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1 বিক্ার্থীদের জন্য ননাটস

•	 নীদচ নেওয়া বনদেদি বিকার অনমুিােবট পেদিদিক্ক আপনার পরীক্ার িইদত র্াকা বিবখত বনদেদি বিকার সাদর্ 
নজাদর পড়দি। আপনার বনরীক্ক নজাদর নজাদর ইংদরবজদত বনদেদিি পড়দিন, তা অনমুসরণ করুন। এই 
অনূবেত বনদেদি বিকা আপনার বনরীক্ক ো পড়দছন তার প্রবতবট িব্দ নাও বমিদত পাদর; তদি প্রাসবগিক 
তর্্য একই র্াদক। আপনার বনরীক্ক ো পড়দছন তা বনদয় আপনার প্রশ্ন নর্দক র্াকদি অনমুগ্হ কদর 
আপনার হাত তুিমুন।

•	 আপনার বনরীক্ক পরীক্ার পবরবথিবত অনমুোয়ী এমন বকছু তর্্য িাে বেদত পাদরন ো িােদি না।
•	 আপবন পরীক্ার সম্ূণদি সময়কািবটদত আপনার নেদকে এই েকমু দমন্টবট নরদখ বেদত পাদরন তদি 

পরীক্ার পদর এবট অিি্যই বনরীক্কদক নফরত বেদত হদি।
•	 আপবন এই েকমু দমন্টবট খসড়া কােজ বহসাদি ি্যিহার করদত পারদিন না।
•	 বিবভন্ন সমদয় আপনার পেদিদিক্ক প্রদয়াজন মদতা নকাদনা বিভাদে কত সময় িাবক আদছ, আর ের্াের্ 

বিরবতর সময় নঘাষণা করদি। আপবন েবে নকাদনা অনমুদমাবেত সমুবিধা গ্হণ কদর পরীক্ায় িদস র্াদকন, 
তাহদি এই নঘাষণাগুবিদত উবলিবখত এসময় ও বিরবতগুবি এই অনূবেত েকমু দমদন্ট তাবিকািদ্ধ সময় 
ও বিরবতর সমদয়র নর্দক পরৃ্ক হদত পাদর। অনমুগ্হ কদর আপনার পেদিদিক্দকর পড়া নঘাষণাগুদিা 
মদনাদোে সহকাদর শুনমুন।

•	 আপবন অনমুদমাবেত ি্যিথিা সহ পরীক্া করদি আপনার পেদিদিক্ক আপনাদক ইংরাবজদত অবতবরক্ত 
বনদেদি বিকা বেদত পাদরন।

•	 বনবেদিষ্ট তদর্্য আপনার মদনাদোে আকষদিণ করদত এই আইকনগুদিা েকমু দমদন্ট সিদিত্র ি্যিহৃত হয়:

 গুরুত্বপণূদি তর্্য

 আপনার পেদিদিক্ক দ্ারা উচ্াবরত বনদেদি বিকাসমূহ

 আপনার পরীক্ার িইদয় নে বনদেদিিািিী নেওয়া আদছ
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2 পরীক্ার বেদনর ব্রিপ্টগুবি
2.1 পরীক্া শুরু হওয়ার আদে

আপনার বনরীক্ক এবট িিার মাধ্যদম শুরু করদিন:

  PSAT 10 প্রিাসদন স্ােত। এই পরীক্াবট হাই কেকু ি জমুদড় আপবন ইবতমদধ্য কী বিদখদছন নসবটর উপদর 
নজর রাখদি। এবট আপনার নকার্ায় উন্নবত প্রদয়াজন ও কেিারবিপ কমদিসবূচর জন্য নোে্যতামান অজদিন 
করদত SAT-এর জন্য অনমুিীিদনরও একবট সমুদোে। আপবন অনূবেত মমুবরিত বনদেদি বিকা ি্যিহার করদি 
আবম বনদেদি বিকা নেওয়ার সাদর্ সাদর্ অনমুসরণ করদত পমুবতিকাবট খমুিমুন।

আমরা পরীক্াবট শুরু করার আদে আবম বকছু প্রবিধান ও বনদেদি বিকা পড়দত চদিবছ। অনমুগ্হ কদর 
মদনাদোে বেদয় শুনমুন ও আবম নকাদনা প্রশ্ন বজজ্াসা না করা অিবধ অদপক্ায় রাখমুন।

আজদকর পরীক্ার জন্য আপবন আপনার উত্তর পদত্র বচবনিত করদত শুধমুমাত্র 2 নম্বর নপনবসি ি্যিহার 
করদত পাদরন। োব্রিক নপনবসি ি্যিহাদরর অনমুমবত ননই। আপনার কাদছ 2 নম্বর নপনবসি না নর্দক 
র্াকদি অনমুগ্হ কদর হাত তুিমুন, আবম আপনাদক একবট নপনবসি নেি।

তারপদর আপনার পেদিদিক্ক িিদিন:

 সমতি বিক্ার্থীর এই পরীক্াবটদত তাদের েক্তা ও জ্ান প্রেিদিন করার সমানাবধকার র্াকা উবচত। 
এই কারদণ নকউ নকাদনা অন্যাে্য সমুবিধা পাদছে না তা বনবচিত করদত বিবধ কােদিকর রদয়দছ। নকউ 
নীদচর নকাদনা একবট করদি আমরা তা খাবরজ করি ও নম্বর িাবতি করি: 

•	 পরীক্ায় নকাদনা ধরদণর সমুবিধা প্রোন িা গ্হণ করা
•	 পরীক্া শুরুর আদে পরীক্ার িইবট খমুদি নেখা
•	 ভুি বিভাদের উত্তর নেওয়া িা পরীক্ার িই িা উত্তর পদত্রর আদের িা আোম বিভাে নেখা
•	 সময় নিষ হদয় োওয়ার পদরও উত্তর বচবনিত করা
•	 পরীক্া চিাকািীন িা তারপদর পরীক্ার প্রশ্ন িা উত্তরগুদিা নিয়ার করা
•	 পরীক্ার ঘরবট নর্দক পরীক্ার সামগ্ী অপসারদণর নচষ্টা করা
•	 পরীক্া চিাকািীন িা বিশ্াদমর সমদয় নকাদনা অননমুদমাবেত পরীক্ার সহায়ক ি্যিহার করা, 

োর অন্তভুদি ক্ত নফান ি্যিহার করা

আপনাদক বনম্নবিবখত কারদণও খাবরজ করা হদত পাদর: 

•	 পরীক্া চিাকািীন খাওয়া িা পান করা (েবে না এবট স্াছেন্্যবিধাদনর উপায় বহসাদি 
অনমুদমাবেত র্াদক—অন্যর্ায় খাওয়া ও পান করা একমাত্র বিরামকাদিই অনমুদমাবেত)

•	 অন্যান্য বিক্ার্থীদের নে নকাদনা ধরদণর অসমুবিধা সৃবষ্ট িা বচত্তবিদক্প করার কারণ হওয়া
•	 পরীক্া িা বিরবত চিাকািীন অনমুমবত ছাড়াই এই রুম িা বিব্ডং নছদড় োওয়া

আবম এখদনা অিবধ ো িদিবছ নস বিষদয় বক কাদরা নকাদনা প্রশ্ন রদয়দছ? 
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(A) েবে আপনার কেকু ি বিক্ার্থীদের ি্যবক্তেত বজবনসপত্র সংগ্হ কদর র্াকদি আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 এই সমদয়, আপনার সমতি নফান িা অন্য নকাদনা বিেমু্যবতন বেভাইস জমা নেওয়া উবচত। েবে কাদরাওর 
এখদনা নকাদনা ধরদণর বিেমু্যবতন বেভাইস নর্দক র্াদক তদি অনমুগ্হ কদর অ্যািামদি িন্ধ করুন, এবটর 
পাওয়ার অফ করুন ও আমাদক বেন, পরীক্া নিষ হদি এবট আপনাদক নফরত নেয়া হদি।

(B) েবে আপনার কেকু ি বিক্ার্থীদের ি্যবক্তেত বজবনসপত্র সংগ্হ কদর না র্াকদি আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 এই মমুহূদতদি  আপনার কাদছ েবে নকাদনা নফান অর্িা অন্য নকাদনা ইদিকট্রবনক বেভাইস র্াদক তাহদি 
আপনাদক অিি্যই অ্যািামদি িন্ধ করদত, এবট সম্ণূদিরূদপ পাওয়ার অফ করদত হদি এিং নসবট আপনরা 
ি্যাদে রাখদত হদি ো পরীক্া নিষ না হওয়া অিবধ আপনার নেদকের নীদচ রাখদত হদি। আপনার েবে 
নফান রাখার জন্য নকাদনা প্াবটিদকর ি্যাদের প্রদয়াজন হয়, তাহদি হাত তুিমুন এিং আবম আপনাদক 
একবট ি্যাে নেি। িন্ধ হয় বন ও েদূর রাখা হয়বন এমন নকাদনা বিেমু্যবতন বেভাইস সংগ্হ করা হদত 
পাদর ও এর সামগ্ীগুদিা সিদিাগিীণ অনমুসন্ধাদনর অংি বহসাদি পরীক্া করা হদত পাদর। আপবন পরীক্া 
নেওয়ার সময় আপনার নসি নফাদন েবে িব্দ হয় আপনাদক পরীক্া নর্দক চদি নেদত িিা হদি।

আপবন বিরবতর সময় খাওয়ার জন্য ভাজাভুবজ িা পানীয় এদন র্াকদি নসগুদিা িার কদর এখনই 
আপনার নেদকের নীদচ নরদখ বেন। বিরবত চিাকািীন আপনাদক আপনার ি্যাে ি্যিহাদরর অনমুমবত 
নেওয়া হদি না। 

সি ি্যাে িন্ধ করুন এিং নসগুবি কদক্র নেওয়াদির বেদক রাখমুন পরীক্া নিষ না হওয়া পেদিন্ত। 

আপনার বনরীক্ক বনবচিত করদিন নে নকাদনা নফান রাখার অনমুমবত ননই এই িদি:

 আপবন েবে নকাদনা ছাত্রদক নফান সহ নেবখ আবম নসই ছাদত্রর পরীক্া নেওয়া িাবতি কদর নেদিা।

তারপদর আপনার পেদিদিক্ক িিদিন:

 এিার আমরা পরীক্াবট শুরু করার প্রস্তুবত বনদত চদিবছ।

অনমুগ্হ কদর আপনার নম্বর 2 নপনবসি, ইদরজার, অনমুদমাবেত ক্যািকমু দিটর ও পরীক্ার জন্য 
অনমুদমাবেত নে নকাদনা বেভাইস িাদে সমতি বকছু অপসারণ করুন।

আপবন নকাদনা ি্যাকআপ ক্যািকমু দিটর অর্িা অবতবরক্ত ি্যাটাবর এদন র্াকদি অনমুগ্হ কদর নসগুদিা 
আপনার নেদকে রাখমুন। আপবন পরীক্া িা বিরাম চিাকািীন অন্য বিক্ার্থীর সাদর্ নকাদনা ক্যািকমু দিটর 
নাও নিয়ার করদত পাদরন। 

েখন সমতি বিক্ার্থী প্রস্তুত হদি তখন আপনার পেদিদিক্ক িিদত পাদরন:

 অনমুগ্হ কদর চুপ কদর িদস র্াকমু ন, েতক্ণ না আবম চাবরবেক ঘমুদর নেদখ বনবচিত হই নে সিার কাদছ 
অনমুদমাবেত ক্যািকমু দিটর আদছ। 

2.1.1 উত্তরপত্র বিতরণ

েখন সমতি বিক্ার্থী প্রস্তুত, তখন আপনার পেদিদিক্ক িিদিন:

 আবম এখন আপনাদের প্রদত্যকদক আপনার উত্তরপত্র বেদত চদিবছ।



6

োরা িৃহৎ ব্লক উত্তরপত্র ি্যিহার কদরন নসই বিক্ার্থীদের আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 আপবন িড় ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদি, কীভাদি আপনার উত্তরগুবি বচবনিত করদিন নস সম্বদন্ধ 
েয়া কদর আপনার উত্তর পদত্রর 1 নং পষৃ্ার বনদেদিি পড়ুন। আপনারা িািদির িেদি নকোয়ার িানাদিন, 
এিং আমার নঘাষণা করা পষৃ্ার নম্বর নর্দক পরৃ্ক হদি। নেদকাদনা সময় সহদোবেতার জদন্য হাত তুিমুন।

সকি বিক্ার্থীদক আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 অনমুগ্হ কদর বনবচিত করুন নে আপনার সবঠক আইবন নাম এিং জন্ম তাবরখ উত্তর পদত্র সবঠকভাদি 
এিং সংবলিষ্ট িািিগুবি সবঠকভাদি পূরণ করা হদয়দছ। আপনার হাত তুিমুন আপনার কাদছ েবে ভুি 
উত্তর পত্র র্াদক অর্িা আপবন েবে নিদিদি নকাদনা ত্রুবট খমুঁদজ পান।

সকি বিক্ার্থীদক আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 আপনার উত্তর পদত্র েবে আপনার সবঠক নাম ও অন্য তর্্য পূরণ করা র্াদক, একবট নিদিি সহ, 
তাহদি অন্য বিক্ার্থীদের তাদের উত্তর পদত্রর প্রদয়াজনীয় নক্ত্র পূরণ করার বনদেদিি নেওয়ার সমদয় 
কদয়ক বমবনট িান্তভাদি িসমুন। আপনার আইবন পেবি, নাম এিং েবে একবট মধ্যনাম র্াদক তাহদি 
প্রর্দম নক্ত্র 1 পূরণ করা শুরু করুন। নপেস, হাইদফন অর্িা এদপাসট্রবফস আপনার নাদমর আংি 
হদি তা অন্তভুদি ক্ত করুন। আপবন আপনার পেবি ছাড়া অন্য নকাদনা নাম বিখদি আপনার নম্বর বিিম্ব 
হদত পাদর। িাক্সগুদিাদত সি িড় হাদতর অক্র বিখমুন তারপর সমতুি িািিগুদিা পূরণ করুন। 
বনবচিত করুন নেন প্রবতবট িািি নেন েভীরভাদি বচবনিত হয় এিং িািিবট সমূ্ণদিভাদি ভদর র্াদক। 
আপনার সমাতি হদি নেখমুন। আর নকাদনা প্রশ্ন রদয়দছ? 

2–4 নক্দত্রর জদন্য, আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 2 নং নক্দত্রর মদধ্য, আপনার জন্য প্রদোজ্য িািি পূরণ করুন। আপবন েবে িাবড়দত কেকু দির বিক্া না 
পান, তাহদি 3 নং নক্দত্রর মদধ্য আপবন নে কেকু দি উপবথিত হদয়দছন নসই কেকু দির নাম ও বঠকানা বিখমুন। 
তারপদর, আপবন েবে বনয়বমত এই কেকু দি উপবথিত হন, তাহদি কেকু দির নকাে বিখমুন, ো আবম 4বনং 
নক্দত্রর কদক্র সামদন নপাটি কদরবছ। আপবন েবে এই কেকু দি উপবথিত না হন, আপনার হাত তুিমুন 
এিং আবম আপনাদক 4 নং নক্দত্রর মদধ্য সবঠক নকাে নেওয়ার জন্য আসি।

(A) নক্ত্র 5-এ েবে আপনার কেকু ি বিক্ার্থী ID ি্যিহার কদর তাহদি আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 নক্ত্র 5-এ, আপনার বিক্ার্থীর সনাক্তকরণ নম্বর পূরণ করুন, িামবেদকর প্রর্ম কিাম নর্দক শুরু 
কদর। আপনার েবে ID নম্বদর নকাদনা অক্র র্াদক, তাহদি নসগুবি অন্তভুদি ক্ত করদিন না এিং শুধমু 
সংখ্যা বিখমুন তাদত নেন নপেস না র্াদক। আপবন আপনার বিক্ার্থীর ID নম্বর না জানদি আপনার 
হাত তুিমুন। আপনার নিষ হদয় নেদি মমুখ তুদি তাকান। 

(B) নক্ত্র 5-এর জদন্য আপনার কেকু ি েবে বিক্ার্থী ID নম্বর ি্যিহার করদছ না, তাহদি আপনার পেদিদিক্ক িিদিন:

 নক্ত্র 5-এ নকাদনা বচনি নেদিন না।

নক্ত্র 6-এর জদন্য আপনার পেদিদিক্ক িিদিন:

 নক্ত্র 6-এ আপনার সবঠক নগ্দের তির পূরণ করুন।
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নক্ত্র 7-এর জদন্য আপনার পেদিদিক্ক িিদিন:

 নক্ত্র 7-এ সবঠক িািি পূরণ করুন।

নক্ত্র 8-এর জদন্য আপনার পেদিদিক্ক িিদিন:

 নক্ত্র 8-এ আপনার জদন্মর মাস সবঠক িািদি পূরণ করুন। তারপর সবঠক িািিগুদিাদত আপনার 
জদন্মর বেন আর সাদির নিষ 2 সংখ্যা পূরণ করুন। নকাদনা সংখ্যা 10-এর নচদয় কম হদি 2 সংখ্যার 
নে নকাদনা নক্ত্র শুন্য বেদয় শুরু করদত হদি। েবে আপবন িৃহৎ ব্লদকর উত্তরপত্র ি্যিহার করদছন 
তাহদি আপনার জদন্মর বেন, মাস ও িছর পূরণ করুন। 

2.1.2 পরীক্ার িই বিতরণ

প্রদত্যদক প্রস্তুত হদি, আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 আবম এখন আপনাদক আপনার পরীক্ার িই বেদত চদিবছ। আপনার পরীক্ার িইবট নপদি এবট 
খমুিদিন না। এবট উল্ান ও বপছদনর কভারবট পড়ুন। এদত পরীক্া সম্দকদি  গুরুত্বপণূদি তর্্য এিং 
বকভাদি আপনার উত্তর সবঠকভাদি বচবনিত করদত হয় তা রদয়দছ।

প্রদত্যদক প্রস্তুত হদি, আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 আপনার পরীক্ার িইদয়র বপছদন আপনার নাম, কেকু দির নম্বর এিং নাম এিং এই ঘদরর নম্বর (িা 
নাম) পবরষ্ার ভাদি বপ্রন্ট করুন। আপবন েবে নকাদনা MP3 িা ATC ফরম্যাট ি্যিহার কদর র্াদকন, 
আপনাদক বনবচিত করদত হদি নে এই তর্্য আপনার ফ্্যািড্াইভ প্যাদকবজং-এও আদছ। আপনার 
সমাতি হদি অনমুগ্হ কদর নেখমুন।

আপবন িড় ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদি এখন আপনার উত্তর পদত্রর বপছদন অর্িা পৃষ্া 7 এ োন।

2.1.3 পরীক্ার িইদয়র তর্্য এিং িংসাপদত্রর বিিৃবত সমাবতির সময়

নক্ত্র A এিং B-এর জদন্য আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 উত্তরপদত্রর বপছদন নক্ত্র A এিং B খমুঁদজ নির করুন (অর্িা আপবন িৃহৎ ব্লদকর উত্তর পদত্র 7 নম্বর 
পৃষ্া।) ফদমদির নকাে এিং পরীক্ার ID আপনার পরীক্ার িইদয়র পিছনে নেয়া নকাে সবঠকভাদি 
কবপ করুন এিং (িা MP3 এিং ATC-র পরীক্ার্থীদের ফ্্যাি ড্াইদভর প্যাদকবজদে) আপনার উত্তর 
পদত্রর A এিং B নক্দত্র বিখমুন। নক্ত্র A-এর জদন্য অনমুগ্হ কদর েদর্াপেমুক্ত িািিগুদিাও পূরণ করুন। 
আপনার সমাতি হদি অনমুগ্হ কদর নেখমুন। 

নফব্রুয়াবর অর্িা মাচদি  নটবটিংদয়র C নক্দত্রর জন্য, আপনার বনরীক্ক িিদি:

 C নক্ত্র খমুঁজমুন। আপনার পরীক্ার িইদয়র সামনের পৃষ্ায় নে ক্রবমক সংখ্যা নেওয়া নেওয়া আদছ 
নসবট ের্াের্ভাদি আপনার উত্তর পদত্রর C নক্দত্রর মদধ্য কবপ করুন (িা MP3 িা ATC-র মাধ্যদম 
পরীক্া নেওয়া ি্যবক্তদের জন্য ফ্্যাি ড্াইভ প্যাদকজ) বিখমুন। অনমুগ্হ কদর সবঠক িািিগুবিও পূরণ 
করুন। আপনার সমাতি হদি অনমুগ্হ কদর নেখমুন। 
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এবপ্রি নটবটিংদয় C নক্দত্রর জন্য, আপনার বনরীক্ক িিদি:

 নক্ত্র C-এ নকাদনা বচনি নেদিন না।

সকি বিক্ার্থীদক আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 ফমদি নকাে, নটটি ID এিং (নরেব্রুয়াবর ও মাদচদি র পরীক্ার্থীদের) পরীক্ার িইদয়র বসবরয়াি নম্বদরর 
নক্ত্র সবঠকভাদি পূরণ করা হদয়দছ তা বনবচিত করদত কদয়ক মমুহূতদি  সময় বেন। আপনার উত্তর পদত্র 
আপনার সবঠক নকাে প্রদিি করাদনা গুরুত্বপূণদি। অন্যর্ায় আপবন নকোর নাও নপদত পাদরন। 

(A) আপনার কেকু ি েবে নক্ত্র D-এর জন্য পরীক্া কদক্র নকাে ি্যিহার কদর তাহদি আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 নে পরীক্া কক্ নকাে আবম নপাটি কদরবছ তা নক্ত্র D-নত বিখমুন, তারপর িািি পূরণ করুন।

(B) আপনার কেকু ি েবে নক্ত্র D-এর জন্য পরীক্া কক্ নকাে ি্যিহার না কদর তাহদি আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 অনমুগ্হ কদর D নক্ত্রবট ফাঁকা রাখমুন।

(A) নক্ত্র E-এর জদন্য আপনার কেকু ি েবে অপিনাি নকােগুবি ি্যিহার কদর, তাহদি আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 E নক্দত্রর জন্য োদের নকাে ধােদি করা হদয়দছ আবম নসই বিক্ার্থীদের নাম নজাদর পড়ি। আপবন 
েখন আপনার নাম শুনদিন, আপনার নোষ্ঠীর জন্য আবম নেটা নঘাষণা কদরবছ নসই নকােবট বিখমুন। 
েবে আপবন চান আপনাদক নকান নকাে ধােদি করা হদয়দছ তা আবম পমুনরািৃবত্ত কবর তাহদি আপনার 
হাত তুিমুন। আপবন েবে এই কেকু দির ছাত্র না হন তাহদি আপবন E নক্ত্রবট ফাঁকা রাখমুন।

(B) নক্ত্র E-এর জদন্য আপনার কেকু ি েবে অপিনাি নকােগুবি ি্যিহার না কদর, তাহদি আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 অনমুগ্হ কদর E নক্ত্রবট ফাঁকা রাখমুন।

সকি বিক্ার্থীদক আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 অনমুগ্হ কদর এখমুবন আপনার উত্তরপদত্রর বপছদন সাবটদিবফদকিন বিিৃবত খমুঁদজ নির করুন।

বিিৃবতদত স্াক্র কদর আপবন কাদরা সাদর্ নকাদনা বনবেদিষ্ট পরীক্ার প্রশ্ন ইদমি, পাঠ্য িাতদি া, ইন্টারদনট 
নপাটি িা ইন্টারদনদটর অন্য ি্যিহার সহ নকাদনা ধরদণর কবমউবনদকিদনর মাধ্যদম নিয়ার না করদত 
সম্ত হদছেন। এবট করার ফদি নম্বর িাবতিকরণ িা অন্যান্য সম্াি্য বনদষধাজ্া হদত পাদর। এছাড়া, 
আপনাদক আপনার কেকু ি College Board-এ আপনার সম্বদন্ধ নকাদনা তর্্য প্রোন কদর র্াকদি আপনাদক 
তাদত সম্বত জানাদত হদি, College Board এই তর্্য এই পরীক্া সংক্রান্ত বিক্ােত পবরদষিা প্রোদনর 
জন্য িজায় রাখদি, নেমন নকোর বরদপাটদি করা এিং কেিারবিদপর নোে্যতা ও সমুদোে।

আপনার উত্তর পদত্রর বিিৃবত ও তর্্য পেদিাদিাচনা করুন, তারপর আপনার অবফবসয়াি েকমু দমদন্ট 
নেমন আদছ নতমন ভাদি আপনার পমুদরা নামবট স্াক্র করুন। আপনার স্াক্দরর নীদচ আপনার 
নাম বপ্রন্ট করুন ও আজদকর তাবরখবট বিখমুন।

অনমুগ্হ কদর এই বিভােবট সম্ূণদি করা বনবচিত করুন। আপবন আপনার নাম স্াক্র না করদি 
আপনার নকোরগুদিাদত বিিম্ব িা িাবতি হদত পাদর।

আপনার নিষ হদয় নেদি আপনার নপনবসি নাবমদয় রাখমুন। 
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সিার সাবটদিবফদকিন বিিৃবত সাক্র করা হদয় নেদি আপনার পেদিদিক্ক িিদিন:

 অনমুগ্হ কদর এখন আপনার ক্যািকমু দিটর ও অবতবরক্ত ি্যাটাবর আপনার নেদকের নীদচ রাখমুন। 
এই বিভাদের জন্য আপনার নসগুদিার প্রদয়াজন ননই।

পরীক্াবট চিাকািীন আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার িইবট আপনার নেদকে নরদখ বেন। আপবন 
আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার িইবটদত পৃষ্া না র্াকার মদতা বকছু ত্রুবট খমুঁদজ নপদি নসই সময় 
আপনার হাতবট তুিমুন। আপনার প্রেবত নেখদত আবম ঘরবট ঘমুদর নেখি। আবম পরীক্া চিাকািীন 
অবফবিয়াি সময়বটও নেখি এিং প্রবতবট বিভাদের জন্য আপনার কতটা সময় অিবিষ্ট আদছ তা 
পেদিায়ক্রদম আপনাদক জানাি।

আপবন শুরু নর্দক পরীক্ার িইবট ি্যিহার করদত পাদরন তদি আপবন আপনার পরীক্ার িইদত 
বচবনিত করদত অনমুদমাবেত না হদি উত্তর পদত্র অিি্যই আপনাদক আপনার উত্তরগুদিা বচবনিত করদত 
হদি। সময় নিষ হদয় োওয়ার পদর আপবন আপনার পরীক্ার পমুতিকবট নর্দক আপনার উত্তর পত্রবটদত 
উত্তর নাও থিানান্তর করদত িা ফাঁকা িািি পূরণ নাও করদত পাদরন।

পরীক্ার পদ্ধবতগুদিা সম্বদন্ধ আপনার নকাদনা প্রশ্ন নর্দক র্াকদি অনমুগ্হ কদর এখন তা বজজ্াসা 
করুন। এই পরীক্ার সময় বিভােগুদিা চিাকািীন আবম প্রশ্নগুদিার উত্তর বেদত সক্ম হি না। 

2.1.4 বনবেদিষ্ট ফরম্যাদটর বনদেদিিািিী

েবে নকাদনা বিক্ার্থী ্রিাইি ি্যিহার কদরন তদি আপনার বনরীক্ক ্রিাইিদক িিদিন:

 অনমুগ্হ কদর এই বনদেদিিগুবি অনমুসরণ করুন:

•	 ছাত্র ো িদি আপবন শুধমু নসটাই বিখদিন।
•	 আপবন নকাদনামদতই নকাদনা বিক্ার্থীদক এমন ভাদি প্রম্ট করদিন না োর ফদি পৃর্ক নকাদনা 

উত্তর পাওয়া োয়।

নে বিক্ার্থী ্রিাইি ি্যিহার কদরন আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 নেদহতু আপবন একবট ্রিাইি ি্যিহার করদছন, আপনার উত্তর ও নে নকাদনা সংদিাধন আপবন তাদের 
ো বনদেদিি নেদিন নসই বহদসদি নরকেদি  করা হদি। আপবন আপনার কাজ পেদিাদিাচনা করদত চাইদি 
আপনার উত্তরগুদিা আপনার কাদছ পড়া হদি। আপনার বক নকাদনা প্রশ্ন রদয়দছ? 

পাঠদকর প্রবত আপনার পেদিদিক্ক িিদিন:

 আপবন নকাদনা বিক্ার্থীর কাদছ ব্রিপ্টবট পড়দি অনমুগ্হ কদর প্রায়িই নেমনবট অনমুদরাধ করা হয় 
নতমনভাদি প্রশ্নবট পড়ুন। ব্রিদপ্ট ো আদছ শুধমুমাত্র নসবট পড়া গুরুত্বপূণদি। ব্রিদপ্ট ো আদছ তার 
িাইদর ি্যাখ্যা সরিরাহ করদিন না, এমনবক বিক্ার্থীবট এবট চাইদিও নয়। েবে নকাদনা Braille Figure 
Supplement (নরেইি বফোর সাবপ্দমন্ট) ি্যিহারকারী ছাত্র নরেইি পড়দত না পাদর তাহদি, আপবন 
নিদিি এিং নম্বরগুবি সাধারণ-হরদফর িইদয়র সংবলিষ্ট অিথিাদন খমুঁদজ পাদিন, েবে তার প্রদয়াজন 
হয়। আপনার বক এই পদ্ধবতগুদিা বনদয় নকাদনা প্রশ্ন রদয়দছ? 
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নে ছাত্ররা নরেইি পদ্ধবত ি্যিহার করদছন তাদেরদক আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 নরেইি পরীক্াবট বিবিধ িইদত বিভাবজত আদছ। আপনাদক একিাদর একবট িই নেওয়া হদি। পঠন 
পরীক্া ও বিখন এিং ভাষা পরীক্ার বিভােগুদিা বনয়বমত নগ্ে 2 নরেইদি রদয়দছ। পরীক্াবট জমুদড় 
প্রবতবট প্রশ্ন একবট িাইন দ্ারা আর একবট নর্দক পরৃ্ক। প্রবতবট প্রশ্ন কক্ 1-এ শুরু হয় ো কক্ 5নকও 
অবতক্রম কদর। প্রবতবট উত্তদরর পছন্ কক্ 3-এ শুরু হয় ো কক্ 5নকও অবতক্রম কদর।

নে ধরদনর নরেইি ি্যিহার করা হয় তা Unified English Braille (ইউবনফাদয়ে ইংবিি নরেইি (UEB)), 
এিং 1972-এর অঙ্ক পরীক্া Nemeth Code (ননদমর্ নকাে) সংদিাবধত। Braille Reference 
Information (নরেইি নরফাদরন্স তদর্্য) অন্তভুদি ক্ত নরেইি অদঙ্কর ফমমুদিিা এিং অদঙ্কর পরীক্ার প্রবতবট 
বিভাদে ি্যিহার করার জন্য বনদেদি বিকা।

অপবন েবে আপনার উত্তরগুদিার নরকেদি  করার জন্য নকাদনা নরেইি বেভাইস ি্যিহার কদরন, আপবন 
ি্যিহার করদছন এমন প্রবতবট পৃষ্ায় আপবন নে বিভাদে কাজ করদছন নসবটদত সম্ূণদি নাম এিং নম্বর 
বিখমুন। আপনার প্রদশ্নর নম্বর এিং আপনার উত্তর বিখমুন। আপনার িাছাই করা উত্তরগুদিা িড় হাদতর 
অক্দর নিখা আিবি্যক নয়।

আপনার বক এই পদ্ধবতগুদিা বনদয় নকাদনা প্রশ্ন রদয়দছ? 

ATC ফমদি্যাট ি্যিহার করা সমতি ছাত্রদক আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 আপবন আজ আপনার ব্রিন বরোর িা অন্যান্য সফ্টওয়্যাদরর সাদর্ সগিবতপূণদি পরীক্ার একবট ফমদি 
গ্হণ করদিন। আবম এই সহায়ক প্রেমুবক্তবট–কবম্উটার নর্দক আপনার নেদকে সমুসগিত ফমদি্যাদট (অর্িা 
“ATC”)-এ নিাে কদরবছ।

অনমুগ্হ কদর Beginning Directions and Information for Users of ATC (ATC-এর ি্যিহারকারীদের 
জন্য বনদেদিিনা ও তর্্য প্রারম্) বিদরানামেমুক্ত ইদিকট্রবনক েকমু দমন্টবট খমুদি ও পদড় পরীক্ার জন্য প্রস্তুত 
হন। আপনার েকমু দমন্টবট পড়া নিষ হদি অনমুগ্হ কদর বমবনমাইজ নিাতামবট চয়ন করুন এিং মমুখ তুদি 
তাকান। 

পরীক্াবট চিাকািীন আপবন ব্রিদন নে বনদেদি বিকা পড়দিন তাই বিক্ার্থীরা পরীক্ার িইদত পড়দিন। 
সময় ও অন্যান্য পদ্ধবতর সমতি বনদেদি বিকা ো আবম পড়বছ তা আপনার নক্দত্র প্রদোজ্য হদি। আবম 
নকাদনা বিভাদে পরীক্া শুরু করদত িিদি ফাইদির সবঠক বিভােবট খমুিমুন ও আপনার পাসওয়ােদি বট 
টাইপ করুন, এবট আপনার পরীক্ার প্যাদকবজংদয় মমুবরিত আদছ। তারপদর প্রবতবট পরীক্ার বিভাদের 
প্যাদকবজং আপনার নেদকে গুবছদয় রাখমুন। আবম সময় নিষ জানাদি পরীক্া িন্ধ করুন ও ফাইিবট িন্ধ 
করুন। আর নকাদনা প্রশ্ন রদয়দছ? 

প্রদত্যকবট পরীক্া বিভাদের শুরুদত, নেসি বিক্ার্থীরা ATC ফরম্যাট ি্যিহার করদছন, তাদের আপনার বনরীক্ক 
িিদিন:

 ____ বিভাদের জন্য ফাইি খমুিমুন এিং আপনার পাসওয়ােদি  নসখাদন টাইপ করুন। আপনার পাসওয়ােদি  
আপনার পরীক্া পদত্র নখািা ফ্্যাদপর মদধ্য প্রেবিদিত হয়। আপবন আপনার পাসওয়ােদি  টাইপ করার 
পদর, আপনার নেদকের বনদচ আপনার প্যাদকবজং রাখমুন। 

প্রবতবট পরীক্া বিভাদের নিদষ, নে ছাত্ররা ATC ফরম্যাট ি্যিহার করদিন, তাদের আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 পরীক্া র্ামান ও বিভাদের ফাইি িন্ধ করুন। অন্য নকাদনা বিভাদের ফাইি খমুিদিন না।
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2.1.5 সম্মুখ কভাদরর বনদেদিি

ম্ন ি ত  হ  আপনার পরীক্ র ই র সাম র কভা র অন া ।বন ব বখ বট ি া ি বট দন দর মুি ে

গুরুত্বিূর্ণ পরমাইন্ারগুনলা

1

পরীক্ র জন্য এক  া বট 2 নং ন  আ ্যক। নপ বসি িি
 া ্রিক ন  া ন ্য হার কর ন না।নকাদনা ে ব নপ বসি ি নপ ি ি দি

2

কা  সা   প্রশ্ন ার করা পরীক্ র রাদরা দর্ নকাদনা নিয় া বন -
প  ও তার নী র এক  ঙ্ঘন ও এর ফ  ত্তা স্ছে বত বট ি দি
আপনার র া  হ  পা ।নকো ি বতি দত দর

এই পরীক্ার িইবট নকাদনা মদতই কক্ নর্দক ননওয়া হদি না। অননমুদমাবেত পমুনরুৎপােন িা এই পরীক্ার িইদের 
নকাদনা অংদির ি্যিহার বনবষদ্ধ।

© 2018 The College Board. College Board এিং ত্তক্ িৃদক্র নিাদো হি College Board-এর বনিবন্ধত 
নট্রেমাকদি । PSAT হি College Board-এর মাবিকানাধীন একবট নট্রেমাকদি ।
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2.1.6 বপছদনর কভাদরর বনদেদিি

নী  আপনার পরীক্ র ই র ছ র কভা র অন া  েও া আ ।  েও া হ  দচ া ি দয় বপ দন দর মুি ে ন য় দছ বনদেদিি ন য় দি
আপনা  পরীক্ র ই া উত্তর পত্রক  িখ  হ , অন াদের এই ক ন্ট  ন ।দক া ি ি বটদত ব দত দি মুি ে মু দম বটদত য়

আিোর োম (পরিন্ট করুে) 
নিষ প্রর্ম MI

স্কু ল 
নম্বর কেকু দির নাম কক্

PSAT 10
সাধারর পেন ্্ণ পিকাসমূহ
 আপবন একসমদয় শুধমুমাত্র একবট বিভাদে কাজ করদত পাদরন।
 আপবন সময় নিষ হওয়ার আদে নকাদনা বিভাে নিষ করদি

নসই বিভাদে আপনার কাজবট পরীক্া করুন। অপবন অন্য 
নকাদনা বিভাে নাও খমুিদত পাদরন।

উত্তরগুনলা পিপনিত করা
 ের্াের্ভাদি বনবচিত কদর আপনার উত্তর পত্র বচবনিত করুন।

 আপনাদক অিি্যই একবট নম্বর 2 নপবন্সি ি্যিহার করদত হদি।
 প্রবতবট প্রদশ্নর জন্য েত্ন বনদয় একবট উত্তর বচবনিত করুন।
 সম্ণূদি িািিবট োঢ় কদর ও সম্ণূদি পবরমাদণ পরূণ করা

বনবচিত করুন।
 আপনার উত্তর পত্রবটদত নকাদনা ন্রে বচনি নেদিন না।
 মমুছত হদি, সম্ণূদিভাদি মমুছুন। অসম্ণূদি নমাছা উদ্ীষ্ট উত্তর

বহসাদি দকোর হদত পাদর।
 শুধমুমাত্র প্রদশ্নর নম্বদরর সাদর্ সমতুি উত্তদরর জায়োবট

ি্যিহার করুন।

আিোর িরীক্ার বইপি ব্যবহার করা
 আপবন শুরু নর্দক পরীক্ার িইবট ি্যিহার করদত পাদরন তদি

আপবন আপনার পরীক্ার িইদত নিখা নকাদনা বকছুর জন্য 
নক্রবেট পাদিন না।

 সময় নিষ হদয় নেদি আপবন আপনার পরীক্ার িইবট নর্দক
উত্তর পদত্র উত্তরগুদিা থিানান্তর করদত িা িািি নাও পরূণ 
পরূণ করদত পাদরন।সময় নিষ হদয় নেদি আপবন আপনার 
পরীক্ার িইবট নর্দক উত্তর পদত্র উত্তরগুদিা থিানান্তর করদত
িা িািি পরূণ করদত পারদিন না।

 আপবন এই পমুবতিকাবট নর্দক পষৃ্াগুদিা িা নকাদনা পষৃ্ার অংি
ভাঁজ করদত িা অপসারণ নাও করদত পাদরন অর্িা পরীক্ার 
কক্ নর্দক িই িা উত্তর পত্রবট নাও বনদত পাদরন।

সস্াপরং
 প্রবতবট সবঠক উত্তদরর জন্য আপবন এক পদয়ন্ট পাদিন।
 ভুি উত্তদরর জন্য আপনার নম্বর কাটা োদি না; সমুতরাং

আপবন নকাদনা প্রদশ্নর উত্তর সম্দকদি  বনবচিত না হদিও 
আপনার প্রবতবট প্রদশ্নর উত্তর নেওয়া উবচত।

জরুপর_

েীনির সকাডগুনলা আিোর িরীক্ার বইনের 
সক্নরে অেে্য। আিোর উত্তর িরে সেনক বাক্স A ও 
B-সত উত্তরগুনলা কপি করুে ও পিক সেমে স্খানো 
আনছ নতমে ভানব সংপলিষ্ট বাবলগুনলা িূরর করুে। 

এই পাঠ্যবটর জন্য প্যাদসজগুদিাদত র্াকা ধারণাগুদিা োর কদয়কবট প্রত্যাবিত িা প্রকাবিত উপাোন 
নর্দক সংেৃহীত তা আিবি্যক ভাদি College Board-এর মতামতদক উপথিাপন কদর না। 

িে্ণনবক্ক আিোনক এই বইপি খুলনত ো বলা অবপধ এপি খুলনবে ো।
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2.2 ব্রিপ্ট 1: মানক সময়
2.2.1 বিভাে 1: পঠদনর পরীক্া

বিভা  ে 1-এর মানক সম  হ  য় ি 60 পমপেি, সা  বিভা  দর্ ে ে সিন 5 রপমপেনি  বিরামকা  র । আপ  ি দয়দছ বন
 অন ত ্য র জন্য পরীক্  কর  আপনার সম  ও বিরামগু া পৃ ক হ  পা । নকাদনা মুদমাবে ি িথিা া দি য় দি র্ দত দর

অন হ ক  আপনার প র পড়া ঘাষণাগু া ম  সহকা  শুনন। পরীক্ র ই র মুগ্ দর েদিদিক্দক ন দি দনাদোে দর মু া ি দয়
িকার  অন া  অনূ ত উচ্ ত িকা র প  উপ থিত হ ।বনদেদি ব নকাদনা মুি ে বে াবর বনদেদি ব বট দর ব দি

প্রদত্যদক প্রস্তুত হদি, আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 আবম আপনাদক পরীক্ার পমুবতিকাবট খমুিদত না িিা অিবধ তা খমুিদিন না। আমরা একিার শুরু করদি 
আপনার কাদছ পঠদনর পমুবতিকার বিভাে 1-এর উত্তর বেদত 60 বমবনট সময় িােদি। এই বিভােবট নিষ 
হদয় নেদি আমরা 5 বমবনদটর একবট বিরবত পাি।

নম্বরেমুক্ত থিানগুদিাদত আপনার উত্তরগুদিা বনবচিত কদর বচবনিত করুন ো বিভাে 1-এর নম্বরেমুক্ত 
প্রদশ্নর উত্তদরর সমতুি। আপবন 2 নম্বর নপবন্সি ি্যিহার করদছন ও সমূ্ণদি িািিবট োঢ় ও সম্ণূদিভাদি 
পরূণ কদরদছন তা বনবচিত করুন। আপবন আপনার উত্তর পবরিতদি ন করদি এবট েতেরূ সম্ি মমুদছ বেন। 
আপবন সময় নিষ হওয়ার আদে উত্তর নেয়া নিষ করদি আপবন এই বিভাদে আপনার কাজবট োচাই 
করদত পাদরন তদি আপবন অন্য নকাদনা বিভাদে বফরদত পাদরন না।

মদন রাখদিন আপবন সবঠক উত্তদরর জন্য পদয়ন্ট পাদিন তদি ভুি উত্তরগুদিার জন্য পদয়ন্ট কাটা 
োদি না। এর অর্দি আপনাদক প্রবতবট প্রদশ্নর জন্য সবঠক উত্তর নেয়ার নচষ্টা করা উবচত, এমনবক 
আপবন সবঠক উত্তর সম্দকদি  বনবচিত না হদিও নেয়া উবচত।

অনমুগ্হ কদর 3য় পৃষ্ার বিভাে 1-এ আপনার উত্তর পত্রবট খমুিমুন (অর্িা আপবন িৃহৎ ব্লদকর উত্তর 
পত্র ি্যিহার করদি পৃষ্া 9)। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার প্রশ্নবট সমান ভাদি আপনার নেদকে 
রাখমুন। পৃষ্া বপছদন ভাঁজ করদিন না। বিভাে 1-এ আপনার পরীক্ার িইবট খমুিমুন, বনদেদি বিকা পড়ুন 
ও আপনার কাজ শুরু করুন। আপনার সমদয়র শুরু এখন। শুদভছো।

30 বমবনট পদর আপনার পেদিদিক্ক িিদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদে 30 বমবনট সময় রদয়দছ।

55 বমবনদটর পদর আপনার প্রদফসর িিদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদে 5 বমবনট সময় রদয়দছ।

বঠক 60 বমবনদটর পদর, আপনার নপ্রক্টর িিদি:

 কাজ করা র্ামান ও আপনার নপবন্সি নাবমদয় রাখমুন।

আপনার উত্তরপত্র িন্ধ করুন এিং নসবট পরীক্ার িইদয়র নেখাদন আপবন কাজ করা র্াবমদয়বছদিন 
নসখাদন রাখমুন। আপনার পরীক্ার িইবট ি্যিহার করা।

আপনার কাদছ এখন আর কদয়ক বমবনট সময় রদয়দছ। অনমুমবত ছাড়াই পরীক্া চিাকািীন পরীক্ার 
প্রশ্নগুদিা বনদয় নআিাচনা করদিন না িা পরীক্া কক্ ত্যাে করদিন না।

আপবন বঠক 5 বমবনদট আিার পরীক্াবট শুরু করদিন।
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েবে আপনার কেকু ি বিক্ার্থীদের ি্যবক্তেত বজবনসপত্র সংগ্হ কদর না র্াকদি আপনার পেদিদিক্ক িিদিন:

 আপবন এই বিরবতদত অর্িা পরীক্াবটর সময় অন্য নকাদনা বিরবতদত নকাদনা নফান িা অন্য নকাদনা 
বিেমু্যবতন বেভাইস অ্যাদক্সস অর্িা ি্যিহার করদত নাও পাদরন। পরীক্া নিষ না হওয়া অিবধ সমতি 
নফান ও অন্যান্য বেভাইস অিি্যই িন্ধ কদর ও েদূর রাখদত হদি।

2.2.1.1 বিরবতর সমদয়

বিরবত নিদষ আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 অনমুগ্হ কদর আপনার আসন গ্হণ করুন। আবম আপনার পরীক্ার পমুবতিকাবট খমুিদত না িিা অিবধ 
তা খমুিদিন না।

2.2.1.2 বিভাে 1 পরীক্ার িইদয়র বনদেদি বিকা

ম্ন ি ত  আপনার পরীক্ র ই র বিভা  বন ব বখ বট া ি দয় ে 1-এর শুরু  াকা িকার অন া ।দত র্ বনদেদি ব মুি ে

60 পমপেি, 47পি রিশ্ন (মােক সমে)

এই পবভানের রিশ্নগুনলার উত্তর প্নত আিোর উত্তর িনরের পবভাে 1পি খুলেু।

পেন ্্ণ পিকাসমূহ

নিি কদয়কবট প্রদশ্নর নিদষ অনমুদছেে িা কদয়কবট অনমুদছেে রদয়দছ। প্রবতবট প্যাদসজ িা নপয়ার পড়ার পদর, প্রবতবট 
প্রদশ্নর উত্তর িা প্যাদসজ িা প্যাদসজগুবিদত এিং নকান সমতুি নরখবচদত্র কী িণদিনা করা আদছ অর্িা রূপাবয়ত 
হদয়দছ তার (নেমন একবট নটবিি িা গ্াফ) উপর বভবত্ত কদর প্রবতবট প্রদশ্নর নসরা উত্তর বেন।

2.2.2 বিভাে 2: নিখা ও ভাষার পরীক্া

বিভা  ে 2-এর মানক সম  হ  য় ি 35 পমপেি। আপ   অন ত ্য র জন্য পরীক্  কর  বন নকাদনা মুদমাবে ি িথিা া দি
আপনার সম  ও বিরামগু া পৃ ক হ  পা । অন হ ক  আপনার প র পড়া ঘাষণাগু া য় দি র্ দত দর মুগ্ দর েদিদিক্দক ন দি
ম  সহকা  শুনন। পরীক্ র ই র িকার  অন া  অনূ ত উচ্ ত িকা র দনাদোে দর মু া ি দয় বনদেদি ব নকাদনা মুি ে বে াবর বনদেদি ব বট
প  উপ থিত হ ।দর ব দি

প্রদত্যদক প্রস্তুত হদি, আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 আমরা একিার শুরু করদি আপনার কাদছ নিখা ও ভাষার পরীক্ায় 2য় বিভাদে 35 বমবনট সময় িােদি।

নম্বরেমুক্ত থিানগুদিাদত আপনার উত্তরগুদিা বনবচিত কদর বচবনিত করুন ো বিভাে 2-এর নম্বরেমুক্ত 
প্রদশ্নর উত্তদরর সমতুি। আপবন সময় নিষ হওয়ার আদে উত্তর নেয়া নিষ করদি আপবন এই বিভাদে 
আপনার কাজবট োচাই করদত পাদরন তদি আপবন অন্য নকাদনা বিভাদে বফরদত পাদরন না।

আপনার পরীক্ার িইবট নসখাদন খমুিমুন নেখাদন আপবন আপনার উত্তরপত্রবট নরদখদছন। আপনার 
উত্তরপদত্র 3-নং পৃষ্ার 2 নং বিভাে খমুঁদজ নির করুন (অর্িা আপবন িৃহৎ ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার 
করদি 11 নং পৃষ্ায় োন)। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার প্রশ্নবট সমান ভাদি আপনার নেদকে রাখমুন। 
পৃষ্া বপছদন ভাঁজ করদিন না। এখন অনমুগ্হ কদর আপনার পরীক্ার িইদয়র 2য় বিভাে খমুিমুন, 
বনদেদি বিকা পড়ুন ও কাজ শুরু করুন। আপনার সমদয়র শুরু এখন।
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15 বমবনদটর পদর আপনার প্রদফসর িিদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদে 20 বমবনট সময় রদয়দছ।

30 বমবনট পদর আপনার পেদিদিক্ক িিদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদে 5 বমবনট সময় রদয়দছ।

বঠক 35 বমবনদটর পদর, আপনার নপ্রক্টর িিদি:

 কাজ করা র্াবমদয় বনদজর নপবন্সি নাবমদয় রাখমুন।

আপনার উত্তরপত্র িন্ধ করুন এিং নসবট পরীক্ার িইদয়র নেখাদন আপবন কাজ করা র্াবমদয়বছদিন 
নসখাদন রাখমুন। আপনার পরীক্ার িইবট ি্যিহার করা।

2.2.2.1 বিভাে 2 পরীক্ার িইদয়র বনদেদি বিকা

ম্ন ি ত  আপনার পরীক্ র ই র বিভা  বন ব বখ বট া ি দয় ে 2-এর শুরু  াকা িকার অন া ।দত র্ বনদেদি ব মুি ে

35 পমপেি, 44পি রিশ্ন (মােক সমে)

এই পবভানের রিশ্নগুনলার উত্তর প্নত আিোর উত্তর িনরের পবভাে 2পি খুলেু।

পেন ্্ণ পিকাসমূহ

নীদচর প্রদত্যকবট অনমুদছেদে নিি কদয়কবট প্রশ্ন রদয়দছ। কদয়কবট প্রদশ্নর জন্য আপনাদক ধারণাগুদিার প্রকাদির 
উত্তর বেদত অনমুদছেেবট কীভাদি সংদিাবধত হদত পাদর তা বিদিচনা করদিন। অন্যান্য প্রদশ্নর জন্য অনমুদছেেবট 
িাদক্যর কাঠাদমা, ি্যিহার িা েবতবচদনির ত্রুবটগুদিা সংদিাধন করদত কীভাদি সম্াবেত হদত পাদর তা বিদিচনা 
করদিন। একবট অনমুদছেে িা প্রদশ্নর আপবন পবরমাজদিনা ও সম্ােনা সম্দকদি  বসদ্ধান্ত গ্হণ করার সাদর্ সাদর্ ো 
বিদিচনা করদিন তার সাদর্ র্াকা এক িা একাবধক নরখবচত্র (নেমন সারণী িা নরখবচত্র) সমববিত হদত পাদর।

বকছু প্রশ্ন নকাদনা অনমুদছেদের বনম্নদরখাবঙ্কত অংদি আপনাদক বনদেদি বিত করদত পাদর। অন্যান্য প্রশ্ন আপনাদক 
নকাদনা অনমুদছেদের নকাদনা অংদি বনদেদি বিত করদি িা আপনাদক সামবগ্ক ভাদি অনমুদছেেবট সম্দকদি  বিদিচনা 
করদত িিদি।

প্রবতবট অনমুদছেে পড়ার পদর সিদিাবধক কােদিকরভাদি অনমুদছেদের বিখদনর গুণমাদনর উন্নবত কদর িা বিবখত 
ইংরাবজর মানদকর কনদভনিন অনমুসরণ কদর এমন ভাদি প্রবতবট প্রদশ্নর উত্তর নিদছ বনন। অদনক প্রদশ্ন একবট 
“পবরিতদি ন করদিন না” বিকল্প অন্তভুদি ক্ত র্াদক। অনমুদছেদের সম্বকদি ত অংিবট নেমন আদছ নতমন নরদখ নেয়া নসরা 
পছন্ হদি নসই বিকল্পবট নিদছ বনন।

2.2.3 বিভাে 3: েবণদতর পরীক্া – নকাদনা ক্যািকমু দিটর ননই
বিভা  ে 3-এর মানক সম  হ  য় ি 25 পমপেি, সা  বিভা   দর্ ে নিদষ 5 র রামকালপমপেনি পব  র । আপ  দয়দছ বন

 অন ত ্য র জন্য পরীক্  কর  আপনার সম  ও বিরামগু া পৃ ক হ  পা । নকাদনা মুদমাবে ি িথিা া দি য় দি র্ দত দর
অন হ ক  আপনার প র পড়া ঘাষণাগু া ম  সহকা  শুনন। পরীক্ র ই র মুগ্ দর েদিদিক্দক ন দি দনাদোে দর মু া ি দয়

িকার  অন া  অনূ ত উচ্ ত িকা র প  উপ থিত হ ।বনদেদি ব নকাদনা মুি ে বে াবর বনদেদি ব বট দর ব দি
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প্রদত্যদক প্রস্তুত হদি, আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 আমরা একিার শুরু করদি ক্যািকমু দিটর ছাড়াই েবণত পরীক্ায় আপনার 3য় বিভাদে কাজ করার 
জন্য 25 বমবনট সময় র্াকদি। এই বিভােবট নিষ হদয় নেদি আমরা 5 বমবনদটর একবট বিরবত পাি।

েবেও এবট েবণত পরীক্ার একবট অংি, তিমুও আপনাদক ক্যািকমু দিটর ি্যিহার করদত নেওয়া হদি না 
েবে না আপনাদক চারবট কােদিকাবরতােমুক্ত ক্যািকমু দিটর ি্যিহার করার অনমুদমােন নেওয়া হদয় র্াদক। 
অন্যর্ায় অনমুগ্হ কদর আপনার ক্যািকমু দিটরবট আপনার নেদকের নীদচ রাখমুন।

আপনার পরীক্ার িইবট নসখাদন খমুিমুন নেখাদন আপবন আপনার উত্তরপত্রবট নরদখদছন। আপনার 
উত্তরপদত্র পৃষ্া 3-এর বিভাে 3 খমুঁদজ নির করুন (অর্িা আপবন িৃহৎ ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার 
করদি পৃষ্া 13 এ োন)। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার প্রশ্নবট সমান ভাদি আপনার নেদকে রাখমুন। 
পৃষ্া বপছদন ভাঁজ করদিন না। নম্বরেমুক্ত থিানগুদিাদত আপনার উত্তরগুদিা বনবচিত কদর বচবনিত 
করুন ো বিভাে 3-এর নম্বরেমুক্ত প্রদশ্নর উত্তদরর সমতুি। “বিক্ার্থীদের বতবর করা প্রবতবক্রয়াগুদিা” 
প্রশ্নগুদিাদত কীভাদি আপনার উত্তর নেদিন নস সম্দকদি  বনদেদি বিকা আপনার পরীক্ার িইদয় আদছ। 
এই প্রদশ্নগুবির উত্তর নছাট হদত হদি বকন্ত 4 অক্দরর নিবি িড় হদি না।

আপবন সময় নিষ হওয়ার আদে উত্তর নেয়া নিষ করদি আপবন এই বিভাদে আপনার কাজবট োচাই 
করদত পাদরন তদি আপবন অন্য নকাদনা বিভাদে বফরদত পাদরন না।

এখন অনমুগ্হ কদর আপনার পরীক্ার িইদয়র 3য় বিভাে খমুিমুন, বনদেদি বিকা পড়ুন ও কাজ শুরু করুন। 
আপনার সমদয়র শুরু এখন।

10 বমবনদটর পদর আপনার প্রদফসর িিদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদে 15 বমবনট সময় রদয়দছ।

20 বমবনদটর পদর আপনার প্রদফসর িিদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদে 5 বমবনট সময় রদয়দছ।

বঠক 25 বমবনদটর পদর, আপনার নপ্রক্টর িিদি:

 কাজ করা র্ামান ও আপনার নপবন্সি নাবমদয় রাখমুন।

আপনার উত্তরপত্র িন্ধ করুন এিং নসবট পরীক্ার িইদয়র নেখাদন আপবন কাজ করা র্াবমদয়বছদিন 
নসখাদন রাখমুন। আপনার পরীক্ার িইবট ি্যিহার করা।

আপনার কাদছ এখন আর কদয়ক বমবনট সময় রদয়দছ। অনমুমবত ছাড়াই পরীক্া চিাকািীন পরীক্ার 
প্রশ্নগুদিা বনদয় নআিাচনা করদিন না িা পরীক্া কক্ ত্যাে করদিন না।

আপবন বঠক 5 বমবনদট আিার পরীক্াবট শুরু করদিন।

2.2.3.1 বিরবতর সমদয়

বিরবত নিদষ আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 অনমুগ্হ কদর আপনার আসন গ্হণ করুন। আবম আপনার পরীক্ার পমুবতিকাবট খমুিদত না িিা অিবধ 
তা খমুিদিন না।
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2.2.3.2 বিভাে 3 পরীক্ার িইদয়র বনদেদি বিকা

ম্ন ি ত  আপনার পরীক্ র ই র বিভা  বন ব বখ বট া ি দয় ে 3-এর শুরু  াকা িকার অন া ।দত র্ বনদেদি ব মুি ে

25 পমপেি, 17পি রিশ্ন (মােক সমে)

এই পবভানের রিশ্নগুনলার উত্তর প্নত আিোর উত্তর িনরের পবভাে 3পি খুলুে।

পেন ্্ণ পিকাসমূহ
1-13 েম্বনরর রিনশ্নর জে্য, প্রবতবট সমস্যার সমাধান করুন, নে বিকল্পগুবি নেওয়া হদয়দছ নসবট নর্দক সদিদিাত্তম উত্তরবট 
নিদছ বনদয় এিং আপনার উত্তর পদত্র সমতুি িািিবট পূরণ করুন। 14-17 েম্বনরর রিনশ্নর জে্য, সমস্যার সমাধান করুন 
ও উত্তর পত্রবটদত বগ্দে আপনার উত্তর বিখমুন। কীভাদি বগ্দে আপনার উত্তর বিখদত হদি নস সম্দকদি  অনমুগ্হ কদর 14 নং 
প্রদশ্নর সামদন বনদেদি বিকা নেখমুন। আপবন শুরু নর্দক কাজ করার জন্য আপনার পরীক্ার পমুবতিকাবটদত নে নকাদনা উপিব্ধ 
থিান ি্যিহার করদত পাদরন।

সোিসমূহ
1. ক্যািকমু দিটদরর ি্যিহার অেুনমাপ্ত েে।
2. অন্যর্ায় সূবচত না র্াকদি সমতি পবরিতদি নীয় ও প্রকাি বরদয়ি নম্বদরর প্রবতবনবধত্ব কদর।
3. অন্যর্া বনদেদি বিত না হওয়া পেদিন্ত এই পরীক্ায় প্রেত্ত পবরসংখ্যান নকেদি আঁকা 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।

সরফানরন্স

নকাদনা িৃদত্তর ি্যাদসর বেবগ্ হি 360।
নকাদনা িৃদত্তর চাদপর নরবেয়াদনর সংখ্যা হি 2𝜋।
একবট বত্রভুদজর নকাণগুদিার সমবষ্ট 180 বেগ্ী।
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পেন ্্ণ পিকাসমূহ

14-17 েম্বর রিনশ্নর জে্য, সমস্যাবটর সমাধান 
করুন ও আপনার উত্তরপদত্র নেওয়া গ্ীদে 
বিখমুন নীদচ নেভাদি িবণদিত আদছ

1. েবেও প্রদয়াজন ননই তিমুও বনভুদি িভাদি 
িািিগুদিা পূরণ করদত আপনাদক সাহাে্য 
করদত কিামগুদিার িীদষদি িাক্সগুদিাদত 
আপনার উত্তর বিখদত পরামিদি নেয়া হদছে। েবে 
সবঠক ভাদি িািিগুদিা পূরণ হয় তদিই আপবন 
নক্রবেট পাদিন।

2. প্রবতবট কিাদম একবটর নিবি িািি বচবনিত 
করদিন না।

3. নকাদনা প্রদশ্নর ঋণাত্মক উত্তর ননই।

4. বকছু প্রদশ্নর একবটর নিবি সবঠক উত্তর র্াকদত 
পাদর। এই নক্দত্র শুধমুমাত্র একবট উত্তর বগ্ে 
করুন।

5. এর মত পমশ্র 3 1
2

 েম্বর অিি্যই 3.5 িা 7/2 

এর মত বগ্ে করা হদত হদি। (েবে  

নকাদনা বগ্দে নিখা র্াদক 31
2

, নসবট বহসাদি 

ি্যাখ্যা করা হদি, 3 
 

1
2

বহসাদি নয়।)

6. ্িপমক উত্তর: আপবন বগ্ে েতটা থিান সঙ্কমু িান 
করদত পাদর তার নচদয় আদরা নিবি সংখ্যা সহ 
নকাদনা েিবমক উত্তর নপদি এবট হয় নোিাকার 
িা বছন্ন হদত পাদর তদি এবট অিি্যই সম্ূণদি 
বগ্েদক পূরণ করদত হদি।

 উত্তর: 7
12

 উত্তর: 2.5

পরিনডর রিহরনোে্য 2
3

উিাে হল:

উত্তর: 201 – ্পুির সে সকানো অবস্ােই সপিক

দ্রষ্টব্য:
থিান সঙ্কমু িান হদি আপবন 
নে নকাদনা কিাদম আপনার 
উত্তর নিখা শুরু করদত 
পাদরন। আপনার নে 
কিামগুদিা ি্যিহাদরর 
প্রদয়াজন ননই নসগুদিা 
ফাঁকা রাখা উবচত।
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2.2.4 বিভাে 4: েবণদতর পরীক্া – ক্যািকমু দিটর
বিভা  ে 4-এর মানক সম  হ  য় ি 45 পমপেি। আপ   অন ত ্য র জন্য পরীক্  বন নকাদনা মুদমাবে ি িথিা া
কর  আপনার সম  ও বিরামগু া পৃ ক হ  পা । অন হ ক  আপনার প র পড়া দি য় দি র্ দত দর মুগ্ দর েদিদিক্দক
ঘাষণাগু া ম  সহকা  শুনন। পরীক্ র ই র িকার  অন া  অনূ ত ন দি দনাদোে দর মু া ি দয় বনদেদি ব নকাদনা মুি ে বে

উচ্ ত িকা র প  উপ থিত হ ।াবর বনদেদি ব বট দর ব দি

েখন সমতি বিক্ার্থী প্রস্তুত, তখন আপনার পেদিদিক্ক িিদিন:

 এবট পরীক্ার নিষ অংি—আপবন প্রায় নিষ কদর নফদিদছন! আমরা একিার শুরু করদি আপনার 
কাদছ ক্যািকমু দিটর ি্যিহার কদর েবণত পরীক্ায় বিভাে 4-এর উত্তর নেয়ার জন্য 45 বমবনট র্াকদি।

আপবন এই বিভাদের জন্য আপনার ক্যািকমু দিটর ি্যিহার করদত পাদরন; অনমুগ্হ কদর এখন আপনার 
নেদকে আপনার ক্যািকমু দিটর রাখমুন। নকাদনা ক্যািকমু দিটর ি্যিহার করার সময় অনমুগ্হ কদর এই 
বনদেদি বিকা অনমুসরণ করুন: 

•	 এবটদক আপনার নেদকে রাখমুন িা ধদর র্াকমু ন োদত অন্য বিক্ার্থীরা আপনার কাজবট না নেখদত পাদর।
•	 আপনার ক্যািকমু দিটর কাদরা সাদর্ নিয়ার করদিন না িা নেয়া ননয়া করদিন না।
•	 আপবন নকাদনা ি্যাকআপ ক্যািকমু দিটর ও ি্যাটাবর এদন রাখদি নসগুদিা আপনার নেদকের নীদচ রাখমুন।
•	 আপনার ক্যািকমু দিটর ত্রুবটপূণদি উপাদয় কাজ কদর এিং আপনার ি্যাটাবর ও ি্যাকআপ ক্যািকমু দিটর 

নর্দক র্াকদি আপনার হাত তুিমুন। আবম আপনাদক সাহাে্য করদত আসি। আপনার নকাদনা 
ি্যাকআপ না র্াকদি পরীক্া নেয়া চাবিদয় োন। নকাদনা ক্যািকমু দিটর ছাড়াও সমতি েবণদতর 
প্রদশ্নর উত্তর নেয়া োদি।

আপনার পরীক্ার িইবট নসখাদন খমুিমুন নেখাদন আপবন আপনার উত্তরপত্রবট নরদখদছন। আপনার 
উত্তরপদত্র পষৃ্া 4র্দি বিভাদের 3 নং পষৃ্া খমুঁদজ নির করুন (অর্িা আপবন িহৃৎ ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার 
করদি 16 নং পষৃ্ায় োন)। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার প্রশ্নবট সমান ভাদি আপনার নেদকে রাখমুন। পষৃ্া 
বপছদন ভাঁজ করদিন না। নম্বরেমুক্ত থিানগুদিাদত আপনার উত্তরগুদিা বনবচিত কদর বচবনিত করুন ো বিভাে 
4-এর নম্বরেমুক্ত প্রদশ্নর উত্তদরর সমতুি। Student-Produced Responses (বিক্ার্থীদের বতবর করা 
প্রবতবক্রয়াগুদিা) প্রশ্নগুদিাদত কীভাদি আপনার উত্তর নেদিন নস সম্দকদি  বনদেদি বিকা আপনার পরীক্ার 
িইদয় আদছ। এই প্রদশ্নগুবির উত্তর নছাট হদত হদি বকন্ত 4 অক্দরর নিবি িড় হদি না।

আপবন সময় নিষ হওয়ার আদে উত্তর নেয়া নিষ করদি আপবন এই বিভাদে আপনার কাজবট োচাই 
করদত পাদরন তদি আপবন অন্য নকাদনা বিভাদে বফরদত পাদরন না।

এখন অনমুগ্হ কদর আপনার পরীক্ার িইদয়র 4র্দি বিভাে খমুিমুন, বনদেদি বিকা পড়ুন ও কাজ শুরু করুন। 
আপনার সমদয়র শুরু এখন।

20 বমবনদটর পদর আপনার প্রদফসর িিদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদে 25 বমবনট সময় রদয়দছ।

40 বমবনদটর পদর আপনার প্রদফসর িিদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদে 5 বমবনট সময় রদয়দছ।

বঠক 45 বমবনদটর পদর, আপনার নপ্রক্টর িিদি:

 কাজ করা র্ামান ও আপনার নপবন্সি নাবমদয় রাখমুন।
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িীদষদি োদত 1 নম্বর পৃষ্া র্াদক তাই আপনার উত্তদরর পত্রবট িন্ধ করুন। আপনার পরীক্ার িইবট িন্ধ 
করুন ও এবটদক আপনার উত্তদরর পদত্রর িীদষদি রাখমুন।

অবভনন্ন—আপবন সদিমাত্র পরীক্াবট নিষ কদরদছন! অনমুগ্হ কদর আপনার আসদন িসমুন আপনার 
সারীদক েতক্ণ না ছাড়বছ।

2.2.4.1 বিভাে 4 পরীক্ার িইদয়র বনদেদি বিকা

ম্ন ি ত  আপনার পরীক্ র ই র বিভা  বন ব বখ বট া ি দয় ে 3-এর শুরু  াকা িকার অন া ।দত র্ বনদেদি ব মুি ে

45 পমপেি, 31পি রিশ্ন (মােক সমে)

এই পবভানের রিশ্নগুনলার উত্তর প্নত আিোর উত্তর িনরের পবভাে 4পি খুলুে।

পেন ্্ণ পিকাসমূহ
1–27 েম্বনরর রিনশ্নর জে্য, প্রবতবট সমস্যার সমাধান করুন, নে বিকল্পগুবি নেওয়া হদয়দছ নসবট নর্দক সদিদিাত্তম উত্তরবট 
নিদছ বনদয় এিং আপনার উত্তর পদত্র সমতুি িািিবট পূরণ করুন। 28–31 েম্বনরর রিনশ্নর জে্য, সমস্যার সমাধান করুন 
ও উত্তর পত্রবটদত বগ্দে আপনার উত্তর বিখমুন। কীভাদি বগ্দে আপনার উত্তর বিখদত হদি নস সম্দকদি  অনমুগ্হ কদর 28 নং 
প্রদশ্নর সামদন বনদেদি বিকা নেখমুন। আপবন শুরু নর্দক কাজ করার জন্য আপনার পরীক্ার পমুবতিকাবটদত নে নকাদনা উপিব্ধ 
থিান ি্যিহার করদত পাদরন।

সোিসমূহ
1. ক্যািকদিটর ব্যবহানরর অেুমপত রনেনছ।মু
2. অন্যর্ায় সূবচত না র্াকদি সমতি পবরিতনীয় ও প্রকাি বরদয়ি নম্বদরর প্রবতবনবধত্ব কদর।দি
3. অন্যর্া বনদেবিত না হওয়া পেদিন্ত এই পরীক্ায় প্রেত্ত পবরসংখ্যান নকেদি আকা হয়।দি ঁ
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।

সরফানরন্স

নকাদনা িৃদত্তর ি্যাদসর বেবগ্ হি 360।
নকাদনা িৃদত্তর চাদপর নরবেয়াদনর সংখ্যা হি 2𝜋।
একবট বত্রভুদজর নকাণগুদিার সমবষ্ট 180 বেগ্ী।
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পেন ্্ণ পিকাসমূহ

28-31 েম্বর রিনশ্নর জে্য, সমস্যাবটর সমাধান 
করুন ও আপনার উত্তরপদত্র নেওয়া গ্ীদে 
বিখমুন নীদচ নেভাদি িবণদিত আদছ

1. েবেও প্রদয়াজন ননই তিমুও বনভুদি িভাদি 
িািিগুদিা পূরণ করদত আপনাদক সাহাে্য 
করদত কিামগুদিার িীদষদি িাক্সগুদিাদত 
আপনার উত্তর বিখদত পরামিদি নেয়া হদছে। 
েবে সবঠক ভাদি িািিগুদিা পূরণ হয় তদিই 
আপবন নক্রবেট পাদিন।

2. প্রবতবট কিাদম একবটর নিবি িািি বচবনিত 
করদিন না।

3. নকাদনা প্রদশ্নর ঋণাত্মক উত্তর ননই।

4. বকছু প্রদশ্নর একবটর নিবি সবঠক উত্তর র্াকদত 
পাদর। এই নক্দত্র শুধমুমাত্র একবট উত্তর বগ্ে 
করুন।

5. এর মত পমশ্র 3 1
2

েম্বর অিি্যই 3.5 িা 7/2  

 

 

এর মত বগ্ে করা হদত হদি। (েবে 

নকাদনা বগ্দে নিখা র্াদক 31
2

, নসবট বহসাদি 

ি্যাখ্যা করা হদি, 3 1
2  

বহসাদি নয়।)

6. ্িপমক উত্তর: আপবন বগ্ে েতটা থিান সঙ্কমু িান 
করদত পাদর তার নচদয় আদরা নিবি সংখ্যা সহ 
নকাদনা েিবমক উত্তর নপদি এবট হয় নোিাকার 
িা বছন্ন হদত পাদর তদি এবট অিি্যই সম্ূণদি 
বগ্েদক পূরণ করদত হদি।

 উত্তর: 7
12

 উত্তর: 2.5

পরিনডর রিহরনোে্য  2
3

উিাে হল:

উত্তর: 201 – ্পুির সে সকানো অবস্ােই সপিক

দ্রষ্টব্য:
থিান সঙ্কমু িান হদি আপবন 
নে নকাদনা কিাদম আপনার 
উত্তর নিখা শুরু করদত 
পাদরন। আপনার নে 
কিামগুদিা ি্যিহাদরর 
প্রদয়াজন ননই নসগুদিা 
ফাঁকা রাখা উবচত।
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3 পরীক্ার পদর
3.1 চদি নেদত অনমুমবত নেওয়া
3.1.1 পরীক্ার িই এিং অন্য পরীক্ার সামগ্ী সংগ্হ করা হদছে

প্রদত্যদক প্রস্তুত হদি, আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 আবম এখন আপনার পরীক্ার িইগুবি সংগ্হ করি। আপনার উত্তর পত্রবট সমান ভাদি আপনার 
নেদকে রাখমুন এিং িান্ত হদয় িসমুন।

MP3 অর্িা ATC ি্যিহারকারীদের আপনার পেদিদিক্ক িিদিন:

 আবম এখন আপনার ফ্্যাি ড্াইভগুদিা সংগ্হ করি।

3.1.2 নিষ করা

সকি বিক্ার্থীদক আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 আপনার েবে এখনও ি্যবক্তেত, অপরীক্ামূিক তর্্য আপনার উত্তর পদত্র পূরণ করা িাবক র্াদক 
তাহদি েয়া কদর আপনার নেদকে উত্তর পদত্রর মমুখ নীদচর বেদক রাখমুন। অন্য ছাত্রদের চদি নেদত 
অনমুমবত নেওয়ার সমদয় িান্ত ভাদি িসমুন এিং উত্তর পদত্র বকছু বিখদিন না। কদয়ক বমবনদটর মদধ্য 
আবম আপনাদক উত্তর পত্র সমূ্ণদি করদত সাহাে্য করি। 

3.1.3 উত্তরপত্র সংগ্হ করা হদছে

সি ছাত্রদের, িিমুন:

 আপবন েবে আপনার উত্তর পদত্রর ি্যবক্তেত, অপরীক্ামূিক বিষয়গুবি সম্ন্ন কদরন, তাহদি 
আপনার উত্তর পত্র নেদকে উপদরর বেদক মমুখ কদর রাখমুন োদত আবম সংগ্হ করার আদে এবট 
নেদখ বনদত পাবর। আবম নিষ না করা অিবধ িান্ত হদয় িসমুন।

3.1.3.1 বষক্ার্থীদের ছাড়ার আদে

সি সামগ্ী বিদিচনা করার পর আপনার বনরীক্ক িিদিন:

 একটু পদরই আবম আপনাদের নেদত বেবছে। মদন রাখদিন: আপবন অিি্যই নকাদনা পবরবথিবতদতই 
পরীক্া কক্বট নর্দক পরীক্ার প্রশ্ন ননদিন না িা নকাদনা উপাদয়, ইদমি, পাঠ্য িাতদি া িা ইন্টারদনট 
অর্িা নসাি্যাি বমবেয়া অ্যাবপ্দকিদনর সাহাদে্য কারও সাদর্ নআিাচনা করদিন না।

আপনার নকোর কখন উপিব্ধ হদি ও কীভাদি অনিাইদন আপনার সম্ূণদি নকোদর অ্যাদক্সস পাদিন তা 
আপনাদক জানাদনা হদি। আপবন আপনার বনবেদিষ্ট পরীক্ার ফিাফদির বভবত্তদত ি্যবক্তেতকৃত SAT
অনমুিীিদনর জন্য Khan Academy-নতও বিঙ্ক করদত সক্ম হদত পাদরন।
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(A) নেসি বিক্ার্থীদের বজবনসপত্র সংগ্হ করা হদয়দছ, নসদক্দত্র বনরীক্ক তাদের িিদি:

 এই পরীক্ার প্রিাসবনক ি্যিথিা এখন সম্ন্ন হদয়দছ। আবম নিষ না করা অিবধ অনমুগ্হ কদর আপনার 
আসদন িদস র্াকমু ন। এই সমদয় েয়া কদর আপনার বজবনসপত্র সংগ্হ করুন, েবে আপনার নকাদনা 
বেভাইস েবে নর্দক র্াদক তাহদি তা সংগ্হ করদত আসমুন এিং িান্তভাদি প্রথিান করুন। অনমুগ্হ 
কদর মদন রাখদিন অন্যান্য কদক্র ছাত্ররা হয়ত এখদনা পরীক্া বেদছেন। আিারও অবভনন্ন জানাই 
ও আপনার অংিগ্হণ ও আপনার কদঠার পবরশ্দমর জন্য আপনাদক ধন্যিাে। 

(B) নে সি ছাত্রদের বজবনসপত্র সংগ্হ করা হয়বন, বনরীক্ক তাদের িিদিন:

 এই পরীক্ার প্রিাসবনক ি্যিথিা এখন সম্ন্ন হদয়দছ। আপনার বজবনসপত্র সংগ্হ করুন ও ধীদর 
ধীদর কক্ নছদড় োন। অনমুগ্হ কদর মদন রাখদিন অন্যান্য কদক্র ছাত্ররা হয়ত এখদনা পরীক্া বেদছেন। 
আিারও অবভনন্ন জানাই ও আপনার অংিগ্হণ ও আপনার কদঠার পবরশ্দমর জন্য আপনাদক 
ধন্যিাে।
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