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1	শিক্ষার্থীদের জন্য ন�োটস
•

•
•
•
•

•
•

নীচে দেওয়া নির্দেশিকার অনুবাদটি পর্যবেক্ষক আপনার পরীক্ষার বইতে থাকা লিখিত নির্দেশিকার সাথে
জ�োরে পড়বে। আপনার নিরীক্ষক জ�োরে জ�োরে ইংরেজিতে নির্দেশ পড়বেন, তা অনুসরণ করুন। এই
অনূদিত নির্দেশিকা আপনার নিরীক্ষক যা পড়ছেন তার প্রতিটি শব্দ নাও মিলতে পারে; তবে প্রাসঙ্গিক
তথ্য একই থাকে। আপনার নিরীক্ষক যা পড়ছেন তা নিয়ে আপনার প্রশ্ন থেকে থাকলে অনুগ্রহ করে
আপনার হাত তু লুন।
আপনার নিরীক্ষক পরীক্ষার পরিস্থিতি অনুযায়ী এমন কিছু তথ্য বাদ দিতে পারেন যা লাগবে না।
আপনি পরীক্ষার সম্পূর্ণ সময়কালটিতে আপনার ডেস্কে এই ডকুমেন্টটি রেখে দিতে পারেন তবে
পরীক্ষার পরে এটি অবশ্যই নিরীক্ষককে ফেরত দিতে হবে।
আপনি এই ডকুমেন্টটি খসড়া কাগজ হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন না।
বিভিন্ন সময়ে আপনার পর্যবেক্ষক প্রয়�োজন মত�ো ক�োন�ো বিভাগে কত সময় বাকি আছে, আর যথাযথ
বিরতির সময় েঘাষণা করবে। আপনি যদি ক�োন�ো অনুম�োদিত সুবিধা গ্রহণ করে পরীক্ষায় বসে থাকেন,
তাহলে এই েঘাষণাগুলিতে উল্লিখিত এসময় ও বিরতিগুলি এই অনূদিত ডকুমেন্টে তালিকাবদ্ধ সময়
ও বিরতির সময়ের থেকে পৃথক হতে পারে। অনুগ্রহ করে আপনার পর্যবেক্ষকের পড়া েঘাষণাগুেলা
মন�োয�োগ সহকারে শুনুন।
আপনি অনুম�োদিত ব্যবস্থা সহ পরীক্ষা করলে আপনার পর্যবেক্ষক আপনাকে ইংরাজিতে অতিরিক্ত
নির্দেশিকা দিতে পারেন।
নির্দি ষ্ট তথ্যে আপনার মন�োয�োগ আকর্ষণ করতে এই আইকনগুেলা ডকুমেন্টে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়:
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

আপনার পর্যবেক্ষক দ্বারা উচ্চারিত নির্দেশিকাসমূহ

আপনার পরীক্ষার বইয়ে যে নির্দেশাবলী দেওয়া আছে
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2

পরীক্ষার দিনের স্ক্রিপ্টগুলি

2.1

পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে

আপনার নিরীক্ষক এটি বলার মাধ্যমে শুরু করবেন:
PSAT 10 প্রশাসনে স্বাগত। এই পরীক্ষাটি হাই স্কু ল জুড়ে আপনি ইতিমধ্যে কী শিখেছেন সেটির উপরে
নজর রাখবে। এটি আপনার ক�োথায় উন্নতি প্রয়�োজন ও স্কলারশিপ কর্মসূচির জন্য য�োগ্যতামান অর্জন
করতে SAT-এর জন্য অনুশীলনেরও একটি সুয�োগ। আপনি অনূদিত মুদ্রিত নির্দেশিকা ব্যবহার করলে
আমি নির্দেশিকা দেওয়ার সাথে সাথে অনুসরণ করতে পুস্তিকাটি খুলুন।
আমরা পরীক্ষাটি শুরু করার আগে আমি কিছু প্রবিধান ও নির্দেশিকা পড়তে চলেছি। অনুগ্রহ করে
মন�োয�োগ দিয়ে শুনুন ও আমি ক�োন�ো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করা অবধি অপেক্ষায় রাখুন।
আজকের পরীক্ষার জন্য আপনি আপনার উত্তর পত্রে চিহ্নিত করতে শুধুমাত্র 2 নম্বর পেনসিল ব্যবহার
করতে পারেন। যান্ত্রিক পেনসিল ব্যবহারের অনুমতি নেই। আপনার কাছে 2 নম্বর পেনসিল না থেকে
থাকলে অনুগ্রহ করে হাত তু লুন, আমি আপনাকে একটি পেনসিল দেব।

তারপরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
সমস্ত শিক্ষার্থীর এই পরীক্ষাটিতে তাদের দক্ষতা ও জ্ঞান প্রদর্শন করার সমানাধিকার থাকা উচিত।
এই কারণে কেউ ক�োন�ো অন্যায্য সুবিধা পাচ্ছে না তা নিশ্চিত করতে বিধি কার্যকর রয়েছে। কেউ
নীচের ক�োন�ো একটি করলে আমরা তা খারিজ করব ও নম্বর বাতিল করব:
•
•
•
•
•
•
•

পরীক্ষায় ক�োন�ো ধরণের সুবিধা প্রদান বা গ্রহণ করা
পরীক্ষা শুরুর আগে পরীক্ষার বইটি খুলে দেখা
ভু ল বিভাগের উত্তর দেওয়া বা পরীক্ষার বই বা উত্তর পত্রের আগের বা আগাম বিভাগ দেখা
সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও উত্তর চিহ্নিত করা
পরীক্ষা চলাকালীন বা তারপরে পরীক্ষার প্রশ্ন বা উত্তরগুেলা শেয়ার করা
পরীক্ষার ঘরটি থেকে পরীক্ষার সামগ্রী অপসারণের চেষ্টা করা
পরীক্ষা চলাকালীন বা বিশ্রামের সময়ে ক�োন�ো অননুম�োদিত পরীক্ষার সহায়ক ব্যবহার করা,
যার অন্তর্ভু ক্ত ফ�োন ব্যবহার করা

আপনাকে নিম্নলিখিত কারণেও খারিজ করা হতে পারে:
•
•
•

পরীক্ষা চলাকালীন খাওয়া বা পান করা (যদি না এটি স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের উপায় হিসাবে
অনুম�োদিত থাকে—অন্যথায় খাওয়া ও পান করা একমাত্র বিরামকালেই অনুম�োদিত)
অন্যান্য শিক্ষার্থীদের যে ক�োন�ো ধরণের অসুবিধা সৃষ্টি বা চিত্তবিক্ষেপ করার কারণ হওয়া
পরীক্ষা বা বিরতি চলাকালীন অনুমতি ছাড়াই এই রুম বা বিল্ডিং ছেড়ে যাওয়া

আমি এখন�ো অবধি যা বলেছি সে বিষয়ে কি কার�ো ক�োন�ো প্রশ্ন রয়েছে?
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(A) যদি আপনার স্কু ল শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সংগ্রহ করে থাকলে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
এই সময়ে, আপনার সমস্ত ফ�োন বা অন্য ক�োন�ো বৈদ্যুতিন ডিভাইস জমা দেওয়া উচিত। যদি কার�োওর
এখন�ো ক�োন�ো ধরণের বৈদ্যুতিন ডিভাইস থেকে থাকে তবে অনুগ্রহ করে অ্যালার্ম বন্ধ করুন, এটির
পাওয়ার অফ করুন ও আমাকে দিন, পরীক্ষা শেষ হলে এটি আপনাকে ফেরত দেয়া হবে।
(B) যদি আপনার স্কু ল শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সংগ্রহ করে না থাকলে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
এই মহ
ু ূ র্তে আপনার কাছে যদি ক�োন�ো ফ�োন অথবা অন্য ক�োন�ো ইলেকট্রনিক ডিভাইস থাকে তাহলে
আপনাকে অবশ্যই অ্যালার্ম বন্ধ করতে, এটি সম্পূর্ণরূপে পাওয়ার অফ করতে হবে এবং সেটি আপনরা
ব্যাগে রাখতে হবে যা পরীক্ষা শেষ না হওয়া অবধি আপনার ডেস্কের নীচে রাখতে হবে। আপনার যদি
ফ�োন রাখার জন্য ক�োন�ো প্লাস্টিকের ব্যাগের প্রয়�োজন হয়, তাহলে হাত তু লুন এবং আমি আপনাকে
একটি ব্যাগ দেব। বন্ধ হয় নি ও দূরে রাখা হয়নি এমন ক�োন�ো বৈদ্যুতিন ডিভাইস সংগ্রহ করা হতে
ু ন্ধানের অংশ হিসাবে পরীক্ষা করা হতে পারে। আপনি পরীক্ষা
পারে ও এর সামগ্রীগুেলা সর্বাঙ্গীণ অনস
দেওয়ার সময় আপনার সেল ফ�োনে যদি শব্দ হয় আপনাকে পরীক্ষা থেকে চলে যেতে বলা হবে।
আপনি বিরতির সময় খাওয়ার জন্য ভাজাভু জি বা পানীয় এনে থাকলে সেগুেলা বার করে এখনই
আপনার ডেস্কের নীচে রেখে দিন। বিরতি চলাকালীন আপনাকে আপনার ব্যাগ ব্যবহারের অনুমতি
দেওয়া হবে না।
সব ব্যাগ বন্ধ করুন এবং সেগুলি কক্ষের দেওয়ালের দিকে রাখুন পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

আপনার নিরীক্ষক নিশ্চিত করবেন যে ক�োন�ো ফ�োন রাখার অনুমতি নেই এই বলে:
আপনি যদি ক�োন�ো ছাত্রকে ফ�োন সহ দেখি আমি সেই ছাত্রের পরীক্ষা দেওয়া বাতিল করে দেব�ো।

তারপরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এবার আমরা পরীক্ষাটি শুরু করার প্রস্তুতি নিতে চলেছি।
অনুগ্রহ করে আপনার নম্বর 2 পেনসিল, ইরেজার, অনুম�োদিত ক্যালকুলেটর ও পরীক্ষার জন্য
অনুম�োদিত যে ক�োন�ো ডিভাইস বাদে সমস্ত কিছু অপসারণ করুন।
আপনি ক�োন�ো ব্যাকআপ ক্যালকুলেটর অথবা অতিরিক্ত ব্যাটারি এনে থাকলে অনুগ্রহ করে সেগুেলা
আপনার ডেস্কে রাখন
ু । আপনি পরীক্ষা বা বিরাম চলাকালীন অন্য শিক্ষার্থীর সাথে ক�োন�ো ক্যালকুলেটর
নাও শেয়ার করতে পারেন।

যখন সমস্ত শিক্ষার্থী প্রস্তুত হবে তখন আপনার পর্যবেক্ষক বলতে পারেন:
অনুগ্রহ করে চু প করে বসে থাকুন, যতক্ষণ না আমি চারিদিক ঘুরে দেখে নিশ্চিত হই যে সবার কাছে
অনুম�োদিত ক্যালকুলেটর আছে।

2.1.1

উত্তরপত্র বিতরণ

যখন সমস্ত শিক্ষার্থী প্রস্তুত, তখন আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আমি এখন আপনাদের প্রত্যেককে আপনার উত্তরপত্র দিতে চলেছি।
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যারা বৃহৎ ব্লক উত্তরপত্র ব্যবহার করেন সেই শিক্ষার্থীদের আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
আপনি বড় ব্লকের উত্তর পত্র ব্যবহার করলে, কীভাবে আপনার উত্তরগুলি চিহ্নিত করবেন সে সম্বন্ধে
দয়া করে আপনার উত্তর পত্রের 1 নং পৃষ্ঠার নির্দেশ পড়ুন। আপনারা বাবলের বদলে স্কোয়ার বানাবেন,
এবং আমার েঘাষণা করা পৃষ্ঠার নম্বর থেকে পৃথক হবে। যেক�োন�ো সময় সহয�োগিতার জন্যে হাত তু লুন।

সকল শিক্ষার্থীকে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করুন যে আপনার সঠিক আইনি নাম এবং জন্ম তারিখ উত্তর পত্রে সঠিকভাবে
এবং সংশ্লিষ্ট বাবলগুলি সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে। আপনার হাত তু লুন আপনার কাছে যদি ভু ল
উত্তর পত্র থাকে অথবা আপনি যদি লেবেলে ক�োন�ো ত্রুটি খুঁজে পান।

সকল শিক্ষার্থীকে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
আপনার উত্তর পত্রে যদি আপনার সঠিক নাম ও অন্য তথ্য পূরণ করা থাকে, একটি লেবেল সহ,
তাহলে অন্য শিক্ষার্থীদের তাদের উত্তর পত্রের প্রয়�োজনীয় ক্ষেত্র পূরণ করার নির্দেশ দেওয়ার সময়ে
কয়েক মিনিট শান্তভাবে বসুন। আপনার আইনি পদবি, নাম এবং যদি একটি মধ্যনাম থাকে তাহলে
প্রথমে ক্ষেত্র 1 পূরণ করা শুরু করুন। স্পেস, হাইফেন অথবা এপ�োসট্রফিস আপনার নামের আংশ
হলে তা অন্তর্ভু ক্ত করুন। আপনি আপনার পদবি ছাড়া অন্য ক�োন�ো নাম লিখলে আপনার নম্বর বিলম্ব
হতে পারে। বাক্সগুেলাতে সব বড় হাতের অক্ষর লিখুন তারপর সমতু ল বাবলগুেলা পূরণ করুন।
নিশ্চিত করুন যেন প্রতিটি বাবল যেন গভীরভাবে চিহ্নিত হয় এবং বাবলটি সম্পূর্ণভাবে ভরে থাকে।
আপনার সমাপ্ত হলে দেখুন। আর ক�োন�ো প্রশ্ন রয়েছে?
2–4 ক্ষেত্রের জন্যে, আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
2 নং ক্ষেত্রের মধ্যে, আপনার জন্য প্রয�োজ্য বাবল পূরণ করুন। আপনি যদি বাড়িতে স্কু লের শিক্ষা না
পান, তাহলে 3 নং ক্ষেত্রের মধ্যে আপনি যে স্কু লে উপস্থিত হয়েছেন সেই স্কু লের নাম ও ঠিকানা লিখুন।
তারপরে, আপনি যদি নিয়মিত এই স্কু লে উপস্থিত হন, তাহলে স্কু লের ক�োড লিখুন, যা আমি 4ব্নং
ক্ষেত্রের কক্ষের সামনে প�োস্ট করেছি। আপনি যদি এই স্কু লে উপস্থিত না হন, আপনার হাত তু লুন
এবং আমি আপনাকে 4 নং ক্ষেত্রের মধ্যে সঠিক ক�োড দেওয়ার জন্য আসব।
(A) ক্ষেত্র 5-এ যদি আপনার স্কু ল শিক্ষার্থী ID ব্যবহার করে তাহলে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
	ক্ষেত্র 5-এ, আপনার শিক্ষার্থীর সনাক্তকরণ নম্বর পূরণ করুন, বামদিকের প্রথম কলাম থেকে শুরু
করে। আপনার যদি ID নম্বরে ক�োন�ো অক্ষর থাকে, তাহলে সেগুলি অন্তর্ভু ক্ত করবেন না এবং শুধু
সংখ্যা লিখুন তাতে যেন স্পেস না থাকে। আপনি আপনার শিক্ষার্থীর ID নম্বর না জানলে আপনার
হাত তু লুন। আপনার শেষ হয়ে গেলে মুখ তু লে তাকান।
(B) ক্ষেত্র 5-এর জন্যে আপনার স্কু ল যদি শিক্ষার্থী ID নম্বর ব্যবহার করছে না, তাহলে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
	ক্ষেত্র 5-এ ক�োন�ো চিহ্ন দেবেন না।

ক্ষেত্র 6-এর জন্যে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
	ক্ষেত্র 6-এ আপনার সঠিক গ্রেডের স্তর পূরণ করুন।
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ক্ষেত্র 7-এর জন্যে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
	ক্ষেত্র 7-এ সঠিক বাবল পূরণ করুন।

ক্ষেত্র 8-এর জন্যে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
	ক্ষেত্র 8-এ আপনার জন্মের মাস সঠিক বাবলে পূরণ করুন। তারপর সঠিক বাবলগুেলাতে আপনার
জন্মের দিন আর সালের শেষ 2 সংখ্যা পূরণ করুন। ক�োন�ো সংখ্যা 10-এর চেয়ে কম হলে 2 সংখ্যার
যে ক�োন�ো ক্ষেত্র শুন্য দিয়ে শুরু করতে হবে। যদি আপনি বৃহৎ ব্লকের উত্তরপত্র ব্যবহার করছেন
তাহলে আপনার জন্মের দিন, মাস ও বছর পূরণ করুন।

2.1.2

পরীক্ষার বই বিতরণ

প্রত্যেকে প্রস্তুত হলে, আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
আমি এখন আপনাকে আপনার পরীক্ষার বই দিতে চলেছি। আপনার পরীক্ষার বইটি পেলে এটি
খুলবেন না। এটি উল্টান ও পিছনের কভারটি পড়ুন। এতে পরীক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং
কিভাবে আপনার উত্তর সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হয় তা রয়েছে।

প্রত্যেকে প্রস্তুত হলে, আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
আপনার পরীক্ষার বইয়ের পিছনে আপনার নাম, স্কু লের নম্বর এবং নাম এবং এই ঘরের নম্বর (বা
নাম) পরিষ্কার ভাবে প্রিন্ট করুন। আপনি যদি ক�োন�ো MP3 বা ATC ফরম্যাট ব্যবহার করে থাকেন,
আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে এই তথ্য আপনার ফ্ল্যাশড্রাইভ প্যাকেজিং-এও আছে। আপনার
সমাপ্ত হলে অনুগ্রহ করে দেখুন।
আপনি বড় ব্লকের উত্তর পত্র ব্যবহার করলে এখন আপনার উত্তর পত্রের পিছনে অথবা পৃষ্ঠা 7 এ যান।

2.1.3

পরীক্ষার বইয়ের তথ্য এবং শংসাপত্রের বিবৃতি সমাপ্তির সময়

ক্ষেত্র A এবং B-এর জন্যে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
উত্তরপত্রের পিছনে ক্ষেত্র A এবং B খুঁজে বের করুন (অথবা আপনি বৃহৎ ব্লকের উত্তর পত্রে 7 নম্বর
পৃষ্ঠা।) ফর্মের ক�োড এবং পরীক্ষার ID আপনার পরীক্ষার বইয়ের পিছনে দেয়া ক�োড সঠিকভাবে
কপি করুন এবং (বা MP3 এবং ATC-র পরীক্ষার্থীদের ফ্ল্যাশ ড্রাইভের প্যাকেজিঙে) আপনার উত্তর
পত্রের A এবং B ক্ষেত্রে লিখুন। ক্ষেত্র A-এর জন্যে অনুগ্রহ করে যথ�োপযুক্ত বাবলগুেলাও পূরণ করুন।
আপনার সমাপ্ত হলে অনুগ্রহ করে দেখুন।

ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ টেস্টিংয়ের C ক্ষেত্রের জন্য, আপনার নিরীক্ষক বলবে:
C ক্ষেত্র খুঁজন
ু । আপনার পরীক্ষার বইয়ের সামনের পৃষ্ঠায় যে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া দেওয়া আছে
সেটি যথাযথভাবে আপনার উত্তর পত্রের C ক্ষেত্রের মধ্যে কপি করুন (বা MP3 বা ATC-র মাধ্যমে
পরীক্ষা দেওয়া ব্যক্তিদের জন্য ফ্ল্যাশ ড্রাইভ প্যাকেজ) লিখুন। অনুগ্রহ করে সঠিক বাবলগুলিও পূরণ
করুন। আপনার সমাপ্ত হলে অনুগ্রহ করে দেখুন।
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এপ্রিল টেস্টিংয়ে C ক্ষেত্রের জন্য, আপনার নিরীক্ষক বলবে:
	ক্ষেত্র C-এ ক�োন�ো চিহ্ন দেবেন না।

সকল শিক্ষার্থীকে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
ফর্ম ক�োড, টেস্ট ID এবং (ফ্রেব্রুয়ারি ও মার্চে র পরীক্ষার্থীদের) পরীক্ষার বইয়ের সিরিয়াল নম্বরের
ক্ষেত্র সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করতে কয়েক মুহূর্ত সময় দিন। আপনার উত্তর পত্রে
আপনার সঠিক ক�োড প্রবেশ করান�ো গুরুত্বপূর্ণ । অন্যথায় আপনি স্কোর নাও পেতে পারেন।
(A) আপনার স্কু ল যদি ক্ষেত্র D-এর জন্য পরীক্ষা কক্ষের ক�োড ব্যবহার করে তাহলে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
	যে পরীক্ষা কক্ষ ক�োড আমি প�োস্ট করেছি তা ক্ষেত্র D-তে লিখুন, তারপর বাবল পূরণ করুন।
(B) আপনার স্কু ল যদি ক্ষেত্র D-এর জন্য পরীক্ষা কক্ষ ক�োড ব্যবহার না করে তাহলে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
অনুগ্রহ করে D ক্ষেত্রটি ফাঁ কা রাখুন।
(A) ক্ষেত্র E-এর জন্যে আপনার স্কু ল যদি অপশনাল ক�োডগুলি ব্যবহার করে, তাহলে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
E ক্ষেত্রের জন্য যাদের ক�োড ধার্য করা হয়েছে আমি সেই শিক্ষার্থীদের নাম জ�োরে পড়ব। আপনি
যখন আপনার নাম শুনবেন, আপনার গ�োষ্ঠীর জন্য আমি যেটা েঘাষণা করেছি সেই ক�োডটি লিখুন।
যদি আপনি চান আপনাকে ক�োন ক�োড ধার্য করা হয়েছে তা আমি পুনরাবৃত্তি করি তাহলে আপনার
হাত তু লুন। আপনি যদি এই স্কু লের ছাত্র না হন তাহলে আপনি E ক্ষেত্রটি ফাঁ কা রাখুন।
(B) ক্ষেত্র E-এর জন্যে আপনার স্কু ল যদি অপশনাল ক�োডগুলি ব্যবহার না করে, তাহলে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
অনুগ্রহ করে E ক্ষেত্রটি ফাঁ কা রাখুন।

সকল শিক্ষার্থীকে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
অনুগ্রহ করে এখুনি আপনার উত্তরপত্রের পিছনে সার্টিফিকেশন বিবৃতি খুঁজে বের করুন।
বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে আপনি কার�ো সাথে ক�োন�ো নির্দি ষ্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ইমেল, পাঠ্য বার্তা, ইন্টারনেট
প�োস্ট বা ইন্টারনেটের অন্য ব্যবহার সহ ক�োন�ো ধরণের কমিউনিকেশনের মাধ্যমে শেয়ার না করতে
সম্মত হচ্ছেন। এটি করার ফলে নম্বর বাতিলকরণ বা অন্যান্য সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা হতে পারে। এছাড়া,
আপনাকে আপনার স্কু ল College Board-এ আপনার সম্বন্ধে ক�োন�ো তথ্য প্রদান করে থাকলে আপনাকে
তাতে সম্মতি জানাতে হবে, College Board এই তথ্য এই পরীক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষাগত পরিষেবা প্রদানের
জন্য বজায় রাখবে, যেমন স্কোর রিপ�োর্ট করা এবং স্কলারশিপের য�োগ্যতা ও সুয�োগ।
আপনার উত্তর পত্রের বিবৃতি ও তথ্য পর্যােলাচনা করুন, তারপর আপনার অফিসিয়াল ডকুমেন্টে
যেমন আছে তেমন ভাবে আপনার পুর�ো নামটি স্বাক্ষর করুন। আপনার স্বাক্ষরের নীচে আপনার
নাম প্রিন্ট করুন ও আজকের তারিখটি লিখুন।
অনুগ্রহ করে এই বিভাগটি সম্পূর্ণ করা নিশ্চিত করুন। আপনি আপনার নাম স্বাক্ষর না করলে
আপনার স্কোরগুেলাতে বিলম্ব বা বাতিল হতে পারে।
আপনার শেষ হয়ে গেলে আপনার পেনসিল নামিয়ে রাখুন।
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সবার সার্টিফিকেশন বিবৃতি সাক্ষর করা হয়ে গেলে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
অনুগ্রহ করে এখন আপনার ক্যালকুলেটর ও অতিরিক্ত ব্যাটারি আপনার ডেস্কের নীচে রাখুন।
এই বিভাগের জন্য আপনার সেগুেলার প্রয়�োজন নেই।
পরীক্ষাটি চলাকালীন আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ষার বইটি আপনার ডেস্কে রেখে দিন। আপনি
আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ষার বইটিতে পৃষ্ঠা না থাকার মত�ো কিছু ত্রুটি খুঁজে পেলে সেই সময়
আপনার হাতটি তু লুন। আপনার প্রগতি দেখতে আমি ঘরটি ঘুরে দেখব। আমি পরীক্ষা চলাকালীন
অফিশিয়াল সময়টিও দেখব এবং প্রতিটি বিভাগের জন্য আপনার কতটা সময় অবশিষ্ট আছে তা
পর্যায়ক্রমে আপনাকে জানাব।
আপনি শুরু থেকে পরীক্ষার বইটি ব্যবহার করতে পারেন তবে আপনি আপনার পরীক্ষার বইতে
চিহ্নিত করতে অনুম�োদিত না হলে উত্তর পত্রে অবশ্যই আপনাকে আপনার উত্তরগুেলা চিহ্নিত করতে
হবে। সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আপনি আপনার পরীক্ষার পুস্তকটি থেকে আপনার উত্তর পত্রটিতে
উত্তর নাও স্থানান্তর করতে বা ফাঁ কা বাবল পূরণ নাও করতে পারেন।
পরীক্ষার পদ্ধতিগুেলা সম্বন্ধে আপনার ক�োন�ো প্রশ্ন থেকে থাকলে অনুগ্রহ করে এখন তা জিজ্ঞাসা
করুন। এই পরীক্ষার সময় বিভাগগুেলা চলাকালীন আমি প্রশ্নগুেলার উত্তর দিতে সক্ষম হব না।

2.1.4	নির্দি ষ্ট ফরম্যাটের নির্দেশাবলী
যদি ক�োন�ো শিক্ষার্থী স্ক্রাইব ব্যবহার করেন তবে আপনার নিরীক্ষক স্ক্রাইবকে বলবেন:
অনুগ্রহ করে এই নির্দেশগুলি অনুসরণ করুন:
•
•

ছাত্র যা বলে আপনি শুধু সেটাই লিখবেন।
আপনি ক�োন�োমতেই ক�োন�ো শিক্ষার্থীকে এমন ভাবে প্রম্পট করবেন না যার ফলে পৃথক ক�োন�ো
উত্তর পাওয়া যায়।

যে শিক্ষার্থী স্ক্রাইব ব্যবহার করেন আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
	যেহেতু আপনি একটি স্ক্রাইব ব্যবহার করছেন, আপনার উত্তর ও যে ক�োন�ো সংশ�োধন আপনি তাদের
যা নির্দেশ দেবেন সেই হিসেবে রেকর্ড করা হবে। আপনি আপনার কাজ পর্যােলাচনা করতে চাইলে
আপনার উত্তরগুেলা আপনার কাছে পড়া হবে। আপনার কি ক�োন�ো প্রশ্ন রয়েছে?

পাঠকের প্রতি আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনি ক�োন�ো শিক্ষার্থীর কাছে স্ক্রিপ্টটি পড়লে অনুগ্রহ করে প্রায়শই যেমনটি অনুর�োধ করা হয়
তেমনভাবে প্রশ্নটি পড়ুন। স্ক্রিপ্টে যা আছে শুধুমাত্র সেটি পড়া গুরুত্বপূর্ণ । স্ক্রিপ্টে যা আছে তার
বাইরে ব্যাখ্যা সরবরাহ করবেন না, এমনকি শিক্ষার্থীটি এটি চাইলেও নয়। যদি ক�োন�ো Braille Figure
Supplement (ব্রেইল ফিগার সাপ্লিমেন্ট) ব্যবহারকারী ছাত্র ব্রেইল পড়তে না পারে তাহলে, আপনি
লেবেল এবং নম্বরগুলি সাধারণ-হরফের বইয়ের সংশ্লিষ্ট অবস্থানে খুঁজে পাবেন, যদি তার প্রয়�োজন
হয়। আপনার কি এই পদ্ধতিগুেলা নিয়ে ক�োন�ো প্রশ্ন রয়েছে?
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যে ছাত্ররা ব্রেইল পদ্ধতি ব্যবহার করছেন তাদেরকে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
	ব্রেইল পরীক্ষাটি বিবিধ বইতে বিভাজিত আছে। আপনাকে একবারে একটি বই দেওয়া হবে। পঠন
পরীক্ষা ও লিখন এবং ভাষা পরীক্ষার বিভাগগুেলা নিয়মিত গ্রেড 2 ব্রেইলে রয়েছে। পরীক্ষাটি জুড়ে
প্রতিটি প্রশ্ন একটি লাইন দ্বারা আর একটি থেকে পৃথক। প্রতিটি প্রশ্ন কক্ষ 1-এ শুরু হয় যা কক্ষ 5কেও
অতিক্রম করে। প্রতিটি উত্তরের পছন্দ কক্ষ 3-এ শুরু হয় যা কক্ষ 5কেও অতিক্রম করে।
যে ধরনের ব্রেইল ব্যবহার করা হয় তা Unified English Braille (ইউনিফায়েড ইংলিশ ব্রেইল (UEB)),
এবং 1972-এর অঙ্ক পরীক্ষা Nemeth Code (নেমেথ ক�োড) সংশ�োধিত। Braille Reference
Information (ব্রেইল রেফারেন্স তথ্যে) অন্তর্ভু ক্ত ব্রেইল অঙ্কের ফর্মুলা এবং অঙ্কের পরীক্ষার প্রতিটি
বিভাগে ব্যবহার করার জন্য নির্দেশিকা।
অপনি যদি আপনার উত্তরগুেলার রেকর্ড করার জন্য ক�োন�ো ব্রেইল ডিভাইস ব্যবহার করেন, আপনি
ব্যবহার করছেন এমন প্রতিটি পৃষ্ঠায় আপনি যে বিভাগে কাজ করছেন সেটিতে সম্পূর্ণ নাম এবং নম্বর
লিখুন। আপনার প্রশ্নের নম্বর এবং আপনার উত্তর লিখুন। আপনার বাছাই করা উত্তরগুেলা বড় হাতের
অক্ষরে লেখা আবশ্যিক নয়।
আপনার কি এই পদ্ধতিগুেলা নিয়ে ক�োন�ো প্রশ্ন রয়েছে?
ATC ফর্ম্যাট ব্যবহার করা সমস্ত ছাত্রকে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
আপনি আজ আপনার স্ক্রিন রিডার বা অন্যান্য সফ্টওয়্যারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পরীক্ষার একটি ফর্ম
গ্রহণ করবেন। আমি এই সহায়ক প্রযুক্তিটি–কম্পিউটার থেকে আপনার ডেস্কে সুসঙ্গত ফর্ম্যাটে (অথবা
“ATC”)-এ েলাড করেছি।
অনুগ্রহ করে Beginning Directions and Information for Users of ATC (ATC-এর ব্যবহারকারীদের
জন্য নির্দেশনা ও তথ্য প্রারম্ভ) শির�োনামযুক্ত ইলেকট্রনিক ডকুমেন্টটি খুলে ও পড়ে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত
হন। আপনার ডকুমেন্টটি পড়া শেষ হলে অনুগ্রহ করে মিনিমাইজ ব�োতামটি চয়ন করুন এবং মখ
ু তু লে
তাকান।
পরীক্ষাটি চলাকালীন আপনি স্ক্রিনে যে নির্দেশিকা পড়বেন তাই শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার বইতে পড়বেন।
সময় ও অন্যান্য পদ্ধতির সমস্ত নির্দেশিকা যা আমি পড়ছি তা আপনার ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য হবে। আমি
ক�োন�ো বিভাগে পরীক্ষা শুরু করতে বললে ফাইলের সঠিক বিভাগটি খুলুন ও আপনার পাসওয়ার্ডটি
টাইপ করুন, এটি আপনার পরীক্ষার প্যাকেজিংয়ে মুদ্রিত আছে। তারপরে প্রতিটি পরীক্ষার বিভাগের
প্যাকেজিং আপনার ডেস্কে গুছিয়ে রাখুন। আমি সময় শেষ জানালে পরীক্ষা বন্ধ করুন ও ফাইলটি বন্ধ
করুন। আর ক�োন�ো প্রশ্ন রয়েছে?

প্রত্যেকটি পরীক্ষা বিভাগের শুরুতে, যেসব শিক্ষার্থীরা ATC ফরম্যাট ব্যবহার করছেন, তাদের আপনার নিরীক্ষক
বলবেন:
____ বিভাগের জন্য ফাইল খুলুন এবং আপনার পাসওয়ার্ড সেখানে টাইপ করুন। আপনার পাসওয়ার্ড
আপনার পরীক্ষা পত্রে খ�োলা ফ্ল্যাপের মধ্যে প্রদর্শিত হয়। আপনি আপনার পাসওয়ার্ড টাইপ করার
পরে, আপনার ডেস্কের নিচে আপনার প্যাকেজিং রাখুন।

প্রতিটি পরীক্ষা বিভাগের শেষে, যে ছাত্ররা ATC ফরম্যাট ব্যবহার করবেন, তাদের আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
পরীক্ষা থামান ও বিভাগের ফাইল বন্ধ করুন। অন্য ক�োন�ো বিভাগের ফাইল খুলবেন না।
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2.1.5

সম্মুখ কভারের নির্দেশ
বনম্নবিবখতবট হি আপনার পরীক্ার িইবটর সামদনর কভাদরর অনমুিাে।

গুরুত্বপূর্ণ রিমাইন্ডারগুেলা
1

2

পরীক্ার জন্য একবট 2 নং নপনবসি আিি্যক।
নকাদনা োব্রিক নপনবসি িা নপন ি্যিহার করদিন না।

কাদরা সাদর্ নকাদনা প্রশ্ন নিয়ার করা পরীক্ার বনরাপত্তা ও স্ছেতার নীবতর একবট িঙ্ঘন ও এর ফদি
আপনার নকোর িাবতি হদত পাদর।

এই পরীক্ষার বইটি ক�োন�ো মতেই কক্ষ থেকে নেওয়া হবে না। অননুম�োদিত পুনরুৎপাদন বা এই পরীক্ষার বইযের
ক�োন�ো অংশের ব্যবহার নিষিদ্ধ।
© 2018 The College Board. College Board এবং ত্তক্ বৃক্ষের েলাগ�ো হল College Board-এর নিবন্ধিত
ট্রেডমার্ক । PSAT হল College Board-এর মালিকানাধীন একটি ট্রেডমার্ক ।
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2.1.6	পিছনের কভারের নির্দেশ
নীদচ আপনার পরীক্ার িইদয়র বপছদনর কভাদরর অনমুিাে নেওয়া আদছ। বনদেদি ি নেওয়া হদি
আপনাদক পরীক্ার িই িা উত্তর পত্রকবটদত বিখদত হদি, অনমুিাদের এই েকমু দমন্টবটদত নয়।
আপনার নাম (প্রিন্ট করুন)

শেষ

MI

প্রথম

স্কু ল
নম্বর	স্কু লের নাম

কক্ষ

PSAT 10
সাধারণ নির্দেশিকাসমূহ

 আপনি একসময়ে শুধুমাত্র একটি বিভাগে কাজ করতে পারেন।
 আপনি সময় শেষ হওয়ার আগে ক�োন�ো বিভাগ শেষ করলে
সেই বিভাগে আপনার কাজটি পরীক্ষা করুন। অপনি অন্য
ক�োন�ো বিভাগ নাও খুলতে পারেন।

উত্তরগুেলা চিহ্নিত করা

জরুপর_
নীচের ক�োডগুেলা আপনার পরীক্ষার বইয়ের
ক্ষেত্রে অনন্য। আপনার উত্তর পত্র থেকে বাক্স A ও
B-তে উত্তরগুেলা কপি করুন ও ঠিক যেমন দেখান�ো
আছে তেমন ভাবে সংশ্লিষ্ট বাবলগুেলা পূরণ করুন।

 যথাযথভাবে নিশ্চিত করে আপনার উত্তর পত্র চিহ্নিত করুন।

 আপনাকে অবশ্যই একটি নম্বর 2 পেন্সিল ব্যবহার করতে হবে।
 প্রতিটি প্রশ্নের জন্য যত্ন নিয়ে একটি উত্তর চিহ্নিত করুন।
 সম্পূর্ণ বাবলটি গাঢ় করে ও সম্পূর্ণ পরিমাণে পূরণ করা
নিশ্চিত করুন।
 আপনার উত্তর পত্রটিতে ক�োন�ো স্ট্রে চিহ্ন দেবেন না।
 মছ
ু ত হলে, সম্পূর্ণভাবে মুছুন। অসম্পূর্ণ ম�োছা উদ্দীষ্ট উত্তর
হিসাবে স্কোর হতে পারে।
 শুধম
ু াত্র প্রশ্নের নম্বরের সাথে সমতু ল উত্তরের জায়গাটি
ব্যবহার করুন।

আপনার পরীক্ষার বইটি ব্যবহার করা

 আপনি শুরু থেকে পরীক্ষার বইটি ব্যবহার করতে পারেন তবে
আপনি আপনার পরীক্ষার বইতে লেখা ক�োন�ো কিছু র জন্য
ক্রেডিট পাবেন না।
 সময় শেষ হয়ে গেলে আপনি আপনার পরীক্ষার বইটি থেকে
উত্তর পত্রে উত্তরগুেলা স্থানান্তর করতে বা বাবল নাও পূরণ
পূরণ করতে পারেন।সময় শেষ হয়ে গেলে আপনি আপনার
পরীক্ষার বইটি থেকে উত্তর পত্রে উত্তরগুেলা স্থানান্তর করতে
বা বাবল পূরণ করতে পারবেন না।
 আপনি এই পুস্তিকাটি থেকে পৃষ্ঠাগুেলা বা ক�োন�ো পৃষ্ঠার অংশ
ভাঁ জ করতে বা অপসারণ নাও করতে পারেন অথবা পরীক্ষার
কক্ষ থেকে বই বা উত্তর পত্রটি নাও নিতে পারেন।

স্কোরিং

 প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য আপনি এক পয়েন্ট পাবেন।
 ভু ল উত্তরের জন্য আপনার নম্বর কাটা যাবে না; সুতরাং
আপনি ক�োন�ো প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিত না হলেও
আপনার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত।
এই পাঠ্যটির জন্য প্যাসেজগুেলাতে থাকা ধারণাগুেলা যার কয়েকটি প্রত্যাশিত বা প্রকাশিত উপাদান
থেকে সংগৃহীত তা আবশ্যিক ভাবে College Board-এর মতামতকে উপস্থাপন করে না।

পর্যবেক্ষক আপনাকে এই বইটি খুলতে না বলা অবধি এটি খুলবেন না।
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2.2	স্ক্রিপ্ট 1: মানক সময়
2.2.1

বিভাগ 1: পঠনের পরীক্ষা
বিভাে 1-এর মানক সময় হি 60 পমপেি, সাদর্ বিভাে সিনে 5 পমপেনির বিরামকাি রদয়দছ। আপবন
নকাদনা অনমুদমাবেত ি্যিথিার জন্য পরীক্া করদি আপনার সময় ও বিরামগুদিা পৃর্ক হদত পাদর।
মু পরীক্ার িইদয়র
অনমুগ্হ কদর আপনার পেদিদিক্দকর পড়া নঘাষণাগুদিা মদনাদোে সহকাদর শুনন।
বনদেদি বিকার নকাদনা অনমুিাে অনূবেত উচ্াবরত বনদেদি বিকাবটর পদর উপবথিত হদি।

প্রত্যেকে প্রস্তুত হলে, আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
আমি আপনাকে পরীক্ষার পুস্তিকাটি খুলতে না বলা অবধি তা খুলবেন না। আমরা একবার শুরু করলে
আপনার কাছে পঠনের পুস্তিকার বিভাগ 1-এর উত্তর দিতে 60 মিনিট সময় লাগবে। এই বিভাগটি শেষ
হয়ে গেলে আমরা 5 মিনিটের একটি বিরতি পাব।
নম্বরযুক্ত স্থানগুেলাতে আপনার উত্তরগুেলা নিশ্চিত করে চিহ্নিত করুন যা বিভাগ 1-এর নম্বরযুক্ত
প্রশ্নের উত্তরের সমতু ল। আপনি 2 নম্বর পেন্সিল ব্যবহার করছেন ও সম্পূর্ণ বাবলটি গাঢ় ও সম্পূর্ণভাবে
পূরণ করেছেন তা নিশ্চিত করুন। আপনি আপনার উত্তর পরিবর্ত ন করলে এটি যতদূর সম্ভব মুছে দিন।
আপনি সময় শেষ হওয়ার আগে উত্তর দেয়া শেষ করলে আপনি এই বিভাগে আপনার কাজটি যাচাই
করতে পারেন তবে আপনি অন্য ক�োন�ো বিভাগে ফিরতে পারেন না।
মনে রাখবেন আপনি সঠিক উত্তরের জন্য পয়েন্ট পাবেন তবে ভু ল উত্তরগুেলার জন্য পয়েন্ট কাটা
যাবে না। এর অর্থ আপনাকে প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সঠিক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা উচিত, এমনকি
আপনি সঠিক উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিত না হলেও দেয়া উচিত।
অনুগ্রহ করে 3য় পৃষ্ঠার বিভাগ 1-এ আপনার উত্তর পত্রটি খুলুন (অথবা আপনি বৃহৎ ব্লকের উত্তর
পত্র ব্যবহার করলে পৃষ্ঠা 9)। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ষার প্রশ্নটি সমান ভাবে আপনার ডেস্কে
রাখুন। পৃষ্ঠা পিছনে ভাঁ জ করবেন না। বিভাগ 1-এ আপনার পরীক্ষার বইটি খুলুন, নির্দেশিকা পড়ুন
ও আপনার কাজ শুরু করুন। আপনার সময়ের শুরু এখন। শুভেচ্ছা।
30 মিনিট পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 30 মিনিট সময় রয়েছে।
55 মিনিটের পরে আপনার প্রফেসর বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 5 মিনিট সময় রয়েছে।

ঠিক 60 মিনিটের পরে, আপনার প্রেক্টর বলবে:
কাজ করা থামান ও আপনার পেন্সিল নামিয়ে রাখুন।
আপনার উত্তরপত্র বন্ধ করুন এবং সেটি পরীক্ষার বইয়ের যেখানে আপনি কাজ করা থামিয়েছিলেন
সেখানে রাখুন। আপনার পরীক্ষার বইটি ব্যবহার করা।
আপনার কাছে এখন আর কয়েক মিনিট সময় রয়েছে। অনুমতি ছাড়াই পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার
প্রশ্নগুেলা নিয়ে আেলাচনা করবেন না বা পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করবেন না।
আপনি ঠিক 5 মিনিটে আবার পরীক্ষাটি শুরু করবেন।
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যদি আপনার স্কু ল শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সংগ্রহ করে না থাকলে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনি এই বিরতিতে অথবা পরীক্ষাটির সময় অন্য ক�োন�ো বিরতিতে ক�োন�ো ফ�োন বা অন্য ক�োন�ো
বৈদ্যুতিন ডিভাইস অ্যাক্সেস অথবা ব্যবহার করতে নাও পারেন। পরীক্ষা শেষ না হওয়া অবধি সমস্ত
ফ�োন ও অন্যান্য ডিভাইস অবশ্যই বন্ধ করে ও দূরে রাখতে হবে।

2.2.1.1 বিরতির সময়ে
বিরতি শেষে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
অনুগ্রহ করে আপনার আসন গ্রহণ করুন। আমি আপনার পরীক্ষার পুস্তিকাটি খুলতে না বলা অবধি
তা খুলবেন না।

2.2.1.2 বিভাগ 1 পরীক্ষার বইয়ের নির্দেশিকা
বনম্নবিবখতবট আপনার পরীক্ার িইদয়র বিভাে 1-এর শুরুদত র্াকা বনদেদি বিকার অনমুিাে।
60 মিনিট, 47টি প্রশ্ন (মানক সময়)
এই বিভাগের প্রশ্নগুেলার উত্তর দিতে আপনার উত্তর পত্রের বিভাগ 1টি খুলুন।
নির্দেশিকাসমূহ
বেশ কয়েকটি প্রশ্নের শেষে অনুচ্ছেদ বা কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। প্রতিটি প্যাসেজ বা পেয়ার পড়ার পরে, প্রতিটি
প্রশ্নের উত্তর বা প্যাসেজ বা প্যাসেজগুলিতে এবং ক�োন সমতু ল রেখচিত্রে কী বর্ণনা করা আছে অথবা রূপায়িত
হয়েছে তার (যেমন একটি টেবিল বা গ্রাফ) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি প্রশ্নের সেরা উত্তর দিন।

2.2.2 বিভাগ 2: লেখা ও ভাষার পরীক্ষা
বিভাে 2-এর মানক সময় হি 35 পমপেি। আপবন নকাদনা অনদমু মাবেত ি্যিথিার জন্য পরীক্া করদি
আপনার সময় ও বিরামগুদিা পৃর্ক হদত পাদর। অনগ্
মু হ কদর আপনার পেদিদিক্দকর পড়া নঘাষণাগুদিা
মু পরীক্ার িইদয়র বনদেদি বিকার নকাদনা অনি
মু াে অনূবেত উচ্াবরত বনদেদি বিকাবটর
মদনাদোে সহকাদর শুনন।
পদর উপবথিত হদি।
প্রত্যেকে প্রস্তুত হলে, আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
আমরা একবার শুরু করলে আপনার কাছে লেখা ও ভাষার পরীক্ষায় 2য় বিভাগে 35 মিনিট সময় লাগবে।
নম্বরযুক্ত স্থানগুেলাতে আপনার উত্তরগুেলা নিশ্চিত করে চিহ্নিত করুন যা বিভাগ 2-এর নম্বরযুক্ত
প্রশ্নের উত্তরের সমতু ল। আপনি সময় শেষ হওয়ার আগে উত্তর দেয়া শেষ করলে আপনি এই বিভাগে
আপনার কাজটি যাচাই করতে পারেন তবে আপনি অন্য ক�োন�ো বিভাগে ফিরতে পারেন না।
আপনার পরীক্ষার বইটি সেখানে খুলুন যেখানে আপনি আপনার উত্তরপত্রটি রেখেছেন। আপনার
উত্তরপত্রে 3-নং পৃষ্ঠার 2 নং বিভাগ খুঁজে বের করুন (অথবা আপনি বৃহৎ ব্লকের উত্তর পত্র ব্যবহার
করলে 11 নং পৃষ্ঠায় যান)। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ষার প্রশ্নটি সমান ভাবে আপনার ডেস্কে রাখুন।
পৃষ্ঠা পিছনে ভাঁ জ করবেন না। এখন অনুগ্রহ করে আপনার পরীক্ষার বইয়ের 2য় বিভাগ খুলুন,
নির্দেশিকা পড়ুন ও কাজ শুরু করুন। আপনার সময়ের শুরু এখন।
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15 মিনিটের পরে আপনার প্রফেসর বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 20 মিনিট সময় রয়েছে।
30 মিনিট পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 5 মিনিট সময় রয়েছে।

ঠিক 35 মিনিটের পরে, আপনার প্রেক্টর বলবে:
কাজ করা থামিয়ে নিজের পেন্সিল নামিয়ে রাখুন।
আপনার উত্তরপত্র বন্ধ করুন এবং সেটি পরীক্ষার বইয়ের যেখানে আপনি কাজ করা থামিয়েছিলেন
সেখানে রাখুন। আপনার পরীক্ষার বইটি ব্যবহার করা।

2.2.2.1 বিভাগ 2 পরীক্ষার বইয়ের নির্দেশিকা
বনম্নবিবখতবট আপনার পরীক্ার িইদয়র বিভাে 2-এর শুরুদত র্াকা বনদেদি বিকার অনমুিাে।
35 মিনিট, 44টি প্রশ্ন (মানক সময়)
এই বিভাগের প্রশ্নগুেলার উত্তর দিতে আপনার উত্তর পত্রের বিভাগ 2টি খুলুন।
নির্দেশিকাসমূহ
নীচের প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে। কয়েকটি প্রশ্নের জন্য আপনাকে ধারণাগুেলার প্রকাশের
উত্তর দিতে অনুচ্ছেদটি কীভাবে সংশ�োধিত হতে পারে তা বিবেচনা করবেন। অন্যান্য প্রশ্নের জন্য অনুচ্ছেদটি
বাক্যের কাঠাম�ো, ব্যবহার বা যতিচিহ্নের ত্রুটিগুেলা সংশ�োধন করতে কীভাবে সম্পাদিত হতে পারে তা বিবেচনা
করবেন। একটি অনুচ্ছেদ বা প্রশ্নের আপনি পরিমার্জনা ও সম্পাদনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সাথে সাথে যা
বিবেচনা করবেন তার সাথে থাকা এক বা একাধিক রেখচিত্র (যেমন সারণী বা রেখচিত্র) সমন্বিত হতে পারে।
কিছু প্রশ্ন ক�োন�ো অনুচ্ছেদের নিম্নরেখাঙ্কিত অংশে আপনাকে নির্দেশিত করতে পারে। অন্যান্য প্রশ্ন আপনাকে
ক�োন�ো অনুচ্ছেদের ক�োন�ো অংশে নির্দেশিত করবে বা আপনাকে সামগ্রিক ভাবে অনুচ্ছেদটি সম্পর্কে বিবেচনা
করতে বলবে।
প্রতিটি অনুচ্ছেদ পড়ার পরে সর্বাধিক কার্যকরভাবে অনুচ্ছেদের লিখনের গুণমানের উন্নতি করে বা লিখিত
ইংরাজির মানকের কনভেনশন অনুসরণ করে এমন ভাবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বেছে নিন। অনেক প্রশ্নে একটি
“পরিবর্ত ন করবেন না” বিকল্প অন্তর্ভু ক্ত থাকে। অনুচ্ছেদের সম্পর্কি ত অংশটি যেমন আছে তেমন রেখে দেয়া সেরা
পছন্দ হলে সেই বিকল্পটি বেছে নিন।

2.2.3 বিভাগ 3: গণিতের পরীক্ষা – ক�োন�ো ক্যালকুলেটর নেই
বিভাে 3-এর মানক সময় হি 25 পমপেি, সাদর্ বিভাে নিদষ 5 পমপেনির পবরামকাল রদয়দছ। আপবন
নকাদনা অনমুদমাবেত ি্যিথিার জন্য পরীক্া করদি আপনার সময় ও বিরামগুদিা পৃর্ক হদত পাদর।
মু পরীক্ার িইদয়র
অনমুগ্হ কদর আপনার পেদিদিক্দকর পড়া নঘাষণাগুদিা মদনাদোে সহকাদর শুনন।
বনদেদি বিকার নকাদনা অনমুিাে অনূবেত উচ্াবরত বনদেদি বিকাবটর পদর উপবথিত হদি।
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প্রত্যেকে প্রস্তুত হলে, আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
আমরা একবার শুরু করলে ক্যালকুলেটর ছাড়াই গণিত পরীক্ষায় আপনার 3য় বিভাগে কাজ করার
জন্য 25 মিনিট সময় থাকবে। এই বিভাগটি শেষ হয়ে গেলে আমরা 5 মিনিটের একটি বিরতি পাব।
যদিও এটি গণিত পরীক্ষার একটি অংশ, তবুও আপনাকে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না
যদি না আপনাকে চারটি কার্যকারিতাযুক্ত ক্যালকুলেটর ব্যবহার করার অনুম�োদন দেওয়া হয়ে থাকে।
অন্যথায় অনুগ্রহ করে আপনার ক্যালকুলেটরটি আপনার ডেস্কের নীচে রাখুন।
আপনার পরীক্ষার বইটি সেখানে খুলুন যেখানে আপনি আপনার উত্তরপত্রটি রেখেছেন। আপনার
উত্তরপত্রে পৃষ্ঠা 3-এর বিভাগ 3 খুঁজে বের করুন (অথবা আপনি বৃহৎ ব্লকের উত্তর পত্র ব্যবহার
করলে পৃষ্ঠা 13 এ যান)। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ষার প্রশ্নটি সমান ভাবে আপনার ডেস্কে রাখুন।
পৃষ্ঠা পিছনে ভাঁ জ করবেন না। নম্বরযুক্ত স্থানগুেলাতে আপনার উত্তরগুেলা নিশ্চিত করে চিহ্নিত
করুন যা বিভাগ 3-এর নম্বরযুক্ত প্রশ্নের উত্তরের সমতু ল। “শিক্ষার্থীদের তৈরি করা প্রতিক্রিয়াগুেলা”
প্রশ্নগুেলাতে কীভাবে আপনার উত্তর দেবেন সে সম্পর্কে নির্দেশিকা আপনার পরীক্ষার বইয়ে আছে।
এই প্রশ্নেগুলির উত্তর ছ�োট হতে হবে কিন্ত 4 অক্ষরের বেশি বড় হবে না।
আপনি সময় শেষ হওয়ার আগে উত্তর দেয়া শেষ করলে আপনি এই বিভাগে আপনার কাজটি যাচাই
করতে পারেন তবে আপনি অন্য ক�োন�ো বিভাগে ফিরতে পারেন না।
এখন অনুগ্রহ করে আপনার পরীক্ষার বইয়ের 3য় বিভাগ খুলুন, নির্দেশিকা পড়ুন ও কাজ শুরু করুন।
আপনার সময়ের শুরু এখন।
10 মিনিটের পরে আপনার প্রফেসর বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 15 মিনিট সময় রয়েছে।
20 মিনিটের পরে আপনার প্রফেসর বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 5 মিনিট সময় রয়েছে।

ঠিক 25 মিনিটের পরে, আপনার প্রেক্টর বলবে:
কাজ করা থামান ও আপনার পেন্সিল নামিয়ে রাখুন।
আপনার উত্তরপত্র বন্ধ করুন এবং সেটি পরীক্ষার বইয়ের যেখানে আপনি কাজ করা থামিয়েছিলেন
সেখানে রাখুন। আপনার পরীক্ষার বইটি ব্যবহার করা।
আপনার কাছে এখন আর কয়েক মিনিট সময় রয়েছে। অনুমতি ছাড়াই পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার
প্রশ্নগুেলা নিয়ে আেলাচনা করবেন না বা পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করবেন না।
আপনি ঠিক 5 মিনিটে আবার পরীক্ষাটি শুরু করবেন।

2.2.3.1 বিরতির সময়ে
বিরতি শেষে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
অনুগ্রহ করে আপনার আসন গ্রহণ করুন। আমি আপনার পরীক্ষার পুস্তিকাটি খুলতে না বলা অবধি
তা খুলবেন না।
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2.2.3.2 বিভাগ 3 পরীক্ষার বইয়ের নির্দেশিকা
বনম্নবিবখতবট আপনার পরীক্ার িইদয়র বিভাে 3-এর শুরুদত র্াকা বনদেদি বিকার অনমুিাে।
25 মিনিট, 17টি প্রশ্ন (মানক সময়)
এই বিভাগের প্রশ্নগুেলার উত্তর দিতে আপনার উত্তর পত্রের বিভাগ 3টি খুলন
ু ।
নির্দেশিকাসমূহ
1-13 নম্বরের প্রশ্নের জন্য, প্রতিটি সমস্যার সমাধান করুন, যে বিকল্পগুলি দেওয়া হয়েছে সেটি থেকে সর্বোত্তম উত্তরটি
বেছে নিয়ে এবং আপনার উত্তর পত্রে সমতু ল বাবলটি পূরণ করুন। 14-17 নম্বরের প্রশ্নের জন্য, সমস্যার সমাধান করুন
ও উত্তর পত্রটিতে গ্রিডে আপনার উত্তর লিখুন। কীভাবে গ্রিডে আপনার উত্তর লিখতে হবে সে সম্পর্কে অনুগ্রহ করে 14 নং
প্রশ্নের সামনে নির্দেশিকা দেখুন। আপনি শুরু থেকে কাজ করার জন্য আপনার পরীক্ষার পুস্তিকাটিতে যে ক�োন�ো উপলব্ধ
স্থান ব্যবহার করতে পারেন।
ন�োটসমূহ
1. ক্যালকুলেটরের ব্যবহার অনুম�োদিত নয়।
2. অন্যথায় সূচিত না থাকলে সমস্ত পরিবর্ত নীয় ও প্রকাশ রিয়েল নম্বরের প্রতিনিধিত্ব করে।
3. অন্যথা নির্দেশিত না হওয়া পর্যন্ত এই পরীক্ষায় প্রদত্ত পরিসংখ্যান স্কেলে আঁ কা হয়।
4. অন্যথায় সূচিত না থাকলে সমস্ত ফিগার সমতলে থাকে।
5. অন্যথায় সূচিত না থাকলে ক�োন�ো প্রদত্ত ফাংশনের f ড�োমেন হল সমস্ত রিয়েল নম্বর x এর সেট যার জন্য f(x) হল
একটি রিয়েল নম্বর।
রেফারেন্স

ক�োন�ো বৃত্তের ব্যাসের ডিগ্রি হল 360।
ক�োন�ো বৃত্তের চাপের রেডিয়ানের সংখ্যা হল 2𝜋।
একটি ত্রিভু জের ক�োণগুেলার সমষ্টি 180 ডিগ্রী।
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নির্দেশিকাসমূহ

উত্তর: 7
12

14-17 নম্বর প্রশ্নের জন্য, সমস্যাটির সমাধান
করুন ও আপনার উত্তরপত্রে দেওয়া গ্রীডে
লিখুন নীচে যেভাবে বর্ণিত আছে

উত্তর: 2.5

1. যদিও প্রয়�োজন নেই তবুও নির্ভুলভাবে
বাবলগুেলা পূরণ করতে আপনাকে সাহায্য
করতে কলামগুেলার শীর্ষে বাক্সগুেলাতে
আপনার উত্তর লিখতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। যদি
সঠিক ভাবে বাবলগুেলা পূরণ হয় তবেই আপনি
ক্রেডিট পাবেন।
2. প্রতিটি কলামে একটির বেশি বাবল চিহ্নিত
করবেন না।
3. ক�োন�ো প্রশ্নের ঋণাত্মক উত্তর নেই।
4. কিছু প্রশ্নের একটির বেশি সঠিক উত্তর থাকতে
পারে। এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি উত্তর গ্রিড
করুন।

গ্রিডের গ্রহণয�োগ্য 2 উপায় হল:
3

5. এর মত মিশ্র 3 1 নম্বর অবশ্যই 3.5 বা 7/2
2
এর মত গ্রিড করা হতে হবে। (যদি
ক�োন�ো গ্রিডে লেখা থাকে 31, সেটি হিসাবে
2
1
ব্যাখ্যা করা হবে, 3
হিসাবে নয়।)
2
6. দশমিক উত্তর: আপনি গ্রিড যতটা স্থান সঙ্কুলান
করতে পারে তার চেয়ে আর�ো বেশি সংখ্যা সহ
ক�োন�ো দশমিক উত্তর পেলে এটি হয় গ�োলাকার
বা ছিন্ন হতে পারে তবে এটি অবশ্যই সম্পূর্ণ
গ্রিডকে পূরণ করতে হবে।

উত্তর: 201 – দুটির যে ক�োন�ো অবস্থানই সঠিক
দ্রষ্টব্য:
স্থান সঙ্কুলান হলে আপনি
যে ক�োন�ো কলামে আপনার
উত্তর লেখা শুরু করতে
পারেন। আপনার যে
কলামগুেলা ব্যবহারের
প্রয়োজন নেই সেগুেলা
ফাঁ কা রাখা উচিত।
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2.2.4 বিভাগ 4: গণিতের পরীক্ষা – ক্যালকুলেটর
বিভাে 4-এর মানক সময় হি 45 পমপেি। আপবন নকাদনা অনমুদমাবেত ি্যিথিার জন্য পরীক্া
করদি আপনার সময় ও বিরামগুদিা পৃর্ক হদত পাদর। অনমুগ্হ কদর আপনার পেদিদিক্দকর পড়া
নঘাষণাগুদিা মদনাদোে সহকাদর শুনন।
মু পরীক্ার িইদয়র বনদেদি বিকার নকাদনা অনমুিাে অনূবেত
উচ্াবরত বনদেদি বিকাবটর পদর উপবথিত হদি।
যখন সমস্ত শিক্ষার্থী প্রস্তুত, তখন আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এটি পরীক্ষার শেষ অংশ—আপনি প্রায় শেষ করে ফেলেছেন! আমরা একবার শুরু করলে আপনার
কাছে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে গণিত পরীক্ষায় বিভাগ 4-এর উত্তর দেয়ার জন্য 45 মিনিট থাকবে।
আপনি এই বিভাগের জন্য আপনার ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারেন; অনুগ্রহ করে এখন আপনার
ডেস্কে আপনার ক্যালকুলেটর রাখুন। ক�োন�ো ক্যালকুলেটর ব্যবহার করার সময় অনুগ্রহ করে এই
নির্দেশিকা অনুসরণ করুন:
•
•
•
•

এটিকে আপনার ডেস্কে রাখুন বা ধরে থাকুন যাতে অন্য শিক্ষার্থীরা আপনার কাজটি না দেখতে পারে।
আপনার ক্যালকুলেটর কার�ো সাথে শেয়ার করবেন না বা দেয়া নেয়া করবেন না।
আপনি ক�োন�ো ব্যাকআপ ক্যালকুলেটর ও ব্যাটারি এনে রাখলে সেগুেলা আপনার ডেস্কের নীচে রাখন
ু ।
আপনার ক্যালকুলেটর ত্রুটিপূর্ণ উপায়ে কাজ করে এবং আপনার ব্যাটারি ও ব্যাকআপ ক্যালকুলেটর
থেকে থাকলে আপনার হাত তু লুন। আমি আপনাকে সাহায্য করতে আসব। আপনার ক�োন�ো
ব্যাকআপ না থাকলে পরীক্ষা দেয়া চালিয়ে যান। ক�োন�ো ক্যালকুলেটর ছাড়াও সমস্ত গণিতের
প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাবে।

আপনার পরীক্ষার বইটি সেখানে খুলুন যেখানে আপনি আপনার উত্তরপত্রটি রেখেছেন। আপনার
উত্তরপত্রে পৃষ্ঠা 4র্থ বিভাগের 3 নং পৃষ্ঠা খুঁজে বের করুন (অথবা আপনি বৃহৎ ব্লকের উত্তর পত্র ব্যবহার
করলে 16 নং পৃষ্ঠায় যান)। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ষার প্রশ্নটি সমান ভাবে আপনার ডেস্কে রাখুন। পৃষ্ঠা
পিছনে ভাঁ জ করবেন না। নম্বরযুক্ত স্থানগুেলাতে আপনার উত্তরগুেলা নিশ্চিত করে চিহ্নিত করুন যা বিভাগ
4-এর নম্বরযুক্ত প্রশ্নের উত্তরের সমতু ল। Student-Produced Responses (শিক্ষার্থীদের তৈরি করা
প্রতিক্রিয়াগুল�ো) প্রশ্নগুেলাতে কীভাবে আপনার উত্তর দেবেন সে সম্পর্কে নির্দেশিকা আপনার পরীক্ষার
বইয়ে আছে। এই প্রশ্নেগুলির উত্তর ছ�োট হতে হবে কিন্ত 4 অক্ষরের বেশি বড় হবে না।
আপনি সময় শেষ হওয়ার আগে উত্তর দেয়া শেষ করলে আপনি এই বিভাগে আপনার কাজটি যাচাই
করতে পারেন তবে আপনি অন্য ক�োন�ো বিভাগে ফিরতে পারেন না।
এখন অনুগ্রহ করে আপনার পরীক্ষার বইয়ের 4র্থ বিভাগ খুলুন, নির্দেশিকা পড়ুন ও কাজ শুরু করুন।
আপনার সময়ের শুরু এখন।
20 মিনিটের পরে আপনার প্রফেসর বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 25 মিনিট সময় রয়েছে।
40 মিনিটের পরে আপনার প্রফেসর বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 5 মিনিট সময় রয়েছে।

ঠিক 45 মিনিটের পরে, আপনার প্রেক্টর বলবে:
কাজ করা থামান ও আপনার পেন্সিল নামিয়ে রাখুন।
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শীর্ষে যাতে 1 নম্বর পৃষ্ঠা থাকে তাই আপনার উত্তরের পত্রটি বন্ধ করুন। আপনার পরীক্ষার বইটি বন্ধ
করুন ও এটিকে আপনার উত্তরের পত্রের শীর্ষে রাখুন।
অভিনন্দন—আপনি সবেমাত্র পরীক্ষাটি শেষ করেছেন! অনুগ্রহ করে আপনার আসনে বসুন আপনার
সারীকে যতক্ষণ না ছাড়ছি।

2.2.4.1 বিভাগ 4 পরীক্ষার বইয়ের নির্দেশিকা
বনম্নবিবখতবট আপনার পরীক্ার িইদয়র বিভাে 3-এর শুরুদত র্াকা বনদেদি বিকার অনমুিাে।
45 মিনিট, 31টি প্রশ্ন (মানক সময়)
এই বিভাগের প্রশ্নগুেলার উত্তর দিতে আপনার উত্তর পত্রের বিভাগ 4টি খুলন
ু ।
নির্দেশিকাসমূহ
1–27 নম্বরের প্রশ্নের জন্য, প্রতিটি সমস্যার সমাধান করুন, যে বিকল্পগুলি দেওয়া হয়েছে সেটি থেকে সর্বোত্তম উত্তরটি
বেছে নিয়ে এবং আপনার উত্তর পত্রে সমতু ল বাবলটি পূরণ করুন। 28–31 নম্বরের প্রশ্নের জন্য, সমস্যার সমাধান করুন
ও উত্তর পত্রটিতে গ্রিডে আপনার উত্তর লিখুন। কীভাবে গ্রিডে আপনার উত্তর লিখতে হবে সে সম্পর্কে অনুগ্রহ করে 28 নং
প্রশ্নের সামনে নির্দেশিকা দেখুন। আপনি শুরু থেকে কাজ করার জন্য আপনার পরীক্ষার পুস্তিকাটিতে যে ক�োন�ো উপলব্ধ
স্থান ব্যবহার করতে পারেন।
ন�োটসমূহ
1. ক্যািকদিটর
ুলে
ব্যবহানরর অেুমপত রনেনছ।
2. অন্যর্ায় সূবচত না র্াকদি সমতি পবরিতনীয়
রিবর্ত
ও প্রকাি বরদয়ি নম্বদরর প্রবতবনবধত্ব কদর।
3. অন্যর্া বনদেবিত
নির্দেশ
না হওয়া পেদিন্ত এই পরীক্ায় প্রেত্ত পবরসংখ্যান নকেদি আকা
ঁ হয়।
4. অন্যর্ায় সূবচত না র্াকদি সমতি বফোর সমতদি র্াদক।
5. অন্যর্ায় সূবচত না র্াকদি নকাদনা প্রেত্ত ফাংিদনর f নোদমন হি সমতি বরদয়ি নম্বর x এর নসট োর জন্য f(x) হি
একবট বরদয়ি নম্বর।
রেফারেন্স

ক�োন�ো বৃত্তের ব্যাসের ডিগ্রি হল 360।
ক�োন�ো বৃত্তের চাপের রেডিয়ানের সংখ্যা হল 2𝜋।
একটি ত্রিভু জের ক�োণগুেলার সমষ্টি 180 ডিগ্রী।
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নির্দেশিকাসমূহ

উত্তর: 7
12

28-31 নম্বর প্রশ্নের জন্য, সমস্যাটির সমাধান
করুন ও আপনার উত্তরপত্রে দেওয়া গ্রীডে
লিখুন নীচে যেভাবে বর্ণিত আছে

উত্তর: 2.5

1. যদিও প্রয়�োজন নেই তবুও নির্ভুলভাবে
বাবলগুেলা পূরণ করতে আপনাকে সাহায্য
করতে কলামগুেলার শীর্ষে বাক্সগুেলাতে
আপনার উত্তর লিখতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।
যদি সঠিক ভাবে বাবলগুেলা পূরণ হয় তবেই
আপনি ক্রেডিট পাবেন।
2. প্রতিটি কলামে একটির বেশি বাবল চিহ্নিত
করবেন না।
3. ক�োন�ো প্রশ্নের ঋণাত্মক উত্তর নেই।
গ্রিডের গ্রহণয�োগ্য 2 উপায় হল:
3

4. কিছু প্রশ্নের একটির বেশি সঠিক উত্তর থাকতে
পারে। এই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি উত্তর গ্রিড
করুন।
5. এর মত মিশ্র 3 1 নম্বর অবশ্যই 3.5 বা 7/2
2
এর মত গ্রিড করা হতে হবে। (যদি
ক�োন�ো গ্রিডে লেখা থাকে 31, সেটি হিসাবে
2
1
ব্যাখ্যা করা হবে, 3
হিসাবে নয়।)
2
6. দশমিক উত্তর: আপনি গ্রিড যতটা স্থান সঙ্কুলান
করতে পারে তার চেয়ে আর�ো বেশি সংখ্যা সহ
ক�োন�ো দশমিক উত্তর পেলে এটি হয় গ�োলাকার
বা ছিন্ন হতে পারে তবে এটি অবশ্যই সম্পূর্ণ
গ্রিডকে পূরণ করতে হবে।

উত্তর: 201 – দুটির যে ক�োন�ো অবস্থানই সঠিক
দ্রষ্টব্য:
স্থান সঙ্কুলান হলে আপনি
যে ক�োন�ো কলামে আপনার
উত্তর লেখা শুরু করতে
পারেন। আপনার যে
কলামগুেলা ব্যবহারের
প্রয়োজন নেই সেগুেলা
ফাঁ কা রাখা উচিত।
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3

পরীক্ষার পরে

3.1

চলে যেতে অনুমতি দেওয়া

3.1.1

পরীক্ষার বই এবং অন্য পরীক্ষার সামগ্রী সংগ্রহ করা হচ্ছে

প্রত্যেকে প্রস্তুত হলে, আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
আমি এখন আপনার পরীক্ষার বইগুলি সংগ্রহ করব। আপনার উত্তর পত্রটি সমান ভাবে আপনার
ডেস্কে রাখুন এবং শান্ত হয়ে বসুন।
MP3 অথবা ATC ব্যবহারকারীদের আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আমি এখন আপনার ফ্ল্যাশ ড্রাইভগুেলা সংগ্রহ করব।

3.1.2

নিষ করা

সকল শিক্ষার্থীকে আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
আপনার যদি এখনও ব্যক্তিগত, অপরীক্ষামূলক তথ্য আপনার উত্তর পত্রে পূরণ করা বাকি থাকে
তাহলে দয়া করে আপনার ডেস্কে উত্তর পত্রের মুখ নীচের দিকে রাখুন। অন্য ছাত্রদের চলে যেতে
অনুমতি দেওয়ার সময়ে শান্ত ভাবে বসুন এবং উত্তর পত্রে কিছু লিখবেন না। কয়েক মিনিটের মধ্যে
আমি আপনাকে উত্তর পত্র সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করব।

3.1.3

উত্তরপত্র সংগ্হ করা হদছে

সব ছাত্রদের, বলুন:
আপনি যদি আপনার উত্তর পত্রের ব্যক্তিগত, অপরীক্ষামূলক বিষয়গুলি সম্পন্ন করেন, তাহলে
আপনার উত্তর পত্র ডেস্কে উপরের দিকে মুখ করে রাখুন যাতে আমি সংগ্রহ করার আগে এটি
দেখে নিতে পারি। আমি শেষ না করা অবধি শান্ত হয়ে বসুন।

3.1.3.1	ষিক্ষার্থীদের ছাড়ার আগে
সব সামগ্রী বিবেচনা করার পর আপনার নিরীক্ষক বলবেন:
একটু পরেই আমি আপনাদের যেতে দিচ্ছি। মনে রাখবেন: আপনি অবশ্যই ক�োন�ো পরিস্থিতিতেই
পরীক্ষা কক্ষটি থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন নেবেন না বা ক�োন�ো উপায়ে, ইমেল, পাঠ্য বার্তা বা ইন্টারনেট
অথবা স�োশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে কারও সাথে আেলাচনা করবেন না।
আপনার স্কোর কখন উপলব্ধ হবে ও কীভাবে অনলাইনে আপনার সম্পূর্ণ স্কোরে অ্যাক্সেস পাবেন তা
আপনাকে জানান�ো হবে। আপনি আপনার নির্দি ষ্ট পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ব্যক্তিগতকৃত SAT
অনুশীলনের জন্য Khan Academy-তেও লিঙ্ক করতে সক্ষম হতে পারেন।
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(A) যেসব শিক্ষার্থীদের জিনিসপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে নিরীক্ষক তাদের বলবে:
এই পরীক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থা এখন সম্পন্ন হয়েছে। আমি শেষ না করা অবধি অনুগ্রহ করে আপনার
আসনে বসে থাকুন। এই সময়ে দয়া করে আপনার জিনিসপত্র সংগ্রহ করুন, যদি আপনার ক�োন�ো
ডিভাইস যদি থেকে থাকে তাহলে তা সংগ্রহ করতে আসুন এবং শান্তভাবে প্রস্থান করুন। অনুগ্রহ
করে মনে রাখবেন অন্যান্য কক্ষের ছাত্ররা হয়ত এখন�ো পরীক্ষা দিচ্ছেন। আবারও অভিনন্দন জানাই
ও আপনার অংশগ্রহণ ও আপনার কঠ�োর পরিশ্রমের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
(B) যে সব ছাত্রদের জিনিসপত্র সংগ্রহ করা হয়নি, নিরীক্ষক তাদের বলবেন:
এই পরীক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থা এখন সম্পন্ন হয়েছে। আপনার জিনিসপত্র সংগ্রহ করুন ও ধীরে
ধীরে কক্ষ ছেড়ে যান। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন অন্যান্য কক্ষের ছাত্ররা হয়ত এখন�ো পরীক্ষা দিচ্ছেন।
আবারও অভিনন্দন জানাই ও আপনার অংশগ্রহণ ও আপনার কঠ�োর পরিশ্রমের জন্য আপনাকে
ধন্যবাদ।
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