদিক উত্তর
পাি েরব এটি জোলাকার বা কাো হরে পারর েরব এটি অবশ্যই পুররা দগ্রেটি পূরণ
কররব।

উত্তর: 201- উভ়ে 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।

1.10.3

শবভাে 4 পদর
সব নিক্ষার্থীবের উব্দেবি্য পপ্রারর বলববন:
আপিার উত্তরপ্রে বন্ধ করর দিি যারে পৃষ্ঠা 1 উপরর োরক। আপিার পরীক্ষার বইটি বন্ধ করুি।
এখন আপনাবের পপ্রারর বলববন:
আদি আপিারির পরীক্ষার দিদিেপ্রেগুদল েংগ্রহ করার আরে অিুগ্রহ করর আপিারির উত্তরপ্রে উরল্ট রািুি
(বড় ব্লরকর উত্তরপ্রে ব্যবহার কররল পৃষ্ঠা 16-জে েরল যাি) এবং জিরি দিি জয আপিারা দেল্ড A-জে Form
Code (েিদে জকাে) পূরণ করররছি দকিা। আপিার পরীক্ষাটি জ্কোর করার িি্য এই Form Code (েিদে জকাে)
প্ররয়ািিীয়।
আপদি দেল্ড B ও D েম্পূণদে করররছি দকিা জিরি দিি। যদি আপিারির জকারিা দেল্ড েম্পূণদে করায় োহায্য
লারে োহরল হাে েু লুি।
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2

পরীক্ষার পদর
আপনার পপ্রারর বলববন:
অদিিন্দি, আপিারির পরীক্ষা জশণ হরয়রছ।
এবার এই গুরুত্বপূণদে েে্যটি শুিুি। আপদি েরল যাওয়ার আরে আপিার জ্কোর বাদেল কররে োইরল, আিার
Request to Cancel Test Scores (কারছ পরীক্ষার জ্কোর বাদেল করার) িি্য একটি অিুররারধর িি্য
বলুি, জযটি আপিারক অবশ্যই পূরণ কররে হরব এবং আপদি রুি জছরড় যাওয়ার আরে আিার কারছ দেরর
আেরবি। আপিার জ্কোরগুদল বাদেল করার িি্য, আপিারক অবশ্যই দলদিেিারব College Board-জক
িািারে হরব যদি ই্টোিদে োইি যা জকারিা িরেই আি জেরক েপ্তারহর েেু েদে দিরির রাে 11:59 ই্টোিদে েিরয়র
পরর িা হয়। আপদি অিলাইরি sat.org-এও েিটি
দে িুঁরি জপরে পাররি।
আপিারির বাদেলকরণ অিুররাধটি রারের িরধ্য োকরযারে বা ে্যারক্স পাঠাি। ইরিল করর বা জোি করলর
িাধ্যরি আপদি আপিার জ্কোর বাদেল কররে পাররবি িা।
আদি এিি এরে আপিার কাছ জেরক অি্য জকািও পরীক্ষার োিগ্রী েংগ্রহ করব। িয়া করর আপিার উত্তরপ্রেটি
ধরর রািুি।

2.1

উত্তরপত্র সং্রিহ
আপনার পপ্রারর বলববন:
যদি আপদি এিিও আপিার উত্তর দশেটি পূররণর িি্য েবদদে িম্ন েে্য জপরয় োরকি েরব জকািও িেু ি জ্কোর
দররপারেদে র অিুররাধগুদল যা আপদি দেল্ড 15 এ কররে োি, জযিারি আপদি কররে পাররি জকাি করলি বা
্কেলারদশপ জপ্রাগ্রাি আপিার জ্কোর পারব ো জবরছ দিরে পাররি, োহরল উত্তরপর্রের পৃষ্ঠা 2 (বা বড় ব্লরকর
উত্তরপর্রের পৃষ্ঠা িুলুি)। আপিার এিি করা জ্কোর দররপারেদে র অিুররাধগুদল দিিরোয় োকরব। শান্ত হরয় বেুি
এবং আদি অি্য দশক্ষাে্থীরির িা ছাড়া অবদধ উত্তরপর্রে দকছু দলিরবি িা। করয়ক দিদিরের িরধ্যই আদি
আপিারক আপিার উত্তরপ্রে েম্পূণদে কররে োহায্য কররবা।
আপদি যদি ইদেিরধ্যই েি্তি ব্যদক্তেে, পরীক্ষা েংক্রান্ত িয় এিি েে্য পূরণ করর োরকি োহরল আপিার
উেরপ্রেটি আপিার জেরক্সর জের্কে জররি দিি।

2.2

উত্তরপত্র সম্পূণ্শ করা
যদি আপিারা আপিারির উত্তরপর্রের ব্যদক্তেে েে্য েম্পূণদে করর োরকি, োহরল আপিারির উত্তরপ্রে বন্ধ রািুি।
আপিার প্রক্টর আপিার উত্তরপ্রেটি েংগ্রহ কররবি। অি্যোয় যেক্ষণ িা অি্য দশক্ষাে্থীরির ছাড়া হরন েেক্ষণ শান্ত
হরয় বেুি।
সব নিক্ষার্থীবের উব্দেবি্য পপ্রারর বলববন:
আদি আপিারিররক দিরিদেশগুদল পরড় জশািারিার োরে োরে Student Answer Sheet Instructions
(দশক্ষাে্থীরির উত্তরপর্রের দিরিদেদশকাগুদল) অিুেরণ কররে োকু ি।
নফল্ড 10-14-এর িন্য আপনাবের পপ্রারর বলববন:
পৃষ্ঠা েংি্যা 2 ওল্টাি, এবং আপিার উত্তরপর্রের দেল্ড 10 জেরক 13 জে আপিার দঠকািা দলিুি। এই দেল্ডগুদল
ববকদল্পক দকন্তু এগুদলরক িরার েুপাদরশ করা হল। দেল্ড 14 বাি রািুি। আপিার জকারিা প্রশ্ন োকরল হাে
েু লুি। েম্পন্ন করা হরল জিিুি।
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নফল্ড 15-র িন্য আপনাবের পপ্রারর বলববন:
আপিার উত্তরপর্রের পৃষ্ঠা 2 জে, দেল্ড 15 েন্ধাি করুি। যিি আপদি SAT School Day-এর অঙ্গ দহোরব
SAT জিি, েিি আপদি দবিািূরল্য 4টি করলি বা ্কেলারদশপ জপ্রাগ্রারির কারছ আপিার জ্কোর পাঠারে পাররি।
আপদি যদি এই ঐদনক দবিােটি েম্পূণদে কররি েরব আপিার জ্কোরগুদল দবিা িূরল্য জপ্ররণ করা হরব। আপদি
স্বল্প িূরল্য পরর জ্কোরও জপ্ররণ কররে পাররি। করলি ও দবশ্বদবি্যালয়গুদল েবি
দে াই দশক্ষাে্থীরির কাছ জেরক জ্কোর
পাওয়ার িি্য উন্মুি হরয় োরক, এিিদক আপদি আরবিি কররে প্রস্তুে িা হরলও।
আপিার Student Answer Sheet Instructions (দশক্ষাে্থী উত্তরপর্রের দিরিদেদশকা বুকরলে) জেরক Score
Reporting Code List (জ্কোর দররপাটিদে ং জকাে দল্টে)-টি জবর করুি। আপদি জয 4 েংি্যার ্কেুরল বা ্কেলারদশপ
জপ্রাগ্রারির কারছ আপিার জ্কোর পাঠারে োি এই োদলকাটি জেরক জেগুদলর অর্কের েংি্যাটি ব্যবহার করুি।
U.S. করলি ও দবশ্বদবি্যালয়গুদল জ্টেরের অক্ষররর ক্রিািুোরর োদলকািু ক্ত করা হরয়রছ। U.S. অঞ্চলিু ক্ত
প্রদেষ্ঠািগুদল োর পরর আরে, এবং োরও পরর আরে আন্তিদোদেক প্রদেষ্ঠািগুদল। এই পুদ্তিকার জশণ
োদলকাটিরক অক্ষররর ক্রিািুোরর জ্টেে বা জিরশর দ্বারা োদলকািু ক্ত ্কেলারদশপ জপ্রাগ্রািগুদল জিিায়।
আপদি জয জয িায়োয় জ্কোর পাঠারে োি োর প্রদেটি িায়োর িি্য, বাক্সগুদলরক 4টি েংি্যা দলিুি ও েংদ্লিষ্ট
জোলগুদল িরাে করুি। আপিার জকারিা প্রশ্ন োকরল আিারক িািাি।
েম্পন্ন করা হরল জিিুি।
এখন আপনাবের পপ্রারর বলববন:
যদি আপিারির উত্তরপর্রে জিওয়ার িে আর জকারিা েে্য িা োরকি, োহরল Student Answer Sheet
Instructions (দশক্ষাে্থী উত্তরপর্রের দিরিদেদশকা বুকরলে) ও আপিারির উত্তরপ্রে বন্ধ করর দিি, এবং
উত্তরপ্রেটি জোিা করর জের্কে রািুি।
েশে আপশন আপনার উত্তরপদ্রে শিল্ড16–39 পূরে কদর রাদকন, িাহদি উত্তরপ্রে সংগ্রহ-দি েদি োন এবং
েিক্ষে না আপনার দপ্রারর অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরদক পরবি্থী শ্ক্রিপ্টলশি পদে দিানাদনন, িিক্ষে অবশি অদপক্ষা
করুন।
কবক্ষ উপন্থিত বানক নিক্ষার্থীবেরবক আপনাবের পপ্রারর বলববন:
আদি অি্যাি্য দশক্ষাে্থীরিররক বাদক উত্তরপ্রে েম্পূণদে করা শুরু কররে োহায্য কররবা, এবং োর িরধ্য যারির
হরয় যারব োরিররক জছরড়ও জিরবা।
নফল্ড 16-র িন্য আপনাবের পপ্রারর বলববন:
পৃষ্ঠা 3-এ ওল্টাি। দেল্ড 16 পূরণ কররে আপিার পুদ্তিকায় োকা দিরিদেশ অিুেরণ করুি এবং আপদি দিবাদে েি
কররে োি দকিা ো দিরিদেশ করুি। আপিারির জকারিা প্রশ্ন োকরল হাে েু লুি।
নফল্ড 17-র িন্য আপনাবের পপ্রারর বলববন:
আপিারা যদি জ্কোর অিলাইরি উপলি্য হওয়ার পর জেরক জ্কোর বা অি্যাি্য দবণরয় ইরিল িারেত্ College
Board-এর কাছ জেরক েে্য জপরে োি, োহরল আপিারির ইরিল দঠকািা দলরি দেল্ড 17-জে েংদ্লিষ্ট জোলগুদল
িরাে করুি। আপদি যদি একটি বড় িু্রিরণর উত্তরপ্রে ব্যবহার কররি েরব এটি 6 পৃষ্ঠায় ররয়রছ। দেরল্ডর
একিি উপরর দলরি দিি জয এটি আপিারির দিিস্ব িা বাবা-িা বা অদিিাবরকর ইরিল দঠকািা। যদি আপদি
আপিার দিরির ইরিল দঠকািা দিরয় োরকি এবং দেল্ড 16 এ ্টেু রেন্ট োেদে োরিদিে (Student Search
Service) জবরছ জিি, োহরল আপদি করলরির পাঠারিা েে্যগুদলও আপিার ইরিল দঠকািায় জপরে পাররি।
নফল্ড 18-এর সমস্ত নিক্ষার্থীবের িন্য আপনাবের পপ্রারর বলববন:
দেল্ড 18-এ আপিারির U.S. জিাবাইল িম্বর োওয়া হরব। শুধু U.S. জিাবাইল িম্বরগুদলই স্বীকার করা হরব।
এই দেল্ডটি হল ঐদনক। যদি আপিারা উত্তরপর্রে িুদ্রিে শেদোবলীরে েম্মে হরয় োরকি োহরল আপিারির
জোি িম্বর দলিুি। অিুগ্রহ করর েম্পন্ন হরয় জেরল িারলা করর জিিুি।
যখন প্রবত্যবকই প্রস্তুত হবয় যাববন তখন আপনাবের পপ্রারর বলববন:
এিি আিরা পরীক্ষা দবণয়ক িয় এিি বাদক প্রশ্নগুদল েম্পূণদে কররবা, যারে আপিার, আপিার দশক্ষােে
জপ্রক্ষাপে, অদিজ্ঞো, কাযক
দে লাপ ও আগ্রহ েম্পরকদে আরও েে্য িািরে োওয়া হরব।
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আপিারা আপিারির Student Answer Sheet Instructions (দশক্ষাে্থী উত্তরপর্রের দিরিদেদশকা
বুকরলেটি)-জে এই ঐদনক েে্যপ্রিারির েুদবধাগুদলর দবণরয় পড়রে পাররি। আপিার পরক্ষ জিরি রািা
গুরুত্বপূণদে জয College Board এই েে্য ব্যবহার কররে ও েরবণণার িে অদেদরক্ত ব্যবহাররর িি্য এগুদল
অি্যরিররক দিরে পাররব।
এই দেল্ডগুদল ঐদনক। যদি আপিার বাবা-িা অেবা অদিিাবক আপিারক বরল োরকি জয আপিার আর
জকারিা ঐদনক বা জস্বনািূলক েে্য পূরণ করার িরকার জিই, োহরল আিরা যিি এই কািটি কররবা েিি
শান্ত হরয় বেুি। আপিার বাবা-িা অেবা অদিিাবরকর বারণ করা এিি জকারিা েে্য দেরল্ড পূরণ কররবি িা।
এই দেল্ডগুদল কীিারব েম্পূণদে কররে হরব োর দিরিদেশ আপিারির Student Answer Sheet Instructions
(দশক্ষাে্থী উত্তরপর্রের দিরিদেদশকা পুদ্তিকাটি)-জে পৃষ্ঠা 2 জেরক জিওয়া আরছ। 19 জেরক 22 েম্পূণদে কররে
দিরিদেশাবলী অিুেরণ করুি। োরপরর দেল্ড 23 জেরক 39 অবদধ েম্পূণদে কররে আপিারির উত্তরপর্রের দপছরির
পৃষ্ঠার দিেরর (বা বড় িু্রিণ উত্তরপর্রের পৃষ্ঠা 8-এ) জিিুি। আপিার জকারিা প্রশ্ন োকরল হাে েু লুি।
আপিার জশণ হরয় জেরল আপিার Student Answer Sheet Instructions (দশক্ষাে্থী উত্তরপর্রের
দিরিদেদশকা বুকরলেটি) বন্ধ করর জেটিরক জের্কের উপরর আপিারির উত্তরপর্রের পারশ রািুি। আপিার জের্কে
আপিারির উত্তরপ্রেটি উপররর দিরক িুি করর রািুি। অিুগ্রহ করর অি্যরা জশণ িা করা পযন্ত
দে শান্ত হরয় অরপক্ষা
করুি।

2.3

শিক্ষার্থীদের ছাড়ার আদে
সব উপকরণ সংগ্রহ করার পবর, আপনাবের পপ্রারর বলববন:
িরি রািরবি জয আপিারা জকারিা পদরদ্থিদেরেই পরীক্ষার প্রশ্নগুদল পরীক্ষার ঘর জেরক দিরয় যারবি িা, জেগুদল
কাউরক জিরবি িা বা কাররার োরে জেগুদল দিরয় জকারিািারব আরলােিা কররবি, যার িরধ্য ইরিল, জেক্সে
জিরেি বা ইন্টাররিে ব্যবহার করর কো োলাোদল করা অন্তিুদে ক্ত।
আপনাবের পপ্রারর এর পনরণাম নিক্ষার্থীবেরবক মবন কনরবয় পেববন:
আদি জযিি পরীক্ষার শুরুরে বরলদছলাি, যদি জকািও ব্যদক্ত পরীক্ষার েুরক্ষা েম্পরকদিে এই িীদেগুদল
জকািওিারব লঙ্ঘি করর েরব োরির জ্কোর বাদেল হরয় যারব এবং িদবণ্যরে অি্যাি্য College Board পরীক্ষা
জিওয়া জেরক োরির বাি জিওয়া হরে পারর।
(A) যনে নিক্ষার্থীবেরবক তাবের ননিস্ব নিননসপত্র সংগ্রহ করবত হয়, তাহবল আপনাবের পপ্রারর
বলববন:
এই পরীক্ষা এিি জশণ হরয়রছ। েরল যাওয়ার আরে অিুগ্রহ করর এিারি এরে দিরিরির দিদিে দিরয় যাি যা
আদি আপিারির কাছ জেরক আরে েংগ্রহ কররদছলাি। একবার দিরিরির েব দিদিে জপরয় জেরল, আপিারা
েু পোপ ঘর জছরড় জবররারে পাররি। অিুগ্রহ করর িরি রািরবি, এই ঘরর অি্য দশক্ষাে্থীরা এিিও পরীক্ষা দিরন।
আপিারক আবারও অদিিন্দি এবং আপিার অংশগ্রহণ ও পদরশ্ররির িি্য ধি্যবাি।
(B) যনে নিক্ষার্থীরা তাবের সব নিননসপত্র পপবয় যায়, তাহবল আপনাবের পপ্রারর বলববন:
পরীক্ষা এিি জশণ হরয়রছ। আপিারির দিদিেপ্রে দিরয় শান্তিারব ঘর জছরড় েরল যাি। অিুগ্রহ করর িরি
রািরবি, এই ঘরর অি্য দশক্ষাে্থীরা এিিও পরীক্ষা দিরন। আপিারক আবারও অদিিন্দি এবং আপিার
অংশগ্রহণ ও পদরশ্ররির িি্য ধি্যবাি।
আপদি যাওয়ার আরে আপিার প্রক্টর আপিার কাছ জেরক এই পুদ্তিকাটি েংগ্রহ কররবি।
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