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িশ�াথ�েদর জনয েনাটস
•

নীেচ েদওয়া িনেদর ্িশকা অনুবাদি সুপারভাইজার আপনার পরী�ার বইেত থাকা িলিখত িনেদর ্িশকা সােথ েজাের পড়েব।
এই অনূিদত িনেদর ্িশক আপনার সুপারভাইজার যা পড়েছন তার �িতি শ� নাও িমলেত পাের; তেব �াসি�ক তথয একই
থােক। আপনার পযর্েব� যা পড়েছন তা িনেয় আপনার �� েথেক থাকেল অনু�হ কের আপনার হাত তু লুন।

•

আপিন পরী�ার স�ূণর সময়কালিটে আপনার েডে� এই ডকুেম� েরেখ িদেত পােরন তেব পরী�ার পের এি অবশয্
পযর্েব�কে েফরত িদেত হেব।

•

আপিন এই ডকুেম� খসড়া কাগজ িহসােব বয্বহা নাও করেত পােরন।

•

িবিভ� সমেয় আপনার পযর্েব� �েয়াজন মেতা েকােনা িবভােগ কত সময় বািক আেছ তা েঘাষণা করেব। আপিন েকােনা
অনুেমািদত বয্ব� বয্বহা কের পরী�া করেল এই েঘাষণাগেল এই অনূিদত ডকুেমে তািলকাব� সময় ও িব�ােমর সমেয়র
েথেক পৃথক হেত পাের। অনু�হ কের আপনার পযর্েব� �ারা েঘাষণাগেল মেনােযাগ সহকাের শনুন

•

আপিন অনুেমািদত বয্ব� সহ পরী�া করেল আপনার পযর্েব� আপনােক ইংরািজেত অিতির� িনেদর ্িশক িদেত পােরন।

•

িনিদর ্ তেথয আপনার মেনােযাগ আকষর্ করেত এই ডকুেম জুেড় আইকন বয্বহ হয়:
গর�পূ তথয
আপনার পযর্েব� �ারা উ�ািরত িনেদর ্িশকাসমূ
আপনার পরী�া বই এ িনেদর ্শনাসমূ খুঁেজ পাওয়া িগেয়েছ
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1

মানক SAT ি��

1.1

পরী�া শ হওয়ার আেগ

আপনার পযর্েব� িন�িলিখতি বলার মাধয্ে শ করেবন:
সু�ভাত। আপিন আজ SAT পরী�ায় বসেত চেলেছন। আপিন কেলজ ও েকিরয়ােরর জনয কতটা ��ত তা েদখােনার
সুেযাগ এিট
আিম আপনােক যা িনেদর ্ িদেয়িছ তা িনেয় েকােনা �� েথেক থাকেল অনু�হ কের তােদর িজ�াসা কর, এেত আপিন
আপনার েসরাি েদওয়া স�েকর িনি�ত হেত পারেবন। আপিন অনূিদত মুি�ত িনেদর ্িশক বয্বহা করেল আিম িনেদর ্িশক
েদওয়ার সােথ সােথ অনুসরণ করেত পুি�কাি খুলন
ু ।
এই কে� আিম েবােডর যা েপা� কেরিছ েসই পরী�াি েদেবন।

তারপের আপনার পযর্েব� বলেবন:
College Board-এর আপনার �মতাগি েদখােত আপনােদর �েতয্কে সমান সুেযাগ িদেত পিরকি�ত িবিধ রেয়েছ।
যিদ েকউ িন�িলিখত উপােয় অৈনিতক সুিবধা অজর্েন েচ�া কের তেব আমরা তােক খািরজ করব ও College Board
ন�র অৈবধ েঘাষণা করেব:
•

পরী�ায় েকােনা ধরেণর সুিবধা �দান বা �হণ

•

পরী�া শর আেগ পরী�ার বইি খুেল েদখা

•

ভু ল িবভােগর উত্ েদওয়া বা পরী�ার বই বা উত্ পে�র আেগর বা আগাম িবভাগ েদখা

•

কয্ালকুেল বয্বহাের অনুমিত েনই এমন িবভােগ কয্ালকুেল বয্বহা করা

•

সময় েশষ হেয় যাওয়ার পেরও উত্ িচি�ত করা

•

পরী�া চলাকালীন বা তারপের পরী�ার �� বা উত্তরগ েশয়ার করা

•

পরী�া বা িবরিত চলাকালীন েফান সহ েকােনা েকােনা অননুেমািদত সহায়ক বয্বহা করা

•

অনয কােরা হেয় পরী�া েদওয়ার �য়াস করা

আপনােক িন�িলিখত কারেণও খািরজ করা হেত পাের:
•

পরী�া চলাকালীন খাওয়া বা পান করা (যিদ না এি �া��য্িবধােন উপায় িহসােব অনুেমািদত থােক—
অনয্থা খাওয়া ও পান করা একমা� িবরামকােলই অনুেমািদত)

•

অনয্ান িশ�াথ�েদর েয েকােনা ধরেণর অসুিবধা সৃি� বা িচত্তিবে করার কারণ হওয়া

•

িবরিত চলাকালীন আপনার লকাের যাওয়া বা িবি�ং েছেড় যাওয়া

আপনার কােছ রাত 11:59 অবিধ সময় থাকেব ই�ানর টাইেম 4থর কােজর িদেন পরী�ার েশষ েথেক েকােনা পরী�ার িদেনর
অিভেযাগ দািখল করার জনয্ আপনার েকােনা আচরণ িনেয় উে�গ থাকেল অনু�হ কের পরী�ার পযর্েব�কে জানান, ইিন
কীভােব College Board-এর সােথ েযাগােযাগ করেবন তা বয্াখয করেব।আপনার েকােনা আচরণ িনেয় উে�গ থাকেল
অনু�হ কের পরী�ার পযর্েব�কে জানান, ইিন কীভােব College Board-এর সােথ েযাগােযাগ করেবন তা বয্াখয করেবন।
েকােনা �� রেয়েছ?

4

আপনার �ু ল িশ�াথ�েদর বয্ি�গ িজিনসপ� সং�হ কের থাকেল আপনার পযর্েব� এি বলেবন:
এই সমেয়র মেধয আপনার সম� েফান বা অনয েকােনা ৈবদুয্িত িডভাইস চালু করা উিচত। যিদ কােরাওর এখেনা
েকােনা ধরেণর ৈবদুয্িত িডভাইস েথেক থােক তেব অনু�হ কের েয েকােনা অয্ালাম ব� কর, এিট পাওয়ার অফ
কর ও আমােক িদন, পরী�া েশষ হেল এি আপনােক েফরত েদয়া হেব।

আপনার �ু ল িশ�াথ�র বয্ি�গ সাম�ী সং�হ না কের থাকেল আপনার পযর্েব� এগেল বলেবন:
এই মুহূেতর আপনার কােছ েকােনা েফান অথবা অনয েকােনা ৈবদুয্িত িডভাইস েথেক থাকেল আপনােক অবশয্ অয্ালাম
ব� করেত, এি স�ূণর্র পাওয়ার অফ করেত ও পরী�া েশষ না হওয়া অবিধ আপনার েডে�র নীেচ রাখেত হেব।
ব� হয় িন ও দূের রাখা হয়িন এমন েকােনা ৈবদুয্িত িডভাইস সং�হ করা হেত পাের ও এর সাম�ীগেল সবর্া�ী
অনুস�ােনর অংশ িহসােব পরী�া করা হেত পাের।

তারপের আপনার পযর্েব� বলেবন:
এখন আমরা পরী�াি শ করেত ��ত হেত চেলিছ।
•

আপনার েপনিসল ও �ীকৃ ত কয্ালকুেল ছাড়া সম� িকছু আপনার েড� েথেক সিরেয় েফলুন।

•

আপিন েকােনা বয্াকআ কয্ালকুেল ও অিতির� বয্াটাি এেন রাখেল েসগেল বার কের আপনার েডে�র
নীেচ ে�াের রাখুন।

•

েকােনা জেলর েবাতল বা �য্াক েথেক থাকেল তা আপনার েডে�র নীেচ রাখুন। সম� বয্া ও বয্াকপয্
ব� কর ও পরী�া েশষ না হওয়া অবিধ েসগি আপনার েডে�র নীেচ রাখুন।

যখন সম� িশ�াথ� ��ত হন তখন আপনার পিরদশর্ বলেত পােরন:
আিম একটু সময় িনেয় ঘুের েদখব ও আপিন অনুেমািদত কয্ালকুেল বয্বহা করেছন তা িনি�ত করব।

তারপের আপনার পযর্েব� বলেবন:
আপনার কয্ালকুেল েশয়ার অথবা িবিনময় করার অনুমিত েনই। এখনই আপনার েডে�র নীেচ আপনার
কয্ালকুেল রাখুন। পরবত� েকােনা িবভাগ না আসা অবিধ আপনার এিট �েয়াজন হেব না।

1.2

উত্তর িবতরেণর সময়

উত্ প� িবতরেণর পের আপনার পযর্েব� এি বলেবন:
পরী�ািটে আপনার উত্তরগ িচি�ত করেত আপনােক এই উত্ প�গেল বয্বহা করেত হেব। উত্তরপ দৃশয্মা
আপনার সিঠ আইিন নাম িনি�ত করেত অনু�হ কের পরী�া করন যিদ আপিন ভু ল উত্ প� েপেয় থােকন তাহেল
হাত তু লুন।

�েতয্ে আবশয্ ে��গি পূরণ করার পের আপনার পযর্েব� সরাসির “পরী�ার বইি িবতরেণর সময়”-এ চেল যােব। আপিন
অথবা অনয্ান িশ�াথ�েদর উত্ পে� আবশয্ ে��গি পূরণ করার �েয়াজন হেল আপনার পযর্েব� এি বলেবন:
এখন বা� 1-এ আপনার স�ূণর আইিন নাম পূরণ করন আপনার উত্ পে� েকােনা েলেবল থাকেল অনু�হ কের এি
আপনার সিঠ আইিন নাম েদখায় তা িনি�ত করন আপিন েকােনা �ি েদখেত েপেল হাত তু লুন, আিম আপনার
উত্ প�ি বদেল েদব।
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2 এবং 3 ন�র বে�র জনয আপনার পযর্েব� বলেবন:
বা� 2-এ খুঁজন
ু । আপিন এই �ু েল উপি�ত না হেল আপনার হাত তু লুন, আিম এেস আপনােক এই �ে�র উত্ িদেত
সাহাযয করব। �েতয্েক “হয্া” েলখা বাবলি পূরণ কর ও তারপর আপনার �ু েলর নাম, শহর ও �েদশি ি��
করন আপিন েদেশর লাইনি ফাঁকা রাখেত পােরন। আপনার েশষ হেয় েগেল উপের েদখুন।
বা� 3-এ আমােদর 6 অে�র �ু েলর েকাড __________ ি িলখুন ও সমতু ল বাবল পূরণ করন আপনার েশষ হেয় েগেল
উপের েদখুন।

আপিন েহাম�ু েল থাকেল আপনার পযর্েব� আপনােক “না, আিম েহাম�ু েল আিছ”-এর জনয বাবলি পূরণ করেত বলেবন ও বা�
3-এ “970000” �েবশ করােত বলেবন।আপনার িশ�া যিদ েহাম�ু েলর মাধয্ে হেয় থােক থাকেল আপনার পযর্েব� আপনােক
“না, আিম েহাম�ু েল আিছ”-এর জনয বাবলি পূরণ করেত বলেবন ও বা� 3-এ “970000” �েবশ করােত বলেবন।
4 ন�র বাে�র জনয আপনার পযর্েব� বলেবন:
বা� 4, “ঐি�ক েকাড”-এ িচ� েদেবন না।
5 ন�র বাে�র জনয আপনার পযর্েব� বলেবন:
আপনার জ� তািরেখ 3ি অংেশর সম� িকছু পূরণ করন েকােনা সংখয্ 10-এর েচেয় কম হেল 2 সংখয্া েয েকােনা
ে�� 0 িদেয় শ করেত হেব। আপিন যত সােল জে�েছন তার �থম 2 সংখয্া জনয বাবলি িনি�ত কের পূরণ
করন আপনার �� েথেক থাকেল হাত তু লুন।

বা� 6-10-এর জনয আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
2য় পৃ�া খুলন
ু ও 6 েথেক 9 অবিধ বাে� আপনার িঠকান পূরণ করন বা� 10ি ফাঁকা েছেড় িদন। আপনার �� েথেক
থাকেল হাত তু লুন। আপনার েশষ হেয় েগেল উপের েদখুন।
12 ন�র বাে�র জনয আপনার পযর্েব� বলেবন:
2য় পৃ�ায় (অথবা বড় হরেফর উত্ পে�র 5 ন�র পৃ�ায়) যান। 12 ন�র বাে� আপনার ে�েডর জনয বাবলি পূরণ
করন
15 ন�র বাে�র জনয আপনার পযর্েব� বলেবন:
3য় পৃ�ায় বা� 15 (অথবা বড় হরেফর উত্ পে�র পৃ�া 6) েদখুন। বা� 15-এ সিঠ বাবল িচি�ত করন
23 ন�র বাে�র জনয আপনার পযর্েব� বলেবন:
এখন সরাসির 23 ন�র বাে� যান। 23 ন�র বাে� "িশ�াথ�র ID ন�র" েলেবলযু� বাবলি পূরণ কর এবং তারপর
ি�� কর এবং বামিদেকর �থম কলাম েথেক শ কের আপনার িশ�াথ�র ID ন�র িলখুন। আপিন েলেবেলর উপেরর
বাম েকাণিটে আপনার িশ�াথ�র ID ন�র খুঁেজ পােবন। আপনার ID ন�ের অ�র েথেক থাকেল েসগি েছেড় যান ও
শধ অ� সংখয্ িলখুন। আপিন আপনার িশ�াথ�র ID ন�র না জানেল আপনার হাত তু লুন। আপনার েশষ হেয় েগেল
উপের েদখুন।
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1.3

পরী�ার বই িবতরেণর সময়

যখন সম� িশ�াথ� ��ত হন তখন আপনার পিরদশর্ বলেত পােরন:
আিম এখন আপনার পরী�ার বইগি িবতরণ করব। আিম আপনােক না বলা অবিধ এগেল খুলেবন না।

সামেনর কভােরর অনুবােদর জনয এই িবভােগর েশেষ “সামেনর কভােরর িনেদর ্িশক” েদখুন।
তারপের আপনার পযর্েব� বলেবন:
উত্ প� বা পরী�ার বই উভয়ই আিম েবােডর SAT-এর SAT বা �ব� সহ SAT-এর েয সং�রণগেল তািলকাব�
কেরিছ তা েদখেত পরী�া করন
আপিন পরী�ার বইি েপেল এি খুলন
ু ও িপছেনর কভারি পড়ুন। এেত সময়, উত্ িচি�ত করা ও ন�র েদওয়া স�ে�
গর�পূ তথয রেয়েছ।

তারপের আপনার পযর্েব� বলেবন:
আপনার পড়া েশষ হেয় েগেল অনু�হ কের উপের েদখুন।
আপিন সেবমা� যা পেড়েছন েস স�ে� িক েকােনা �� রেয়েছ?

সম� �ে�র উত্ েদওয়ার পের আপনার পযর্েব� বলেবন:
িন�িলিখত িনেদর ্িশক আপনার পরী�ার ন�েরর ে�ে� গর�পূণ আপিন যথাযথভােব আপনার িনেদর ্িশক অনুসরণ না
করেল আপিন ন�র নাও েপেত পােরন। মেনােযাগ সহকাের পড়ুন।
আপিন 2 ন�র েপি�ল বয্বহা করেছন ও উত্ পে� স�ূণর বাবলি গাঢ় ও স�ূণর্ভাে পূরণ কেরেছন তা িনি�ত করন
আপিন আপনার উত্ পিরবতর ্ করেল এি যতদূর স�ব মুেছ িদন। েকােনা ে� মাকর িচি�ত করা এড়ান ও খসড়া কােজর
জনয আপনার উত্ প� বয্বহা করা এড়ান।

আপিন েকােনা বড় �েকর উত্ প� বয্বহা করেল পৃ�া 8 আপনার পযর্েব� বলেবন:আপিন েকােনা বড় �েকর উত্ প�
বয্বহা করেল আপনার পযর্েব� বলেবন:
আপিন বড় �েকর উত্ প� বয্বহা করেল েকাথায় এবং কীভােব আপনার উত্তরগ িচি�ত করেবন েস স�ে� উত্
পে�র সামেন েদওয়া িনেদর ্িশকা পড়ুন। আপনােক বাবল পূরণ করার বদেল স�িকর ্ েখােপর �িতিটে “X” িচ� িদেত
হেব এবং আিম যা েঘাষণা কেরিছ তার েথেক পৃ�ার ন�রগি পৃথক হেব।

িপছেনর কভােরর অনুবােদর জনয এই িবভােগর েশেষ “িপছেনর কভােরর িনেদর ্িশক” েদখুন।
যখন সম� িশ�াথ� ��ত হন তখন আপনার পিরদশর্ বলেত পােরন:
আপনার পরী�ার বইেয়র িপছেন আপনার পদিব, নাম ও মধয নাম েথেক থাকেল তার আদয্� ি�� করন
তারপর এই �ু েলর েকাড ন�র, �ু েলর নাম, এবং এই কে�র ন�র (অথবা নাম) ি�� করন

7

ফমর েকাড ে��ি েথেক আপনার পযর্েব� বলেবন:
আপনার পরী�ার বইেয়র িপছেনর কভাের "44 ফেমর্ েকাড" েলেবলযু� বা�ি বার করন আপনার পরী�ায় িঠ
েযমন েদখােনা আেছ েতমন ভােব আপনার উত্ পে�র 44 ন�র বাে� অ�র ও ন�রি অনুিলিপ কর ও বাবল পূরণ
করন

পরী�া ID ে��িট জনয আপনার পযর্েব� বলেবন:
এখন “45-পরী�ার ID” েলেবলযু� বা�ি খুঁজন
ু । বা� 45-এ আপনার উত্ পে� ন�রি কিপ করন

পরী�া বইেয়র �িমক সংখয্া ে��িট জনয আপনার পযর্েব� বলেবন:
আপনার পরী�ার বইেয়র সামেনর কভারি েদখুন। “পরী�া বইেয়র �িমক সংখয্” েলেবলযু� পরী�ার বইেয়র
উপেরর ডান েকােণ ন�রি খুঁজন
ু ও আপনার উত্ পে� বা� 46-এ এি িলখুন। সমতু ল বাবলগি পূরণ করন

সকল িশ�াথ�েক আপনার পযর্েব� বলেবন:
ফেমর্ েকাড, পরী�ার ID ও পরী�ার বইেয়র �িমক ন�েরর ে��গি যথাযথভােব পূরণ করা আেছ তা িনি�ত
করেত এক মুহূতর সময় িনন। আপনার উত্ পে� আপনার সিঠ েকাড �েবশ করােনা গর�পূণ অনয্থা আপিন
ে�ার নাও েপেত পােরন।

পরী�া কে�র েকােডর জনয আপনার পযর্েব� এি বলেত পােরন:
আপনার উত্ পে� বা� 47-এ আিম আপনার জনয েয 3 সংখয্া পরী�া কে�র েকাড েপা� কেরিছ তা পূরণ করন
অথবা

পরী�া কে�র েকােডর জনয আপনার পযর্েব� এি বলেত পােরন:
আপনার উত্ পে� বা� 47ি ফাঁকা েছেড় িদন।

আপিন �েদশ অনুেমািদত বয্ব� বয্বহা কের পরী�া না করেল আপনার সুপারভাইজার এি বলেবন:
এখন এই গর�পূ তথয্ শনুন আপিন েছেড় যাওয়ার আেগ আপনার ন�র বািতল করেত চাইেল আমােক পরী�ার
ন�েরর ফমর বািতল করার অনুেরাধ করেত বলুন, এি আপিন ক� তয্া করার আেগ আপনােক অবশয্ েশষ করেত
হেব। পের আবার ন�র বািতল করেত আপনােক অবশয্ িলিখত আকাের রাি� 11:59-এর আেগ অবশয্ College
Boardেক িব�ািপত করেত হেব আজ েথেক কােজর 4থর কােজর িদেন ই�ানর সময়।
রাতারািত েমল বা ফয্াে আপনার �া�িরত বািতেলর অনুেরাধ পাঠান। আপিন একি ইেমল বাতর ্ পািঠে বা েফান কল
কের আপনার ন�র বািতল করেত পারেবন না।
আপিন আপনার ন�র বািতল করেল েসগি এখেনা �েদশ ও িডি�ে� পাঠােত হেব ও আপনার �ু েলর কােছ অয্াে�সেযাগ
হেব তেব এগি আপনার েবেছ েনওয়া কেলজ বা �লারিশপ সং�াগিলে পাঠােনা হেব না বা College Board-এর িরেপািটর
িসে�েম উপল� হেব না।
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সকল িশ�াথ�েক আপনার পযর্েব� বলেবন:
আপনার সময় েশষ হওয়ার আেগ আপিন েশষ করেল আপিন এই িবভােগ আপনার কাজ পরী�া করেত পােরন তেব অনয
েকােনা িবভােগ নাও েযেত পােরন। আপিন শ েথেক পরী�ার বইি বয্বহা করেত পােরন তেব আপিন আপনার
পরী�ার বইেত িচি�ত করেত অনুেমািদত না হেল উত্ পে� অবশয্ আপনােক আপনার উত্তরগ িচি�ত করেত
হেব। সময় েশষ হেয় যাওয়ার পের আপিন আপনার পরী�ার পু�কি েথেক আপনার উত্ প�িটে উত্ নাও �ানা�র
করেত বা ফাঁকা বাবল পূরণ নাও করেত পােরন।
পরী�াি চলাকালীন আপনার উত্ প� ও পরী�ার বইি আপনার েডে�র মােঝ েরেখ িদন।পরী�াি চলাকালীন আপনার
উত্ প� ও পরী�ার বইি আপনার েডে�র েক��েল েরেখ িদন। আপনার উত্ প� বা পরী�ার বইেয় েকােনা �ি খুঁেজ
েপেল েযমন েকােনা পৃ�া েনই বা যিদ আপিন অনুধাবন কেরন েয আপিন আপনার উত্ পে�র ভু ল িবভােগ উত্তরগ
িলখেছন তেব আপনার হাত তু লুন।
েশষ পযর্, উত্ প� ও পরী�ার বইগেল েকােনামেতই পরী�ার ক� েথেক সরােনা যােব না।
আপনার �গিত েদখেত আিম ঘরি ঘুের েদখব। আিম পরী�ার জনয অিফিশয়াল সময়ি েরেখ েদব।আিম পরী�ার জনয
অিফিশয়াল সময় বজায় রাখেবা েরেখ েদব। আপনার পরী�া চলাকালীন িবরিত থাকেল এই সময় আপিন �য্া েখেত বা
িব�ামক� বয্বহা করেত পারেবন।
মেন রাখেবন পরী�াি েশষ হওয়ার পের আিম েশষ না করা অবিধ েকউ ক� েছেড় েযেত পারেব না। পরী�ার প�িতগেল
স�ে� আপনার েকােনা �� েথেক থাকেল অনু�হ কের এখন তা িজ�াসা করন এই পরী�ার সময় িবভাগগেল চলাকালীন
আপিন ��গেলা উত্ িদেত স�ম হব না।
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1.3.1 সামেনর কভােরর িনেদর ্িশক
িন�িলিখতি হল আপনার পরী�ার বইিট সামেনর কভােরর অনুবাদ।

গর�পূ িরমাই�ারগেল
1.

পরী�ািট জনয একি ন�র 2 েপনিসল
আবশয্ক েকােনা যাি�ক েপনিসল বা েপন
বয্বহা করেবন না।

2.

কােরা সােথ েকােনা �� েশয়ার করা পরী�ার
িনরাপত্ ও ��তার নীিতর একি ল�ন ও
এর ফেল আপনার ে�ার বািতল হেত পাের।

এই পরী�ার বইি েকােনা মেতই ক� েথেক েনওয়া হেব না। অননুেমািদত পুনরৎপাদ বা এই পরী�ার বইেযর েকােনা অংেশর
বয্বহা িনিষ�।
© 2018 The College Board। College Board এবং acorn েলােগা হল College Board-এর িনবি�ত ে�ডমাকর ্
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1.3.2 িপছেন কভার িদকিনেদর ্শন
নীেচ আপনার পরী�ার বইেয়র িপছেনর কভােরর অনুবাদ েদওয়া আেছ৷ িনেদর ্ েদওয়া হেল আপনােক পরী�ার বই বা উত্
প�কিটে িলখেত হেব, অনুবােদর এই ডকুেম�িট নয়।
আপনার নাম (ি�� কর) _________________________________________________________________________
েশষ
�থম
মধয
�ু ল ___________________________________________________________________________________________
ন�র
�ু েলর নাম
কে�র ন�র

SAT
সাধারণ িনেদর্িশকাসমূ
− আপিন একসমেয় শধুমা একি িবভােগ কাজ করেত পােরন।
− আপিন সময় েশষ হওয়ার আেগ েকােনা িবভাগ েশষ করেল েসই
িবভােগ আপনার কাজি পরী�া করন অপিন অনয েকােনা
িবভাগ নাও খুলেত পােরন।

ে�ািরং
− �িতি সিঠ উত্তে জনয আপিন এক পেয়� পােবন।
− ভু ল উত্তে জনয আপনার ন�র কাটা যােব না; সুতরাং আপিন
েকােনা �ে�র উত্ স�েকর িনি�ত না হেলও আপনার �িতি
�ে�র উত্ েদওয়া উিচত৷

উত্তরগ িচি�ত করা
– যথাযথভােব িনি�ত কের আপনার উত্ প� িচি�ত করন

– আপনােক অবশয্ একি ন�র 2 েপি�ল বয্বহা করেত হেব।
– �িতি �ে�র জনয যত িনেয় একি উত্ িচি�ত করন
– স�ূণর বাবলি গাঢ় কের ও স�ূণর পিরমােণ পূরণ করা িনি�ত
করন
– আপনার উত্ প�িটে েকােনা ে� িচ� েদেবন না।
– মুছত হেল, স�ূণ্ভাে
র
মুছুন৷ অস�ূণর েমাছা উ�ী� উত্ িহসােব
ে�ার হেত পাের।
– শধুমা �ে�র ন�েরর সােথ সমতু ল উত্তে সািরি বয্বহা করন

গর�পূ

নীেচর েকাডগেল আপনার পরী�ার বইেয়র ে�ে�
অননয্ আপনার উত্ প� েথেক বা� 44 ও 45-এ
উত্তরগ কিপ কর ও িঠ েযমন েদখােনা আেছ
েতমন ভােব সমতু ল বৃত্তগ পূরণ করন

আপনার পরী�ার বইি বয্বহা করা
− আপিন শ েথেক পরী�ার বইি বয্বহা করেত পােরন তেব
আপিন আপনার পরী�ার বইেত েলখা েকােনা িকছু র জনয ে�িডট
পােবন না।
− সময় েশষ হেয় েগেল আপিন আপনার পরী�ার বইি েথেক উত্ পে�
উত্তরগ �ানা�র করেত বা বাবল নাও পূরণ পূরণ করেত
পােরন।সময় েশষ হেয় েগেল আপিন আপনার পরী�ার বইি েথেক উত্
পে� উত্তরগ �ানা�র করেত বা বাবল পূরণ করেত পারেবন না।
− আপিন এই পুি�কাি েথেক পৃ�াগেল বা েকােনা পৃ�ার অংশ ভাঁজ
করেত বা অপসারণ নাও করেত পােরন অথবা পরী�ার ক�
েথেক বই বা উত্ প�ি নাও িনেত পােরন।
এই পাঠয্ি জনয অনুে�দগেলাে থাকা ধারণাগেল যার কেয়কি �তয্ািশ বা �কািশত উপাদান েথেক সংগৃহীত তা আবিশয্ ভােব
College Board-এর মতামতেক উপ�াপন কের না।

সুপারভাইজার আপনােক এই বইি খুলেত না বলা অবিধ এি খুলেবন না।
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1.4

িবভাগ 1: পঠেনর পরী�া
িবভাগ 1-এর মানক সময় হল 65 িম িনট , সােথ িবভাগ েশেষ 10 িম িনেটর িবরামকাল রেয়েছ। আপিন েকােনা অনুেমািদত
বয্ব�া জনয পরী�া করেল আপনার সময় ও িবরামগেল পৃথক হেত পাের। অনু�হ কের আপনার পযর্েব� �ারা েঘাষণাগেল
মেনােযাগ সহকাের শনু।

পরী�ার বইেয়র িনেদর ্িশকা েকােনা অনুবাদ অনূিদত উ�ািরত িনেদর ্িশকাি পের উপি�ত হেব।
যখন সম� িশ�াথ� ��ত হন তখন আপনার পিরদশর্ বলেত পােরন:
আমরা একবার শ করেল আপনার কােছ পঠেনর পুি�কার িবভাগ 1-এর উত্ িদেত 65 িমিনট সময় লাগেব। এই
িবভাগি েশষ হেয় েগেল আমরা একি সংি�� িবরিত েনব। অনু�হ কের আপনার েডে�র নীেচ আপনার কয্ালকুেল
রাখুন; আপনার এই িবভােগর জনয এিট �েয়াজন হেব না।
আপিন 2 ন�র েপি�ল বয্বহা করেছন ও স�ূণর বাবলি গাঢ় ও স�ূণর্ভাে পূরণ কেরেছন তা িনি�ত করন আপিন
আপনার উত্ পিরবতর ্ করেল এি যতদূর স�ব মুেছ িদন। আপিন সময় েশষ হওয়ার আেগ উত্ েদয়া েশষ করেল আপিন
এই িবভােগ আপনার কাজি পরী�া করেত পােরন তেব আপিন অনয েকােনা িবভােগ নাও িফরেত পােরন।
মেন রাখেবন আপিন সিঠ উত্তে জনয পেয়� পােবন তেব ভু ল উত্তরগে জনয পেয়� কাটা যােব না। এর অথর আপনােক
�িতি �ে�র জনয সিঠ উত্ েদয়ার েচ�া করা উিচত, এমনিক আপিন সিঠ উত্ স�েকর িনি�ত না হেলও েদয়া উিচত।
অনু�হ কের আপনার উত্ পে� িবভাগ 1 খুঁজন
ু । ন�রযু� �ানগেলাে আপনার উত্তরগ িনি�ত কের িচি�ত কর যা
িবভাগ 1-এর ন�রযু� �ে�র উত্তে সমতু ল। এখন অনু�হ কের আপনার পরী�ার বইেয় িবভাগ 1 খুলন
ু , িনেদর ্িশক পড়ুন
ও কাজ শ করন আপনার সমেয়র শ এখন। শেভ�া
30 িমিনট পের আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
আপনার কােছ এই িবভােগ 35 িমিনট সময় রেয়েছ।
60 িমিনট পের আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
আপনার কােছ এই িবভােগ 5 িমিনট সময় রেয়েছ।

িঠ 65 িমিনট পের আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
কাজ করা থামান ও আপনার েপি�ল নািমেয় রাখুন। আপনার উত্ প�ি ব� কর ও আপনার পরী�ার বইেয়র
সামেনর িভতের এি রাখুন। আপনার পরী�ার বইি ব� কর ও আপনার েডে� এি েরেখ িদন। আমরা এখন 10
িমিনেটর জনয একি িবরিত েনব।
আপিন েকােনা �য্া আনেক আপিন এি শধুমা িনধর্াির �ােন েখেত পারেবন।আপিন েকােনা �য্া এেন থাকেল আপিন এি
শধুমা িনধর্াির �ােন েখেত পারেবন। িনধর্াির �ান, হলওেয় বা িব�াম ক� ছাড়া অনয েকাথাও যােবন না। হলওেয়েত কথা
বলেবন না বা কােরা সােথ পরী�ার �� িনেয় আেলাচনা করেবন না। অনয ক�গিলে অনয্ানয্ে কথা িবেবচনা করন
আপিন িঠ 10 িমিনেট আবার পরী�াি শ করেবন।
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আপনার �ু ল আপনার বয্ি�গ িজিনসপ� সং�হ না করেল আপনার পযর্েব� বলেবন:
আপিন পরী�ার সময় িবরিত অথবা অনয েকােনা িবরিত চলাকালীন েফান বা অনয েকােনা ৈবদুয্িত িডভাইস বয্বহা নাও
করেত পােরন। েয েকােনা েফান বা অনয্ান িডভাইস অবশয্ ব� রাখেত হেব ও আপনার েডে�র নীেচ এি রাখেত হেব।

1.4.1 িবরিত চলাকালীন

িবরিত েশেষ আপনার পযর্েব� তা বলেব:
অনু�হ কের আপনার আসন �হণ করন

1.4.2 িবভাগ 1 পরী�ার বইেয়র িনেদর ্িশক
িন�িলিখতি আপনার পরী�ার বইেয়র িবভাগ 1-এর শর থাকা িনেদর ্িশকা অনুবাদ।
65 িমিনট, 52ি �� (মানক সময়)
এই িবভােগর ��গেলা উত্ িদেত আপনার উত্ পে�র িবভাগ 1ি খুলুন।
িনেদর্িশকাসমূ
েবশ কেয়কি �ে�র েশেষ অনুে�দ বা কেয়কি অনুে�দ রেয়েছ। �িতি অনুে�দ বা অনুে�দগেল পড়ার পের, �িতি �ে� উত্তে
উত্ত বা অনুে�দি বা অনুে�দগিলে এবং েকান সমতু ল েরখিচ� (েযমন একি েটিবল বা �াফ) উপর িভিত কের �িতি �ে�র েসরা
উত্ িদন।

1.4.3 শংসাপে�র িববৃিত

যখন সম� িশ�াথ� ��ত হন তখন আপনার পিরদশর্ বলেত পােরন:
আপিন আপনার উত্ প� জমা িদেল আপিন �ীকার করেছন েয আপিন েকােনা পিরি�িতেতই পরী�ার ক�ি েথেক
পরী�ার েকােনা �� িনেয় যােবন না, কাউেক েদেবন না বা েকােনা উপােয়ই যােত ইেমল, পাঠয বাতর ্ বা ই�ারেনট রেয়েছ
তেব এেতই সীমাব� নয় কােরা সােথ আেলাচনা করেত পারেবন না।আপিন যখন আপনার উত্ প� জমা িদে�ন তখন
আপিন �ীকার করেছন েয আপিন েকােনা পিরি�িতেতই পরী�ার ক� েথেক পরী�ার েকােনা �� িনেয় যােবন না, কাউেক
েদেবন না বা েকােনা উপােয়ই কােরা সােথ তা িনেয় আেলাচনা করেবন না যার অ�ভুর ্ ইেমল, পাঠয বাতর ্ বা ই�ারেনট িক�
এেতই সীমাব� নয়। এই শতর ্গ SAT �ু ল িদেনর িশ�াথ�র সহািয়কােত ও অনলাইেন sat.org-এ েদওয়া আেছ।
আপনার উত্ প� বার কর তেব আপনার পরী�ার বইি ব� কের েরেখ িদন। আপনার উত্ পে�র িপছনি উ�ান ও 48 ন�র
বাে� শংসাপে�র িববৃিত েদখুন। নীেচ িবিধগেলা অনুে�দ পঠেনর পের আপনার সাধারণ হােতর েলখার ৈশলীেত �িতেবদনি
অনুিলিপ কর—ি�� বা বাঁকােনাও চলেব। তারপর আপিন েকােনা অিফিশয়াল ডকুেমে েযমন �া�র কেরন েতমন ভােব
আপনার পুেরা নাম �া�র করন আপনার �া�েরর পের আজেকর তািরখি িলখুন। আপনার েশষ হেয় েগেল উপের েদখুন।

নীেচ আপনার উত্ পে�র 48 ন�র বাে� শংসাপে�র িববৃিতর একি অনুবাদ েদয়া হল। িববৃিতি ইংরািজেত কিপ কর,
এখােন েদয়া অনুবাদি নয়।
আজ আিম আমার কেলেজ আমার পদে�েপ একি পদে�প িনি�।আজ আিম আমার কেলেজর উে�েশয আমার �থম
পদে�পি িনি�। আিম িনি�ত করিছ েয আিম উত্ পে� তািলকাব� বয্ি ও পরী�ার িনেদর ্িশকা বিণর্ িনরাপত্ ও
��তার নীিতগেল অনুসরণ করেত স�ত।
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1.5

িবভাগ 2: েলখা ও ভাষার পরী�া
িবভাগ 2-এর মানক সময় হল 35 িম িনট। আপিন েকােনা অনুেমািদত বয্ব�া জনয পরী�া করেল আপনার সময় ও িবরামগেল
পৃথক হেত পাের। অনু�হ কের আপনার পযর্েব� �ারা েঘাষণাগেল মেনােযাগ সহকাের শনুন
পরী�ার বইেয়র িনেদর ্িশকা েকােনা অনুবাদ অনূিদত উ�ািরত িনেদর ্িশকাি পের উপি�ত হেব।

যখন সম� িশ�াথ� ��ত হন তখন আপনার পিরদশর্ বলেত পােরন:
আমরা একবার শ করেল আপনার কােছ েলখা ও ভাষার পরী�ায় 2য় িবভােগ 35 িমিনট সময় লাগেব। আপনার
সময় েশষ হওয়ার আেগ আপিন েশষ করেল আপিন এই িবভােগ আপনার কাজ পরী�া করেত পােরন তেব অনয েকােনা
িবভােগ নাও েযেত পােরন। অনু�হ কের আপনার েডে�র নীেচ আপনার কয্ালকুেল রাখুন; আপনার এই িবভােগর
জনয এিট �েয়াজন হেব না।
আপনার উত্ প� ও পরী�ার ��ি সমান ভােব আপনার েডে� রাখুন।
এখন আপনার উত্ পে�র 2য় িবভাগি খুঁজন
ু । ন�রযু� �ানগেলাে আপনার উত্তরগ িনি�ত কের িচি�ত কর যা
িবভাগ 2-এর ন�রযু� �ে�র উত্তে সমতু ল। িবভাগ 2-এ আপনার পরী�ার বইি খুলন
ু , িনেদর ্িশক পড়ুন ও আপনার কাজ
শ করন আপনার সমেয়র শ এখন।
15 িমিনট পের আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
আপনার কােছ এই িবভােগ 20 িমিনট সময় রেয়েছ।
30 িমিনট পের আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
আপনার কােছ এই িবভােগ 5 িমিনট সময় রেয়েছ।

িঠ 35 িমিনট পের আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
কাজ করা থামান ও আপনার েপি�ল নািমেয় রাখুন।
আপনার পরী�ার বইেয়র েযখােন আপিন কাজ করা থািমেয়িছেলন েসখােন আপনার উত্ প�ি রাখুন। আপনার পরী�ার
বইি বয্বহা করা।
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1.5.1 িবভাগ 2 পরী�ার বইেয়র িনেদর ্িশক
িন�িলিখতি আপনার পরী�ার বইেয়র িবভাগ 2-এর শর থাকা িনেদর ্িশকা অনুবাদ।
35 িমিনট, 44ি �� (মানক সময়)
এই িবভােগর ��গেলা উত্ িদেত আপনার উত্ পে�র িবভাগ 2ি খুলুন।
িনেদর্িশকাসমূ
নীেচর �েতয্ক অনুে�েদ েবশ কেয়কি �� রেয়েছ। কেয়কি �ে�র জনয আপনােক ধারণাগেলা �কােশর উত্ িদেত অনুে�দি
কীভােব সংেশািধত হেত পাের তা িবেবচনা করেবন। অনয্ান �ে�র জনয অনুে�দি বােকয্ কাঠােমা, বয্বহা বা যিতিচে�র
�িটগে সংেশাধন করেত কীভােব স�ািদত হেত পাের তা িবেবচনা করেবন। একি অনুে�দ বা �ে�র আপিন পিরমাজর্ন ও
স�াদনা স�েকর িস�া� �হণ করার সােথ সােথ যা িবেবচনা করেবন তার সােথ থাকা এক বা একািধক েরখিচ� (েযমন সারণী বা
েরখিচ�) সমি�ত হেত পাের।
িকছু �� েকােনা অনুে�েদর িন�েরখাি�ত অংেশ আপনােক িনেদর ্িশ করেত পাের। অনয্ান �� আপনােক েকােনা অনুে�েদর েকােনা
অংেশ িনেদর ্িশ করেব বা আপনােক সামি�ক ভােব অনুে�দি স�েকর িবেবচনা করেত বলেব।
�িতি অনুে�দ পড়ার পের সবর্ািধ কাযর্করভাে অনুে�েদর িলখেনর গণমােন উ�িত কের বা িলিখত ইংরািজর মানেকর
কনেভনশন অনুসরণ কের এমন ভােব �িতি �ে�র উত্ েবেছ িনন। অেনক �ে� একি "পিরবতর ্ করেবন না" িবক� অ�ভুর ্
থােক। অনুে�েদর স�িকর ্ অংশি েযমন আেছ েতমন েরেখ েদয়া েসরা পছ� হেল েসই িবক�ি েবেছ িনন।

1.6

িবভাগ 3: গিণেতর পরী�া – েকােনা কয্ালকুেল েনই
িবভাগ 3-এর মানক সময় হল 25 িম িনট , সােথ িবভাগ েশেষ 5 িম িনেটর িবরামকাল রেয়েছ। আপিন েকােনা অনুেমািদত
বয্ব�া জনয পরী�া করেল আপনার সময় ও িবরামগেল পৃথক হেত পাের। অনু�হ কের আপনার পযর্েব� �ারা েঘাষণাগেল
মেনােযাগ সহকাের শনুন
পরী�ার বইেয়র িনেদর ্িশকা েকােনা অনুবাদ অনূিদত উ�ািরত িনেদর ্িশকাি পের উপি�ত হেব।

যখন সম� িশ�াথ� ��ত হন তখন আপনার পিরদশর্ বলেত পােরন:
আমরা একবার শ করেল কয্ালকুেল ছাড়াই গিণত পরী�ায় আপনার 3য় িবভােগ কাজ করার জনয 25 িমিনট সময়
থাকেব। এই িবভাগি েশষ হেয় েগেল আমরা একি সংি�� িবরিত পাব।
যিদও এি একি গিণত িবভাগ, আপিন পরী�ার এই অংেশ েকােনা কয্ালকুেল বয্বহা করেত পারেবন না ও আপনার
কােছ অনুেমািদত 4ি ফাংশেনর কয্ালকুেল বয্বহাের সুেযাগ না থাকেল আপনােক অবশয্ আপনার কয্ালকুেলট
আপনার েডে�র নীেচ েরেখ িদেত হেব।
"িশ�াথ�েদর ৈতির করা উত্তরগ" ��গেলাে কীভােব আপনার উত্ ি�ড করেত হেব েস স�েকর িনেদর ্িশক আপনার
পরী�ার বইেয় আেছ। এই িশ�াথ�র ৈতির উত্তরগ তু লনায় সংি�� হেত পাের তেব 4িট েচেয় েবিশ অ�েরর হেব না।
ন�রযু� �ানগেলাে আপনার উত্তরগ িনি�ত কের িচি�ত কর যা িবভাগ 3-এর ন�রযু� �ে�র উত্তে সমতু ল।
আপিন সময় েশষ হওয়ার আেগ উত্ েদয়া েশষ করেল আপিন এই িবভােগ আপনার কাজি পরী�া করেত পােরন তেব
আপিন অনয েকােনা িবভােগ নাও িফরেত পােরন।
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অনু�হ কের আপনার পরী�ার বইি খুলন
ু ও আপনার উত্ প� বার করন আপনার উত্ প� ও পরী�ার ��ি সমান
ভােব আপনার েডে� রাখুন। আপনার উত্ পে�র 3থ িবভাগি খুঁজন
ু । এখন আপনার পরী�ার বইেয়র 3থর িবভাগ খুলন
ু ,
িনেদর ্িশক পড়ুন ও কাজ শ করন আপনার সমেয়র শ এখন।
10 িমিনট পের আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
আপনার কােছ এই িবভােগ 15 িমিনট সময় রেয়েছ।
20 িমিনট পের আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
আপনার কােছ এই িবভােগ 5 িমিনট সময় রেয়েছ।

িঠ 25 িমিনট পের আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
কাজ করা থামান ও আপনার েপি�ল নািমেয় রাখুন।
আপিন আপনার পরী�ার বইেয় েযখােন কাজ করা থািমেয়িছেলন আপনার উত্ পে�র েসই পৃ�াি রাখুন। আপনার
পরী�ার বইি ব� কর ও আপনার েডে� এি েরেখ িদন। আমরা এখন 5 িমিনেটর জনয একি িবরিত েনব। আপিন
েকােনা �য্া আনেক আপিন এি শধুমা িনধর্াির �ােন েখেত পারেবন।আপিন েকােনা �য্া এেন থাকেল আপিন এি
শধুমা িনধর্াির �ােন েখেত পারেবন। আেগর মতই িনধর্াির এলাকার বাইের হলওেয় বা িব�ামকে�র বাইের অনয
েকাথাও যােবন না। হলওেয়েত কথা বলেবন না বা কােরা সােথ পরী�ার �� িনেয় আেলাচনা করেবন না। আপিন িঠ 5
িমিনেট আবার পরী�াি শ করেবন।

1.6.1 িবরিত চলাকালীন

িবরিত েশেষ আপনার পযর্েব� তা বলেব:
অনু�হ কের আপনার আসন �হণ করন
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1.6.2 িবভাগ 3 পরী�ার বইেয়র িনেদর ্িশক
িন�িলিখতি আপনার পরী�ার বইেয়র িবভাগ 3-এর শর থাকা িনেদর ্িশকা অনুবাদ।
25 িমিনট, 20ি �� (মানক সময়)
এই িবভােগর ��গেলা উত্ িদেত আপনার উত্ পে�র িবভাগ 3ি খুলুন।
িনেদর্িশকাসমূ
1-15 ন�েরর �ে�র জনয �িতি সমসয্া সমাধান কর, েয পছ� েদয়া হেয়েছ েসি েথেক সেবর্াত উত্ েবেছ িনন এবং আপনার
উত্ পে� সমতু ল বৃত্ পূরণ করন 16-20 ন�েরর �ে�র জনয সমসয্া সমাধান কর ও উত্ প�িটে ি�েড আপনার উত্
িলখুন। কীভােব ি�েড আপনার উত্ িলখেত হেব েস স�েকর অনু�হ কের �� 16-এর সামেন িনেদর ্িশক েদখুন। আপিন শ েথেক কাজ
করার জনয আপনার পরী�ার পুি�কািটে েয েকােনা উপল� �ান বয্বহা করেত পােরন।
েনাটসমূহ
1.

কয্ালকুেলটে বয্বহা অনুেমািদত নয়।

2.
3.
4.
5.

অনয্থা সূিচত না থাকেল সম� পিরবতর ্নী ও �কাশ িরেয়ল ন�েরর �িতিনিধ� কের।
পরী�ািটে সরবরাহ করা িফগারগেল অনয্থা সূিচত না থাকেল িরেয়ল ন�েরর �িতিনিধ� কের।
অনয্থা সূিচত না থাকেল সম� িফগার সমতেল থােক।
অনয্থা সূিচত না থাকেল েকােনা �দত ফাংশেনর f েডােমন হল সম� িরেয়ল ন�র x এর েসট যার জনয f(x) হল একি িরেয়ল
ন�র।

েরফাের�

েকােনা বৃেত্ বয্ােস িডি� হল 360।
েকােনা বৃেত্ চােপর েরিডয়ােনর সংখয্ হল 2π।
একি ি�ভু েজর েকাণগেলা সমি� 180।
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িনেদর্িশকাসমূ
16–20 ন�র �ে�র জনয সমসয্াি সমাধান কর ও নীেচ েযমনি বিণর্ আেছ েতমন ভােব ি�েড উত্ পে� আপনার
উত্ িলখুন।
1. যিদও �েয়াজন েনই তবুও িনভুর ্লভাে বৃত্তগ পূরণ করেত
আপনােক সাহাযয করেত কলামগেলা শীেষর বা�গেলাে
আপনার উত্ িলখেত পরামশর েদয়া হে�। যিদ সিঠ ভােব
বৃত্তগ পূরণ হয় তেবই আপিন ে�িডট পােবন।
2. �িতি কলােম একিট েবিশ বৃত িচি�ত করেবন না।
3. েকােনা �ে�র ঋণাত্ উত্ েনই।
4. িকছু �ে�র একিট েবিশ সিঠ উত্ থাকেত পাের। এ ে�ে�
শধুমা একি উত্ ি�ড করন
5. এর মেতা

িমি�ত ন�র অবশয্ 3.5 বা 7/2 িহসােব ি�ড

হেত হেব। (ি�েড
এ বয্াখয করা হেব

�েবশ করােনা হেল এি

,

নয়।)

6. দশিমক উত্: আপিন ি�ড যতটা �ান স�ু লান করেত পাের
তার েচেয় আেরা েবিশ সংখয্ সহ েকােনা দশিমক উত্ েপেল
এি হয় েগালাকার বা িছ� হেত পাের তেব এি অবশয্ স�ূণর
ি�ডেক পূরণ করেত হেব।
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1.7

িবভাগ 4: গিণেতর পরী�া – কয্ালকুেল
িবভাগ 4-এর মানক সময় হল 55 িম িনট। আপিন েকােনা অনুেমািদত বয্ব�া জনয পরী�া করেল আপনার সময় ও িবরামগেল
পৃথক হেত পাের। অনু�হ কের আপনার পযর্েব� �ারা েঘাষণাগেল মেনােযাগ সহকাের শনু।
পরী�ার বইেয়র িনেদর ্িশকা েকােনা অনুবাদ অনূিদত উ�ািরত িনেদর ্িশকাি পের উপি�ত হেব।

যখন সম� িশ�াথ� ��ত হন তখন আপনার পিরদশর্ বলেত পােরন:
আমরা একবার শ করেল আপনার কােছ কয্ালকুেল বয্বহা কের গিণত পরী�ায় িবভাগ 4-এর উত্ েদয়ার জনয
55 িমিনট থাকেব।
আপিন এই িবভােগর জনয একি কয্ালকুেল বয্বহা করেত পােরন। অনু�হ কের আপনার কয্ালকুেল বার কর ও
আপনার েডে�র েকে� এি রাখুন।
েকােনা কয্ালকুেল বয্বহা করার সময় এই িনেদর ্িশক অনুসরণ কর:
•

এিটে আপনার েডে� রাখুন বা ধের থাকু যােত অনয িশ�াথ�রা আপনার কাজি না েদখেত পাের।

•

আপনার কয্ালকুেল েশয়ার করেবন না বা েদয়া েনয়া করেবন না।

•

আপিন েকােনা বয্াকআ কয্ালকুেল ও বয্াটাি এেন রাখেল েসগেল আপনার েডে�র ে�াের রাখুন।

•

আপনার কয্ালকুেল �িটপূণ উপােয় কাজ কের এবং আপনার বয্াটাি ও বয্াকআ কয্ালকুেল েথেক
থাকেল আপনার হাত তু লুন। আপনার পিরবতর ্ক �ীকৃ ত িকনা তা আিম েদখব। আপনার েকােনা বয্াকআ
না থাকেল পরী�া চািলেয় যান। েকােনা কয্ালকুেল ছাড়াও সম� গিণেতর �ে�র উত্ েদয়া যােব।

"িশ�াথ�েদর ৈতির করা উত্তরগ" ��গেলাে কীভােব আপনার উত্ ি�ড করেত হেব েস স�েকর িনেদর ্িশক আপনার
পরী�ার বইেয় আেছ। এই িশ�াথ�র ৈতির উত্তরগ তু লনায় সংি�� হেত পাের তেব 4িট েচেয় েবিশ অ�েরর হেব না।
ন�রযু� �ানগেলাে আপনার উত্তরগ িনি�ত কের িচি�ত কর যা িবভাগ 4-এর ন�রযু� �ে�র উত্তে সমতু ল।
আপনার সময় েশষ হওয়ার আেগ আপিন েশষ করেল আপিন এই িবভােগ আপনার কাজ পরী�া করেত পােরন তেব অনয
েকােনা িবভােগ নাও েযেত পােরন।
অনু�হ কের আপনার পরী�ার বইি খুলন
ু ও আপনার উত্ প� বার করন আপনার উত্ প� ও পরী�ার ��ি সমান
ভােব আপনার েডে� রাখুন। আপনার উত্ পে�র 4থ িবভাগি খুঁজন
ু । এখন আপনার পরী�ার বইেয়র 4থর িবভাগ খুলন
ু ,
িনেদর ্িশক পড়ুন ও কাজ শ করন আপনার সমেয়র শ এখন।
25 িমিনট পের আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
আপনার কােছ এই িবভােগ 30 িমিনট সময় রেয়েছ।
50 িমিনট পের আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
আপনার কােছ এই িবভােগ 5 িমিনট সময় রেয়েছ।
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িঠ 55 িমিনট পের আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
কাজ করা থামান ও আপনার েপি�ল নািমেয় রাখুন। আপনার পরী�ার বই ও উত্ প�ি ব� করন আপনার
পরী�ার বইেয়র পােশ আপনার উত্ প�ি রাখুন।

1.7.1 িবভাগ 4 পরী�ার বইেয়র িনেদর ্িশক
িন�িলিখতি আপনার পরী�ার বইেয়র িবভাগ 4-এর শর থাকা িনেদর ্িশকা অনুবাদ।
55 িমিনট, 38ি �� (মানক সময়)
এই িবভােগর ��গেলা উত্ িদেত আপনার উত্ পে�র িবভাগ 4ি খুলুন।
িনেদর্িশকাসমূ
িনেদর্িশকাসমূ
1-30 ন�েরর �ে�র জনয �িতি সমসয্া সমাধান কর, েয পছ� েদয়া হেয়েছ েসি েথেক সেবর্াত উত্ েবেছ িনন এবং আপনার
উত্ পে� সমতু ল বৃত্ পূরণ করন 31-38 ন�েরর �ে�র জনয সমসয্া সমাধান কর ও উত্ প�িটে ি�েড আপনার উত্
িলখুন। কীভােব ি�েড আপনার উত্ িলখেত হেব েস স�েকর অনু�হ কের �� 22-এর সামেন িনেদর ্িশক েদখুন। আপিন শ েথেক কাজ
করার জনয আপনার পরী�ার পুি�কািটে েয েকােনা উপল� �ান বয্বহা করেত পােরন।
েনাটসমূহ
েনাটসমূহ
1.

কয্ালকুেল বয্বহাের অনুমিত রেয়েছ।

2.
3.
4.
5.

অনয্থা সূিচত না থাকেল সম� পিরবতর ্নী ও �কাশ িরেয়ল ন�েরর �িতিনিধ� কের।
পরী�ািটে সরবরাহ করা িফগারগেল অনয্থা সূিচত না থাকেল িরেয়ল ন�েরর �িতিনিধ� কের।
অনয্থা সূিচত না থাকেল সম� িফগার সমতেল থােক।
অনয্থা সূিচত না থাকেল েকােনা �দত ফাংশেনর f েডােমন হল সম� িরেয়ল ন�র x এর েসট যার জনয f(x) হল একি িরেয়ল
ন�র।

েরফাের�

েকােনা বৃেত্ বয্ােস িডি� হল 360।
েকােনা বৃেত্ চােপর েরিডয়ােনর সংখয্ হল 2π।
একি ি�ভু েজর েকাণগেলা সমি� 180।
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িনেদর্িশকাসমূ
31-38 ন�র �ে�র জনয সমসয্াি সমাধান কর ও আপনার
উত্ নীেচ েযমনি বিণর্ আেছ েতমন ভােব উত্ পে� িলখুন।
1. যিদও �েয়াজন েনই তবুও িনভুর ্লভাে বৃত্তগ পূরণ করেত
আপনােক সাহাযয করেত কলামগেলা শীেষর বা�গেলাে
আপনার উত্ িলখেত পরামশর েদয়া হে�। যিদ সিঠ ভােব
বৃত্তগ পূরণ হয় তেবই আপিন ে�িডট পােবন।
2. �িতি কলােম একিট েবিশ বৃত িচি�ত করেবন না।
3. েকােনা �ে�র ঋণাত্ উত্ েনই।
4. িকছু �ে�র একিট েবিশ সিঠ উত্ থাকেত পাের। এ ে�ে�
শধুমা একি উত্ ি�ড করন
5. এর মেতা

িমি�ত ন�র অবশয্ 3.5 বা 7/2 িহসােব ি�ড

হেত হেব। (ি�েড
বয্াখয করা হেব

�েবশ করােনা হেল এি

,এ

নয়।)

6. দশিমক উত্: আপিন ি�ড যতটা �ান স�ু লান করেত পাের
তার েচেয় আেরা েবিশ সংখয্ সহ েকােনা দশিমক উত্ েপেল
এি হয় েগালাকার বা িছ� হেত পাের তেব এি অবশয্ স�ূণর
ি�ডেক পূরণ করেত হেব।
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1.7.2 িবরিত চলাকালীন

আপিন িনব� বয্তী SAT-এ অংশ িনেল আপনার সুপারভাইজার সরাসির “পরী�ার পের” যােব।
আপিন িনব� সহ SAT-এ অংশ িনেল আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
আপনার েডে�র নীেচ আপনার কয্ালকুেল রাখুন। আমরা এখন 2 িমিনেটর জনয িবরিত েনব। আপিন ক� েছেড়
নাও েযেত বা পরী�ার �� িনেয় আেলাচনা নাও করেত পােরন।

িবরিত েশেষ আপনার পযর্েব� তা বলেব:
অনু�হ কের আপনার আসন �হণ করন আিম এখন আপনার পরী�ার বইগি সং�হ করব। আপনার এখন পরী�ার
িনবে�র িবভােগর জনয আপনার উত্ প�ি রাখেত হেব। আিম পরী�ার বইি সং�হ ও গণনা করার সময় অনু�হ
কের শা� হেয় বসুন।

1.8

িবভাগ 5: SAT িনব�
িবভাগ 5-এর মানক সময় হল 50 িম িনট। আপিন েকােনা অনুেমািদত বয্ব�া জনয পরী�া করেল আপনার সময় ও িবরামগেল
পৃথক হেত পাের। অনু�হ কের আপনার পযর্েব� �ারা েঘাষণাগেল মেনােযাগ সহকাের শনু।
আপনার িনব� বয্বহা করার সময় িববৃিতর একি অনুবাদ (উত্ পে�) এবং িনবে�র বইেয়র িনেদর ্িশকা অনূিদত উ�ািরত
িনেদর ্িশকা পের উপি�ত হয়।

িনব� সহ SAT-এ অংশ�হণকারী িশ�াথ�রা আপনার পযর্েব� বলেবন:
6 ন�র পৃ�ার িবভাগ 5-এর শর আপনার উত্ প�ি খুলন
ু (অথবা বড় হরেফর উত্ পে� 34 ন�র পৃ�া)।
আপনার িনবে�র বয্বহা স�ে� িববৃিতি একটু সময় িনেয় পড়ুন তারপর বাবলি িচি�ত করেত হেব িকনা তা
িনধর্ার কর (অথবা বগর্ে�)।আপনার িনবে�র বয্বহা স�ে� িববৃিতি একটু সময় িনেয় পড়ুন তারপর বাবলি
(অথবা বগর্ে��) িচি�ত করেত হেব িকনা তা িনধর্ার করন আপনার েশষ হেয় েগেল অনু�হ কের উপের েদখুন।
আিম এখন আপনােদর �েতয্কে একি িনবে�র বই েদব। আিম আপনার িনবে�র বইি খুলেত না বলা অবিধ তা খুলেবন না।

সম� িশ�াথ�র একি িনবে�র বই েপেল আপনার পিরদশর্ এি বলেবন:
আপনার িনবে�র বইেয়র িপছেন আপনার পদিব, নাম ও আপনার মধয নাম েথেক থাকেল তার আদয্� িলখুন। তারপর এই �ু েলর
েকাড ন�র, _____________ �ু েলর নাম _______________________________ ও এই কে�র ন�র (বা নাম) ি�� করন
আমরা একবার শ করেল আপনার কােছ SAT িনবে� িবভাগ 5-এর উত্ িদেত 50 িমিনট সময় লাগেব। এখন আপিন
লাইন িবহীন পিরক�নার পৃ�ায় েনাট িনেত বা আপনার িনবে�র পিরক�না নাও করেত পােরন কারণ েসখােন েকােনা িকছু
িলখেল তার ন�র েদয়া হেব না। আপিন ��ত হেল আপনােক �থম লাইনযু� পৃ�ায় েযখােন “এখােন আপনার িনব� শ
কর” েলখা আপনার িনব�ি িলখেত শ করেত হেব। আপনােক অবশয্ উপযু� উত্ পে�র পৃ�ায় ও িচি�ত মািজর্েন
মেধয আপনার িনব� িলখেত হেব। েশষ লাইনযু� পৃ�ায় “STOP”“থামুন” শে�র পের িকছু িলখেবন না কারণ এই িব�ুর পের
িকছু েলখার জনয ন�র েদয়া হেব না। অিতির� েকােনা পৃ�া েনয়ার অনুমিত েনই। আপনােক অবশয্ একি 2 ন�র
েপনিসল বয্বহা কের আপনার িনব�ি িলখেত হেব। আপনার কােছ 2 ন�র েপনিসল না থাকেল আপনার িনব�ি ফাঁকা
থাকেব। আপিন িনব�ি ফাঁকা েরেখ িদেল আপিন িনবে�র ে�ার 0 পােবন।
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সম� �ে�র উত্ েদওয়ার পের আপনার পযর্েব� বলেবন:
আপনার িনবে�র বইেয়র কভাের িনেদর ্িশক পড়ুন ও তারপর আপনার িনবে�র বইি খুলন
ু ও কাজ শ করন
আপনার সমেয়র শ এখন।
25 িমিনট পের আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
আপনার কােছ এই িবভােগ 25 িমিনট সময় রেয়েছ।
45 িমিনট পের আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
আপনার কােছ এই িবভােগ 5 িমিনট সময় রেয়েছ।

িঠ 50 িমিনট পের আপনার সুপারভাইজার বলেবন:
কাজ করা থামান ও আপনার েপি�ল নািমেয় রাখুন। আপনার উত্ প� ও িনবে�র বইি ব� করন আপনার উত্
প�ি আপনার িনবে�র বইেয়র পােশ রাখুন।

1.8.1 উত্ পে�র িববৃিত
আপনার উত্ পে�র পিরক�নার পৃ�ায় আপনার িনবে�র বয্বহা স�ে� িন�িলিখতি িববৃিতর অনুবাদ।
আিম অনুধাবন কির েয আমার িনব�ি (আমার নাম ছাড়াই) College Board-এর উপাদােন পুনরৎপািদ হেত পাের।
আিম এই িড�াকৃ িতি িচি�ত করেল আমার ন�র িনব�ন ও আমার েলখার দ�াতার মূলয্ায়েন বাইের অনয েকােনা উে�েশয
আমার িনব�ি পুনরৎপাদেন জনয আমার অনুমিত �তয্াহা করেত পাির। এই িড�াকৃ িতি িচি�ত করার ফেল আমার
ন�ের েকােনা �ভাব পড়েব না বা এি আমার িনব�ি আিম েয কেলেজ আমার SAT ে�ার পািঠেয়ি তােত উপল� করা
েথেক �িতেরাধ করেব না।

1.8.2 িবভাগ 5 িনবে�র বইেয়র িনেদর ্িশক
িন�িলিখতি হল আপনার িনবে�র পুি�কার সামেনর কভাের থাকা িনেদর ্িশকা অনুবাদ।
িনব�ি আপিন কতটা কাযর্ক ভােব েকােনা অনুে�দ পড়েত ও অনুধাবন করেত ও িনব�ি িবে�ষণ কের িলখেত পােরন
তা েদখােনার একি সুেযাগ েদয়। আপনার িনব�িটে আপিন মেনােযাগ সহকাের অনুে�দি পেড়েছন, একি �� ও
েযৗি�ক িবে�ষণ উপ�াপন কেরেছন ও সংি��াকাের আপনার ভাষা বয্বহা কেরেছন তা �দশর্ করা উিচত।
আপনার কােছ অনুে�দি পড়া ও এই পুি�কার িভতের েদয়া িনেদর্িশকা উত্ত একি িনব� িলখেত 50
িমিনট সময় রেয়েছ।

2

পরী�ার পের

সকল িশ�াথ�েক আপনার পযর্েব� বলেবন:
অিভন�ন—আপিন সেবমা� পরী�াি েশষ কেরেছন! আিম আপনার পরী�ার েমিটিরয়া সং�হ করার আেগ আপনার
উত্ প�ি উ�ান ও আপিন 44 ন�র বাে� েদয়া ফমর েকাডি পূরণ কেরেছন তা পরী�া করন এই ফেমর্ েকাডি
আপনার পরী�ার ন�েরর জনয আবিশয্ক আপনার বা�ি পূরণ করেত সহায়্তা �েয়াজন হেল অনু�হ কের হাত তু লুন।
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তারপের আপনার পযর্েব� বলেবন:
আিম এখন আপনার পরী�ার েমিটিরয়া সং�হ করব। আিম েশষ না করা অবিধ শা� হেয় বসুন।

2.1

উত্ প� সং�েহর সময়উত্ প� স�ূণর করার সময়

আপিন আপনার উত্ পে� বয্ি�গ তথয স�ূণর কের থাকেল আপনার পযর্েব� আপনার উত্ প� সং�হ করেব ও সরাসির
“িশ�াথ�র সমা� হওয়ার আেগ” িবভাগিটে যােব।

আপিন আপনার উত্ পে� বয্ি�গ তথয স�ূণর না কের থাকেল আপনার পযর্েব� অনয্ান িশ�াথ�েদর েশষ হওয়ার সময়
আপনােক শা� হেয় বেস থাকেত বলেত পােরন।
��ত হেল আপনার পযর্েব� বলেবন:
SAT �ু ল েডর অংশ িহসােব আপনার কােছ এখন আপনার িনেজর ও আপনার কেলজ পিরক�না স�ে� িকছু �ে�র উত্
েদয়ার ও আপনার ন�রি পাঠােনার জনয 4ি অবিধ �ান ও ে�া�াম িনবর্াচ করার সুেযাগ থাকেব।
11 ন�র বাে�র জনয আপনার পযর্েব� বলেবন:
11 ন�র বা� আপনার মািকর ্ যু�রাে�র েমাবাইল ন�র জানেত চাইেব। শধুমা মািকর ্ যু�রাে�র েমাবাইল ন�র
অনুেমািদত। আপনার ন�র সরবরাহ করার মাধয্ে আপিন গেবষণা সমী�ায় অংশ িনেত ও কেলজ পিরক�না পিরেষবা
স�েকর িবনামূেলয তথয েপেত SAT স�ে� College Board-এর েথেক পাঠয বাতর ্ েপেত স�ত হন। মানক পাঠয বাতর ্া
হার �েযাজয হয়। আপিন েয েকােনা সময় েছেড় েযেত পােরন। College Board অনয্ান েকােনা সং�ার সােথ আপনার
েফান ন�র েশয়ার করেব না।
আপিন এই িবিধগেলাে স�ত হেল আপনার েফান ন�রি িলখুন। আপনার সমা� হেল অনু�হ কের উপের েদখুন।
13 ন�র বাে�র জনয আপনার পযর্েব� বলেবন:
3 ন�র পৃ�া খূলন
ু । একবার আপনার ন�র সহ College Board েথেক তথয অনলাইেন উপল� হেল আপিন ইেমেলর
মাধয্ে েপেত চাইেল আপনার ইেমল িঠকানা িলখুন ও 13 ন�র বাে� সমতু ল বাবলগেল পূরণ করন এি আপনার
িনেজর ইেমল িঠকান না েপের� বা অিভভাবেকর িঠকান তা উপেরর বাে� সূিচত করন আপিন িনেজর ইেমল
িঠকান িদেয থাকেল (েপের� বা অিভভাবেকর নয়) ও এই েসশেনর েশেষ িশ�াথ� অনুস�ােনর পিরেষবার সুেযাগ িনেত
চাইেল আপিন আপনার ইেমল িঠকানা পাঠােনা কেলজগেল েথেক তথয েপেত পােরন। আিম কেয়ক িমিনেটর মেধয
িশ�াথ� অনুস�ান পিরেষবা স�েকর আপনােক বলব। আপনার সমা� হেল অনু�হ কের উপের েদখুন।
14 ন�র বাে�র জনয আপনার পযর্েব� বলেবন:
14 ন�র বাে� আপিন েয মােস হাই �ু ল েথেক �য্াজুেয় হওয়ার �তয্াশ করেছন েস মােসর বাবলি পূরণ করন
তারপর বা�গেলাে আপনার �য্াজুেয়শেন বছেরর জনয 2ি সংখয্ ি�� কর ও সমতু ল বাবলি পূরণ করন

আপনার পযর্েব� আপনােক আপনার উত্ পে� অবিশ� বয্ি�গ তেথয্ উত্ িদেত িশ�াথ�র উত্ পে�র িনেদর ্িশক বয্বহা করেত
বলেব। �েতয্ে েশষ করেল আপনার পযর্েব� আপনার উত্ প� সং�হ করেব ও "িশ�াথ�র েশষ হওয়ার আেগ" চািলেয় যােব।
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2.2

িশ�াথ�েদর পরী�া পবর েশষ করার আেগ

সম� িশ�াথ�র পরী�ার উপাদান গণনা করা হেল আপনার পযর্েব� বলেবন:
মেন রাখেবন, আপিন অবশয্ েকােনা পিরি�িতেতই পরী�া ক�ি েথেক পরী�ার �� েনেবন না, কাউেক েদেবন না বা
েকােনা উপােয়, ইেমল, পাঠয বাতর ্ বা ই�ারেনট সহ েকােনা উপােয় কােরা সােথ আেলাচনা করেবন না।

আপিন িনব� সহ SAT কে� থাকেল আপনার পযর্েব� বলেবন:
এি ছাড়াও, আপিন িনব�ি অনলাইেন উপল� না হওয়া অবিধ আজেকর িনবে�র �� িনেয় আেলাচনা অথবা েশয়ার
করার অনুমিত েনই।

আপনার �ু ল িশ�াথ�েদর িনজ� িজিনস সং�হ কের থাকেল আপনার পযর্েব� বলেবন:
এই পরী�ার �শাসনি এখন েশষ। আপিন েবিরেয় যাওয়ার জনয ��ত থাকেল অনু�হ কের আসুন ও আপনার েথেক
আিম আেগ েয বয্ি�গ িজিনস িনেয়িছ তা পুনর�া করন একবার আপনার সম� িজিনসপ� েপেয় েগেল আপিন
ধীের ধীের ক� তয্া করেত পােরন। অনু�হ কের মেন রাখেবন অনয্ান কে�র িশ�াথ�রা এখেনা পরী�া িদে�ন।
আবারও অিভন�ন জানাই ও আপনার অংশ�হণ ও আপনার কেঠার পির�েমর জনয আপনােক ধনয্বাদ
অথবা

আপনার �ু ল িশ�াথ�র বয্ি�গ সাম�ী সং�হ না কের থাকেল আপনার পযর্েব� এগেল বলেবন:
এই পরী�ার �শাসনি এখন েশষ। আপনার িজিনসপ� সং�হ কর ও ধীের ধীের ক� েছেড় যান। অনু�হ কের মেন
রাখেবন অনয্ান কে�র িশ�াথ�রা এখেনা পরী�া িদে�ন। আবারও অিভন�ন জানাই ও আপনার অংশ�হণ ও
আপনার কেঠার পির�েমর জনয আপনােক ধনয্বাদ
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