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Collect this document from each student at the end of testing and securely destroy it.
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1	শিক্ষার্থীদের জন্য ন�োটস
•

•
•
•
•

•
•

নীচে দেওয়া নির্দে শিকার অনুবাদটি পর্যবেক্ষক আপনার পরীক্ষার বইতে থাকা লিখিত নির্দে শিকার সাথে
জ�োরে পড়বে। আপনার নিরীক্ষক জ�োরে জ�োরে ইংরেজিতে নির্দে শ পড়বেন, তা অনুসরণ করুন। এই
অনূদিত নির্দে শিকা 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 পর্যবেক্ষককে 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
নির্দে শিকা দিতে পারেন।
নির্দি ষ্ট তথ্যে আপনার মন�োয�োগ আকর্ষণ করতে এই আইকনগুেলা ডকুমেন্টে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়:

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

আপনার পর্যবেক্ষক দ্বারা উচ্চারিত নির্দে শিকাসমূহ

আপনার পরীক্ষার বইয়ে যে নির্দে শাবলী দেওয়া আছে
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গবণত পরীক্ার মাধ্যদম মানক SAT ব্রিপ্ট – নকাদনা ক্যালকদলটর
ু
ননই

2.1

পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে

আপনার পর্যবেক্ষক এটি বলার মাধ্যমে শুরু করবেন:
সুপ্রভাত। আপবন আজ SAT পরীক্ায় িসদত েদলদছন আপবন কদলজ ও নকবরয়াদরর জন্য কতটা
প্রস্তুত তা নেখাদনার সুদরাগ এবট।
আমি আপনাকে যা নির্দে শ দিয়েছি তা নিয়ে ক�োন�ো প্রশ্ন থেকে থাকলে অনুগ্রহ করে তাদের জিজ্ঞাসা
করুন, এতে আপনি আপনার সেরাটি দেওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন। আপনি অনূদিত মুদ্রিত
নির্দে শিকা ব্যবহার করলে আমি নির্দে শিকা দেওয়ার সাথে সাথে অনুসরণ করতে পুস্তিকাটি খুলুন।

তারপরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
College Board-এর তৈরী নীতির ফলে আপনারা সবাই সমান সুয�োগ পাবেন আপনাদের দক্ষতা এবং জ্ঞান
দেখান�োর। আমরা তাদের স্কোর বাতিল বা খারিজ করে দেব যারা অন্যায্য সুবিধা নিতে চান এই সব করে:
•
•
•
•
•
•
•
•

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
ক্যালকুলেটরের ব্যবহার অনুম�োদিত না থাকা বিভাগে একটি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা
(ক�োনও ব্যবস্থার জন্য অনুম�োদিত না হয়ে থাকলে)
সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও উত্তর চিহ্নিত করা
পরীক্ষা চলাকালীন বা তারপরে পরীক্ষার প্রশ্ন বা উত্তরগুেলা কার�োর সাথে শেয়ার করা
পরীক্ষা বা বিরতি চলাকালীন ফ�োন সহ ক�োন�ো ক�োন�ো অননুম�োদিত সহায়ক ব্যবহার করা
অন্য কার�ো হয়ে পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়াস করা

এই বরিয়াকলাপগুদলার নকানও একবটদত রুক্ত হওয়া ভবিষ্যদত College Board-এর পরীক্াগুদলাদত
আপনার অংিগ্রহণদক প্রভাবিত করদত পাদর।
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
বিরতি চলাকালীন আপনার লকারে যাওয়া বা বিল্ডিং ছেড়ে যাওয়া

আপনার কাদছ রাত 11:59 অিবধ সময় র্াকদি নকাদনা পরীক্ার বেদনর অবভদরাগ োবখল করার জন্য
পরীক্ার নিষ নর্দক ইস্ানদে টাইদম সপ্াদহর েতর্
ু র্থ বেদন করুন। আপবন রবে এমন নকাদনা আেরণ নেদখন
রা আপনার উদদ্দগর কারণ হদয় োড়ায়, তাহদল অনুগ্রহ কদর পরীক্ার পরদেদিক্কদক জানান, বতবন
কীভাদি College Board-র সাদর্ নরাগাদরাগ করদত হদি তা ি্যাখ্যা করদিন। আর নকাদনা প্রশ্ন রদয়দছ?
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যদি আপনার স্কু ল শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সংগ্রহ করে থাকলে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এই সমদয়র মদধ্য আপনার সমতি নোন িা অন্য নকাদনা ইদলকট্রবনক বেভাইস জমা নেওয়া উবেত। রবে
কাদরার এখদনা নকাদনা ধরদণর ইদলকট্রবনক বেভাইস নর্দক র্াদক তদি অনুগ্রহ কদর নর নকাদনা অ্যালামদে
িন্ধ করুন, এবটর পাওয়ার অে করুন ও আমাদক বেন, পরীক্া নিষ হদল এবট আপনাদক নেরত নেয়া
হদি।

যদি আপনার স্কু ল শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সংগ্রহ করে না থাকলে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এই মুহূর্তে আপনার কাছে যদি ক�োন�ো ফ�োন অথবা অন্য ক�োন�ো ইলেকট্রনিক ডিভাইস থাকে তাহলে
আপনাকে অবশ্যই অ্যালার্ম বন্ধ করতে, এটি সম্পূর্ণ রূপে পাওয়ার অফ করতে ও পরীক্ষা শেষ না হওয়া
অবধি আপনার রুমের বাইরে রাখতে হবে৷ আপনার যদি ফ�োন রাখার জন্য ক�োন�ো প্লাস্টিকের ব্যাগের
প্রয়�োজন হয়, তাহলে হাত তু লুন এবং আমি আপনাকে একটি ব্যাগ দেব।
বন্ধ হয়নি ও দূরে রাখা হয়নি এমন ক�োন�ো ইলেকট্রনিক ডিভাইস সংগ্রহ করা হতে পারে ও এর সামগ্রীগুেলা
সর্বাঙ্গীণ অনুসন্ধানের অংশ হিসাবে পরীক্ষা করা হতে পারে। আপনি পরীক্ষা দেওয়ার সময় আপনার সেল
ফ�োনে যদি শব্দ হয় আপনাকে পরীক্ষা থেকে চলে যেতে বলা হবে।

তারপরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এই মুহূর্ত থেকে যদি আমি ক�োনও শিক্ষার্থীর কাছে ফ�োন দেখতে পাই তবে আমি সেই শিক্ষার্থীকে বাতিল
করব।

তারপরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এবার আমরা পরীক্ষাটি শুরু করার প্রস্তুতি নিতে চলেছি।
•
•
•

আপনার নপনবসল ও স্ীকত
ৃ ক্যালকদলটর
ু
ছাড়া সমতি বকছু আপনার নে্ নর্দক সবরদয় নেলুন।
আপবন নকাদনা ি্যাকআপ ক্যালকদলটর
ু
ও অবতবরক্ত ি্যাটাবর এদন রাখদল নসগুদলা িার কদর
আপনার নেদ্র নীদে েদলাদর
্
রাখুন।
ক�োন�ো জলের ব�োতল বা স্ন্যাকস থেকে থাকলে তা আপনার ডেস্কের নীচে রাখুন। আপনার ডেস্কে
ক�োনও ব্যাগ বা ব্যাগপ্যাক থেকে থাকলে সেগুেলা বন্ধ করুন এবং পরীক্ষা শেষ না হওয়া অবধি
সেগুেলা আপনার ডেস্কের নীচে রেখে দিন।

যখন সমস্ত শিক্ষার্থী প্রস্তুত হবে তখন আপনার পর্যবেক্ষক বলতে পারেন:
আমি একটু সময় নিয়ে ঘুরে দেখব ও আপনি অনুম�োদিত ক্যালকুলেটর ব্যবহার করছেন তা নিশ্চিত করব।

তারপরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার ক্যালকুলেটর শেয়ার অথবা বিনিময় করার অনুমতি নেই। এখনই আপনার ডেস্কের নীচে আপনার
ক্যালকুলেটর রাখুন। পরবর্তী ক�োন�ো বিভাগ না আসা অবধি আপনার এটির প্রয়�োজন হবে না।

2.2

উত্তরপত্র বিতরণ

উত্তর পত্র বিতরণের পরে আপনার পর্যবেক্ষক এটি বলবেন:
পরীক্ষাটিতে আপনার উত্তরগুেলা চিহ্নিত করতে আপনাকে এই উত্তর পত্রগুেলা ব্যবহার করতে হবে।
আপনি ক�োন�ো বড় ব্লকের উত্তর পত্র ব্যবহার করলে আপনাকে উত্তরপত্রের সামনের পৃষ্ঠায় লেখা
নির্দে শিকা এক্ষুনি পড়তে হবে। আমার েঘাষণা করা পৃষ্ঠার নম্বরগুলি আপনার থেকে পৃথক হবে, কিন্তু
আমি সবাইকে যে ক্ষেত্র নম্বরগুলি দিয়েছি তা সবার জন্য একই থাকবে। বাবল পূরণ না করে স্কয়ার
জায়গায় X দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে।
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এর পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
উত্তরপত্রে দৃশ্যমান আপনার সঠিক আইনি নাম এবং জন্ম তারিখ নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে পরীক্ষা
করুন। আপনার উত্তরপত্রের ক�োন�ো লেবেল থাকলে অনুগ্রহ করে তা ঠিক আছে কিনা যাচাই করুন।
আপনার হাত তু লুন আপনার কাছে যদি ভু ল উত্তর পত্র থাকে অথবা আপনি যদি লেবেলে ক�োন�ো ত্রুটি
খুঁজে পান।

প্রত্যেতে আবশযেে ক্ষেত্রগুলি পূরণ েরার পতর আপনার পর্যতবষেে সরাসলর পরীষোর বইলি লব্রণ-এ
চতি রাতব পৃষ্া 7-এ।
আপনি অথবা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের উত্তর পত্রে আবশ্যক ক্ষেত্রগুলি পূরণ করার প্রয়�োজন হলে আপনার
পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার উত্তর পত্রে আপনার নাম ও অন্যান্য তথ্য সঠিক পূরণ হয়ে থাকলে আমি অন্য শিক্ষার্থীদের
তাদের উত্তরপত্রে আবশ্যিক ক্ষেত্রগুেলা পূরণ করতে নির্দে শ দেওয়ার সময় অনুগ্রহ করে শান্ত হয়ে বসুন।

আপনার ্কু ল বপ্র-ID নলদিল ি্যিহার কদর র্াকদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:
আপনার উত্তরপত্রে ক�োনও লেবেল থেকে থাকলে অনুগ্রহ করে এতে সঠিক তথ্য দেওয়া আছে তা
নিশ্চিত ভাবে পরীক্ষা করে নিন। আপনার প্রশ্ন থেকে থাকলে হাত তু লুন।

ক্ষেত্র 1-এর জন্যে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
	যদি

ক্ষেত্র 2-এর জন্যে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
	ক্ষে
ঁ
কু
্যাঁ
কু
ূ
ম্পর্কে
ু

ূ
ূ

ক্ষে
	ক্ষে

আপনি এই স্কু লে উপস্থিত না হয়ে থাকলে অথবা আপনার হ�োমস্কু ল হয়ে থাকলে হাত তু লুন। আমি ক্ষেত্র
4-এ বসান�োর জন্য আপনাকে সঠিক ক�োডটি আপনার কাছে এসে দেব।

আপলন রলি ঘতর ক্েতে পড়াশুনা েতর োতেন, আপনার পর্যতবষেে আপনাতে “না আলি ঘতর ক্েতে
পড়াশুনা েতরলি” বাবিলি পূরণ েরত্ এবং ক্ষেত্র 4-এ “970000” লিখত্ বিতবন। আপলন রলি ক্োতনা
লবতশষ স্কু ি ক্েতে পড়াশুনা েতর োতেন, আপনার পর্যতবষেে আপনাতে “না, এই স্কু িলিত্ আলি লনয়লি্
রাইলন” বাবিলি পূরণ েরত্ ্ারপর ্াতির স্কু তির ্েযে ক্ষেত্র 3-এ পূরণ েরত্ বিতবন। ্ারা আপনাতে
ক্ষেত্র 4-এ বসাতনার জনযে স্কু তির ক্োডলিও ক্িতব।
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ক্ষে
	যদি
বর্ণ
ূ

র্ভু

ু

ক্ষে
	ক্ষে
বর্ত
ূ

ক্ষে
	ক্ষে

ক্ষেত্র 8-এর জন্যে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
	ক্ষে
ঁ

পরীক্ষা পত্রটি বিতরণ করার আগে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার উত্তরপত্রে পরীক্ষার বাইরের অংশ সম্পূর্ণ করতে অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে থাকলে আপনার কাছে
পরীক্ষাটি শেষ হওয়ার পরে তা শেষ করার সুয�োগ থাকবে।

2.3

পরীক্ষার বই বিতরণ

যখন সমস্ত শিক্ষার্থী প্রস্তুত হবে তখন আপনার পর্যবেক্ষক বলতে পারেন:
আমি এখন আপনার পরীক্ষার বইগুলি বিতরণ করব। আমি আপনাকে না বলা অবধি এগুেলা খুলবেন না।

সামনের কভারের অনুবাদের জন্য এই বিভাগের শেষে “সামনের কভারের নির্দেশিকা” দেখুন।
তারপরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনি যখন পরীক্ষার বই পাবেন তার পিছনে আপনার পদবি, নাম ও আপনার মধ্য নাম থেকে থাকলে
তার আদ্যক্ষর প্রিন্ট করুন।
তারপর এই স্কু লের ক�োড, _____________ স্কু লের নাম _______________________________ ও এই কক্ষের
নম্বর (বা নাম) প্রিন্ট করুন।

পিছনের কভারের অনুবাদের জন্য এই বিভাগের শেষে “পিছনের কভারের নির্দেশিকা” দেখুন।
তারপরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এবার পিছনের কভারটি পড়ুন। এতে উত্তর চিহ্নিত করা ও নম্বর দেওয়া সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে।
আপনার পড়া শেষ হয়ে গেলে অনুগ্রহ করে উপরে দেখুন।
আপনি সবেমাত্র যা পড়েছেন সে সম্বন্ধে কি ক�োন�ো প্রশ্ন রয়েছে?
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সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
	নিম্নলিখিত নির্দে শিকা আপনার পরীক্ষার নম্বরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যথাযথভাবে আপনার
নির্দে শিকা অনুসরণ না করলে আপনি নম্বর নাও পেতে পারেন। মন�োয�োগ সহকারে পড়ুন।
আপবন 2 নম্বর নপবসিল ি্যিহার করদছন ও উত্তর পদত্র সম্পূণর্ণ িািলবট গাঢ় ও সম্পূণর্ণ ভাদি পরণ
ূ কদরদছন
তা বনবচিত করুন। আপবন আপনার উত্তর পবরিতন
রিবর্ত করদল এবট রতের
দূ সম্ভি মুদছ বেন। নকাদনা ন্রে
মাকর্ক বেবনিত করা এড়ান ও খসড়া কাদজর জন্য আপনার উত্তর পত্র ি্যিহার করা এড়ান। আপবন
নকাদনা দমকাবনকাল নপবসিল ি্যিহার করদত পারদিন না।

ক্ষেত্র A এর জন্য, ফর্ম ক�োড, আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার পরীক্ষার বইয়ের পিছনের কভারে “ফর্ম ক�োড” লেবেলযুক্ত ক্ষেত্রটি খুঁজন
ু । আপনার পরীক্ষায়
ঠিক যেমন দেখান�ো আছে তেমন ভাবে আপনার উত্তর পত্রের A ক্ষেত্রতে অক্ষর ও নম্বরটি অনুলিপি করুন
এবং বাবল পর
ূ ণ করুন। আপনি ক�োন�ো বৃহৎ-ব্লকের উত্তর পত্র ব্যবহার করলে, সেটা পৃষ্ঠা 16 তে আছে।

ক্ষে
এখন “পরীক্ার ID” নলদিলরুক্ত নক্ত্রবট খুঁ জন।
ু নক্ত্র B-এ আপনার উত্তর পদত্র নম্বরবট কবপ করুন।

ক্ষেত্র C এর জন্য, পরীক্ষা বইয়ের ক্রমিক সংখ্যা, আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার পরীক্ষার বইয়ের সামনের কভারটি দেখুন। “পরীক্ষা বইয়ের ক্রমিক সংখ্যা” লেবেলযুক্ত
পরীক্ষার বইয়ের উপরের ডান ক�োণে নম্বরটি খুঁজন
ু ও আপনার উত্তর পত্রে ক্ষেত্র C-এ এটি লিখুন।
সমতু ল বাবলগুলি পূরণ করুন।

সকল শিক্ষার্থীকে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
	ফর্মের ক�োড, পরীক্ষার ID ও পরীক্ষার বইয়ের ক্রমিক নম্বরের ক্ষেত্রগুলি যথাযথভাবে পূরণ করা আছে
তা নিশ্চিত করতে এক মুহূর্ত সময় নিন। আপনার উত্তর পত্রে আপনার সঠিক ক�োড প্রবেশ করান�ো
গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় আপনি স্কোর নাও পেতে পারেন।

আপনার স্কু ল পরীক্ষা কক্ষের ক�োড ব্যবহার করে থাকলে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার উত্তর পত্রের ক্ষেত্র D তে, 3-সংখ্যার টেস্টিং রুমে ক�োড ______, পুরণ করুন, যেটি আমি
আপনার জন্য প�োস্ট করেছি৷
অথবা

আপনার স্কু ল পরীক্ষা কক্ষের ক�োড ব্যবহার না করলে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার উত্তর পত্রে ক্ষেত্র D-টি ফাঁ কা ছেড়ে দিন।
E ক্ষেত্রের জন্য, পরীক্ষার প্রকার, আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
E ক্ষেত্রতে, আপনি যে পরীক্ষাটি দিচ্ছেন, যেটি আমি এখানে প�োস্ট করেছি সেটিকে বাবল করুন।
ক�োন পরীক্ষাটির বাবল পূরণ করতে হবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে হাত তু লুন।
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সকল শিক্ষার্থীকে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
পরীক্ষা দেওয়ার সময় মনে রাখার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এখানে দেওয়া হল: আপনি সময় শেষ
হওয়ার আগে উত্তর দেয়া শেষ করলে আপনি এই বিভাগে আপনার কাজটি পরীক্ষা করতে পারেন তবে
আপনি অন্য ক�োন�ো বিভাগে নাও ফিরতে পারবেন না। 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।
পরীক্ষাটি চলাকালীন আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ষার বইটি আপনার ডেস্কের মাঝে রেখে দিন। আপনার
উত্তর পত্র বা পরীক্ষার বইয়ে ক�োন�ো ত্রুটি খুঁজে পেলে যেমন ক�োন�ো পৃষ্ঠা নেই বা যদি আপনি অনুধাবন
করেন যে আপনি আপনার উত্তর পত্রের ভু ল বিভাগে উত্তরগুেলা লিখছেন তবে আপনার হাত তু লুন।
শেষ পর্যন্ত, উত্তর পত্র ও পরীক্ষার বইগুেলা ক�োন�োমতেই পরীক্ষার কক্ষ থেকে সরান�ো যাবে না।
আপনার প্রগতি দেখতে আমি ঘরটি ঘুরে দেখব। আমি পরীক্ষার জন্য অফিশিয়াল সময়টি রেখে
দেব।আমি পরীক্ষার জন্য অফিশিয়াল সময় বজায় রাখব�ো রেখে দেব। আপনার পরীক্ষা চলাকালীন
বিরতি থাকলে এই সময় আপনি স্ন্যাক্স খেতে বা বিশ্রামকক্ষ ব্যবহার করতে পারবেন।
মনে রাখবেন পরীক্ষাটি শেষ হওয়ার পরে আমি শেষ না করা অবধি কেউ কক্ষ ছেড়ে যেতে পারবে না।
পরীক্ষার পদ্ধতিগুেলা সম্বন্ধে আপনার ক�োন�ো প্রশ্ন থেকে থাকলে অনুগ্রহ করে এখন তা জিজ্ঞাসা করুন।
এই পরীক্ষার সময় বিভাগগুেলা চলাকালীন আপনি প্রশ্নগুেলার উত্তর দিতে সক্ষম হব না।

2.4

সম্মুখ কভারের নির্দে শ
নি

গুরুত্বপূর্ণ রিমাইন্ডারগুেলা
1

2

পরীক্াবটর জন্য একবট নম্বর 2 নপনবসল আিি্যক।
নকাদনা রাব্রিক নপনবসল িা নপন ি্যিহার করদিন না।

কাদরা সাদর্ নকাদনা প্রশ্ন নিয়ার করা পরীক্ার বনরাপত্তা
ও স্ছেতার নীবতর একবট লঙ্ঘন ও এর েদল আপনার
ন্ার িাবতল 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, SAT এিং acorn নলাদগাগুদলা College Board-এর বনিবন্ধত নট্রেমাক।
র্ক
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2.5	পিছনের কভারের নির্দে শ
নীদে আপনার পরীক্ার িইদয়র বপছদনর কভাদরর অনুিাে নেওয়া আদছ৷ বনদেদে ি নেওয়া হদল
আপনাদক পরীক্ার িই িা উত্তর পত্রকবটদত বলখদত হদি, অনুিাদের এই েকুদমন্টবটদত নয়।
আপনার নাম (প্রিন্ট করুন)
শেষ

MI

প্রথম

স্কু ল
নম্বর	স্কু লের নাম

কক্ষ

SAT
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

গুরুত্বপূর্ণ	
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 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।
 মুছত হলে, সম্পূর্ণ ভাবে মুছুন৷ অসম্পূর্ণ ম�োছা উদ্দীষ্ট উত্তর
হিসাবে স্কোর হতে পারে।
 শুধুমাত্র 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।
 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 উচিত৷

এই পাঠ্যটির জন্য অনুচ্ছেদগুেলাতে 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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2.6

বিভাগ 1—পঠনের পরীক্ষা
বিভাগ 1-এর স্্যান্ােদে সময় 65 লিলনি, তাছাড়াও বিভাগ নিদষ 10 লিলনতির লবরল্ রদয়দছ। আপবন
নকাদনা অনুদমাবেত ি্যিথিার জন্য পরীক্া করদল আপনার সময় ও বিরামগুদলা পৃর্ক হদত পাদর।
অনুগ্রহ কদর আপনার পরদেদিক্দকর পড়া নঘাষণাগুদলা মদনাদরাগ সহকাদর শুনুন।

পরীক্ষার বইয়ের নির্দেশিকার ক�োন�ো অনুবাদ অনূদিত উচ্চারিত নির্দেশিকাটির পরে উপস্থিত হবে।
যখন সমস্ত শিক্ষার্থী প্রস্তুত হবে তখন আপনার পর্যবেক্ষক বলতে পারেন:
আমরা একবার শুরু করলে আপনার কাছে পঠনের পুস্তিকার বিভাগ 1-এর উত্তর দিতে 65 মিনিট
সময় লাগবে। এই বিভাগটি শেষ হয়ে গেলে আমরা একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি নেব। আমি আপনার
পরীক্ষার পুস্তিকাটি খুলতে না বলা অবধি তা খুলবেন না। অনুগ্রহ করে আপনার ডেস্কের নীচে আপনার
ক্যালকুলেটর রাখুন; আপনার এই বিভাগের জন্য এটির প্রয়�োজন হবে না।
আপনি নিশ্চিত করুন যে আপনার উত্তরের জন্যে সম্পূর্ণ বাবলটি গাঢ় ও সম্পূর্ণ রূপে পূরণ করার জন্যে
2 নম্বর পেন্সিল ব্যবহার করছেন। আপনি আপনার উত্তর পরিবর্ত ন করলে এটি যতদূর সম্ভব মুছে দিন।
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।
আপনার উত্তর পত্রের 1 বিভাগটি খুঁজন
ু । নম্বরযুক্ত স্থানগুেলাতে আপনার উত্তরগুেলা নিশ্চিত করে
চিহ্নিত করুন যা বিভাগ 1-এর নম্বরযুক্ত প্রশ্নের উত্তরের সমতু ল। বিভাগ 1-এ আপনার পরীক্ষার বইটি
খুলুন, নির্দে শিকা পড়ুন ও আপনার কাজ শুরু করুন। আপনার সময়ের শুরু এখন। শুভেচ্ছা।
30 মিনিট পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 35 মিনিট সময় রয়েছে।
60 মিনিট পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 5 মিনিট সময় রয়েছে।

ঠিক 65 মিনিট পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
কাজ করা থামান ও আপনার পেন্সিল নামিয়ে রাখুন। আপনার উত্তর পত্রটি বন্ধ করুন ও আপনার
পরীক্ষার বইয়ের সামনের ভিতরে এটি রাখুন। আপনার পরীক্ষার বইটি বন্ধ করুন ও আপনার ডেস্কে
এটি রেখে দিন। এখন আমরা একটি 10-মিনিটের ব্রেক নেব।
আপনি এটি বা অন্য ক�োনও ব্রেকের সময় ফ�োন অথবা অন্য ক�োনও বৈদ্যুতিন ডিভাইস ব্যবহার করতে
পারবেন না। আপনি ক�োন�ো স্ন্যাক আনেন আপনি এটি শুধুমাত্র নির্ধারিত স্থানে খেতে পারবেন। নির্ধারিত
স্থান, হলওয়ে বা বিশ্রাম কক্ষ ছাড়া অন্য ক�োথাও যাবেন না। হলওয়েতে কথা বলবেন না বা কার�ো সাথে
পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে আেলাচনা করবেন না। অন্য কক্ষগুলিতে অন্যান্যদের কথা বিবেচনা করুন।
আপনি ঠিক 10 মিনিটে আবার পরীক্ষাটি শুরু করবেন।

2.6.1	ব্রেকের জন্য
বিরতি শেষে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
অনুগ্রহ করে আপনার আসন গ্রহণ করুন।
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2.6.2 বিভাগ 1 পরীক্ার িইদয়র বনদেবিকা
দে
নি
65 লিলনি, 52লি প্রশ্ন (িানে সিয়)
এই বিভাদগর প্রশ্নগুদলার উত্তর বেদত আপনার উত্তর পদত্রর বিভাগ 1বট খুলুন।
নির্দেশিকাসমূহ
বেশ কয়েকটি প্রশ্নের শেষে অনুচ্ছেদ বা কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। প্রতিটি অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদগুেলা পড়ার
পরে, প্রতিটি প্রশ্নে উত্তরের উত্তরে বা অনুচ্ছেদটি বা অনুচ্ছেদগুলিতে এবং ক�োন সমতু ল রেখচিত্র (যেমন একটি
টেবিল বা গ্রাফ) উপর ভিত্তি করে প্রতিটি প্রশ্নের সেরা উত্তর দিন।

2.7	শংসাপত্রের বিবৃতি
যখন সমস্ত শিক্ষার্থী প্রস্তুত হবে তখন আপনার পর্যবেক্ষক বলতে পারেন:
আপবন আপনার উত্তর পত্র জমা বেদল আপবন স্ীকার করদছন নর আপবন নকাদনা পবরবথিবতদতই পরীক্ার
কক্বট নর্দক পরীক্ার নকাদনা প্রশ্ন বনদয় রাদিন না, কাউদক নেদিন না িা নকাদনা উপাদয়ই রাদত ইদমল,
পাঠ্য িাতার্তা িা ইন্টারদনট রদয়দছ তদি এদতই সীমািদ্ধ নয় কাদরা সাদর্ নআলােনা করদত পারদিন না। এই
িতগুবল
SAT School Day Student Guide (SAT ্কু ল বেদনর বিক্ার্থীর সহাবয়কাদত) ও অনলাইদন sat.
শর্ত
org-নত বিিেভাদি ি্যাখ্যা করা আদছ।
আপনার উত্তর পত্র বার করুন তবে আপনার পরীক্ষার বইটি বন্ধ করে রেখে দিন। আপনার উত্তর
পত্রের পিছনটি উল্টান ও শংসাপত্রের বিবৃতি খুঁজে বের করুন। নীচে বিধিগুেলার অনুচ্ছেদ পঠনের
পরে আপনার সাধারণ হাতের লেখার শৈলীতে প্রতিবেদনটি অনুলিপি করুন—প্রিন্ট বা বাঁ কান�োও চলবে।
তারপর আপনি ক�োন�ো অফিশিয়াল ডকুমেন্টে যেমন স্বাক্ষর করেন তেমন ভাবে আপনার পুর�ো নাম
স্বাক্ষর করুন। আপনার স্বাক্ষরের পরে আজকের তারিখটি লিখুন। আপনার শেষ হয়ে গেলে মুখ তু লে
তাকান।

এটি শংসাপত্রের বিবৃতির একটি অনুবাদ যা আপনার উত্তরপত্রের পিছনে দেওয়া আছে। বিবৃতিটি
ইংরাজিতে কপি করুন, এখানে দেয়া অনুবাদটি নয়।
আমি নিশ্চিত করছি যে আমি উত্তর পত্রে তালিকাবদ্ধ ব্যক্তি ও পরীক্ষার নির্দে শিকায় বর্ণিত নিরাপত্তা
ও স্বচ্ছতার নীতিগুেলা অনুসরণ করতে সম্মত।

2.8

বিভাগ 2—লেখা ও ভাষার পরীক্ষা
বিভাগ 2-এর মানক সময় হল 35 লিলনি। আপবন নকাদনা অনুদমাবেত ি্যিথিার জন্য পরীক্া
করদল আপনার সময় ও বিরামগুদলা পৃর্ক হদত পাদর। অনুগ্রহ কদর আপনার পরদেদিক্দকর
পড়াদ ঘাষণাগুদলা মদনাদরাগ সহকাদর শুনুন।

পরীক্ষার বইয়ের নির্দেশিকার ক�োন�ো অনুবাদ অনূদিত উচ্চারিত নির্দেশিকাটির পরে উপস্থিত হবে।
প্রত্যেকে প্রস্তুত হলে, আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আমরা একবার শুরু করলে আপনার কাছে লেখা ও ভাষার পরীক্ষায় 2য় বিভাগে 35 মিনিট সময়
লাগবে। আপনি সময় শেষ হওয়ার আগে উত্তর দেয়া শেষ করলে আপনি এই বিভাগে আপনার কাজটি
পরীক্ষা করতে পারেন তবে আপনি অন্য ক�োন�ো বিভাগে নাও ফিরতে পারবেন না। অনুগ্রহ করে আপনার
ডেস্কের নীচে আপনার ক্যালকুলেটর রাখুন; আপনার এই বিভাগের জন্য এটির প্রয়�োজন হবে না।
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আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ষার প্রশ্নটি সমান ভাবে আপনার ডেস্কে রাখুন।
এখন আপনার উত্তর পদত্রর 2য় বিভাগবট খুঁ জন।
ু নম্বররুক্ত থিানগুদলাদত আপনার উত্তরগুদলা বনবচিত
কদর বেবনিত করুন রা বিভাগ 2-এর নম্বররুক্ত প্রদশ্নর উত্তদরর সমতল।
ু বিভাগ 2-এ আপনার পরীক্ার
িইবট খুলুন, বনদেবিকা
দে
পড়ুন ও আপনার কাজ শুরু করুন। আপনার সমদয়র শুরু এখন।
15 মিনিট পরে আপনার পর্যবেক্ষক 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 মিনিট পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
কাজ করা থামান ও আপনার পেন্সিল নামিয়ে রাখুন।
আপনার পরীক্ষার বইয়ের যেখানে আপনি কাজ করা থামিয়েছিলেন সেখানে আপনার উত্তর পত্রটি
রাখুন। আপনার পরীক্ষার বইটি ব্যবহার করা।

2.8.1

বিভাগ 2 পরীক্ার িইদয়র বনদেবিকা
দে
নি

35 লিলনি, 44লি প্রশ্ন (িানে সিয়)
এই লবভাতের প্রশ্নগুতিার উত্তর লিত্ আপনার উত্তর পতত্রর লবভাে 2লি খুিুন।
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 নির্দে শিত করতে পারে। অন্যান্য প্রশ্ন আপনাকে
ক�োন�ো অনুচ্ছেদের ক�োন�ো অংশে নির্দে শিত 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।

2.9

বিভাগ 3—গবণদতর পরীক্া – নকাদনা ক্যালকদলটর
ু
ননই
বিভাগ 3-এর স্্যান্ােদে সময় 25 লিলনি, তাছাড়াও বিভাগ নিদষ 5 লিলনতির লবরল্ রদয়দছ। আপবন
নকাদনা অনুদমাবেত ি্যিথিার জন্য পরীক্া করদল আপনার সময় ও বিরামগুদলা পৃর্ক হদত পাদর।
অনুগ্রহ কদর আপনার পরদেদিক্দকর পড়া নঘাষণাগুদলা মদনাদরাগ সহকাদর শুনুন।

পরীক্ষার বইয়ের নির্দেশিকার ক�োন�ো অনুবাদ অনূদিত উচ্চারিত নির্দেশিকাটির পরে উপস্থিত হবে।
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যখন সমস্ত শিক্ষার্থী প্রস্তুত হবে তখন আপনার পর্যবেক্ষক বলতে পারেন:
আমরা একবার শুরু করলে ক্যালকুলেটর ছাড়াই গণিত পরীক্ষায় আপনার 3য় বিভাগে কাজ করার জন্য
25 মিনিট সময় থাকবে। এই বিভাগটি শেষ হয়ে গেলে আমরা একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি পাব।
যদিও এটি একটি গণিত বিভাগ,তাও আপনি পরীক্ষার এই অংশে ক�োন�ো ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে
পারবেন না, যদি আপনার কাছে চার ফাংশনের ক্যালকুলেটর ব্যবহারের অনুমতি না থাকে তাহলে আপনাকে
অবশ্যই আপনার ক্যালকুলেটরটি আপনার ডেস্কের নীচে রেখে দিতে হবে। আর ক�োন�ো প্রশ্ন রয়েছে?
Student-Produced Responses (শিক্ষার্থীদের তৈরি করা প্রতিক্রিয়াগুল�ো) প্রশ্নগুেলাতে কীভাবে
আপনার উত্তর গ্রিড করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দে শিকা আপনার পরীক্ষার বইয়ে আছে। এই প্রশ্নেগুেলার
উত্তর ছ�োট হতে হবে কিন্ত 4 অক্ষরের বেশি বড় হবে না। নম্বরযুক্ত স্থানগুেলাতে আপনার উত্তরগুেলা
নিশ্চিত করে চিহ্নিত করুন যা বিভাগ 3-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।
অনুগ্রহ করে আপনার পরীক্ষার বইটি খুলন
ু ও আপনার উত্তর পত্র বার করুন। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ষার
প্রশ্নটি সমান ভাবে আপনার ডেস্কে রাখুন। আপনার উত্তর পত্রের 3থ বিভাগটি খুঁজন
ু । এখন আপনার পরীক্ষার
বইয়ের বিভাগ 3 খুলন
ু , নির্দে শিকা পড়ুন ও কাজ শুরু করুন। আপনার সময়ের শুরু এখন।
10 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 15 মিনিট সময় রয়েছে।
20 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 5 মিনিট সময় রয়েছে।

ঠি
কাজ করা থামান ও আপনার পেন্সিল নামিয়ে রাখুন।
আপবন আপনার পরীক্ার িইদয় নরখাদন কাজ করা র্াবমদয়বছদলন আপনার উত্তর পদত্রর নসই পৃষ্াবট
রাখুন। আপনার পরীক্ার িইবট িন্ধ করুন ও আপনার নেদ্ এবট নরদখ বেন। আমরা এখন 5 বমবনদটর
জন্য একবট বিরবত ননি। আপবন নকাদনা স্্যাক আদনন আপবন এবট শুধুমাত্র বনধদোবরত থিাদন নখদত
পারদিন। আদগর মতই বনধদোবরত এলাকার িাইদর হলওদয় িা বিশ্ামকদক্র িাইদর অন্য নকার্াও
রাদিন না। হলওদয়দত কর্া িলদিন না িা কাদরা সাদর্ পরীক্ার প্রশ্ন বনদয় নআলােনা করদিন না। অন্য
কক্গুবলদত অন্যান্যদের কর্া বিদিেনা করুন। আপবন বঠক 5 বমবনদট আিার পরীক্াবট শুরু করদিন।

2.9.1 বিরতির সময়ে
বিরতি শেষে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
অনুগ্রহ করে আপনার আসন গ্রহণ করুন।
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2.9.2 বিভাগ 3 পরীক্ষার বইয়ের নির্দে শিকা
নি
25 লিলনি, 20লি প্রশ্ন (িানে সিয়)
এই লবভাতের প্রশ্নগুতিার উত্তর লিত্ আপনার উত্তর পতত্রর লবভাে 3লি খুিুন।
নির্দেশিকাসমূহ
1-15 নম্বরের প্রশ্নের জন্য, প্রতিটি সমস্যার সমাধান করুন, যে বিকল্পগুেলা দেওয়া হয়েছে সেটি থেকে সর্বোত্তম উত্তরটি
বেছে নিয়ে এবং আপনার উত্তর পত্রে সমতু ল বাবলটি পূরণ করুন। 16-20 নম্বরের প্রশ্নের জন্য, সমস্যার সমাধান করুন
এবং উত্তর পত্রটিতে গ্রিডে আপনার উত্তর লিখুন। কীভাবে গ্রিডে আপনার উত্তর লিখতে হবে সে সম্পর্কে অনুগ্রহ করে প্রশ্ন
16-এর সামনে নির্দে শিকা 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. পরীক্ষাটিতে সরবরাহ করা ফিগারগুেলা অন্যথায় সূচিত না থাকলে রিয়েল নম্বরের প্রতিনিধিত্ব করে।
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।
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নির্দেশিকাসমূহ

উত্তর: 7
12

16-20 নম্বর প্রশ্নের জন্য, সমস্যাটির সমাধান
করুন ও আপনার উত্তর নীচের গ্রীডে যেমনটি
বর্ণিত আছে তেমন ভাবে উত্তর পত্রে লিখুন

উত্তর: 2.5

1. যদিও প্রয়�োজন নেই তবুও নির্ভু লভাবে
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। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি
উত্তর গ্রিড করুন।

গ্রিড এর গ্রহণয�োগ্য উপায় হল: 2
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
ব্যাখ্যা করা হবে, 3 1 হিসাবে নয়।)
2
6. দশমিক উত্তর: আপনি গ্রিড যতটা স্থান
সঙ্কু লান 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 সঙ্কু লান 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

মানক SAT ব্রিপ্ট গবণদতর পরীক্া – ক্যালকদলটর
ু
এিং SAT প্রিন্ধ

3.1

বিভাগ 4—গবণদতর পরীক্া – ক্যালকদলটর
ু
বিভাগ 4-এর মানক সময় হল 55 বমবনট। আপবন নকাদনা অনুদমাবেত ি্যিথিার জন্য পরীক্া করদল
আপনার সময় ও বিরামগুদলা পৃর্ক হদত পাদর। অনুগ্রহ কদর আপনার পরদদে িক্দকর পড়া নঘাষণাগুদলা
মদনাদরাগ সহকাদর শুনুন।

পরীক্ষার বইয়ের নির্দেশিকার ক�োন�ো অনুবাদ অনূদিত উচ্চারিত নির্দেশিকাটির পরে উপস্থিত হবে।
যখন সমস্ত শিক্ষার্থী প্রস্তুত হবে তখন আপনার পর্যবেক্ষক বলতে পারেন:
আমরা একবার শুরু করলে আপনার কাছে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে গণিত পরীক্ষায় বিভাগ 4-এর
উত্তর দেয়ার জন্য 55 মিনিট থাকবে।
আপনি এই বিভাগের জন্য একটি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারেন। অনুগ্রহ করে আপনার
ক্যালকুলেটর বার করুন ও আপনার ডেস্কের কেন্দ্রে এটি রাখুন।
ক�োন�ো ক্যালকুলেটর ব্যবহার করার সময় এই নির্দে শিকা অনুসরণ করুন:
•
•
•
•

এটিকে আপনার ডেস্কে রাখুন বা ধরে থাকুন যাতে অন্য শিক্ষার্থীরা আপনার কাজটি না দেখতে
পারে।
আপনার ক্যালকুলেটর শেয়ার করবেন না বা দেয়া নেয়া করবেন না।
আপনি ক�োন�ো ব্যাকআপ ক্যালকুলেটর ও ব্যাটারি এনে রাখলে সেগুেলা আপনার ডেস্কের ফ্েলারে
রাখুন।
আপনার ক্যালকুলেটর ত্রুটিপূর্ণ উপায়ে কাজ করে এবং আপনার ব্যাটারি ও ব্যাকআপ ক্যালকুলেটর
থেকে থাকলে আপনার হাত তু লুন। আপনার পরিবর্ত কটি স্বীকৃত কিনা তা আমি দেখব। আপনার
ক�োন�ো ব্যাকআপ না থাকলে পরীক্ষা চালিয়ে যান। ক�োন�ো ক্যালকুলেটর ছাড়াও সমস্ত গণিতের
প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাবে।

Student-Produced Responses (শিক্ষার্থীদের তৈরি করা প্রতিক্রিয়াগুল�ো) প্রশ্নগুেলাতে কীভাবে
আপনার উত্তর গ্রিড করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দে শিকা আপনার পরীক্ষার বইয়ে আছে। এই প্রশ্নেগুেলার
উত্তর ছ�োট হতে হবে কিন্ত 4 অক্ষরের বেশি বড় হবে না। নম্বরযুক্ত স্থানগুেলাতে আপনার উত্তরগুেলা
নিশ্চিত করে চিহ্নিত করুন যা বিভাগ-এর নম্বরযুক্ত প্রশ্নের উত্তরের সমতু ল 4।
আপনি সময় শেষ হওয়ার আগে উত্তর দেয়া শেষ করলে আপনি এই বিভাগে আপনার কাজটি পরীক্ষা
করতে পারেন তবে আপনি অন্য ক�োন�ো বিভাগে নাও ফিরতে পারবেন না।
অনুগ্রহ করে আপনার পরীক্ষার বইটি খুলন
ু ও আপনার উত্তর পত্র বার করুন। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ষার
প্রশ্নটি সমান ভাবে আপনার ডেস্কে রাখুন। আপনার উত্তর পত্রের 4থ বিভাগটি খুঁজন
ু । এখন আপনার পরীক্ষার
বইয়ের 4র্থ বিভাগ খুলন
ু , নির্দে শিকা পড়ুন ও কাজ শুরু করুন। আপনার সময়ের শুরু এখন।
25 মিনিট পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 30 মিনিট সময় রয়েছে।
50 মিনিট পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 5 মিনিট সময় রয়েছে।
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ঠি
কাজ করা থামান ও আপনার পেন্সিল নামিয়ে রাখুন। আপনার পরীক্ষার বই ও উত্তর পত্রটি বন্ধ করুন।
আপনার পরীক্ষার বইয়ের পাশে আপনার উত্তর পত্রটি রাখুন।

এর পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আবম আপনার পরীক্াপত্র সংগ্রহ করার আদগ অনুগ্রহ কদর আপনার উত্তরপত্রবট উল্ান (অর্িা আপবন
িড়-ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদল পৃষ্া 16 উল্ান) এিং আপবন নক্ত্র A-এ েমদে নকাে পরণ
ূ কদরদছন
তা বনবচিত করুন। এই েমদে নকােবট আপনার পরীক্াপদত্র ন্ার নেওয়ার জন্য প্রদয়াজন।
আপনি ক্ষেত্র B–Eও পূরণ করেছেন তা পরীক্ষা করুন। আপনার এই ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ করতে সহায়্তার
প্রয়�োজন হলে অনুগ্রহ করে হাত তু লুন।

3.1.1

বিরতির সময়ে

আপনি নিবন্ধ ব্যতীত SAT-এ অংশ নিলে আপনার পর্যবেক্ষক সরাসরি “পরীক্ষার পরে” চলে যাবে।
পরীক্ষাপত্র সংগ্রহ এবং গণনা করার পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার ডেস্কের নীচে আপনার ক্যালকুলেটর রাখুন। আমরা এখন 2 মিনিটের জন্য বিরতি নেব। আপনি
কক্ষ ছেড়ে নাও যেতে বা পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে আেলাচনা নাও করতে পারেন।

বিরতি শেষে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
অনুগ্রহ করে আপনার আসন গ্রহণ করুন।
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3.1.2

বিভাগ 4 পরীক্ার িইদয়র বনদেবিকা
দে
নি

55 লিলনি, 38লি প্রশ্ন (িানে সিয়)
এই লবভাতের প্রশ্নগুতিার উত্তর লিত্ আপনার উত্তর পতত্রর লবভাে 4লি খুিুন।
নির্দেশিকাসমূহ
1-30 নম্বতরর প্রতশ্নর জনযে, প্রবতবট সমস্যার সমাধান করুন, নর বিকল্পগুবল নেওয়া হদয়দছ নসবট নর্দক সদিদোত্তম উত্তরবট নিদছ
বনদয় এিং আপনার উত্তর পদত্র সমতু ল িািলবট পপূরণ করুন। 31-38 নম্বতরর প্রতশ্নর জনযে, সমস্যার সমাধান করুন এিং উত্তর
পত্রবটদত বগ্রদে আপনার উত্তর বলখুন। কীভাদি বগ্রদে আপনার উত্তর বলখদত হদি নস সম্দকদে অনুগ্রহ কদর প্রশ্ন 22-এর সামদন
বনদেদে বিকা নেখুন। আপবন শুরু নর্দক কাজ করার জন্য আপনার পরীক্ার পুবতিকাবটদত নর নকাদনা উপলব্ধ থিান ি্যিহার করদত
পাদরন।
ন�োটসমূহ
1. ক্যালকুলেটর ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।
2. অন্যথায় সূচিত না থাকলে সমস্ত পরিবর্ত নীয় ও প্রকাশ রিয়েল নম্বরের প্রতিনিধিত্ব করে।
3. পরীক্ষাটিতে সরবরাহ করা ফিগারগুেলা অন্যথায় সূচিত না থাকলে রিয়েল নম্বরের প্রতিনিধিত্ব করে।
4. অন্যথায় সূচিত না থাকলে সমস্ত ফিগার সমতলে থাকে।
5. অন্যর্ায় সপূবেত না র্াকদল নকাদনা প্রেত্ত োংিদনর f নোদমন হল সমতি বরদয়ল নম্বর x এর নসট রার জন্য f(x) হল একবট
বরদয়ল নম্বর।
রেফারেন্স

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

উত্তর: 7
12

31-38 নম্বর প্রশ্নের জন্য, সমস্যাটির সমাধান
করুন ও আপনার উত্তর নীচের গ্রীডে যেমনটি
বর্ণিত আছে তেমন ভাবে উত্তর পত্রে লিখুন।

উত্তর: 2.5

1. যদিও প্রয়�োজন নেই তবুও নির্ভু লভাবে
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। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি
উত্তর গ্রিড করুন।

গ্রিড এর গ্রহণয�োগ্য উপায় হল: 2
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
ব্যাখ্যা করা হবে, 3 1 হিসাবে নয়।)
2
6. দশমিক উত্তর: আপনি গ্রিড যতটা স্থান
সঙ্কু লান 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 সঙ্কু লান 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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3.2

SAT বনিন্ধ
SAT প্রিদন্ধর জন্য প্রেত্ত সময়সীমা 50 লিলনি। আপবন নকাদনা অনুদমাবেত ি্যিথিার জন্য পরীক্া
করদল আপনার সময় ও বিরামগুদলা পৃর্ক হদত পাদর। অনুগ্রহ কদর আপনার পরদেদিক্দকর পড়া
নঘাষণাগুদলা মদনাদরাগ সহকাদর শুনুন

আপনার নিবন্ধ ব্যবহার করার সময় বিবৃতির একটি অনুবাদ (উত্তর পত্রে) এবং নিবন্ধের বইয়ের
নির্দেশিকাটি অনূদিত উচ্চারিত নির্দেশিকার পরে উপস্থিত হয়।
সকল শিক্ষার্থীকে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আমি এখন আপনাদের প্রত্যেককে একটি নিবন্ধের বই দেব। আমি আপনার নিবন্ধের বইটি খুলতে
না বলা অবধি তা খুলবেন না।

তারপরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনি যখন নিবন্ধের বই পাবেন তার পিছনে আপনার পদবি, নাম ও আপনার মধ্য নাম থেকে থাকলে
তার আদ্যক্ষর প্রিন্ট করুন। তারপর স্কু লের ক�োড সংখ্যা _______, বিদ্যালয়ের নাম ______________, এবং
কক্ষ সংখ্যা (অথবা নাম) _______ প্রিন্ট করুন।

এর পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এখন আপনার উত্তরপদত্রর পৃষ্া 6 খুলুন। আপবন নকাদনা িড় ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদল পৃষ্া 30
খুলুন। বনিন্ধ িইদয়র বপছদন বনিদন্ধর নকাে খুঁ দজ নির করুন। আপনার প্রিন্ধ িইদয়র বপছদন প্রিদন্ধর
নকােবট বঠক নরমন রদয়দছ নতমন ভাদি আপনার উত্তরপদত্র র্াকা নক্ত্রবটদত নকােবট অনুবলবপ করুন
এিং সমতল
ু িািদল পরণ
ূ করুন। সবঠক ভাদি নক্ত্রবট পরণ
ূ করা না হদল আপনার বনিদন্ধর নকাদনা নম্বর
পাওয়া যাবে না।
আপনার উত্তরের পত্রটি এই পৃষ্ঠায় খ�োলা রাখুন এবং একটু সময় নিয়ে আপনার নিবন্ধ ব্যবহার সংক্রান্ত
এই বক্তব্যটি পড়ুন; তারপর স্বিদ্ধান্ত নিন বাবল (বা বর্গক্ষেত্র) দিয়ে চিহ্নিত করবেন কিনা। আপনার পড়া
শেষ হয়ে গেলে অনুগ্রহ করে মুখ তু লে তাকান।

যখন সকল শিক্ষার্থীর কাছে নিবন্ধের বইটি আছে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আমরা একবার শুরু করলে আপনার কাছে SAT Essay উত্তর দিতে 50 মিনিট সময় থাকবে। এখন
আপনি লাইন বিহীন পরিকল্পনার পৃষ্ঠায় ন�োট নিতে বা আপনার নিবন্ধের পরিকল্পনা নাও করতে পারেন
কারণ সেখানে ক�োন�ো কিছু লিখলে তার নম্বর দেয়া হবে না। আপনি প্রস্তুত হলে আপনাকে প্রথম লাইনযুক্ত
পৃষ্ঠায় যেখানে “এখানে আপনার নিবন্ধ শুরু করুন” লেখা আছে সেখান থেকে আপনার নিবন্ধটি লিখতে
শুরু করতে হবে। আপনাকে অবশ্যই উপযুক্ত উত্তর পত্রের পৃষ্ঠায় ও চিহ্নিত মার্জিনের মধ্যে আপনার নিবন্ধ
লিখতে হবে। শেষ লাইনযুক্ত পৃষ্ঠায় “STOP” শব্দের পরে কিছু লিখবেন না কারণ এই বিন্র
দু পরে কিছু
লেখার জন্য নম্বর দেয়া হবে না। অতিরিক্ত ক�োন�ো পৃষ্ঠা নেয়ার অনুমতি নেই। আপনাকে অবশ্যই একটি
2 নম্বর পেনসিল ব্যবহার করে আপনার নিবন্ধটি লিখতে হবে। আপনার কাছে 2 নম্বর পেনসিল না থাকলে
আপনার নিবন্ধটি ফাঁ কা থাকবে। আপনি নিবন্ধটি ফাঁ কা রেখে দিলে আপনি নিবন্ধের স্কোর শূণ্য পাবেন।

তারপরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার নিবন্ধের বইয়ের কভারে নির্দে শিকা পড়ুন ও তারপর আপনার নিবন্ধের বইটি খুলুন ও কাজ
শুরু করুন। আপনার সময়ের শুরু এখন।
25 মিনিট অতিক্রান্ত হলে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 25 মিনিট সময় রয়েছে।
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45 মিনিট পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 5 মিনিট সময় রয়েছে।

ঠিক 50 মিনিট পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
কাজ করা থামান ও আপনার পেন্সিল নামিয়ে রাখুন। আপনার উত্তর পত্র ও নিবন্ধের বইটি বন্ধ করুন।
আপনার উত্তর পত্রটি আপনার নিবন্ধের বইয়ের পাশে রাখুন।

সকল শিক্ষার্থীকে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
অভিনন্দন—আপনি সবেমাত্র পরীক্ষাটি শেষ করেছেন! আমি পরীক্ষার বইটি সংগ্রহ ও গণনা করার
সময় অনুগ্রহ করে শান্ত হয়ে বসুন।

3.2.1

প্রবন্ধ বইয়ের নির্দে শিকা
বনম্নবলবখতবট হল আপনার বনিদন্ধর পুবতিকার সামদনর কভাদর র্াকা বনদেবদে িকার অনুিাে।

লনতি্য লশোসিূহ

অনুস্ারে

বনিন্ধবট আপবন কতটা কারকর
দে
ভাদি নকাদনা অনুদছেে পড়দত ও অনুধািন
করদত ও বনিন্ধবট বিদলেষণ কদর বলখদত পাদরন তা নেখাদনার একবট সুদরাগ নেয়।
আপনার বনিন্ধবটদত আপবন মদনাদরাগ সহকাদর অনুদছেেবট পদড়দছন, একবট
পেষ্ট ও নরৌবক্তক বিদলেষণ উপথিাপন কদরদছন ও সংবক্প্াকাদর আপনার ভাষা
ি্যিহার কদরদছন তা প্রেিদে ন করা উবেত।

•

আপনার বনিন্ধবট আপনার উত্তর পদত্র নেওয়া লাইদন বলখদত হদি; উত্তর পুবতিকার
প্্যাবনং পৃষ্া ছাড়া, আপবন নলখার জন্য আর নকাদনা কাগজ পাদিন না। আপবন
রবে প্রবতবট লাইদন নলদখন তাহদল আপনার কাদছ রদর্ষ্ট জায়গা র্াকদি, প্রিতি
মাবজদে ন এবড়দয় েলুন, এিং আপনার হাদতর নলখাদক একবট রবক্ত
ু সগিত আকাদর
রাখুন। মদন রাখদিন, আপনার হাদতর নলখার সাদর্ পবরবেত নয় এমন ি্যবক্তরা
আপনার হাদতর নলখা পড়দিন। আপবন রা বলখদছন তা রাদত নসগুদলা নসইসকল
পাঠদকর পড়ার নরাগ্য হয়, তা বনবচিত কদর নলখার িা বপ্রন্ট করার নেষ্টা করুন।

•

এই পুবতিকায় আপনার বনিন্ধ
বলখদিন না। আপনার উত্তর
পদত্রর লাইনগুদলাদত আপবন
রা বলখদছন নকিল তারই
মল
পূ ্যায়ণ করা হদি।
প্রসগি-িবজদে ত নকাদনা বনিদন্ধর
মল
পূ ্যায়ন করা হদি না

এই পুলতিোয় ক্িওয়া প্রম্পতির প্রল্লরিয়া লহতসতব আপনার োতি 50 লিলনি
সিয় আতি পলরতছেিলি পড়ার জনযে এবং এেলি লনবন্ধ ক্িখার জনযে।
এই পরীক্ার িইবট নকাদনা মদতই কক্ নর্দক ননওয়া হদি না। অননুদমাবেত
পুনরুৎপােন িা এই পরীক্ার িইদরর নকাদনা অংদির ি্যিহার বনবষদ্ধ।

3.3

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে

সকল শিক্ষার্থীকে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এখন এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি শুনুন। আপনি ছেড়ে যাওয়ার আগে আপনার নম্বর বাতিল করতে চাইলে
আমাকে Request to Cancel Test Scores form (পরীক্ষার নম্বরের ফর্ম বাতিল করার অনুর�োধ
করতে বলুন), এটি আপনি কক্ষ ত্যাগ করার আগে আপনাকে অবশ্যই শেষ করতে হবে। পরে আবার
নম্বর বাতিল করতে আপনাকে অবশ্যই লিখিত আকারে রাত্রি 11:59-এর আগে অবশ্যই College
Boardকে বিজ্ঞাপিত করতে। ইস্টার্ন সময় আজ থেকে সপ্তাহের চতু র্থ দিনে হবে।
রাতারাতি মেল বা ফ্যাক্সে আপনার স্বাক্ষরিত বাতিলের অনুর�োধ পাঠান। আপনি একটি ইমেল বার্তা
পাঠিয়ে বা ফ�োন কল করে আপনার নম্বর বাতিল করতে পারবেন না।
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সকল শিক্ষার্থীকে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার উত্তর পদত্র এখদনা পরীক্ার সাদর্ সম্বকত
ম্পর্কি নয় এমন পরণীয়
ূ
তর্্য সহ আপবন আপনার ন্ার
নকান কদলজ িা ্লারবিদপর কমদেসপূবে নপদত োন তা নিদছ বনদত পাদরন এমন নক্ত্র 14-এ নকানও
পবরিতন
রিবর্ত নর্দক র্াকদল অনুগ্রহ কদর আপনার উত্তরপত্রবট পৃষ্া 2 (অর্িা িড় ব্লদকর উত্তর পদত্রর জন্য
পৃষ্া 5খুলুন।) অন্য বিক্ার্থীদের েদল নরদত অনুমবত নেওয়ার সমদয় িান্ত ভাদি িসুন এিং উত্তর পদত্র
বকছু বলখদিন না। কদয়ক বমবনদটর মদধ্য আবম আপনাদের উত্তর পত্র সম্ন্ন করদত সাহার্য করি।

3.4

উত্তরপত্র সম্পূর্ণ করা হচ্ছে
আপবন আপনার উত্তর পদত্র ি্যবক্তগত তর্্য সম্পূণদে কদর র্াকদল আপনার উত্তর পত্রবট িন্ধ কদর নরদখ
বেন। আপনার পরদেদিক্ক সরাসবর উত্তর পত্র সংগ্রদহ রাদি এিং আপনার উত্তর পত্র সংগ্রহ করদি।
অন্যর্ায় অন্য বিক্ার্থীদের নিষ না হওয়া অিবধ িান্ত ভাদি িদস র্াকুন।

সকল শিক্ষার্থীকে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আমি আপনার জন্য নির্দে শিকা পড়ার সাথে সাথে শিক্ষার্থীর উত্তর পত্রের নির্দে শিকা অনুসরণ করুন।
9-13 ক্ষেত্রর জন্যে, আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
2য় পৃষ্ায় (অর্িা িড় ব্লদকর উত্তর পদত্র 4) রান এিং নক্ত্র 9–12-এ আপনার উত্তরগুদলা পরণ
ূ করুন।
নক্ত্র 13 োকা
ঁ নছদড় বেন। আপনার প্রশ্ন নর্দক র্াকদল হাত তলু
ু ন। আপনার নিষ হদয় নগদল মুখ তদল
ু
তাকান।

ক্ষেত্র 14-এর জন্যে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার উত্তরপদত্রর পৃষ্া 2 এ 14 নম্বর নক্ত্রবট খুঁ দজ নির করুন (অর্িা আপবন িৃহৎ ব্লদকর উত্তর পদত্র
কু বেিদসর অংি বহসাদি আপবন SAT -এ িসদল আপবন —বিনা ি্যদয়—আপনার
5 নম্বর পৃষ্া।) SAT ্ল
ন্ার সিদোবধক 4বট কদলজ িা ্লারবিপ নপ্রাগ্রাদম পাঠাদত পারদিন। এই বিভাগবট সম্পূণর্ণ করা ঐবছেক।
কদলজ ও বিশ্ববিে্যালয়গুদলা সিসমদয় বিক্ার্থীদের নর্দক ন্ার নপদত আগ্রহী র্াদক এমনবক আপবন
আদিেদনর জন্য প্রস্তুত না হদলও।
আপনার Student Answer Sheet Instructions (শিক্ষার্থীর উত্তর পত্রের নির্দে শিকা অনুসরণ) স্কোর
রিপ�োর্টিং ক�োডের তালিকাটি খুঁজন
ু । আপনি আপনার স্কোর পাঠাতে চান এমন স্কু ল বা স্কলারশিপ
প্রোগ্রামের জন্য 4 সংখ্যাটি খুঁজতে এই তালিকাটি ব্যবহার করুন। মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও
বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে প্রদেশ অনুসারে প্রথমে তালিকাবদ্ধ আছে এবং তারপর নাম অনুসারে বর্ণনুক্রমিক
ভাবে। মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশগুেলাতে প্রতিষ্ঠানগুেলা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুেলার পরে আসে। এই
ডকুমেন্টের চূ ড়ান্ত তালিকাটি বর্ণানুক্রমে প্রদেশ বা দেশ অনুসারে তালিকাবদ্ধ স্কলারশিপ প্রোগ্রাম দেখায়।
আপনি স্কোর পাঠাতে চান এমন প্রতিটি স্থানে বাক্সগুেলাতে 4 টি সংখ্যা অনুলিপি করুন এবং সমতু ল
বাবলগুেলাতে পূরণ করুন (বড়-ব্লকের উত্তর পত্র ব্যবহার করলে আপনি যতটা সম্ভব পারেন স্পষ্ট ভাবে
সংখ্যাগুেলা লিখুন)। আপনার ক�োনও প্রশ্ন থেকে থাকলে আমাকে জানান।
আপনার শেষ হয়ে গেলে মুখ তু লে তাকান।

এর পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার উত্তর পত্রে অন্তর্ভু ক্ত করার মত�ো আর ক�োনও তথ্য থেকে না থাকলে শিক্ষার্থীর উত্তর পত্রের
নির্দে শিকা ও আপনার উত্তর পত্রটি বন্ধ করুন এবং উত্তরপত্রটি আপনার ডেস্কে সামনের অংশ উপরে
রেখে দিন। আমি অন্যান্য শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের বাকি অংশ সম্পূর্ণ করা শুরু করতে সাহায্য করব
এবং যখন তারা কাজ করছে তখন যারা পরীক্ষা শেষ করেছে তাদের সমাপ্ত করব।

23

আপনি আপনার উত্তর পত্রে 15–38 সম্পূর্ণ করে থাকলে উত্তর পত্রের সংগ্রহটি উল্টান এবং আপনার
পর্যবেক্ষক অন্য শিক্ষার্থীর কাছে পরের উত্তরটি পড়লে অপেক্ষা করুন।
ক্ষেত্র 15-এর জন্যে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
পৃষ্ঠা 3-এ যান (অথবা বৃহৎ ব্লক উত্তরপত্র ব্যবহার করলে পৃষ্ঠা 5-এ থাকুন)। ক্ষেত্র 15-তে আপনি চাইলে
Student Search Service (ছাত্র অনুসন্ধান পরিষেবা) নির্বাচন করতে পারেন। এই পরিষেবা আপনাকে
সুয�োগসুবিধার সাথে সংয�োগ করতে সাহায্য করে। এই পরিষেবায় “হ্যাঁ” বলার মাধ্যমে আপনি কলেজকে
স্কলারশিপ প্রোগ্রাম এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষাগত বা আর্থিক বা তাদের দ্বারা প্রদত্ত সুয�োগ সুবিধার
বিষয়ে আপনাকে তথ্য পাঠান�োর অনুমতি দেন। অলাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরা আপনি আপনার
উত্তরপত্রে যে তথ্য দিয়েছেন তার জন্য অনুর�োধ করতে পারে, কিন্তু তারা প্রকৃত পরীক্ষার নম্বর বা ফ�োন
নম্বর নিতে পারে না। ছাত্র অনুসন্ধান পরিষেবা বিষয়ক আরও তথ্য ছাত্র উত্তরপত্র নির্দে শাবলীতে পাবেন।
আপনি যদি উত্তর না দেন এবং আগে থেকে এই পরিষেবায় অংশগ্রহণ করায় সম্মতি জানান, College
Board আপনার তথ্য প্রদান করা চালিয়ে যাবে। অনুগ্রহ করে আপনার পছন্দ নির্বাচন করুন।

ক্ষেত্র 16-এর জন্যে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনি অনলাইনে উপলব্ধ হলে আপনার স্কোর সহ College Board-র তথ্য ইমেইলের মাধ্যমে পেতে
চাইলে, ইমেল অ্যাড্রেসটি ক্ষেত্র 16-তে সংশ্লিষ্ট বাবলগুেলা পর
ূ ণ করার মাধ্যমে লিখুন। আপনি যদি ক�োন�ো
বড় ব্লকের উত্তর পত্র ব্যবহার করছেন তাহলে এটা পৃষ্ঠা 6-এ আছে। এই ক্ষেত্রের উপরের অংশে এটি
আপনার নিজের না মাতাপিতা বা অভিভাবকের ইমেইল ঠিকানা তা সূচিত করুন। আপনি নিজের ইমেইল
ঠিকানা দিযে থাকলে (মাতাপিতা বা অভিভাবকের নয়) ও ক্ষেত্র 15-তে শিক্ষার্থী অনুসন্ধানের পরিষেবার
সুয�োগ নিতে চাইলে আপনি আপনার ইমেইল ঠিকানায় পাঠান�ো কলেজগুেলা থেকে তথ্য পেতে পারেন।

সকল ছাত্রকে, ক্ষেত্র 17-এর জন্যে, আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
ক্ষেত্র 17 আপনার মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের ম�োবাইল নম্বর জানতে চাইবে। শুধুমাত্র মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের ম�োবাইল
নম্বর অনুম�োদিত। আপনার ম�োবাইল নম্বর দেবেন কিনা সে বিষয়ে স্বিদ্ধান্ত নিতে আমি Mobile Opt-In
Policies (ম�োবাইল অপ্ট-ইন নীতির) যে ডকুমেন্টটি আপনাকে দিয়েছি সেটি অনুগ্রহ করে পর্যােলাচনা
করুন। ভবিষ্যতের রেফেরেন্সের জন্যে আপনি এই ডকুমেন্টটি বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। আপনার নম্বর
সরবরাহ করার মাধ্যমে আপনি গবেষণা সমীক্ষায় অংশ নিতে ও কলেজ পরিকল্পনা পরিষেবা সম্পর্কে
বিনামূল্যে তথ্য পেতে SAT সম্বন্ধে College Board-এর থেকে পাঠ্য বার্তা পেতে সম্মত হন। মানক পাঠ্য
বার্তার হার প্রয�োজ্য হয়। আপনি যে ক�োন�ো সময় ছেড়ে যেতে পারেন। College Board অন্যান্য ক�োন�ো
সংস্থার সাথে আপনার ফ�োন নম্বর শেয়ার করবে না।
এই ক্ষেত্রটি ঐচ্ছিক। আপনি এই বিধিগুেলার সাথে সম্মত হলে আপনার ফ�োন নম্বরটি লিখুন এবং
সমতু ল বাবলগুেলা পূরণ করুন। আপনার সমাপ্ত হলে অনুগ্রহ করে উপরে দেখুন।

প্রত্যেকে প্রস্তুত হলে, আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এখন আমরা পরীক্ষার সাথে যুক্ত নয় এমন অবশিষ্ট প্রশ্নগুেলা শেষ করব, এগুেলা আপনার সম্বন্ধে
আপনার শিক্ষাগত ব্যাকগ্রাউন্ড, অভিজ্ঞতা এবং স্কু লের বাইরের ক্রিয়াকলাপ ও আগ্রহগুেলার মত�ো
তথ্য জানতে চাইব।
এই ঐচ্ছিক তথ্যটি সম্পূর্ণ করতে আপনার অবশ্যই কিছু সুবিধা রয়েছে। আপনি শিক্ষার্থীর
অনুসন্ধানের পরিষেবাটির সুয�োগ গ্রহণ করে থাকলে এটি কলেজ, বিশ্ববিদ্য্যালয় এবং স্কলারশিপ
সরবরাহকারীগুেলাকে সরবরাহ করা হয় এবং তারা যে সুয�োগগুেলা অফার করে সেগুেলাতে আগ্রহী
হতে পারে এমন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা হয়। তবে আপনার জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ
যে College Board এই তথ্য ব্যবহার করতে সক্ষম হতে পারে এবং এটি গবেষণার মত�ো অতিরিক্ত
ব্যবহারগুেলার জন্য অন্যান্যদের সরবরাহ করতে পারে।
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আপনি এই বিভাগটি সম্পূর্ণ করবেন না ফাঁ কা রেখে দেবেন—সে সিদ্ধান্তগ্রহণ আপনার। আপনার পেরেন্ট
বা অভিভাবক আপনাকে যদি বলে থাকেন যে আপনার ক�োনও ঐচ্ছিক বা স্বেচ্ছাধীন তথ্য পূরণ করা
উচিত নয় সে ক্ষেত্রে আমরা এই ক্রিয়াকলাপটির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় শান্ত ভাবে বসে থাকুন। আপনার
পেরেন্ট বা আপনার অভিভাবক আপনাকে দিতে বারণ করেছেন এমন ক�োনও তথ্য যে ক্ষেত্রটি চায় সেটি
সম্পূর্ণ করবেন না।
এই ক্ষেত্রগুেলা কীভাবে সম্পূর্ণ করবেন সে সম্পর্কে নির্দে শিকা পৃষ্ঠা 3 থেকে শুরু করে আপনার
শিক্ষার্থীর উত্তর পত্রে দেওয়া আছে। 18–21 ক্ষেত্রগুেলা সম্পূর্ণ করতে নির্দে শিকা অনুসরণ করুন।
তারপরে আপনার উত্তরপত্রের পিছনের ভিতরের দিকের কভারটি (বা আওঅনার বড় ব্লকের উত্তর
পত্রে পৃষ্ঠা 8 খুলুন) 22–38 ক্ষেত্রগুেলা সম্পূর্ণ করতে খুলুন। আপনার প্রশ্ন থেকে থাকলে হাত তু লুন।
আপনার শেষ হয়ে গেলে আপনার শিক্ষার্থীর উত্তর পত্রের নির্দে শ পুস্তিকাটি বন্ধ করুন এবং এটিকে
আপনার ডেস্কে আপনার উত্তর পত্রের পাশে রাখুন। আপনার ডেস্কে উপরের দিকে মুখ করে উত্তরপত্রটি
রেখে দিন। অন্যান্যরা যতক্ষণ শেষ না করছে ততক্ষণ অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন।

3.5

উত্তর পত্র সংগ্রহ

যে শিক্ষার্থীদের ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেলে তাদের আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
মনে রাখবেন, আপনি অবশ্যই ক�োন�ো পরিস্থিতিতেই পরীক্ষা কক্ষটি থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন নেবেন না,
কাউকে দেবেন না বা ক�োন�ো উপায়ে, ইমেল, পাঠ্য বার্তা বা ইন্টারনেট সহ ক�োন�ো উপায়ে কার�ো সাথে
আেলাচনা করবেন না।

যে শিক্ষার্থীরা SAT প্রবন্ধ শেষ করেছেন তাদের আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এটি ছাড়াও, আপনি নিবন্ধটি অনলাইনে উপলব্ধ না হওয়া অবধি আজকের নিবন্ধের প্রশ্ন নিয়ে
আেলাচনা অথবা শেয়ার করার অনুমতি নেই।

শিক্ষার্থীদের নিজের জিনিস সংগ্রহ করার প্রয়�োজন হলে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এই পরীক্ষার প্রশাসনটি এখন শেষ। আপনি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকলে অনুগ্রহ করে আসুন
ও আপনার থেকে আমি আগে যে ব্যক্তিগত জিনিস নিয়েছি তা পুনরুদ্ধার করুন। একবার আপনার
সমস্ত জিনিসপত্র পেয়ে গেলে আপনি ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন
অন্যান্য কক্ষের শিক্ষার্থীরা এখন�ো পরীক্ষা দিচ্ছেন। আবারও অভিনন্দন জানাই ও আপনার অংশগ্রহণ
ও আপনার কঠ�োর পরিশ্রমের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

শিক্ষার্থীরা তাদের সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করে নিলে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এই পরীক্ষার প্রশাসনটি এখন শেষ। আপনার জিনিসপত্র সংগ্রহ করুন ও ধীরে ধীরে কক্ষ ছেড়ে যান।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন অন্যান্য কক্ষের শিক্ষার্থীরা এখন�ো পরীক্ষা দিচ্ছেন। আবারও অভিনন্দন
জানাই ও আপনার অংশগ্রহণ ও আপনার কঠ�োর পরিশ্রমের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

4

একত্রিত কক্ষ SAT মানক স্ক্রিপ্ট: গণিতের পরীক্ষা – ক্যালকুলেটর এবং
SAT প্রবন্ধ

4.1

বিভাগ 4—গণিতের পরীক্ষা – ক্যালকুলেটর
বিভাগ 4-এর মানক সময় হল 55 লিলনি। আপবন নকাদনা অনুদমাবেত ি্যিথিার জন্য পরীক্া করদল
আপনার সময় ও বিরামগুদলা পৃর্ক হদত পাদর। অনুগ্রহ কদর আপনার পরদদে িক্দকর পড়া নঘাষণাগুদলা
মদনাদরাগ সহকাদর শুনুন।
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পরীক্ষার বইয়ের নির্দেশিকার ক�োন�ো অনুবাদ অনূদিত উচ্চারিত নির্দেশিকাটির পরে উপস্থিত হবে।
যখন সমস্ত শিক্ষার্থী প্রস্তুত হবে তখন আপনার পর্যবেক্ষক বলতে পারেন:
আমরা একবার শুরু করলে আপনার কাছে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে গণিত পরীক্ষায় বিভাগ 4-এর
উত্তর দেয়ার জন্য 55 মিনিট থাকবে।
আপনি এই বিভাগের জন্য একটি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারেন। অনুগ্রহ করে আপনার
ক্যালকুলেটর বার করুন ও আপনার ডেস্কের কেন্দ্রে এটি রাখুন।
ক�োন�ো ক্যালকুলেটর ব্যবহার করার সময় এই নির্দে শিকা অনুসরণ করুন:
•
•
•
•

এটিকে আপনার ডেস্কে রাখুন বা ধরে থাকুন যাতে অন্য শিক্ষার্থীরা আপনার কাজটি না দেখতে পারে।
আপনার ক্যালকুলেটর শেয়ার করবেন না বা দেয়া নেয়া করবেন না।
আপনি ক�োন�ো ব্যাকআপ ক্যালকুলেটর ও ব্যাটারি এনে রাখলে সেগুেলা আপনার ডেস্কের ফ্েলারে
রাখুন।
আপনার ক্যালকুলেটর ত্রুটিপূর্ণ উপায়ে কাজ করে এবং আপনার ব্যাটারি ও ব্যাকআপ ক্যালকুলেটর
থেকে থাকলে আপনার হাত তু লুন। আপনার পরিবর্ত কটি স্বীকৃত কিনা তা আমি দেখব। আপনার
ক�োন�ো ব্যাকআপ না থাকলে পরীক্ষা চালিয়ে যান। ক�োন�ো ক্যালকুলেটর ছাড়াও সমস্ত গণিতের
প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাবে।

Student-Produced Responses (শিক্ষার্থীদের তৈরি করা উত্তরগুল�ো) প্রশ্নগুেলাতে কীভাবে আপনার
উত্তর গ্রিড করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দে শিকা আপনার পরীক্ষার বইয়ে আছে। এই প্রশ্নেগুেলার উত্তর
ছ�োট হতে হবে কিন্ত 4 অক্ষরের বেশি বড় হবে না। নম্বরযুক্ত স্থানগুেলাতে আপনার উত্তরগুেলা নিশ্চিত
করে চিহ্নিত করুন যা বিভাগ 4-এর নম্বরযুক্ত প্রশ্নের উত্তরের সমতু ল।
আপনি সময় শেষ হওয়ার আগে উত্তর দেয়া শেষ করলে আপনি এই বিভাগে আপনার কাজটি পরীক্ষা
করতে পারেন তবে আপনি অন্য ক�োন�ো বিভাগে নাও ফিরতে পারবেন না।
অনুগ্রহ করে আপনার পরীক্ষার বইটি খুলন
ু ও আপনার উত্তর পত্র বার করুন। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ষার
প্রশ্নটি সমান ভাবে আপনার ডেস্কে রাখুন। আপনার উত্তর পত্রের 4থ বিভাগটি খুঁজন
ু । এখন আপনার পরীক্ষার
বইয়ের 4র্থ বিভাগ খুলন
ু , নির্দে শিকা পড়ুন ও কাজ শুরু করুন। আপনার সময়ের শুরু এখন।
25 মিনিট পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 30 মিনিট সময় রয়েছে।
50 মিনিট পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 5 মিনিট সময় রয়েছে।

ঠিক 55 মিনিট পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
কাজ করা থামান ও আপনার পেন্সিল নামিয়ে রাখুন। আপনার পরীক্ষার বই ও উত্তর পত্রটি বন্ধ করুন।
আপনার পরীক্ষার বইয়ের পাশে আপনার উত্তর পত্রটি রাখুন।

এর পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আমি আপনার পরীক্ষাপত্র সংগ্রহ করার আগে অনুগ্রহ করে আপনার উত্তরপত্রটি উল্টান (অথবা আপনি
বড়-ব্লকের উত্তর পত্র ব্যবহার করলে পৃষ্ঠা 16 উল্টান) এবং আপনি ক্ষেত্র A-এ ফর্ম ক�োড পূরণ করেছেন
তা নিশ্চিত করুন। এই ফর্ম ক�োডটি আপনার পরীক্ষাপত্রে স্কোর দেওয়ার জন্য প্রয়�োজন।
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আপনি ক্ষেত্র B–Eও পূরণ করেছেন তা পরীক্ষা করুন। আপনার এই ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ করতে সহায়্তার
প্রয়�োজন হলে অনুগ্রহ করে হাত তু লুন।

পরীক্ষাপত্র সংগ্রহ এবং গণনা করার পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনি প্রবন্ধ দিলে অনুগ্রহ করে আপনার ডেস্কের নীচে আপনার ক্যালকুলেটরটি রাখুন এবং আপনার
ডেস্কে আপনার উত্তরপত্রের সামনের দিকটি উল্টো করে রাখুন। আপনি প্রবন্ধটি না দিলে আপনাকে
অভিননন্দন, আপনি পরীক্ষাটি সবেমাত্র শেষ করেছেন! আপনার উত্তর পত্রের সামনের দিকটি আপনার
ডেস্কে উপরের দিকে মুখ করে রাখুন এতে আমি এটি সংগ্রহের সময় পরীক্ষা করতে পারব।
আমি নির্দে শ দেওয়ার সময় ও যে শিক্ষার্থীরা যাচ্ছে তাদের পত্র সংগ্রহের সময় অনুগ্রহ করে প্রত্যেকে
শান্ত ভাবে বসুন।

সকল শিক্ষার্থীকে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এখন এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি শুনুন। আপনি ছেড়ে যাওয়ার আগে আপনার নম্বর বাতিল করতে চাইলে
আমাকে Request to Cancel Test Scores form (পরীক্ষার নম্বরের ফর্ম বাতিল করার অনুর�োধ
করতে বলুন), এটি আপনি কক্ষ ত্যাগ করার আগে আপনাকে অবশ্যই শেষ করতে হবে। পরে আবার
নম্বর বাতিল করতে আপনাকে অবশ্যই লিখিত আকারে রাত্রি 11:59-এর আগে অবশ্যই College
Boardকে বিজ্ঞাপিত করতে। ইস্টার্ন সময় আজ থেকে সপ্তাহের চতু র্থ দিনে হবে।
রাতারাতি মেল বা ফ্যাক্সে আপনার স্বাক্ষরিত বাতিলের অনুর�োধ পাঠান। আপনি একটি ইমেল বার্তা
পাঠিয়ে বা ফ�োন কল করে আপনার নম্বর বাতিল করতে পারবেন না।

সকল শিক্ষার্থীকে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনি আপনার উত্তর পত্রের ক্ষেত্র 14 যেখানে আপনি কলেজ ও স্কলারশিপ প্রোগ্রাম বেছে নিতে চান
সেখানে পরিবর্ত ন করতে চাইলে অনুগ্রহ করে আপনার হাত তু লুন।
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4.1.1

িবভাগ 4 পরীকার িইদর বনেদেদিবকা
নি

55 লিলনি, 38লি প্রশ্ন (িানে সিয়)
এই লবভাতের প্রশ্নগুতিার উত্তর লিত্ আপনার উত্তর পতত্রর লবভাে 4লি খুিুন।
নির্দেশিকাসমূহ
1-30 নম্বতরর প্রতশ্নর জনযে, প্রবতবট সমস্যার সমাধান করুন, নর বিকল্পগুবল নেওয়া হদয়দছ নসবট নর্দক সদিদোত্তম উত্তরবট নিদছ
বনদয় এিং আপনার উত্তর পদত্র সমতু ল িািলবট পপূরণ করুন। 31-38 নম্বতরর প্রতশ্নর জনযে, সমস্যার সমাধান করুন এিং উত্তর
পত্রবটদত বগ্রদে আপনার উত্তর বলখুন। কীভাদি বগ্রদে আপনার উত্তর বলখদত হদি নস সম্দকদে অনুগ্রহ কদর প্রশ্ন 22-এর সামদন
বনদেদে বিকা নেখুন। আপবন শুরু নর্দক কাজ করার জন্য আপনার পরীক্ার পুবতিকাবটদত নর নকাদনা উপলব্ধ থিান ি্যিহার করদত
পাদরন।
ন�োটসমূহ
1. ক্যালকুলেটর ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।
2. অন্যথায় সূচিত না থাকলে সমস্ত পরিবর্ত নীয় ও প্রকাশ রিয়েল নম্বরের প্রতিনিধিত্ব করে।
3. পরীক্ষাটিতে সরবরাহ করা ফিগারগুেলা অন্যথায় সূচিত না থাকলে রিয়েল নম্বরের প্রতিনিধিত্ব করে।
4. অন্যথায় সূচিত না থাকলে সমস্ত ফিগার সমতলে থাকে।
5. অন্যর্ায় সপূবেত না র্াকদল নকাদনা প্রেত্ত োংিদনর f নোদমন হল সমতি বরদয়ল নম্বর x এর নসট রার জন্য f(x) হল একবট
বরদয়ল নম্বর।
রেফারেন্স

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

উত্তর: 7
12

31-38 নম্বর প্রশ্নের জন্য, সমস্যাটির সমাধান
করুন ও আপনার উত্তর নীচের গ্রীডে যেমনটি
বর্ণিত আছে তেমন ভাবে উত্তর পত্রে লিখুন।

উত্তর: 2.5

1. যদিও প্রয়�োজন নেই তবুও নির্ভু লভাবে
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। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি
উত্তর গ্রিড করুন।

গ্রিড এর গ্রহণয�োগ্য উপায় হল: 2
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
ব্যাখ্যা করা হবে, 3 1 হিসাবে নয়।)
2
6. দশমিক উত্তর: আপনি গ্রিড যতটা স্থান
সঙ্কু লান 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 সঙ্কু লান 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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4.2	স্কোর প্রেরণ সম্পূর্ণ করা
আপনি আপনার উত্তর পত্রে ব্যক্তিগত তথ্য সম্পূর্ণ করে থাকলে আপনার পর্যবেক্ষক আপনার উত্তর পত্র
সংগ্রহ করবে ও সরাসরি “শিক্ষার্থীর সমাপ্ত হওয়ার আগে” বিভাগটিতে যাবে।
আপনি যদি আপনার উত্তর পত্রে ব্যক্তিগত তথ্য সম্পূর্ণ না করে থাকেন, বা যদি আপনার ব্যক্তিগত তথ্য
পূরণ করা থাকে কিন্তু আপনার স্কোর ক�োথায় পাঠান�ো হবে তা আপনি 14 নম্বর ক্ষেত্রে পরিবর্ত ন করতে
চান, তাহলে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের ছাড়া অবধি আপনার পর্যবেক্ষক আপনাকে শান্ত হয়ে বসতে বলবেন।
সকল শিক্ষার্থীকে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার স্কোর ক�োন কলেজ এবং স্কলারশিপ প্রোগ্রাম পাবে তা পরিবর্ত ন করলে আপনার উত্তর পত্রের
পৃষ্ঠা 2 (অথবা বড় ব্লকের উত্তর পত্রের জন্য পৃষ্ঠা 5) খুলুন। আপনাকে ক�োনও পরিবর্ত ন করতে না হলে
অনুগ্রহ করে শান্তভাবে বসুন এবং আপনার উত্তর পত্রটি বন্ধ করে রেখে দিন।

সকল শিক্ষার্থীকে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আমি আপনার জন্য নির্দে শিকা পড়ার সাথে সাথে Student Answer Sheet Instructions (শিক্ষার্থীর
উত্তর পত্রের নির্দে শিকা অনুসরণ) করুন।

ক্ষেত্র 14-এর জন্যে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার উত্তরপত্রের পৃষ্ঠা 2 এ 14 নম্বর ক্ষেত্রটি খুঁজে বের করুন (অথবা আপনি বৃহৎ ব্লকের উত্তর পত্রে
5 নম্বর পৃষ্ঠা।) SAT স্কু ল দিবসের অংশ হিসাবে আপনি SAT -এ বসলে আপনি —বিনা ব্যয়ে—আপনার
স্কোর সর্বাধিক 4টি কলেজ বা স্কলারশিপ প্রোগ্রামে পাঠাতে পারবেন। এই বিভাগটি সম্পূর্ণ করা ঐচ্ছিক।
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুেলা সবসময়ে শিক্ষার্থীদের থেকে স্কোর পেতে আগ্রহী থাকে এমনকি আপনি
আবেদনের জন্য প্রস্তুত না হলেও।
আপনার শিক্ষার্থীর উত্তর পত্রের নির্দে শিকা পুস্তিকায় স্কোর রিপ�োর্টিং ক�োডের তালিকাটি খুঁজন
ু । আপনি
আপনার স্কোর পাঠাতে চান এমন স্কু ল বা স্কলারশিপ প্রোগ্রামের জন্য 4 সংখ্যাটি খুঁজতে এই তালিকাটি
ব্যবহার করুন। মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে প্রদেশ অনুসারে প্রথমে তালিকাবদ্ধ
আছে এবং তারপর নাম অনুসারে বর্ণনুক্রমিক ভাবে। মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশগুেলাতে প্রতিষ্ঠানগুেলা
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুেলার পরে আসে। এই ডকুমেন্টের চূ ড়ান্ত তালিকাটি বর্ণানুক্রমে প্রদেশ বা দেশ
অনুসারে তালিকাবদ্ধ স্কলারশিপ প্রোগ্রাম দেখায়।
আপনি স্কোর পাঠাতে চান এমন প্রতিটি স্থানে বাক্সগুেলাতে 4 টি সংখ্যা অনুলিপি করুন এবং সমতু ল
বাবলগুেলাতে পূরণ করুন (বড়-ব্লকের উত্তর পত্র ব্যবহার করলে আপনি যতটা সম্ভব পারেন স্পষ্ট ভাবে
সংখ্যাগুেলা লিখুন)। আপনার ক�োনও প্রশ্ন থেকে থাকলে আমাকে জানান।
আপনার শেষ হয়ে গেলে মুখ তু লে তাকান।

এর পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
শিক্ষার্থীর উত্তর পত্র নির্দে শিকা এবং আপনার উত্তর পত্রটি বন্ধ করুন। আপনি প্রবন্ধটি দেওয়ার জন্য
অপেক্ষা করলে আপনার উত্তর পত্রের সামনের অংশটি আপনার ডেস্কে উল্টো করে রাখা আছে তা নিশ্চিত
করুন। আপনি পরীক্ষা শেষ করলে আপনার উত্তর পত্রটি উপর দিকে করে রেখে দিন যাতে আমি এটি
আপনার কাছ থেকে সংগ্রহ করার সময় এটি পরীক্ষা করতে পারি।

4.3

উত্তর পত্র সংগ্রহ

যে শিক্ষার্থীদের ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেলে তাদের আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
মনে রাখবেন, আপনি অবশ্যই ক�োন�ো পরিস্থিতিতেই পরীক্ষা কক্ষটি থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন নেবেন না,
কাউকে দেবেন না বা ক�োন�ো উপায়ে, ইমেল, পাঠ্য বার্তা বা ইন্টারনেট সহ ক�োন�ো উপায়ে কার�ো সাথে
আেলাচনা করবেন না।
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শিক্ষার্থীদের নিজের জিনিস সংগ্রহ করার প্রয়�োজন হলে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এই পরীক্ষার প্রশাসনটি এখন শেষ। আপনি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকলে অনুগ্রহ করে আসুন
ও আপনার থেকে আমি আগে যে ব্যক্তিগত জিনিস নিয়েছি তা পুনরুদ্ধার করুন। একবার আপনার
সমস্ত জিনিসপত্র পেয়ে গেলে আপনি ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন
অন্যান্য কক্ষের শিক্ষার্থীরা এখন�ো পরীক্ষা দিচ্ছেন। আবারও অভিনন্দন জানাই ও আপনার অংশগ্রহণ
ও আপনার কঠ�োর পরিশ্রমের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

শিক্ষার্থীরা তাদের সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করে নিলে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এই পরীক্ষার প্রশাসনটি এখন শেষ। আপনার জিনিসপত্র সংগ্রহ করুন ও ধীরে ধীরে কক্ষ ছেড়ে যান।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন অন্যান্য কক্ষের শিক্ষার্থীরা এখন�ো পরীক্ষা দিচ্ছেন। আবারও অভিনন্দন
জানাই ও আপনার অংশগ্রহণ ও আপনার কঠ�োর পরিশ্রমের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

4.4

SAT নিবন্ধ
SAT প্রিদন্ধর জন্য প্রেত্ত সময়সীমা 50 লিলনি। আপবন নকাদনা অনুদমাবেত ি্যিথিার জন্য পরীক্া
করদল আপনার সময় ও বিরামগুদলা পৃর্ক হদত পাদর। অনুগ্রহ কদর আপনার পরদেদিক্দকর পড়া
নঘাষণাগুদলা মদনাদরাগ সহকাদর শুনুন

আপনার নিবন্ধ ব্যবহার করার সময় বিবৃতির একটি অনুবাদ (উত্তর পত্রে) এবং নিবন্ধের বইয়ের
নির্দেশিকাটি অনূদিত উচ্চারিত নির্দেশিকার পরে উপস্থিত হয়।
সকল শিক্ষার্থীকে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আমি এখন আপনাদের প্রত্যেককে একটি নিবন্ধের বই দেব। আমি আপনার নিবন্ধের বইটি খুলতে
না বলা অবধি তা খুলবেন না।

তারপরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনি যখন নিবন্ধের বই পাবেন তার পিছনে আপনার পদবি, নাম ও আপনার মধ্য নাম থেকে থাকলে
তার আদ্যক্ষর প্রিন্ট করুন। তারপর স্কু লের ক�োড সংখ্যা _______, বিদ্যালয়ের নাম ______________, এবং
কক্ষ সংখ্যা (অথবা নাম) _______ প্রিন্ট করুন।

এর পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এখন আপনার উত্তরপত্রের পৃষ্ঠা 6 খুলুন। আপনি ক�োন�ো বড় ব্লকের উত্তর পত্র ব্যবহার করলে পৃষ্ঠা
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ু । নিবন্ধ বইয়ের পিছনে নিবন্ধের ক�োড খুঁজে বের করুন। আপনার প্রবন্ধ বইয়ের পিছনে প্রবন্ধের
ক�োডটি ঠিক যেমন রয়েছে তেমন ভাবে আপনার উত্তরপত্রে থাকা ক্ষেত্রটিতে ক�োডটি অনুলিপি করুন
এবং সমতু ল বাবলে পর
ূ ণ করুন। সঠিক ভাবে ক্ষেত্রটি পর
ূ ণ করা না হলে আপনার নিবন্ধের ক�োন�ো নম্বর
পাওয়া যাবে না।
আপনার উত্তরের পত্রটি এই পৃষ্ঠায় খ�োলা রাখুন এবং একটু সময় নিয়ে আপনার নিবন্ধ ব্যবহার সংক্রান্ত
এই বক্তব্যটি পড়ুন; তারপর স্বিদ্ধান্ত নিন বাবল (বা বর্গক্ষেত্র) দিয়ে চিহ্নিত করবেন কিনা। আপনার পড়া
শেষ হয়ে গেলে অনুগ্রহ করে মুখ তু লে তাকান।

যখন সকল শিক্ষার্থীর কাছে নিবন্ধের বইটি আছে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আমরা একবার শুরু করলে আপনার কাছে SAT Essayর উত্তর দিতে 50 মিনিট সময় থাকবে। এখন
আপনি লাইন বিহীন পরিকল্পনার পৃষ্ঠায় ন�োট নিতে বা আপনার নিবন্ধের পরিকল্পনা নাও করতে পারেন
কারণ সেখানে ক�োন�ো কিছু লিখলে তার নম্বর দেয়া হবে না। আপনি প্রস্তুত হলে আপনাকে প্রথম
লাইনযুক্ত পৃষ্ঠায় যেখানে Begin Your Essay Here (এখানে আপনার নিবন্ধ শুরু করুন) লেখা আছে
সেখান থেকে আপনার নিবন্ধটি লিখতে শুরু করতে হবে। আপনাকে অবশ্যই উপযুক্ত উত্তর পত্রের পৃষ্ঠায়
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ও বেবনিত মাবজদনর
র্জিনে
মদধ্য আপনার বনিন্ধ বলখদত হদি। নিষ লাইনরুক্ত পৃষ্ায় “STOP” িদব্দর পদর বকছু
বলখদিন না কারণ এই বিন্র
দু পদর বকছু নলখার জন্য নম্বর নেয়া হদি না। অবতবরক্ত নকাদনা পৃষ্া ননয়ার
অনুমবত ননই। আপনাদক অিি্যই একবট 2 নম্বর নপনবসল ি্যিহার কদর আপনার বনিন্ধবট বলখদত হদি।
আপনার কাদছ 2 নম্বর নপনবসল না র্াকদল আপনার বনিন্ধবট োকা
ঁ র্াকদি। আপবন বনিন্ধবট োকা
ঁ
নরদখ বেদল আপবন বনিদন্ধর ন্ার িপূণ্য পাদিন।

তারপরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার নিবন্ধের বইয়ের কভারে নির্দে শিকা পড়ুন ও তারপর আপনার নিবন্ধের বইটি খুলুন ও কাজ শুরু
করুন। আপনার সময়ের শুরু এখন।
25 মিনিট অতিক্রান্ত হলে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 25 মিনিট সময় রয়েছে।
45 মিনিট পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
আপনার কাছে এই বিভাগে 5 মিনিট সময় রয়েছে।

ঠিক 50 মিনিট পরে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
কাজ করা থামান ও আপনার পেন্সিল নামিয়ে রাখুন। আপনার উত্তর পত্র ও নিবন্ধের বইটি বন্ধ করুন।
আপনার উত্তর পত্রটি আপনার নিবন্ধের বইয়ের পাশে রাখুন।

সকল শিক্ষার্থীকে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
অভিনন্দন—আপনি সবেমাত্র পরীক্ষাটি শেষ করেছেন! আমি পরীক্ষার বইটি সংগ্রহ ও গণনা করার
সময় অনুগ্রহ করে শান্ত হয়ে বসুন।

4.4.1 প্রবন্ধ বইয়ের নির্দে শিকা
বনম্নবলবখতবট হল আপনার বনিদন্ধর পুবতিকার সামদনর কভাদর র্াকা বনদেবদে িকার অনুিাে।
লনতি্য লশোসিূহ

অনুস্ারে

বনিন্ধবট আপবন কতটা কারকর
দে
ভাদি নকাদনা অনুদছেে পড়দত ও অনুধািন
করদত ও বনিন্ধবট বিদলেষণ কদর বলখদত পাদরন তা নেখাদনার একবট সুদরাগ নেয়।
আপনার বনিন্ধবটদত আপবন মদনাদরাগ সহকাদর অনুদছেেবট পদড়দছন, একবট
পেষ্ট ও নরৌবক্তক বিদলেষণ উপথিাপন কদরদছন ও সংবক্প্াকাদর আপনার ভাষা
ি্যিহার কদরদছন তা প্রেিদে ন করা উবেত।

•

আপনার বনিন্ধবট আপনার উত্তর পদত্র নেওয়া লাইদন বলখদত হদি; উত্তর পুবতিকার
প্্যাবনং পৃষ্া ছাড়া, আপবন নলখার জন্য আর নকাদনা কাগজ পাদিন না। আপবন
রবে প্রবতবট লাইদন নলদখন তাহদল আপনার কাদছ রদর্ষ্ট জায়গা র্াকদি, প্রিতি
মাবজদে ন এবড়দয় েলুন, এিং আপনার হাদতর নলখাদক একবট রবক্ত
ু সগিত আকাদর
রাখুন। মদন রাখদিন, আপনার হাদতর নলখার সাদর্ পবরবেত নয় এমন ি্যবক্তরা
আপনার হাদতর নলখা পড়দিন। আপবন রা বলখদছন তা রাদত নসগুদলা নসইসকল
পাঠদকর পড়ার নরাগ্য হয়, তা বনবচিত কদর নলখার িা বপ্রন্ট করার নেষ্টা করুন।
এই পুলতিোয় ক্িওয়া প্রম্পতির প্রল্লরিয়া লহতসতব আপনার োতি 50 লিলনি
সিয় আতি পলরতছেিলি পড়ার জনযে এবং এেলি লনবন্ধ ক্িখার জনযে।
এই পরীক্ার িইবট নকাদনা মদতই কক্ নর্দক ননওয়া হদি না। অননুদমাবেত
পুনরুৎপােন িা এই পরীক্ার িইদরর নকাদনা অংদির ি্যিহার বনবষদ্ধ।
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•

এই পুবতিকায় আপনার বনিন্ধ
বলখদিন না। আপনার উত্তর
পদত্রর লাইনগুদলাদত আপবন
রা বলখদছন নকিল তারই
পূ ্যায়ণ করা হদি।
মল
প্রসগি-িবজদে ত নকাদনা বনিদন্ধর
মল
পূ ্যায়ন করা হদি না

4.5	ষিক্ষার্থীদের ছাড়ার আগে
সমস্ত শিক্ষার্থীর পরীক্ষার সামগ্রী গণনা করা হলে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
মনে রাখবেন, আপনি অবশ্যই ক�োন�ো পরিস্থিতিতেই পরীক্ষা কক্ষটি থেকে পরীক্ষার প্রশ্ন নেবেন না,
কাউকে দেবেন না বা ক�োন�ো উপায়ে, ইমেল, পাঠ্য বার্তা বা ইন্টারনেট সহ ক�োন�ো উপায়ে কার�ো সাথে
আেলাচনা করবেন না।

যে শিক্ষার্থীরা SAT প্রবন্ধ শেষ করেছেন তাদের আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এটি ছাড়াও, আপনি নিবন্ধটি অনলাইনে উপলব্ধ না হওয়া অবধি আজকের নিবন্ধের প্রশ্ন নিয়ে
আেলাচনা অথবা শেয়ার করার অনুমতি নেই।

শিক্ষার্থীদের নিজের জিনিস সংগ্রহ করার প্রয়�োজন হলে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এই পরীক্ষার প্রশাসনটি এখন শেষ। আপনি বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকলে অনুগ্রহ করে আসুন
ও আপনার থেকে আমি আগে যে ব্যক্তিগত জিনিস নিয়েছি তা পুনরুদ্ধার করুন। একবার আপনার
সমস্ত জিনিসপত্র পেয়ে গেলে আপনি ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন
অন্যান্য কক্ষের শিক্ষার্থীরা এখন�ো পরীক্ষা দিচ্ছেন। আবারও অভিনন্দন জানাই ও আপনার অংশগ্রহণ
ও আপনার কঠ�োর পরিশ্রমের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

শিক্ষার্থীরা তাদের সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করে নিলে আপনার পর্যবেক্ষক বলবেন:
এই পরীক্ষার প্রশাসনটি এখন শেষ। আপনার জিনিসপত্র সংগ্রহ করুন ও ধীরে ধীরে কক্ষ ছেড়ে যান।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন অন্যান্য কক্ষের শিক্ষার্থীরা এখন�ো পরীক্ষা দিচ্ছেন। আবারও অভিনন্দন
জানাই ও আপনার অংশগ্রহণ ও আপনার কঠ�োর পরিশ্রমের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

33

