
1

THE COLLEGE BOARD

PSAT™ 8/9 Test Directions Translated  
into <BENGALI> for Students

2018-2019 Only

Notes to the Proctor: This document should be printed and distributed once students are 
seated.

Students may use this document to read translations of the directions that are read aloud or 
printed in their test book.

Students may keep this document open and on their desk during the entire testing period.

Students may not be given additional time, unless approved as a separate accommodation.

Collect this document from each student at the end of testing and securely destroy it.

© 2018 The College Board. College Board is a registered trademark of the College Board. PSAT is a trademark 
owned by the College Board. Unauthorized copying or reuse of any part of this document is illegal.



2

বিষয়িস্তুর সারণী
বিক্ার্থীদের জন্য ননাটস ...........................................................................................................................................3

1 পরীক্ার বেদনর বনদেদে বিকাসমহূ ......................................................................................................................... 3

1.1 পরীক্া িরু ুহওয়ার আদে ........................................................................................................................ 3

1.1.1 উত্তরপত্র বিতরণ ................................................................................................................................ 5

1.1.2	 পরীক্ার িই বিতরণ .......................................................................................................................... 6

1.1.3	 পরীক্ার িইদয়র তর্্য এিং িংসাপদত্রর বিিবৃত সমাবতির সময় .................................................................... 6

1.1.3.1	 বনবেদেষ্ট	বিন্যাদসর	বনদেদেিািলী .................................................................................................... 7

1.1.4 সামদনর কভাদরর বনদেদে বিকা ................................................................................................................ 9

1.1.5 বপছদনর কভাদরর বনদেদেিািলী ............................................................................................................. 10

1.2 ব্রিপ্ট 1: মানক সময় ...........................................................................................................................11

1.2.1	 বিভাে 1: পঠদনর পরীক্া .................................................................................................................11

1.2.1.1	 বিরবত	চলাকালীন	 ..............................................................................................................12

1.2.1.2	 বিভাে	1	পরীক্ার	িইদয়র	বনদেদে বিকা	 .................................................................................. 12

1.2.2 বিভাে 2: নলখা ও ভাষার পরীক্া ....................................................................................................... 12

1.2.2.1	 বিভাে	2	পরীক্ার	িইদয়র	বনদেদে বিকা .................................................................................... 13

1.2.3	 বিভাে 3: েবণদতর পরীক্া – নকাদনা ক্যালকুদলটর ননই ........................................................................... 13

1.2.3.1	 বিরবত	চলাকালীন	 ..............................................................................................................14

1.2.3.2	 বিভাে	3 পরীক্ার	িইদয়র	বনদেদে বিকা	 ................................................................................... 15

1.2.4 বিভাে 4: েবণদতর পরীক্া – ক্যালকুদলটর ........................................................................................... 17

1.2.4.1	 বিভাে	4 পরীক্ার	িইদয়র	বনদেদে বিকা	 ................................................................................... 18

2 পরীক্ার পদর ..............................................................................................................................................20

2.1	 সমাবতি................................................................................................................................................20

2.1.1	 পরীক্ার িই এিং অন্য পরীক্ার সামগ্ী সংগ্হ করা হদছে ....................................................................... 20

2.1.2	 নিষ করা হদছে .................................................................................................................................20

2.1.3	 উত্তরপত্র সংগ্হ করা .........................................................................................................................20

2.1.3.1	 ছাত্রদের	ছাড়ার	আদে ...........................................................................................................20



3

বিক্ার্থীদের জন্য ননাটস
• আপনার পরদেদিক্ক নর বনদেদে বিকাটি নজাদর পড়দিন এটি তার অনিুাে। এই অনবূেত বনদেদে বিকা আপনার পরদেদিক্ক রা পড়দছন 

তার প্রবতটি িব্দ নাও বমলদত পাদর; তদি প্রাসবগিক তর্্য একই র্াদক। আপনার পরদেদিক্ক রা পড়দছন তা বনদয় আপনার প্রশ্ন নর্দক 
র্াকদল অনগু্হ কদর আপনার হাত তুলনু।

• আপনার অনবূেত পরীক্ার িইদয়র বনদেদে বিকা নরফার করার প্রদয়াজন হদল আপবন অনবূেত উচ্াবরত বনদেদে বিকার পদর প্রবতটি 
পরীক্ার বিভাদের নিদষ তা খুদঁজ নপদত পাদরন।

• আপবন পরীক্ার সমূ্ণদে সময়কালটিদত আপনার নেদকে এই েকুদমন্টটি নরদখ বেদত পাদরন তদি পরীক্ার পদর এটি অিি্যই 
পরদেদিক্কদক নফরত বেদত হদি।

• আপবন এই েকুদমন্টটি খসড়া কােজ বহসাদি ি্যিহার করদত পারদিন না।

• বিবভন্ন সমদয় আপনার পরদেদিক্ক প্রদয়াজন মদতা নকাদনা বিভাদে কত সময় িাবক আদছ ও কখন বিরবত হদি তা	নঘাষণা করদিন। 
আপবন রবে নকাদনা অনদুমাবেত সবুিধা গ্হণ কদর পরীক্ায় িদস র্াদকন, তাহদল এই নঘাষণােবুলদত উবলিবখত এসময় ও বিরবতেবুল 
এই অনবূেত েকুদমদন্ট তাবলকািদ্ধ সময় ও বিরবতর সমদয়র নর্দক পরৃ্ক হদত পাদর। অনগু্হ কদর আপনার পরদেদিক্দকর পড়া 
নঘাষণােদুলা মদনাদরাে সহকাদর িনুনু। 

• আপবন অনদুমাবেত ি্যিস্া সহ পরীক্া করদল আপনার পরদেদিক্ক আপনাদক ইংরাবজদত অবতবরক্ত বনদেদে বিকা বেদত পাদরন।

• কদয়কটি নক্দত্র আপনার প্রদেি ও নজলার উত্তর পদত্রর সাদর্ সম্বকদে ত অনন্য বনদেদে বিকা িা নীবত র্াকদত পাদর। আপনার উত্তর পদত্র 
ি্যবক্তেত তর্্য কীভাদি পূরণ করদত হদি নস সম্দকদে  আপনার পরদেদিক্দকর কর্া িনুনু ও বনদেদে বিকা অনসুরণ করনু।

• বনবেদেষ্ট তদর্্য আপনার মদনাদরাে আকষদেণ করদত এই আইকনেদুলা েকুদমদন্ট সিদেত্র ি্যিহৃত হয়:

 
েরুতু্বপূণদে তর্্য

 
আপনার পরদেদিক্ক দ্ারা উচ্াবরত বনদেদে বিকাসমহূ

 
আপনার পরীক্ার িইদয় নর বনদেদেিািলী নেওয়া আদছ

1 পরীক্ার বেদনর বনদেদে বিকাসমহূ
1.1 পরীক্া িরু ুহওয়ার আদে

আপনার পরদেদিক্ক এটি িলার মাধ্যদম িরু ুকরদিন:
 PSAT 8/9 প্রিাসদন স্ােত। এই পরীক্াটি কুেল জদুড় আপবন ইবতমদধ্য কী বিদখদছন নসটির উপদর নজর রাখদি। আপনার হাই 

কুেদল নকান বিষদয় উন্নবত করার প্রদয়াজন হদত পাদর তা আপনাদক নেখার একটি সদুরাে বেদত পাদর। আপবন অনবূেত মবুরিত 
বনদেদে বিকা ি্যিহার করদল আবম বনদেদে বিকা নেওয়ার সাদর্ সাদর্ অনসুরণ করদত পবুতিকাটি খলুনু।

আমরা পরীক্াটি িরু ুকরার আদে আবম বকছু প্রবিধান ও বনদেদে বিকা পড়দত চদলবছ। অনগু্হ কদর মদনাদরাে বেদয় িনুনু ও 
আবম নকাদনা প্রশ্ন বজজ্াসা না করা অিবধ অদপক্ায় রাখনু।
আজদকর পরীক্ার জন্য আপবন আপনার উত্তর পদত্র বচবনিত করদত িধুমুাত্র 2 নম্বর নপনবসল ি্যিহার করদত পাদরন। 
রাব্রিক নপনবসল ি্যিহাদরর অনমুবত ননই। আপনার কাদছ 2 নম্বর নপনবসল না নর্দক র্াকদল অনগু্হ কদর হাত তুলনু, আবম 
আপনাদক একটি নপনবসল নেি।
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তারপদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 সমতি বিক্ার্থীর এই পরীক্াটিদত তাদের েক্তা ও জ্ান প্রেিদেন করার সমানাবধকার র্াকা উবচত। এই কারদণ নকউ নকাদনা 
অন্যার্য সবুিধা পাদছে না তা বনবচিত করদত বিবধ কারদেকর রদয়দছ। নকউ নীদচর নকাদনা একটি করদল আমরা তা খাবরজ 
করি ও নম্বর িাবতল করি:
• পরীক্ায় নকাদনা ধরদণর সবুিধা প্রোন িা গ্হণ করা
• পরীক্া িরুরু আদে পরীক্ার িইটি খদুল নেখা
• ভুল বিভাদের উত্তর নেওয়া িা পরীক্ার িই িা উত্তর পদত্রর আদের িা আোম বিভাে নেখা
• সময় নিষ হদয় রাওয়ার পদরও উত্তর বচবনিত করা
• পরীক্া চলাকালীন িা তারপদর পরীক্ার প্রশ্ন িা উত্তরেদুলা নিয়ার করা
• পরীক্ার ঘরটি নর্দক পরীক্ার সামগ্ী অপসারদণর নচষ্টা করা
• পরীক্ার নকাদনা অননদুমাবেত সহায়ক, সাদর্ পরীক্া চলাকালীন িা বিশ্াদমর সমদয় নফান ি্যিহার করা

আপনাদক বনম্নবলবখত কারদণও খাবরজ করা হদত পাদর:

• পরীক্া চলাকালীন খাওয়া িা পান করা (রবে না এটি স্াছেন্্যবিধাদনর উপায় বহসাদি অনদুমাবেত র্াদক—অন্যর্ায় 
খাওয়া ও পান করা একমাত্র বিরামকাদলই অনদুমাবেত)

• অন্যান্য বিক্ার্থীদের নর নকাদনা ধরদণর অসবুিধা সবৃষ্ট িা বচত্তবিদক্প করার কারণ হওয়া
• পরীক্া িা বিরবত চলাকালীন অনমুবত ছাড়াই এই রমু িা বিব্ডং নছদড় রাওয়া

আবম এখদনা অিবধ রা িদলবছ নস বিষদয় বক কাদরা নকাদনা প্রশ্ন রদয়দছ?

রবে আপনার কুেল বিক্ার্থীদের ি্যবক্তেত বজবনসপত্র সংগ্হ কদর র্াকদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 এই সমদয়র মদধ্য আপনার সমতি নফান িা অন্য নকাদনা বিে্ুযবতন বেভাইস চাল ুকরা উবচত। রবে কাদরার এখদনা নকাদনা 
ধরদণর বিে্ুযবতন বেভাইস নর্দক র্াদক তদি অনগু্হ কদর অ্যালামদে িন্ধ করনু, এটির পাওয়ার অফ করনু ও আমাদক বেন, 
পরীক্া নিষ হদল এটি আপনাদক নফরত নেয়া হদি।

রবে আপনার কুেল বিক্ার্থীদের ি্যবক্তেত বজবনসপত্র সংগ্হ কদর না র্াকদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 এই মহুৃদতদে  আপনার কাদছ রবে নকাদনা নফান অর্িা অন্য নকাদনা ইদলকট্রবনক বেভাইস র্াদক তাহদল আপনাদক অিি্যই 
অ্যালামদে িন্ধ করদত, এটি সমূ্ণদেরদূপ পাওয়ার অফ করদত হদি এিং নসটি আপনার ি্যাদে রাখদত হদি রা পরীক্া নিষ না 
হওয়া অিবধ আপনার নেদকের নীদচ রাখদত হদি। নকাদনা ইদলকট্রবনক িন্ধ না হওয়া অিস্ায় পাওয়া নেদল নসটি বনদয় ননওয়া 
হদি এিং তেদতের উদদেদি্য তাদের বিষয়িস্তু রাচাই করা হদি, আর আপনাদক পরীক্া নর্দক িরখাতি করা হদি।

আপবন বিরবতর সময় খাওয়ার জন্য ভাজাভুবজ িা পানীয় এদন র্াকদল নসেদুলা িার কদর এখনই আপনার নেদকের নীদচ নরদখ 
বেন। বিরবত চলাকালীন আপনাদক আপনার ি্যাে ি্যিহাদরর অনমুবত নেওয়া হদি না।

সমতি ি্যাে িন্ধ করনু ও নসেদুলা পরীক্া নিষ না হওয়া অিবধ আপনার নেদকের নীদচ রাখনু।

তারপদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 এিার আমরা পরীক্াটি িরু ুকরার প্রস্তুবত বনদত চদলবছ।

অনগু্হ কদর আপনার নম্বর 2 নপনবসল, ইদরজার, অনদুমাবেত ক্যালকুদলটর ও পরীক্ার জন্য অনদুমাবেত নর নকাদনা 
বেভাইস িাদে সমতি বকছু অপসারণ করনু।

আপবন নকাদনা ি্যাকআপ ক্যালকুদলটর অর্িা অবতবরক্ত ি্যাটাবর এদন র্াকদল অনগু্হ কদর নসেদুলা আপনার নেদকে 
রাখনু। [আপবন পরীক্া িা বিরবত চলাকালীন অন্য বিক্ার্থীর সাদর্ নকাদনা ক্যালকুদলটর নিয়ার করদত পাদরন না।]
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রখন সমতি বিক্ার্থী প্রস্তুত হদি তখন আপনার পরদেদিক্ক িলদত পাদরন:

 ধন্যিাে। অনগু্হ কদর চুপ কদর িদস র্াকুন, রতক্ণ না আবম চাবরবেক ঘদুর নেদখ বনবচিত হই নর সিার কাদছ অনদুমাবেত 
ক্যালকুদলটর আদছ। 

1.1.1 উত্তরপত্র বিতরণ
রখন সমতি বিক্ার্থী প্রস্তুত, তখন আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আবম এখন আপনাদের প্রদত্যকদক আপনার উত্তরপত্র বেদত চদলবছ।

রারা িহৃৎ ব্লক উত্তরপত্র ি্যিহার কদরন নসই বিক্ার্থীদের আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 উত্তর বকভাদি মাকদে  করদিন তার জদন্য উত্তরপদত্রর পষৃ্া 1-এর বনদেদে বিকা পড়ুন। আপনারা িািদলর িেদল নকোয়ার িানাদিন, 
এিং আমার নঘাষণা করা পষৃ্ার নম্বর নর্দক পরৃ্ক হদি। নরদকাদনা সময় সহদরাবেতার জদন্য হাত তুলনু।

সকল বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 অনগু্হ কদর বনবচিত করনু নর আপনার সঠিক আইবন নাম এিং জন্ম তাবরখ উত্তর পদত্র সঠিকভাদি এিং সংবলিষ্ট িািলেবুল 
সঠিকভাদি পূরণ করা হদয়দছ। রবে আপবন ভুল উত্তর পত্র নপদয় র্াদকন তাহদল হাত তুলনু।

নর সি ছাত্রদের উত্তরপত্র ভবতদে করা েরকার তাদের আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার আইবন পেবি, নাম এিং রবে একটি মধ্যনাম র্াদক তাহদল প্রর্দম িাক্স 1 এ পূরণ করা িরু ুকরনু। নপেস, হাইদফন অর্িা 
এদপাসট্রবফস আপনার নাদমর আংি হদল তা অতেভুদেক্ত করনু। আপবন আপনার পেবি ছাড়া অন্য নকাদনা নাম বলখদল আপনার নম্বর 
বিলম্ব হদত পাদর। িাক্সেদুলাদত সি িড় হাদতর অক্র বলখনু তারপর সমতুল িািলেদুলা পূরণ করনু। বনবচিত করনু নরন প্রবতটি 
িািল নরন েভীরভাদি বচবনিত হয় এিং িািলটি সমূ্ণদেভাদি ভদর র্াদক। আপনার সমাতি হদল নেখনু। আর নকাদনা প্রশ্ন রদয়দছ?

(A) নক্ত্র 2–4-এর জদন্য, রবে আপনার নশ্নীকদক্র বিক্ার্থীরা একই কুেল নর্দক না হয় তাহদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 রবে এই কুেদলই আপবন নরাজ রান তাহদল নক্ত্র 2-নত “হ্যা।” নলখা িািলটি পরুণ করনু এিং নক্ত্র 3-এ আপনার কুেদলর নাম ও ঠিকানা 
পূরণ করনু। আপবন রবে এই কুেদল প্রবতবেন না আদসন, এিং আপবন ঘদর পড়ািনুা না কদর র্াদকন, তাহদল বদ্তীয় িািলটি পূরণ 
করনু রাদত নলখা আদছ নর “না, এটি আমার বনয়বমত রাওয়া কুেল না।” এিং বনদজর কুেদলর নাম এিং ঠিকানা নক্ত্র 3-এ বলখনু। আপবন 
নহামকুেল নর্দক হদল “না, আবম নহামকুেল নর্দক।” নলখা তৃতীয় িািলটি পূরণ করনু এিং নক্ত্র 3-এ অন্য নকাদনা তর্্য বলখদিন না।

আপনার কুেল নকাে নক্ত্র 4-এ পূরণ করনু। রবে আপবন এই কুেদল জান, তাহদল আমাদের কুেল নকাে আবম কদক্র সামদন নপাস্ট 
কদরবছ। অন্যান্য কুেদলর নকােেবুলও রবে কাদরার প্রদয়াজন হয় তার জন্য তাবলকাভুক্ত করা আদছ। আপবন ঘদর পড়ািনুা কদর 
র্াকদল, নক্ত্র 4 খাবল ছাড়ুন। আপনার সমাতি হদল অনগু্হ কদর নেখনু।

অর্িা

(B) নক্ত্র 2–4 এর জন্য, রবে সকল বিক্ার্থী রারা আপনার নশ্নীকদক্ পরীক্া বেদছে আর তারা রবে আপনার কুেল নর্দক হয় তাহদল আপনার 
পরদেদিক্ক িলদিন:

 নক্ত্র 2-এ “হ্যা|” নলখা িািলটি পরুণ করনু এিং নক্ত্র 3-এ আমাদের কুেদলর নাম ও ঠিকানা পূরণ করনু। নক্ত্র 4-এ কুেল 
নকাে পূরণ করনু রা আবম কদক্র সামদন নপাস্ট কদরবছ।

(A) নক্ত্র 5-এ রবে আপনার কুেল বিক্ার্থী ID ি্যিহার কদর তাহদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 নক্ত্র 5-এ, আপনার বিক্ার্থীর সনাক্তকরণ নম্বর পূরণ করনু, িামবেদকর প্রর্ম কলাম নর্দক িরু ুকদর। আপনার ID নম্বদর 
অক্র নর্দক র্াকদল নসেবুল নছদড় রান ও িধু ুসংখ্যা বলখনু। আপবন আপনার বিক্ার্থীর ID নম্বর না জানদল আপনার হাত 
তুলনু। আপনার নিষ হদয় নেদল মখু তুদল তাকান।
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(B) নক্ত্র 5-এর জদন্য আপনার কুেল রবে বিক্ার্থী ID নম্বর ি্যিহার করদছ না, তাহদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 নক্ত্র 5-এ নকাদনা বচনি নেদিন না। 

নক্ত্র 6-এর জদন্য আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 নক্ত্র 6-এ আপনার সঠিক নগ্দের তির পূরণ করনু।

নক্ত্র 7-এর জদন্য আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 নক্ত্র 7-এ সঠিক িািল পূরণ করনু।

নক্ত্র 8-এর জদন্য আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 নক্ত্র 8-এ আপনার জদন্মর মাস সঠিক িািদল পূরণ করনু। তারপর সঠিক িািলেদুলাদত আপনার জদন্মর বেন আর সাদলর নিষ 
2 সংখ্যা পূরণ করনু। নকাদনা সংখ্যা 10-এর নচদয় কম হদল 2 সংখ্যার নর নকাদনা নক্ত্র িনু্য বেদয় িরু ুকরদত হদি। রবে আপবন িহৃৎ 
ব্লদকর উত্তরপত্র ি্যিহার করদছন তাহদল আপনার জদন্মর বেন, মাস ও সাল পূরণ করনু।

1.1.2	 পরীক্ার িই বিতরণ
প্রদত্যদক প্রস্তুত হদল, আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আবম এখন আপনাদক আপনার পরীক্ার িই বেদত চদলবছ। আপনার পরীক্ার িইটি নপদল এটি খলুদিন না। এটি উল্ান ও বপছদনর 
কভারটি পড়নু। এদত পরীক্া সম্দকদে  েরুতু্বপূণদে তর্্য এিং বকভাদি আপনার উত্তর সঠিকভাদি বচবনিত করদত হয় তা রদয়দছ।

প্রদত্যদক প্রস্তুত হদল, আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার পরীক্ার িইদয়র বপছদন আপনার নাম, কুেদলর নাম এিং কুেল নকাে পবরষ্ার ভাদি বপ্রন্ট করনু। আপবন রবে নকাদনা MP3 
িা ATC ফরম্যাট ি্যিহার কদর র্াদকন, আপনাদক বনবচিত করদত হদি নর এই তর্্য আপনার ফ্্যািড্াইভ প্যাদকবজং-এও আদছ। 
আপনার সমাতি হদল অনগু্হ কদর নেখনু।

এখন আপনার উত্তর পদত্রর 4 নম্বর পষৃ্া খলুনু (অর্িা আপবন িহৃৎ ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদল 7 নম্বর পষৃ্া)।

1.1.3	 পরীক্ার িইদয়র তর্্য এিং িংসাপদত্রর বিিবৃত সমাবতির সময়
নক্ত্র A এিং B-এর জদন্য আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 উত্তরপদত্রর বপছদন নক্ত্র A এিং B খুদঁজ নির করনু (অর্িা আপবন িহৃৎ ব্লদকর উত্তর পদত্র 7 নম্বর পষৃ্া।) ফদমদের নকাে এিং পরীক্ার ID 
আপনার পরীক্ার িইদয়র বপছদন নেয়া নকাে সঠিকভাদি কবপ করনু এিং (িা MP3 এিং ATC-র নটস্ট ট্র্যাকার) আপনার উত্তর পদত্রর 
A এিং B নক্দত্র বলখনু। নক্ত্র A-এর জদন্য অনগু্হ কদর রদর্াপরকু্ত িািলেদুলাও পূরণ করনু। আপনার সমাতি হদল অনগু্হ কদর নেখনু।

সকল বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 বকছু সময় বনদয় রাচাই করনু নর ফমদে নকাে এিং পরীক্া ID নক্ত্রেদুলা সঠিকভাদি সমূ্ণদে হদয়দছ। আপনার উত্তর পদত্র আপনার 
সঠিক নকাে প্রদিি করাদনা েরুতু্বপূণদে। অন্যর্ায় আপবন নকোর নাও নপদত পাদরন।

(A) আপনার কুেল রবে নক্ত্র C-এর জন্য পরীক্া কক্ নকাে ি্যিহার কদর তাহদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 নর পরীক্া কক্ নকাে আবম নপাস্ট কদরবছ তা নক্ত্র C-নত বলখনু; তারপর িািল পূরণ করনু।

(B) আপনার কুেল রবে নক্ত্র C-এর জন্য পরীক্া কক্ নকাে ি্যিহার না কদর তাহদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 অনগু্হ কদর নক্ত্র C ফাঁকা রাখনু।

(A) নক্ত্র D-এর জদন্য আপনার কুেল রবে অপিনাল নকােেবুল ি্যিহার কদর, তাহদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 এই কুেদলর ছাত্ররা নক্ত্র D-নত আমার নপাস্ট করা আপনার নম্বরটি পূরণ করনু।
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(B) নক্ত্র D-এর জদন্য আপনার কুেল রবে অপিনাল নকােেবুল ি্যিহার না কদর, তাহদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 অনগু্হ কদর নক্ত্র D ফাঁকা রাখনু।

সকল বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 অনগু্হ কদর এখবুন আপনার উত্তরপদত্রর বপছদন সাটিদে বফদকিন বিিবৃত খুদঁজ নির করনু।

বিিবৃতদত স্াক্র কদর আপবন কাদরা সাদর্ নকাদনা বনবেদেষ্ট পরীক্ার প্রশ্ন ইদমল, পাঠ্য িাতদে া, ইন্টারদনট নপাস্ট িা ইন্টারদনদটর অন্য 
ি্যিহার সহ নকাদনা ধরদণর কবমউবনদকিদনর মাধ্যদম নিয়ার না করদত সম্মত হদছেন। এটি করার ফদল নম্বর িাবতলকরণ িা 
অন্যান্য সম্াি্য বনদষধাজ্া হদত পাদর। এটি ছাড়াও আপবন সম্মত হন নর রবে আপনার কুেল College Board-এ আপনার সম্দকদে  
নকাদনা তর্্য বেদয় র্াদক তদি College Board এই পরীক্া সম্দকদে  বিক্ামলূক পবরদষিা সরিরাহ করদত নকোর বরদপাটিদে ং ও 
কেলারবিদপর নরাে্যতামান ও সদুরাে সম্বকদে ত তদর্্যর মদতা তর্্য নরদখ বেদত পাদর।

নীদচ বিিবৃত ও বিবধেদুলার অনদুছেেটি পড়ুন, তারপর আপনার অবফবিয়াল েকুদমদন্ট নরমন আদছ নতমন ভাদি আপনার পদুরা 
নামটি স্াক্র করনু। আপনার স্াক্দরর নীদচ আপনার নাম বপ্রন্ট করনু ও আজদকর তাবরখটি বলখনু।

অনগু্হ কদর এই বিভােটি সমূ্ণদে করা বনবচিত করনু। আপবন আপনার নাম স্াক্র না করদল আপনার নকোরেদুলাদত বিলম্ব িা 
িাবতল হদত পাদর।

আপনার নিষ হদয় নেদল আপনার নপনবসল নাবমদয় রাখনু

সিার সাটিদে বফদকিন বিিবৃত সাক্র করা হদয় নেদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 অনগু্হ কদর এখন আপনার ক্যালকুদলটর ও অবতবরক্ত ি্যাটাবর আপনার নেদকের নীদচ রাখনু। এই বিভাদের জন্য আপনার নসেদুলার 
প্রদয়াজন ননই।

পরীক্াটি চলাকালীন আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার িইটি আপনার নেদকে নরদখ বেন। আপবন আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার 
িইটিদত পষৃ্া না র্াকার মদতা বকছু ত্রুটি খুদঁজ নপদল নসই সময় আপনার হাতটি তুলনু। আপনার প্রেবত নেখদত আবম ঘরটি ঘদুর 
নেখি। আবম পরীক্া চলাকালীন অবফবিয়াল সময়টিও নেখি এিং প্রবতটি বিভাদের জন্য আপনার কতটা সময় অিবিষ্ট আদছ তা 
পরদোয়ক্রদম আপনাদক জানাি।

আপবন িরু ুনর্দক পরীক্ার িইটি ি্যিহার করদত পাদরন তদি আপবন আপনার পরীক্ার িইদত বচবনিত করদত অনদুমাবেত না হদল 
উত্তর পদত্র অিি্যই আপনাদক আপনার উত্তরেদুলা বচবনিত করদত হদি। সময় নিষ হদয় রাওয়ার পদর আপবন আপনার পরীক্ার 
পতুিকটি নর্দক আপনার উত্তর পত্রটিদত উত্তর নাও স্ানাতের করদত িা ফাঁকা িািল পূরণ নাও করদত পাদরন।

পরীক্ার পদ্ধবতেদুলা সম্বদন্ধ আপনার নকাদনা প্রশ্ন নর্দক র্াকদল অনগু্হ কদর এখন তা বজজ্াসা করনু। এই পরীক্ার সময় 
বিভােেদুলা চলাকালীন আপবন প্রশ্নেদুলার উত্তর বেদত সক্ম হি না।

1.1.3.1 বনবেদেষ্ট	বিন্যাদসর	বনদেদেিািলী
রবে নকাদনা বিক্ার্থী ্রিাইি ি্যিহার কদরন তদি আপনার পরদেদিক্ক ্রিাইিদক িলদিন:

 অনগু্হ কদর এই বনদেদেিেবুল অনসুরণ করনু:
• আপনার বিক্ার্থী রা বনদেদেি নেয় আপনাদক অিি্যই িধু ুতাই বলখদত হদি।
• আপবন নকাদনামদতই নকাদনা বিক্ার্থীদক এমন ভাদি প্রম্ট করদিন না রার ফদল পরৃ্ক নকাদনা উত্তর পাওয়া রায়।
• রবে বিক্ার্থী আপনার কাদছ অপবরবচত নকাদনা িব্দ ি্যিহার কদর অর্িা কীভাদি উচ্ারণ করদত হদি তা না জানা র্াদক 

তদি বিক্ার্থীদক এটি উচ্ারণ করদত পারদিন।

নর বিক্ার্থী ্রিাইি ি্যিহার কদরন আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার উত্তরেদুলা ও নর নকাদনা সংদিাধন আপবন বনদেদেি নেওয়ার সাদর্ সাদর্ নরকেদে  করা হদি। আপবন আপনার কাজ পরদোদলাচনা 
করদত চাইদল আপনার উত্তরেদুলা আপনার কাদছ পড়া হদি। আপনার বক নকাদনা প্রশ্ন রদয়দছ?



8

পাঠদকর প্রবত আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপবন নকাদনা বিক্ার্থীর কাদছ ব্রিপ্টটি পড়দল অনগু্হ কদর প্রায়িই নরমনটি অনদুরাধ করা হয় নতমনভাদি প্রশ্নটি পড়নু। ব্রিদপ্ট রা আদছ 
িধুমুাত্র নসটি পড়া েরুতু্বপূণদে। ব্রিদপ্ট রা আদছ তার িাইদর ি্যাখ্যা সরিরাহ করদিন না, এমনবক বিক্ার্থীটি এটি চাইদলও নয়। রবে নকাদনা 
বিক্ার্থী নরেইল বফোর ি্যিহার করদছন আর রবে সাবলিদমন্টটি নরেইল পড়দত পাদর না, আপবন এই নলদিল এিং নম্বরেবুল সাধারণ-টাইদপর 
িইদয়র সংবলিষ্ট অিস্াদন খুদঁজ পাদিন। আপনার বক এই পদ্ধবতেদুলা বনদয় নকাদনা প্রশ্ন রদয়দছ?

বিক্ার্থী রারা নরেইল পদ্ধবত ি্যিহার করদছন তাদেরদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 নরেইল পরীক্াটি বিবিধ িইদত বিভাবজত আদছ। আপনাদক একিাদর একটি িই নেওয়া হদি। পঠন পরীক্া ও বলখন এিং ভাষা 
পরীক্ার বিভােেদুলা বনয়বমত নগ্ে 2 নরেইদল রদয়দছ। পরীক্াটি জদুড় প্রবতটি প্রশ্ন একটি লাইন দ্ারা আর একটি নর্দক পরৃ্ক। প্রবতটি 
প্রশ্ন কক্ 1-এ িরু ুহয় রা কক্ 5-নকও অবতক্রম কদর। প্রবতটি উত্তদরর পছন্ কক্ 3-এ িরু ুহয় রা কক্ 5নকও অবতক্রম কদর।

নর ধরদনর নরেইল ি্যিহার করা হয় তা ইউবনফাদয়ে ইংবলি নরেইল (UEB), এিং 1972-এর অঙ্ক পরীক্া ননদমর্ নকাে সংদিাবধত। নরেইল 
বফোদরর সাবলিদমন্ট-এঅতেভুদেক্ত নরেইল অদঙ্কর ফমুদেলা এিং অদঙ্কর পরীক্ার প্রবতটি বিভাদে ি্যিহার করার জন্য বনদেদেবিকা।

অপবন রবে আপনার উত্তরেদুলার নরকেদে  করার জন্য নকাদনা নরেইল বেভাইস ি্যিহার কদরন, আপবন ি্যিহার করদছন এমন প্রবতটি 
পষৃ্ায় আপবন নর বিভাদে কাজ করদছন নসটিদত সমূ্ণদে নাম এিং নম্বর বলখনু। আপনার প্রদশ্নর নম্বর এিং আপনার উত্তর বলখনু। 
আপনার িাছাই করা উত্তরেদুলা িড় হাদতর অক্দর নলখা আিবি্যক নয়।

আপনার বক এই পদ্ধবতেদুলা বনদয় নকাদনা প্রশ্ন রদয়দছ?

ATC ফমদে্যাট ি্যিহার করা সমতি বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপবন আজ আপনার ব্রিন বরোর িা অন্যান্য সফ্টওয়্যাদরর সাদর্ সগিবতপূণদে পরীক্ার একটি ফমদে গ্হণ করদিন। আবম এই সহায়ক 
প্ররবুক্তটি-কবম্উটার নর্দক আপনার নেদকে সসুগিত ফমদে্যাদট নলাে কদরবছ।

অনগু্হ কদর “ATC-এর ি্যিহারকারীদের জন্য বনদেদেিনা ও তর্্য প্রারম্” বিদরানামরকু্ত ইদলকট্রবনক েকুদমন্টটি খদুল ও পদড় 
পরীক্ার জন্য প্রস্তুত হন। আপনার েকুদমন্টটি পড়া নিষ হদল অনগু্হ কদর বমবনমাইজ নিাতামটি চয়ন করনু এিং মখু তুদল 
তাকান।

পরীক্াটি চলাকালীন আপবন ব্রিদন নর বনদেদে বিকা পড়দিন তাই বিক্ার্থীরা পরীক্ার িইদত পড়দিন। সময় ও অন্যান্য পদ্ধবতর 
সমতি বনদেদে বিকা রা আবম পড়বছ তা আপনার নক্দত্র প্রদরাজ্য হদি। আবম নকাদনা বিভাদে পরীক্া িরু ুকরদত িলদল ফাইদলর সঠিক 
বিভােটি খলুনু ও আপনার পাসওয়ােদে টি টাইপ করনু, এটি আপনার পরীক্ার প্যাদকবজংদয় মবুরিত আদছ। আবম সময় নিষ জানাদল 
পরীক্া িন্ধ করনু ও ফাইলটি িন্ধ করনু। আর নকাদনা প্রশ্ন রদয়দছ?
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1.1.4 সামদনর কভাদরর বনদেদে বিকা

 বনম্নবলবখতটি হল আপনার পরীক্ার িইটির সামদনর কভাদরর অনিুাে।

েরুতু্বপূণদে বরমাইন্ারেদুলা

1
পরীক্াটির জন্য একটি নম্বর 2 নপনবসল আিি্যক।
নকাদনা রাব্রিক নপনবসল িা নপন ি্যিহার করদিন না।

2
কাদরা সাদর্ নকাদনা প্রশ্ন নিয়ার করা পরীক্ার বনরাপত্তা ও 
স্ছেতার নীবতর একটি লঙ্ঘন ও এর ফদল আপনার নকোর 
িাবতল হদত পাদর।

এই পরীক্ার িইটি নকাদনা মদতই কক্ নর্দক ননওয়া হদি না। অননদুমাবেত পনুরৎুপােন িা এই পরীক্ার িইদরর নকাদনা অংদির ি্যিহার 
বনবষদ্ধ।

© 2018 The College Board. College Board এিং acorn নলাদো হল College Board-এর বনিবন্ধত নট্রেমাকদে । PSAT, College Board এর 
মাবলকানাধীন একটি নট্রেমাকদে ।
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1.1.5 বপছদনর কভাদরর বনদেদেিািলী

	 নীদচ আপনার পরীক্ার িইদয়র বপছদনর কভাদরর অনিুাে নেওয়া আদছ৷ বনদেদেি নেওয়া হদল আপনাদক পরীক্ার িই িা 
উত্তর পত্রকটিদত বলখদত হদি, অনিুাদের এই েকুদমন্টটিদত নয়।

___________________________________________________________________________________________

আপনার নাম (বপ্রন্ট) ____________________________________________________________________________
 নিষ  প্রর্ম MI

কুেল ________________________________________________________________________________________
সংখ্যা কুেদলর নাম রমু নম্বর

PSAT™ 8/9
সাধারণ বনদেদে বিকাসমহূ
 আপবন একসমদয় িধুমুাত্র একটি বিভাদে কাজ করদত পাদরন।
 আপবন সময় নিষ হওয়ার আদে নকাদনা বিভাে নিষ করদল নসই বিভাদে 

আপনার কাজটি পরীক্া করনু। অপবন অন্য নকাদনা বিভাে নাও খলুদত 
পাদরন।

 জরবুর	
নীদচর	নকােেদুলা	আপনার	পরীক্ার	িইদয়র	নক্দত্র	
অনন্য।	আপনার	উত্তর	পত্র	নর্দক	িাক্স	A	ও	B-নত	
উত্তরেদুলা	কবপ করনু	ও ঠিক দরমন	নেখাদনা	আদছ	নতমন	
ভাদি	সংবলিষ্ট িািলেদুলা	পূরণ	করনু।

উত্তরেদুলা বচবনিত করা
 রর্ারর্ভাদি বনবচিত কদর আপনার উত্তর পত্র বচবনিত করনু।

 আপনাদক অিি্যই একটি নম্বর 2 নপবসিল ি্যিহার করদত হদি।
 প্রবতটি প্রদশ্নর জন্য রত্ন বনদয় একটি উত্তর বচবনিত করনু।
 সমূ্ণদে িািলটি োঢ় কদর ও সমূ্ণদে পবরমাদণ পূরণ করা বনবচিত করনু।
 আপনার উত্তর পত্রটিদত নকাদনা ন্রে বচনি নেদিন না।
 মছুদত হদল, সমূ্ণদেভাদি মছুুন৷ অসমূ্ণদে নমাছা উদেীষ্ট উত্তর বহসাদি নকোর 

হদত পাদর।
 িধুমুাত্র প্রদশ্নর নম্বদরর সাদর্ সমতুল উত্তদরর সাবরটি ি্যিহার করনু।

আপনার পরীক্ার িইটি ি্যিহার করা
 আপবন িরু ুনর্দক পরীক্ার িইটি ি্যিহার করদত পাদরন তদি আপবন আপনার 

পরীক্ার িইদত নলখা নকাদনা বকছুর জন্য নক্রবেট পাদিন না। 
 সময় নিষ হদয় নেদল আপবন আপনার পরীক্ার িইটি নর্দক উত্তর পদত্র উত্তরেদুলা 

স্ানাতের করদত িা িািল নাও পূরণ পূরণ করদত পাদরন।সময় নিষ হদয় নেদল 
আপবন আপনার পরীক্ার িইটি নর্দক উত্তর পদত্র উত্তরেদুলা স্ানাতের করদত িা 
িািল পূরণ করদত পারদিন না। 

 আপবন এই পবুতিকাটি নর্দক পষৃ্ােদুলা িা নকাদনা পষৃ্ার অংি ভাঁজ করদত িা 
অপসারণ নাও করদত পাদরন অর্িা পরীক্ার কক্ নর্দক িই িা উত্তর পত্রটি 
নাও বনদত পাদরন। 

নকোবরং
 প্রবতটি সঠিক উত্তদরর জন্য আপবন এক পদয়ন্ট পাদিন।
 ভুল উত্তদরর জন্য আপনার নম্বর কাটা রাদি না; সতুরাং আপবন নকাদনা প্রদশ্নর 

উত্তর সম্দকদে  বনবচিত না হদলও আপনার প্রবতটি প্রদশ্নর উত্তর নেওয়া উবচত৷

এই পাঠ্যটির জন্য অনদুছেেেদুলাদত র্াকা ধারণােদুলা রার কদয়কটি প্রত্যাবিত িা প্রকাবিত উপাোন নর্দক সংেহৃীত তা আিবি্যক ভাদি  
College Board-এর মতামতদক উপস্াপন কদর না।

পরদেদিক্ক আপনাদক এই িইটি খলুদত না িলা অিবধ এটি খলুদিন না।
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1.2 ব্রিপ্ট 1: মানক সময়
1.2.1	 বিভাে 1: পঠদনর পরীক্া

 বিভাে 1-এর মানক সময় হল 55 বমবনট, সাদর্ বিভাে নিদষ 5 বমবনদটর বিরামকাল রদয়দছ। আপবন নকাদনা অনদুমাবেত ি্যিস্ার 
জন্য পরীক্া করদল আপনার সময় ও বিরামেদুলা পরৃ্ক হদত পাদর। অনগু্হ কদর আপনার পরদেদিক্দকর পড়া নঘাষণােদুলা মদনাদরাে 
সহকাদর িনুনু। পরীক্ার িইদয়র বনদেদে বিকার নকাদনা অনিুাে অনবূেত উচ্াবরত বনদেদে বিকাটির পদর উপবস্ত হদি।

প্রদত্যদক প্রস্তুত হদল, আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আবম আপনার পরীক্ার পবুতিকাটি খলুদত না িলা অিবধ তা খলুদিন না। আমরা একিার িরু ুকরদল আপনার কাদছ পঠদনর পবুতিকার 
বিভাে 1-এর উত্তর বেদত 55 বমবনট সময় লােদি। এই বিভােটি নিষ হদয় নেদল আমরা 5 বমবনদটর একটি বিরবত পাি। 

নম্বররকু্ত স্ানেদুলাদত আপনার উত্তরেদুলা বনবচিত কদর বচবনিত করনু রা বিভাে 1-এর নম্বররকু্ত প্রদশ্নর উত্তদরর সমতুল। আপবন 
2 নম্বর নপবসিল ি্যিহার করদছন ও সমূ্ণদে িািলটি োঢ় ও সমূ্ণদেভাদি পূরণ কদরদছন তা বনবচিত করনু। আপবন আপনার উত্তর 
পবরিতদেন করদল এটি রতেরূ সম্ি মদুছ বেন। আপবন সময় নিষ হওয়ার আদে উত্তর নেয়া নিষ করদল আপবন এই বিভাদে আপনার 
কাজটি রাচাই করদত পাদরন তদি আপবন অন্য নকাদনা বিভাদে বফরদত পাদরন না।

মদন রাখদিন আপবন সঠিক উত্তদরর জন্য পদয়ন্ট পাদিন তদি ভুল উত্তরেদুলার জন্য পদয়ন্ট কাটা রাদি না। এর অর্দে আপনাদক 
প্রবতটি প্রদশ্নর জন্য সঠিক উত্তর নেয়ার নচষ্টা করা উবচত, এমনবক আপবন সঠিক উত্তর সম্দকদে  বনবচিত না হদলও নেয়া উবচত।

অনগু্হ কদর 3য় পষৃ্ার বিভাে 1-এ আপনার উত্তর পত্রটি খলুনু (অর্িা আপবন িহৃৎ ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদল পষৃ্া 9)। 
আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার প্রশ্নটি সমান ভাদি আপনার নেদকে রাখনু। পষৃ্া বপছদন ভাঁজ করদিন না। বিভাে 1-এ আপনার 
পরীক্ার িইটি খলুনু, বনদেদে বিকা পড়ুন ও আপনার কাজ িরু ুকরনু। আপনার সমদয়র িরু ুএখন। িদুভছো।

30 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদে 25 বমবনট সময় রদয়দছ।

50 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদে 5 বমবনট সময় রদয়দছ।

ঠিক 55 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 কাজ করা র্ামান ও আপনার নপবসিল নাবমদয় রাখনু।

আপনার উত্তরপত্র িন্ধ করনু এিং নসটি পরীক্ার িইদয়র নরখাদন আপবন কাজ করা র্াবমদয়বছদলন নসখাদন রাখনু। আপনার 
পরীক্ার িইটি ি্যিহার করা।

আপনার কাদছ এখন আর কদয়ক বমবনট সময় রদয়দছ। অনমুবত ছাড়াই পরীক্া চলাকালীন পরীক্ার প্রশ্নেদুলা বনদয় আদলাচনা 
করদিন না িা পরীক্া কক্ ত্যাে করদিন না।

আপবন ঠিক 5 বমবনদট আিার পরীক্াটি িরু ুকরদিন।
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রবে আপনার কুেল বিক্ার্থীদের ি্যবক্তেত বজবনসপত্র সংগ্হ কদর না র্াকদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

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

1.2.1.1	বিরবত চলাকালীন 
বিরবত নিদষ আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 অনগু্হ কদর আপনার আসন গ্হণ করনু। আবম আপনার পরীক্ার পবুতিকাটি খলুদত না িলা অিবধ তা খলুদিন না।

1.2.1.2	বিভাে 1 পরীক্ার িইদয়র বনদেদে বিকা 

  বনম্নবলবখতটি আপনার পরীক্ার িইদয়র বিভাে 1-এর িরুদুত র্াকা বনদেদে বিকার অনিুাে।

55 বমবনট, 42টি প্রশ্ন (মানক সময়)

এই বিভাদের প্রশ্নেদুলার উত্তর বেদত আপনার উত্তর পদত্রর বিভাে 1টি খলুনু।

বনদেদে বিকাসমহূ

নিি কদয়কটি প্রদশ্নর নিদষ অনদুছেে িা কদয়কটি অনদুছেে রদয়দছ। প্রবতটি অনদুছেে িা নজাড় পদরর পর, নসই অনদুছেে, অনদুছেেেবুলদত িা 
সংবলিষ্ট গ্াবফক্স (নরমন নটবিল িা গ্াদফ) বক িলা িা নিাঝাদনা হদয়দছ তার ওপর বভবত্ত কদর প্রবতটি প্রদশ্নর নরাে্য উত্তর খুজঁনু।

1.2.2 বিভাে 2: নলখা ও ভাষার পরীক্া

 বিভাে 2-এর মানক সময় হল 30 বমবনট। আপবন নকাদনা অনদুমাবেত ি্যিস্ার জন্য পরীক্া করদল আপনার সময় ও বিরামেদুলা 
পরৃ্ক হদত পাদর। অনগু্হ কদর আপনার পরদেদিক্দকর পড়া নঘাষণােদুলা মদনাদরাে সহকাদর িনুনু। পরীক্ার িইদয়র বনদেদে বিকার 
নকাদনা অনিুাে অনবূেত উচ্াবরত বনদেদে বিকাটির পদর উপবস্ত হদি।

প্রদত্যদক প্রস্তুত হদল, আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আমরা একিার িরু ুকরদল আপনার কাদছ নলখা ও ভাষার পরীক্ায় 2য় বিভাদে 30 বমবনট সময় লােদি।

নম্বররকু্ত স্ানেদুলাদত আপনার উত্তরেদুলা বনবচিত কদর বচবনিত করনু রা বিভাে 2-এর নম্বররকু্ত প্রদশ্নর উত্তদরর সমতুল। আপবন 
সময় নিষ হওয়ার আদে উত্তর নেয়া নিষ করদল আপবন এই বিভাদে আপনার কাজটি রাচাই করদত পাদরন তদি আপবন অন্য নকাদনা 
বিভাদে বফরদত পাদরন না।

আপনার পরীক্ার িইটি নসখাদন খলুনু নরখাদন আপবন আপনার উত্তরপত্রটি নরদখদছন। আপনার উত্তরপদত্র পষৃ্া 3-এর বিভাে 2 
খুদঁজ নির করনু (অর্িা আপবন িহৃৎ ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদল পষৃ্া 11 এ রান)। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার প্রশ্নটি 
সমান ভাদি আপনার নেদকে রাখনু। পষৃ্া বপছদন ভাঁজ করদিন না। এখন অনগু্হ কদর আপনার পরীক্ার িইদয়র 2য় বিভাে খলুনু, 
বনদেদে বিকা পড়ুন ও কাজ িরু ুকরনু। আপনার সমদয়র িরু ুএখন।

15 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদে 15 বমবনট সময় রদয়দছ।

25 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদে 5 বমবনট সময় রদয়দছ।
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ঠিক 30 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 কাজ করা র্াবমদয় বনদজর নপবসিল নাবমদয় রাখনু।
আপনার উত্তরপত্র িন্ধ করনু এিং নসটি পরীক্ার িইদয়র নরখাদন আপবন কাজ করা র্াবমদয়বছদলন নসখাদন রাখনু। আপনার 
পরীক্ার িইটি ি্যিহার করা।

1.2.2.1 বিভাে 2 পরীক্ার িইদয়র বনদেদে বিকা

  বনম্নবলবখতটি আপনার পরীক্ার িইদয়র বিভাে 2-এর িরুদুত র্াকা বনদেদে বিকার অনিুাে।

30 বমবনট, 40টি প্রশ্ন (মানক সময়)

এই বিভাদের প্রশ্নেদুলার উত্তর বেদত আপনার উত্তর পদত্রর বিভাে 2টি খলুনু।

বনদেদে বিকাসমহূ

নীদচর প্রদত্যকটি অনদুছেদে নিি কদয়কটি প্রশ্ন রদয়দছ। কদয়কটি প্রদশ্নর জন্য আপনাদক ধারণােদুলার প্রকাদির উত্তর বেদত অনদুছেেটি কীভাদি 
সংদিাবধত হদত পাদর তা বিদিচনা করদিন। অন্যান্য প্রদশ্নর জন্য অনদুছেেটি িাদক্যর কাঠাদমা, ি্যিহার িা রবতবচদনির ত্রুটিেদুলা সংদিাধন 
করদত কীভাদি সম্াবেত হদত পাদর তা বিদিচনা করদিন। একটি অনদুছেে িা প্রদশ্নর আপবন পবরমাজদে না ও সম্ােনা সম্দকদে  বসদ্ধাতে গ্হণ 
করার সাদর্ সাদর্ রা বিদিচনা করদিন তার সাদর্ র্াকা এক িা একাবধক নরখবচত্র (নরমন সারণী িা নরখবচত্র) সমববিত হদত পাদর।

বকছু প্রশ্ন নকাদনা অনদুছেদের বনম্নদরখাবঙ্কত অংদি আপনাদক বনদেদে বিত করদত পাদর। অন্যান্য প্রশ্ন আপনাদক নকাদনা অনদুছেদের নকাদনা অংদি 
বনদেদে বিত করদি িা আপনাদক সামবগ্ক ভাদি অনদুছেেটি সম্দকদে  বিদিচনা করদত িলদি।

প্রবতটি অনদুছেে পড়ার পদর সিদোবধক কারদেকরভাদি অনদুছেদের বলখদনর েণুমাদনর উন্নবত কদর িা বলবখত ইংরাবজর মানদকর কনদভনিন 
অনসুরণ কদর এমন ভাদি প্রবতটি প্রদশ্নর উত্তর নিদছ বনন। অদনক প্রদশ্ন একটি “পবরিতদেন করদিন না” বিকল্প অতেভুদেক্ত র্াদক। আপনার রবে 
মদন হয় প্রিন্ধটির প্রাসবগিক অংিটি নরমন আদছ নতমন র্াকাই সি নচদয় উপরকু্ত তাহদল এই বিকল্পটি 
চয়ন করনু।

1.2.3	 বিভাে 3: েবণদতর পরীক্া – নকাদনা ক্যালকুদলটর ননই

 বিভাে 3-এর স্ট্যান্ােদে  সময় 20 বমবনট, তাছাড়াও বিভাে নিদষ 5 বমবনদটর বিরবত রদয়দছ। আপবন নকাদনা অনদুমাবেত ি্যিস্ার 
জন্য পরীক্া করদল আপনার সময় ও বিরামেদুলা পরৃ্ক হদত পাদর। অনগু্হ কদর আপনার পরদেদিক্দকর পড়া নঘাষণােদুলা মদনাদরাে 
সহকাদর িনুনু। পরীক্ার িইদয়র বনদেদে বিকার নকাদনা অনিুাে অনবূেত উচ্াবরত বনদেদে বিকাটির পদর উপবস্ত হদি।

প্রদত্যদক প্রস্তুত হদল, আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আমরা একিার িরু ুকরদল ক্যালকুদলটর ছাড়াই েবণত পরীক্ায় আপনার 3য় বিভাদে কাজ করার জন্য 20 বমবনট সময় র্াকদি।  
এই বিভােটি নিষ হদয় নেদল আমরা 5 বমবনদটর একটি বিরবত পাি।

রবেও এটি েবণত পরীক্ার একটি অংি,তাহদলও আপবন ক্যালকুদলটর ি্যিহার করদত পারদিন না রবে না আপনার কাদছ 4টি 
কারদেকাবরতারকু্ত ক্যালকুদলটর ি্যিহার করার অনদুমােন র্াদক। অন্যর্ায় অনগু্হ কদর আপনার ক্যালকুদলটরটি আপনার নেদকের 
নীদচ রাখনু।

আপনার পরীক্ার িইটি নসখাদন খলুনু নরখাদন আপবন আপনার উত্তরপত্রটি নরদখদছন। আপনার উত্তরপদত্র পষৃ্া 3-এর বিভাে 3 খুদঁজ 
নির করনু (অর্িা আপবন িহৃৎ ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদল পষৃ্া 13 এ রান)। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার প্রশ্নটি সমান 
ভাদি আপনার নেদকে রাখনু। পষৃ্া বপছদন ভাঁজ করদিন না। নম্বররকু্ত স্ানেদুলাদত আপনার উত্তরেদুলা বনবচিত কদর বচবনিত করনু 
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রা বিভাে 3-এর নম্বররকু্ত প্রদশ্নর উত্তদরর সমতুল। “বিক্ার্থীদের বতবর করা প্রবতবক্রয়ােদুলা” প্রশ্নেদুলাদত কীভাদি আপনার উত্তর 
নেদিন নস সম্দকদে  বনদেদে বিকা আপনার পরীক্ার িইদয় আদছ। এই প্রদশ্নেবুলর উত্তর নছাট হদত হদি বকতে 4 অক্দরর নিবি িড় হদি না।

আপবন সময় নিষ হওয়ার আদে উত্তর নেয়া নিষ করদল আপবন এই বিভাদে আপনার কাজটি রাচাই করদত পাদরন তদি আপবন অন্য 
নকাদনা বিভাদে বফরদত পাদরন না।

এখন অনগু্হ কদর আপনার পরীক্ার িইদয়র 3য় বিভাে খলুনু, বনদেদে বিকা পড়ুন ও কাজ িরু ুকরনু। আপনার সমদয়র িরু ুএখন।

10 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদে 10 বমবনট সময় রদয়দছ।

15 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদে 5 বমবনট সময় রদয়দছ।

ঠিক 20 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 কাজ করা র্ামান ও আপনার নপবসিল নাবমদয় রাখনু।

আপনার উত্তরপত্র িন্ধ করনু এিং নসটি পরীক্ার িইদয়র নরখাদন আপবন কাজ করা র্াবমদয়বছদলন নসখাদন রাখনু। আপনার 
পরীক্ার িইটি ি্যিহার করা।

আপনার কাদছ এখন আর কদয়ক বমবনট সময় রদয়দছ। অনমুবত ছাড়াই পরীক্া চলাকালীন পরীক্ার প্রশ্নেদুলা বনদয় আদলাচনা 
করদিন না িা পরীক্া কক্ ত্যাে করদিন না।

আপবন ঠিক 5 বমবনদট আিার পরীক্াটি িরু ুকরদিন।

1.2.3.1 বিরবত চলাকালীন 
বিরবত	নিদষ	আপনার	পরদেদিক্ক	িলদিন:

 অনগু্হ কদর আপনার আসন গ্হণ করনু। আবম আপনার পরীক্ার পবুতিকাটি খলুদত না িলা অিবধ তা খলুদিন না।
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1.2.3.2 বিভাে 3 পরীক্ার	িইদয়র	বনদেদে বিকা	

  বনম্নবলবখতটি আপনার পরীক্ার িইদয়র বিভাে 3-এর িরুদুত র্াকা বনদেদে বিকার অনিুাে।

20 বমবনট, 13টি প্রশ্ন (মানক সময়)
এই বিভাদের প্রশ্নেদুলার উত্তর বেদত আপনার উত্তর পদত্রর বিভাে 3টি খলুনু।

বনদেদে বিকাসমহূ

1-10 নম্বদরর প্রদশ্নর জন্য প্রবতটি সমস্যার সমাধান করনু, নর পছন্ নেয়া হদয়দছ নসটি নর্দক সদিদোত্তম উত্তর নিদছ বনন এিং আপনার উত্তর পদত্র 
সমতুল িতৃ্তটি পূরণ করনু। 11-13 নম্বদরর প্রদশ্নর জন্য, সমস্যার সমাধান করনু এিং উত্তর পত্রটিদত বগ্দে আপনার উত্তর বলখনু। কীভাদি 
বগ্দে আপনার উত্তর বলখদত হদি নস সম্দকদে  অনগু্হ কদর প্রশ্ন 11-এর সামদন বনদেদে বিকা নেখনু। আপবন িরু ুনর্দক কাজ করার জন্য আপনার 
পরীক্ার পবুতিকাটিদত নর নকাদনা উপলব্ধ স্ান ি্যিহার করদত পাদরন।

নরফাদরসি

1. ক্যালকুদলটদরর ি্যিহার অনদুমাবেত নয়।
2. অন্যর্ায় সবূচত না র্াকদল সমতি পবরিতদেনীয় ও প্রকাি বরদয়ল নম্বদরর প্রবতবনবধত্ব কদর।
3. পরীক্াটিদত সরিরাহ করা বফোরেদুলা অন্যর্ায় সবূচত না র্াকদল বরদয়ল নম্বদরর প্রবতবনবধত্ব কদর।
4. অন্যর্ায় সবূচত না র্াকদল সমতি বফোর সমতদল র্াদক।
5. অন্যর্ায় সবূচত না র্াকদল নকাদনা প্রেত্ত ফাংিদনর f নোদমন হল সমতি বরদয়ল নম্বর x এর নসট রার জন্য f(x) হল একটি বরদয়ল 

নম্বর।

নরফাদরসি

নকাদনা িদৃত্তর ি্যাদসর বেবগ্ হল 360।

নকাদনা িদৃত্তর চাদপর নরবেয়াস সংখ্যা হল 2π।

একটি বত্রভুদজর নকাণেদুলার সমবষ্ট 180।
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বনদেদে বিকাসমহূ

11-13 নম্বর প্রদশ্নর জন্য, সমস্যাটির সমাধান করনু ও 
আপনার উত্তর নীদচর গ্ীদে নরমনটি িবণদেত আদছ নতমন ভাদি 
উত্তর পদত্র বলখনু।

1. রবেও প্রদয়াজন ননই তিওু বনভুদে লভাদি িািলেদুলা পূরণ 
করদত আপনাদক সাহার্য করদত কলামেদুলার িীদষদে 
িাক্সেদুলাদত আপনার উত্তর বলখদত পরামিদে নেয়া হদছে। 
রবে সঠিক ভাদি িািলেদুলা পূরণ হয় তদিই আপবন নক্রবেট 
পাদিন।

2. প্রবতটি কলাদম একটির নিবি িািল বচবনিত করদিন না।

3. নকাদনা প্রদশ্নর ঋণাত্মক উত্তর ননই।

4. বকছু প্রদশ্নর একটির নিবি সঠিক উত্তর র্াকদত পাদর। এ 
নক্দত্র িধুমুাত্র একটি উত্তর বগ্ে করনু।

5. -এর মত বমশ্ নম্বর অিি্যই   3.5 িা 7/2 এর মত বগ্ে  

করা হদত হদি। (রবে      নকাদনা বগ্দে নলখা হদল,  

নসটি  বহসাদি বিদিচনা করা হদি,   বহসাদি নয়।)

6. েিবমক উত্তর: আপবন বগ্ে রতটা স্ান সঙু্কলান করদত 
পাদর তার নচদয় আদরা নিবি সংখ্যা সহ নকাদনা েিবমক 
উত্তর নপদল এটি হয় নোলাকার িা বছন্ন হদত পাদর তদি এটি 
অিি্যই সমূ্ণদে বগ্েদক পূরণ করদত হদি।
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1.2.4 বিভাে 4: েবণদতর পরীক্া – ক্যালকুদলটর

 বিভাে 4-এর মানক সময় হল 40 বমবনট। আপবন নকাদনা অনদুমাবেত ি্যিস্ার জন্য পরীক্া করদল আপনার সময় ও বিরামেদুলা 
পরৃ্ক হদত পাদর। অনগু্হ কদর আপনার পরদেদিক্দকর পড়া নঘাষণােদুলা মদনাদরাে সহকাদর িনুনু। পরীক্ার িইদয়র বনদেদে বিকার 
নকাদনা অনিুাে অনবূেত উচ্াবরত বনদেদে বিকাটির পদর উপবস্ত হদি।

রখন সমতি বিক্ার্থী প্রস্তুত, তখন আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 এটি পরীক্ার নিষ অংি-আপবন প্রায় নিষ কদর নফদলদছন! আমরা একিার িরু ুকরদল আপনার কাদছ ক্যালকুদলটর ি্যিহার কদর 
েবণত পরীক্ায় বিভাে 4-এর উত্তর নেয়ার জন্য 40 বমবনট র্াকদি।

আপবন এই বিভাদের জন্য আপনার ক্যালকুদলটর ি্যিহার করদত পাদরন; অনগু্হ কদর এখন আপনার নেদকে আপনার ক্যালকুদলটর 
রাখনু। নকাদনা ক্যালকুদলটর ি্যিহার করার সময় এই বনদেদে বিকা অনসুরণ করনু:

• এটিদক আপনার নেদকে রাখনু িা ধদর র্াকুন রাদত অন্য বিক্ার্থীরা আপনার কাজটি না নেখদত পাদর।
• আপনার ক্যালকুদলটর কাদরা সাদর্ নিয়ার করদিন না িা নেয়া ননয়া করদিন না।
• আপবন নকাদনা ি্যাকআপ ক্যালকুদলটর ও ি্যাটাবর এদন রাখদল নসেদুলা আপনার নেদকের নীদচ রাখনু।
• আপনার ক্যালকুদলটর ত্রুটিপূণদে উপাদয় কাজ কদর এিং আপনার ি্যাটাবর ও ি্যাকআপ ক্যালকুদলটর নর্দক র্াকদল আপনার 

হাত তুলনু। আবম আপনাদক সাহার্য করদত আসি। আপনার নকাদনা ি্যাকআপ না র্াকদল পরীক্া নেয়া চাবলদয় রান। 
নকাদনা ক্যালকুদলটর ছাড়াও সমতি েবণদতর প্রদশ্নর উত্তর নেয়া রাদি।

আপনার পরীক্ার িইটি নসখাদন খলুনু নরখাদন আপবন আপনার উত্তরপত্রটি নরদখদছন। আপনার উত্তরপদত্র পষৃ্া 3-এর বিভাে 4 খুদঁজ 
নির করনু (অর্িা আপবন িহৃৎ ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদল পষৃ্া 15 এ রান)। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার প্রশ্নটি সমান 
ভাদি আপনার নেদকে রাখনু। পষৃ্া বপছদন ভাঁজ করদিন না। নম্বররকু্ত স্ানেদুলাদত আপনার উত্তরেদুলা বনবচিত কদর বচবনিত করনু 
রা বিভাে 4-এর নম্বররকু্ত প্রদশ্নর উত্তদরর সমতুল। “বিক্ার্থীদের বতবর করা প্রবতবক্রয়ােদুলা” প্রশ্নেদুলাদত কীভাদি আপনার উত্তর 
নেদিন নস সম্দকদে  বনদেদে বিকা আপনার পরীক্ার িইদয় আদছ। এই প্রদশ্নেবুলর উত্তর নছাট হদত হদি বকতে 4 অক্দরর নিবি িড় হদি না।

আপবন সময় নিষ হওয়ার আদে উত্তর নেয়া নিষ করদল আপবন এই বিভাদে আপনার কাজটি রাচাই করদত পাদরন তদি আপবন অন্য 
নকাদনা বিভাদে বফরদত পাদরন না।

এখন অনগু্হ কদর আপনার পরীক্ার িইদয়র 4য় বিভাে খলুনু, বনদেদে বিকা পড়ুন ও কাজ িরু ুকরনু। আপনার সমদয়র িরু ুএখন।

20 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদে 20 বমবনট সময় রদয়দছ।

35 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদে 5 বমবনট সময় রদয়দছ।

ঠিক 40 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 কাজ করা র্ামান ও আপনার নপবসিল নাবমদয় রাখনু।

িীদষদে রাদত 1 নম্বর পষৃ্া র্াদক তাই আপনার উত্তদরর পত্রটি িন্ধ করনু। আপনার পরীক্ার িইটি িন্ধ করনু ও এটিদক আপনার 
উত্তদরর পদত্রর িীদষদে রাখনু।

অবভনন্ন—আপবন সদিমাত্র পরীক্াটি নিষ কদরদছন! আবম নিষ না করা অিবধ অনগু্হ কদর আপনার আসদন িদস র্াকুন।
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1.2.4.1 বিভাে 4 পরীক্ার িইদয়র বনদেদে বিকা 

 বনম্নবলবখতটি আপনার পরীক্ার িইদয়র বিভাে 4-এর িরুদুত র্াকা বনদেদে বিকার অনিুাে।

40 বমবনট, 25টি প্রশ্ন (মানক সময়)

এই বিভাদের প্রশ্নেদুলার উত্তর বেদত আপনার উত্তর পদত্রর বিভাে 4টি খলুনু।

বনদেদে বিকাসমহূ

1-21 নম্বদরর প্রদশ্নর জন্য প্রবতটি সমস্যার সমাধান করনু, নর পছন্ নেয়া হদয়দছ নসটি নর্দক সদিদোত্তম উত্তর নিদছ বনন এিং আপনার উত্তর পদত্র 
সমতুল িতৃ্তটি পূরণ করনু। 22-25 নম্বদরর প্রদশ্নর জন্য, সমস্যার সমাধান করনু এিং উত্তর পত্রটিদত বগ্দে আপনার উত্তর বলখনু। কীভাদি 
বগ্দে আপনার উত্তর বলখদত হদি নস সম্দকদে  অনগু্হ কদর প্রশ্ন 22-এর সামদন বনদেদে বিকা নেখনু। আপবন িরু ুনর্দক কাজ করার জন্য আপনার 
পরীক্ার পবুতিকাটিদত নর নকাদনা উপলব্ধ স্ান ি্যিহার করদত পাদরন।

ননাটসমহূ

1. ক্যালকুদলটর ি্যিহাদরর অনমুবত রদয়দছ।
2. অন্যর্ায় সবূচত না র্াকদল সমতি পবরিতদেনীয় ও প্রকাি বরদয়ল নম্বদরর প্রবতবনবধত্ব কদর।
3. পরীক্াটিদত সরিরাহ করা বফোরেদুলা অন্যর্ায় সবূচত না র্াকদল বরদয়ল নম্বদরর প্রবতবনবধত্ব কদর।
4. অন্যর্ায় সবূচত না র্াকদল সমতি বফোর সমতদল র্াদক।
5. অন্যর্ায় সবূচত না র্াকদল নকাদনা প্রেত্ত ফাংিদনর f নোদমন হল সমতি বরদয়ল নম্বর x এর নসট রার জন্য f(x) হল একটি বরদয়ল নম্বর।

নরফাদরসি

নকাদনা িদৃত্তর ি্যাদসর বেবগ্ হল 360।

নকাদনা িদৃত্তর চাদপর নরবেয়াস সংখ্যা হল 2π।

একটি বত্রভুদজর নকাণেদুলার সমবষ্ট 180।
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বনদেদে বিকাসমহূ
22-25 নম্বর প্রদশ্নর জন্য, সমস্যাটির সমাধান করনু ও আপনার 
উত্তর নীদচর গ্ীদে নরমনটি িবণদেত আদছ নতমন ভাদি উত্তর পদত্র 
বলখনু।

1. রবেও প্রদয়াজন ননই তিওু বনভুদে লভাদি িতৃ্তেদুলা পূরণ করদত 
আপনাদক সাহার্য করদত কলামেদুলার িীদষদে িাক্সেদুলাদত 
আপনার উত্তর বলখদত পরামিদে নেয়া হদছে। রবে সঠিক ভাদি 
িতৃ্তেদুলা পূরণ হয় তদিই আপবন নক্রবেট পাদিন।

2. প্রবতটি কলাদম একটির নিবি িতৃ্ত বচবনিত করদিন না।

3. নকাদনা প্রদশ্নর ঋণাত্মক উত্তর ননই।

4. বকছু প্রদশ্নর একটির নিবি সঠিক উত্তর র্াকদত পাদর। এ নক্দত্র 
িধুমুাত্র একটি উত্তর বগ্ে করনু।

5. -এর মত বমশ্ নম্বর অিি্যই   3.5 িা 7/2 এর মত বগ্ে 

করা হদত হদি। (রবে     নকাদনা বগ্দে নলখা হদল, 

নসটি  বহসাদি বিদিচনা করা হদি,   বহসাদি নয়।)

6. েিবমক উত্তর: আপবন বগ্ে রতটা স্ান সঙু্কলান করদত পাদর 
তার নচদয় আদরা নিবি সংখ্যা সহ নকাদনা েিবমক উত্তর নপদল 
এটি হয় নোলাকার িা বছন্ন হদত পাদর তদি এটি অিি্যই সমূ্ণদে 
বগ্েদক পূরণ করদত হদি।
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2 পরীক্ার পদর
2.1	 সমাবতি

2.1.1	 পরীক্ার িই এিং অন্য পরীক্ার সামগ্ী সংগ্হ করা হদছে
প্রদত্যদক প্রস্তুত হদল, আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আবম এখন আপনার পরীক্ার িইেবুল সংগ্হ করি। আপনার উত্তর পত্রটি সমান ভাদি আপনার নেদকে রাখনু এিং িাতে হদয় িসনু।

MP3 অর্িা ATC ি্যিহারকারীদের আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আবম এখন আপনার ফ্্যাি ড্াইভেদুলা সংগ্হ করি।

2.1.2	 নিষ করা হদছে
ছাত্ররা রাদের বচবনিতকরদণর তর্্য উত্তরপদত্র সমূ্ণদে করদত হদি তাদের আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আবম অন্যান্য বিক্ার্থীদের খাতা সংগ্হ করার সময় িাতে হদয় িসনু। আবম তারপর উত্তর পদত্রর আপনার ি্যবক্তেত তর্্য সমূ্ণদে 
করদত বনদেদেি নেি। আবম নসই তর্্য সমূ্ণদে না করা অিবধ আপনার পরীক্া পিদে সমাতি করদত পারি না।

2.1.3	 উত্তরপত্র সংগ্হ করা
নর বিক্ার্থীদের উত্তর পত্র সমূ্ণদে তাদের আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আবম এখন আপনার উত্তর পত্রটি সংগ্হ করি। আবম নিষ না করা অিবধ িাতে হদয় িসনু।

2.1.3.1 ছাত্রদের ছাড়ার আদে

সি সামগ্ী বিদিচনা করার পর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 একটু পদরই আবম আপনাদের নরদত বেবছে। মদন রাখদিন: আপবন অিি্যই নকাদনা পবরবস্বতদতই পরীক্া কক্টি নর্দক পরীক্ার প্রশ্ন 
ননদিন না িা নকাদনা উপাদয়, ইদমল, পাঠ্য িাতদে া িা ইন্টারদনদটর সাহাদর্য কারও সাদর্ আদলাচনা করদিন না।

আপনার নকোর কখন উপলব্ধ হদি ও আপনার িয়স কমপদক্ 13 িছর হদল কীভাদি অনলাইদন আপবন আপনার নকোদরর বরদপাটদে  
অ্যাদক্সস করদত পারদিন তা আপনাদক জানাদনা হদি। আপনার িয়স 13 িছদরর নিবি হদল আপবন আপনার বনবেদেষ্ট পরীক্ার 
ফলাফদলর বভবত্তদত ি্যবক্তেতকৃত অনিুীলদনর জন্য খান একাদেবমদত বলঙ্ক করদত সক্ম হদিন।

পরীক্ার প্রিাসনটি এখন নিষ। আিারও অবভনন্ন জানাই ও আপনার অংিগ্হণ ও আপনার কদঠার পবরশ্দমর জন্য আপনাদক 
ধন্যিাে। আপবন আপনার বজবনসপত্র সংগ্হ করদত পাদরন ও কক্ নছদড় নরদত পাদরন।
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