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শিক্ষার্থীদের প্রশি বক্তব্য
আপিাি পিীক্ষা পুর্তিকায় থাকা রলরিত রির দ্ে রশি রিম্নরলরিত অিুবার্ি একটি অিুবা্ পপ্রারি পিারি পরে 
পশািারবি। আপিাি পপ্রারি যিি ইংরিরি রির দ্ে শগুরল পিারি পিারি পেরবি তিি তাি সারথ রির দ্ে শগুরল অিুসিণ 
করুি। যর্ আপিাি পপ্রারি যা পরে পশািারনি পসটি রিরয় আপিাি পকারিা প্রশ্ন থারক তাহরল অিুগ্রহ করি হাত 
তুলুি।

▪ আপিাি পপ্রারি যা পরে পশািারবি তাি সারথ এই অিুবা্ কিা রির দ্ে শাবলী হুবহু িাও রিলরতও পারি, তরব আসল 
তথ্য একই থারক।

▪ আপিাি পিীক্ষাি পরির্থিরতি পক্ষর্রে প্ররযাি্য িয় এিি রকছু রির দ্ে শ আপিাি পপ্রারি হয়রতা বা্ র্রয় পযরত 
পারিি।

▪ আপরি পুরিা পিীক্ষা চলাকালীি সিরয় এই িরথটি পের্কে িািরত পারিি তরব পিীক্ষা হরয় পেরল অবশ্যই এটি 
পপ্রারিরক পেিত প্রবি।

▪ আপরি স্ক্র্যাচ পপপারিি িি্য এই িরথটি ব্যবহাি কিরত পািরবি িা।
▪ রবরিন্ন সিরয় আপিাি পপ্রারি সংর্লিষ্ট রবিারেি িি্য অবরশষ্ট সিয় ও সারথ সারথ যথাযথ রবিরতি সিয় পঘাণণা 
কিরবি। যর্ আপরি পকারিা অিুরিার্ত বরন্দাবর্তি পিীক্ষা প্ি, তাহরল অিুবা্ কিা িরথরত থাকা সিয় ও 
রবিরতি পথরক এই পঘাণণাগুরলি পাথদেক্য থাকরত পারি। অিুগ্রহ করি আপিাি পপ্রারি পয পঘাণণাগুরল কিরছি তা 
িরিারযাে র্রয় শুিুি।

▪ যর্ আপরি পকারিা অিুরিার্ত পিীক্ষা পকন্দ্র পথরক পিীক্ষা প্ি, তাহরল আপিার্ি পপ্রারি ইংরিিীরত পকারিা 
অরতরিক্ত রির দ্ে শ র্রত পারিি।

▪ রির্দিষ্ট তরথ্যি প্ররত আপিাি িরিারযাে আকণদেণ কিাি িি্য এই িরথ িরুে রকছু প্রতীক বা আইকিগুরল ব্যবহাি 
কিা হরয়রছ:

গুরুত্বপূণদে তথ্য

আপিাি পিীক্ষা পুর্তিকায় প্ওয়া রির দ্ে শ

সি্তি পসেযুক্ত পেক্সে আপিাি পপ্রারি দ্বািা করথত রির দ্ে শ সিাবিাহ করি
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1 পরীক্ষার শেদের শ্ক্রিপ্ট
1.1 পরীক্ষা শুরুর আদে

আপনার পপ্রারর যা বলে শুরু করলবন:

PSAT 10 প্রশাসরি স্বােতি। আপিািা ইরতিরধ্যই হাই ্ুকেরল কী কী রশরিরছি এই পিীক্ষাটিরত তািই উপি 
পিাি প্ওয়া হরব।এটি SAT-এি িি্য অিুশীলি কিাি িি্য, আপিার্ি পকাথায় উন্নরত কিা ্িকাি তা 
প্িাি িি্য এবং ্কেলািরশপ পপ্রাগ্রারিি পযাে্য হওয়াি িি্য সুরযােও প্রব। আপরি যর্ িুর্রিত র্করির দ্ে শগুরল 
ব্যবহাি করি থারকি তরব আরি পযিি রির দ্ে শিা র্ই পতিরি অিুসিণ কিরত পসগুরল ব্যবহাি করুি।

আিিা পিীক্ষাটি শুরু কিাি আরে, আরি আপিার্িরক রকছু রির দ্ে শ পরে পশািারবা। অিুগ্রহ করি িি র্রয় 
শুিুি এবং আপিাি পকারিা প্রশ্ন থাকরল হাত তুলুি। িরি িািরবি, আিাি িূরিকা হল আপিাি ্ক্ষতা ও 
জ্ঞারিি পসিা প্র্শদেি কিা রিরশ্চত কিা।

আিরকি পিীক্ষাি িি্য আপিার্ি উত্তিপ্রে রচর্ণিত কিরত আপিািা শুধ ু2িং পপিরসল ব্যবহাি কিরত 
পারিি। যার্ত্রিক পপিরসল অিুরিার্ত িয়। যর্ আপিার্ি কারিাি কারছ 2 িং পপিরসল িা থারক তাহরল হাত 
তুলুি, আরি আপিার্িরক প্রবা।

তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

College Board PSAT 10 শতদে াবলীরত সি্তি রশক্ষাথ্থীর্ি ি্যায্য এবং সিাি পিীক্ষাি অরিজ্ঞতা আরছ 
রকিা তা রিরশ্চত কিাি িি্য রবরধ ও িীরতগুরল অন্তিুদেক্ত কিা হরয়রছ। যর্ পকউ অি্যর্িরক রবিক্ত করি বা 
অি্যায় সুরবধা রিরত চায় তাহরল আরি তার্িরক ঘি পথরক চরল পযরত বলব এবং তার্ি প্কোি বারতল করি 
প্ওয়া হরব। তার্িরক িরবণ্যরত College Board-এি পিীক্ষায় বসা পথরকও আেকারিা হরব।

আপনালের পপ্রারর এগুলে বোর মাধ্যলম ভুে আচরলের উোহরলের তালেকা পেলবন:

অি্যায় সুরবধা পিওয়াি রকছু উ্াহিণ এিারি প্ওয়া হল:
▪ পিীক্ষায় পকারিা িকি সাহায্য কিা বা পিয়া
▪ সিয় শুরু হওয়াি আরেই পিীক্ষাি পুর্তিকাটি প্রি পিওয়া
▪ আিিা বতদে িারি পয রবিারে বা পিীক্ষায় িরয়রছ পসটি ছাো অি্য রবিাে বা পিীক্ষা প্িা
▪ সিয় পশণ হরয় পেরছ বলাি পরিও উত্তি পলিা বা উত্তি পাল্টারিা
▪ পিীক্ষাি হল পথরক পিীক্ষাি রিরিসপ্রে সরিরয় পেলাি পচষ্টা
▪ পিীক্ষাি সিয় বা রবিরতি সিয় একটি পোি বা পকারিা অিিুরিার্ত পিীক্ষাি সহায়তা থাকা
▪ একটি উত্তি কী থাকা বা পিীক্ষাি সিয় বা পরি কািও সারথ উত্তি িাে কিা
▪ পিীক্ষা চলাকালীি লকারিি কারছ যাওয়া বা িবি পথরক পবরিরয় যাওয়া
▪ অি্য কারিাি হরয় পিীক্ষায় বসা
▪ অিুিরত িা রিরয়ই পিীক্ষা চলাকালীি পকারিা রকছু িাওয়া বা পাি কিা
▪ রবঘ্ন সৃষ্টি কিা
▪ পিীক্ষা পদ্ধরত অিুসিণ কিরত ব্যথদে হওয়া

এই িীরতগুরল আি আপিাি পিীক্ষাি অরিজ্ঞতারক সুষু্ঠ ও ি্যায়সঙ্গত কিরত সাহায্য করি, যারত আপরিও 
পকারিা রবঘ্ন ছাোই আপিাি পিীক্ষায় িরিারযাে র্রত পারিি।
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(A) যলে আপনার সু্কে ব্যল্তিগত লিলনস সংগ্রহ কলর, তাহলে আপনালের পপ্রারর বেলবন:

এতক্ষণ সিরয়ি িরধ্য আপিার্ি সব পোি ও অি্য পকারিা বব্্ুযরতি রেিাইস বন্ধ করি প্ওয়া উরচত। যর্ 
কারিাি কারছ স্মােদে ওয়াচ বা রেেরিস ট্র্যাকািসহ পকারিা ধিরিি বব্্ুযরতি রেিাইস থারক, তাহরল অিুগ্রহ করি 
সব অ্যালািদে বন্ধ করি, সু্যইচ অে করি এিি পসটি আিারক র্রয় র্ি। পিীক্ষাি পি এটি আপিারক পেিত 
প্ওয়া হরব।

(B) আপনার সু্কে যলে ব্যল্তিগত লিলনস সংগ্রহ না কলর তাহলে আপনার পপ্রারর বেলবন:

এই সিরয়, যর্ আপিাি কারছ পকারিা পোি বা স্মােদে ওয়াচ বা রেেরিস ট্র্যাকািসহ অি্য বব্্ুযরতি রেিাইস 
পাওয়া যায় তাহরল আপরি অবশ্যই পসগুরলি অ্যালািদে বন্ধ করি পসগুরল বন্ধ করি ব্যাে বা ব্যাকপ্যারক িরি 
পিীক্ষা পশণ িা হওয়া অবরধ ঘরিি পকারণ পিরি প্রবি। যর্ আপিার্ি পোি িািাি িি্য পকারিা ব্যারেি 
্িকাি হয়, তাহরল হাত তুলুি, আরি আপিার্িরক পসটি প্ব।

আপলন পপ্রারর এটি বোর মাধ্যলম লনল্চিত করলবন পয পকানও ববে্ুযলতন লিভাইস ব্যবহার করার 
অনুমলত পনই:

এিি পকারিা বব্্ুযরতি রেিাইস যা বন্ধ কিা হয়রি বা ্রূি সরিরয় িািা হয়রি তা সংগ্রহ করি অিুসন্ধারিি অঙ্গ 
রহসারব তারত থাকা রবণয়গুরল পিীক্ষা কিা হরব। যর্ আপিাি কারছ পকারিা রেিাইস প্িা যায় বা আপিাি 
কারছ থাকা রেিাইস অরহতুক রবিরক্ত বা পোলরযাে সৃষ্টি করি, তাহরল আিারক রকন্তু আপিারক পিীক্ষা পথরক 
বারতল কিরত হরব। এই সিয় পথরক, আরি এিি পকারিা রশক্ষাথ্থীরক বরহষৃ্কত কিরবা যাি কারছ আরি পোি, 
স্মােদে ওয়াচ, বা অি্য পকারিা বব্্ুযরতি রেিাইস প্িরবা।

তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

এতক্ষণ পযদেন্ত বলা রির দ্ে শগুরল িি র্রয় পশািাি িি্য ধি্যবা্। এিি আিিা পিীক্ষা শুরুি প্রস্তুরত রিরত 
যারন।
▪ আপিাি পে্কে পথরক আপিাি 2 িম্বি পপর্সিল, গ্রহণরযাে্য ক্যালকুরলেি এবং ব্যাকআপ ক্যালকুরলেি বার্ 
সি্তি রকছু সরিরয় পেলুি। আপরি যর্ িুর্রিত পিীক্ষাি র্করির দ্ে শ বা পকািও শব্দ-পথরক শব্দ অরিধাি 
ব্যবহাি কিরছি তরব এই আইরেিগুরলরকও আপিাি পের্কে িািুি। 

▪ যর্ আপিািা অরতরিক্ত ক্যালকুরলেি, অরতরিক্ত ব্যাোরি, পািীয় বা েুরকোরক িাবাি আরিি তাহরল পসগুরল 
আপিার্ি পের্কেি রিরচি পিরেরত িারিরয় িািুি।

▪ যর্ আপিার্ি পের্কে এিিও পকারিা ব্যাে বা ব্যাকপ্যাক থারক, তাহরল পসগুরল বন্ধ করি পিীক্ষা পশণ িা 
হওয়া অবরধ ঘরিি পকারণ পিরি র্ি।

সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

আপরি চািপারশ প্রি পিওয়া পযদেন্ত এবং আপিািা সকরল গ্রহণরযাে্য ক্যালকুরলেি ব্যবহাি কিরছি রকিা 
পসই রবণরয় রিরশ্চত হওয়া পযদেন্ত আপিাি শান্ত হরয় বসুি।

1.1.1 শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র শবিরণ
উত্তরপত্র লবতরলের পলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

এই হল উত্তিপ্রে যারত আপিািা আপিার্ি পিীক্ষাি উত্তিগুরল রচর্ণিত কিরবি। আপরি যর্ একটি বে িু্রিরণি 
উত্তিপ্রে ব্যবহাি করি থারকি তরব ্ য়া করি আপিাি উত্তিগুরল কীিারব রচর্নিত কিরবি পস সম্পরকদে  আপিাি 
উত্তি পর্রেকাি 1 পৃষ্ঠাি র্করির দ্ে শগুরল পডু়ি। আপিাি পৃষ্ঠা সংি্যা আিাি পঘাণণাি পথরক রিন্ন সংি্যা হরব, 
রকন্তু রেল্ড সংি্যাগুরল আরি প্ররত্যকরক পয রেল্ড সংি্যা বলরছ তাি সারথ রিলরব। আপিািা বুদু্ব্গুরল িিাে 
কিাি পরিবরতদে  পচকরকাগুরলরত X র্রয় রচর্নিত কিরবি। পকারিা সিয় সাহায্য লােরল হাত তুলুি।

সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

প্ররত্যরকি কারছ একটি পলরবল এবং/বা িুর্রিত ও পোরলি িরধ্য থাকা তথ্যসহ একটি উত্তিপ্রে থাকা উরচত। 
অিুগ্রহ করি প্রি রিি পয আপিাি সরঠক আইরি িাি ও িন্মতারিিটি উত্তিপর্রে সরঠকিারব প্িারন রকিা। 
আপরি যর্ িুল উত্তিপ্রে পপরয় থারকি বা যর্ আপরি পলরবরল পকারিা ত্রুটি প্রিি তাহরল আপিাি হাত 
তুলুি।
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পয সকে ছাত্র-ছাত্রীরা হয়ত পকালনা প্রাক-প্রিাসলন অংিগ্রহে কলরলন, আপনার প্ররর বেলবন:

আরি আপিার্িরক পয উত্তিপ্রেটি র্রয়রছ আপিার্ি করয়কিি হয়রতা তাি িরধ্য করয়কটিরত ইরতিরধ্যই 
পলরবল এবং/বা িুর্রিত পোরলি িরধ্য তথ্য পপরয়রছি। যর্ এিি হয়, অিুগ্রহ করি রিরশ্চত করুি পয আপিাি 
উত্তিপর্রেি তথ্য সরঠক। যর্ এটি সরঠক হয়, তাহরল শান্ত হরয় করয়ক রিরিে বলুি, তাি িরধ্য আরি অি্য 
রশক্ষাথ্থীর্িরক তার্ি উত্তিপর্রেি প্ররয়ািিীয় রেল্ডগুরল পূিণ কিাি রির দ্ে শ র্রয় রিই। আপিাি উত্তিপর্রেি 
পকািও তথ্য যর্ িুল হরয় থারক তাহরল হাত তুলুি।

লিল্ড 1-এর িন্য পযসব লিক্ষার্থীলক তালের উত্তরপলত্র তর্য পরূে করলত হলব তালের উল্দেলি্য 
আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আপিাি যর্ উত্তিপর্রে পক্ষ্রেগুরল সম্পূণদে কিাি ্িকাি হয় তরব রেল্ড 1 র্রয় শুরু করুি। আপিাি আইিী 
পশণ িাি, প্রথি িাি এবং িধ্যি িািটি পূিণ করুি যর্ পসগুরল আপিাি পলরবরল থারক (যর্ আপিাি িাি 
থারক)। যর্ আপিাি িারি োঁ ক, হাইরেি বা অ্যাপস্ট্ররে (ঊর্ধদেকিা) থারক তাহরল তা বসাি। বাক্সগুরলরত বে 
হারতি অক্ষরি বণদেগুরল রলিুি এবং সংর্লিষ্ট বু্বু্গুরল িিাে করুি। প্রি রিি প্ররতটি বু্বু্ পযি োঢ়িারব ও 
সম্পূণদেিারব িিাে হয়। সম্পন্ন কিা হরল প্িুি।

লিল্ড 2-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

রেল্ড 2-এ, আপরি যর্ এই ্ুকেরল যাি, আিার্ি 6-সংি্যাি ্ুকেল পকাে রপ্রন্ট করুি এবং সংর্লিষ্ট বু্বু্গুরল 
পূিণ করুি। আপরি যর্ এই ্ুকেরল রিয়রিত িা যাি, আপিাি হাত বাোি এবং আরি আপিারক সাহায্য কিরত 
আসব। সম্পন্ন কিা হরল প্িুি।

লিল্ড 3-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

পক্ষ্রে 3 রিতরি, আপরি যর্ এই ্ুকেরল যাি তরব “Yes” (''হাঁ '') এি িি্য বুদু্ব্টি পূিণ করুি। যর্ পকউ এই 
্ুকেরল রিয়রিত িা যায় তাহরল তািা তার্ি প্ররযাি্য পোলটি িিাে কিরত পারি। আপিাি পকারিা প্রশ্ন থাকরল 
হাত তুলুি।

লিল্ড 4-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

পক্ষ্রে 4 এ, যর্ আপরি এই ্ুকেরল পরেি, আিার্ি ্ুকেরলি িাি, শহি এবং িাি্য িু্রিণ করুি। আপরি যর্ এই 
্ুকেরল রিয়রিত িা যাি, আপিাি হাত বাোি এবং আরি আপিারক সাহায্য কিরত আসব। সম্পন্ন কিা হরল 
প্িুি।

যলে আপনালের সু্কে লিক্ষার্থীলের আইলি নম্বর ব্যবহার কলর, তাহলে লিল্ড 5-র িন্য আপনালের 
পপ্রারর বেলবন:

রেল্ড 5 এ, আপিাি ছা্রে আইরে িম্বরি িু্রিণ করুি এবং বু্বু্ করুি, বাি র্রক প্রথি কলাি র্রয় শুরু 
করুি। যর্ আপিাি আইরে িম্বরি অক্ষি থারক, পসগুরল বা্ র্ি এবং শুধুিা্রে সংি্যা রলিুি। যর্ আপরি 
আপিাি রশক্ষাথ্থী আইরে িম্বি িা িারিি, তাহরল হাত তুলুি। সম্পন্ন কিা হরল প্িুি।

লিল্ড 6-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

পক্ষ্রে 6 এ, আপিাি বতদে িাি পগ্রে পূিণ করুি।

লিল্ড 7-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

রেল্ড 7 পশণ করুি।

লিল্ড 8-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আপিাি িন্মতারিরিি িি্য, আপরি পয িারস আপিাি িন্ম হরয়রছ বু্বুর্ পসই িাসটি রলিুি। বৃহত-িু্রিরণি 
উত্তি রশেগুরলরত িারসি 1 টি অঙ্ক থারক যা শূি্য র্রয় শুরু করি, িারসি অঙ্কগুরল পূিণ করুি। তািপরি 
আপরি পয র্রি িরন্মরছি পসটিি িি্য 2 সংি্যাি িম্বিটি রলিুি, র্িটি 10-এি কি হরল শূি্য র্রয় শুরু 
করুি। তািপরি আপরি পয সারল িরন্মরছি পসটিি 2টি সংি্যা রলিুি। সংর্লিষ্ট বু্বু্গুরল িিাে কিা হরয় পেরল 
প্িুি।
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পরীক্ষাপত্র লবতরলের আলগ আপনালের পপ্রারর বেলবন:

যর্ আপিারক আপিার্ি উত্তিপর্রে পিীক্ষা ছাো অি্যাি্য অংশ সম্পূণদে কিরত হয়, তাহরল পিীক্ষা পশণ হওয়াি 
আরে পসগুরল সম্পূণদে কিাি সুরযাে পারবি।

1.1.2 পরীক্ষা পদত্রর শবিরণ
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলয় যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আরি এিি আপিার্ি পিীক্ষাপ্রে রবতিণ কিরবা। আরি িুলরত িা বলা অবরধ পসগুরল িুলরবি িা।

যখন সব লিক্ষার্থীরা পরীক্ষা পলু্তিকাটি পপলয় যালব তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আপিাি পিীক্ষা পুর্তিকা ওল্টাি এবং রপছরিি পৃষ্ঠাটি পডু়ি। এটিরত পিীক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূণদে তথ্য ও কীিারব 
উত্তি কিরত হরব পসই সম্পরকদিত তথ্য প্ওয়া আরছ।

এিি রক রকছু প্রশ্ন িরয়রছ পযগুরলি ব্যাপারি এই িা্রে পেরলি:

যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলয় যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

এই পিীক্ষা পুর্তিকাি রপছরি স্পষ্টিারব আপিাি িাি, এই ্ুকেরলি পকাে ও িাি এবং এই ঘরিি পিীক্ষা কািিাি 
পকাে বা িাি, পযটি আরি আপিার্ি িি্য রলরিরছ তা প্ওয়া থাকরব।

উত্তর পেওয়ার িন্য এটি বোর মাধ্যলম আপনার পপ্রারর অলতলর্তি লনলেদেিাবেী পেলবন:

আপিার্ি পরক্ষ উত্তিগুরল সরঠিারব রচর্ণিত কিাি িি্য রির দ্ে শগুরল অিুসিণ কিা িরুিী যারত আপিার্ি 
উত্তি প্রে প্কোি কিা হয়। আরি সবরথরক িরুিী রবণয়গুরল পিাি র্রয় পবাোরত চরলরছ যারত পসগুরল সবাি 
কারছ স্পষ্ট হয়। অিুগ্রহ করি িরিারযাে র্রয় শুিুি।

▪ উত্তি পর্রে আপিাি সব উত্তিগুরল রলিুি। আপরি স্ক্র্যাচ কারিি িি্য আপিাি পাঠ্য বই ব্যবহাি কিরত 
পারিি, তরব পকবলিা্রে উত্তি রচর্নিত কিা উত্তিপর্রেই িম্বি প্ওয়া হরব, যর্ িা আপিারক উত্তিগুরল পাঠ্য 
বইরয় রচর্নিত কিাি অিুিরত প্ওয়া হয়।

▪ সিয় পশণ হরয় পেরছ িািারিাি পরি, আপরি আি পিীক্ষা পুর্তিকা পথরক উত্তি পর্রে উত্তি রলিরত পািরবি 
িা বা পোল িিাে কিরত পািরবি িা।

▪ িম্বি 2 পপিরসল কিরত িুলরবি িা। পকারিা পপি, িরিি পপিরসল বা পিকারিক্যাল পপিরসল ব্যবহাি কিরবি 
িা।

▪ প্ররতটি প্ররশ্নি িি্য 1টি উত্তি রলিুি এবং উত্তিপর্রেি পোলগুরল োঢ় করি ও সম্পূণদেিারব িিাে করুি।
▪ আপিাি উত্তি ছাো উত্তিপর্রে আি রকছু রলিরবি িা। আপিাি উত্তিপর্রে এরলারিরলা ্াে কাো থাকরল 
তা িম্বি প্ওয়াি পক্ষর্রে রবঘ্ন ঘোরত পারি।

▪ যর্ আপরি পিারছি তাহরল িারলািারব িুরছ র্ি। সম্পূণদেিারব পিাছা িা হরল পসগুরলরকই উত্তি রহসারব ধিা 
হরব।

যাঁরা তালের পরীক্ষার বইলত তালের উত্তরগুলে পরকিদে  করার িন্য অনুলমালেত হলয়লছন তালের িন্য 
আপনার প্ররর বেলবন:

পিীক্ষাি িাতায় আপিাি উত্তি পিকেদে  কিাি িি্য আপিারক অিুরিা্ি প্ওয়া হরয়রছ। আপিাি পিীক্ষাি 
িাতায় আপিাি রিবদোরচত উত্তরিি অক্ষিটি বৃত্ত কিরত িুলরবি িা। প্ররতটি প্ররশ্নি িি্য শুধুিা্রে একটি উত্তিরকই 
আবৃত্ত করুি। যর্ আপরি রিরিি িি ব্লাি, তাহরল পুিরিা উত্তি যতো সম্ভব িুরছ পেলুি।

1.1.3 সার্টিশিদেিে স্টেটদেন্ট সম্পূণটি েরুে 
আপনার পপ্রারর বেলবন:

এিি আপিার্ি উত্তিপর্রেি রপছরি থাকা সাটিদেরেরকশি প্টেেরিন্ট িুাঁরি পবি করুি।
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এই প্টেেরিন্টটি স্বাক্ষি করি, আপিািা কারিাি সারথ পিীক্ষাি পকারিা রবণয়, পকারিািারব িাোিারে িা কিরত 
সম্মত হরনি, তাি িরধ্য ইরিল, পেক্সে পিরসি, ইন্টািরিে পপা্টে, বা ইন্টািরিরেি অি্য ব্যবহাি অন্তিুদেক্ত 
িরয়রছ। এটি কিাি েরল প্কোি বারতলকিণ বা অি্য সম্ভাব্য অিুরিা্ি হরত পারি। এই শতদে াবলীি িরধ্য 
রবশ্িারব ব্যাি্যা কিা হরয়রছ PSAT 10 Student Guide।

প্টেেরিন্টটি ও আপিাি উত্তিপর্রে পলিা তথ্য পডু়ি, তািপরি অরেরসি িরথপর্রে পযিারব আরস পসিারব 
আপিাি পূণদে িাি স্বাক্ষি করুি। আপিাি স্বাক্ষরিি িীরচ আপিাি িাি রলিুি ও আিরকি তারিি র্ি।

আপিার্ি সম্পন্ন হরয় পেরল পপিরসল পিরি র্ি।

1.1.4 পরীক্ষা পুশ্তিোর ির্য সম্পূণটি েরুে 
লিল্ড A Form Code (িমদে পকালির) িন্য পপ্রারর বেলবন

আপিাি উত্তিপর্রেি রপছরি, রেল্ড A সন্ধাি করুি। আপরি যর্ বে ছাপাি উত্তিপ্রে ব্যবহাি করিি, রেল্ড A 
পৃষ্ঠা 7 এ িরয়রছ। আপরি পয পে্টে েিি্যােটি পিীক্ষা কিরছি তাি পপছরিি Form Code (েিদে পকারেি) 
সন্ধাি করুি — পসগুরল হল, আপিাি পিীক্ষাি বই, পাঠরকি রস্ক্রপ্ট (আপিাি িািব পাঠকরক সিবিাহ কিা), 
প্রেইল বই, বা flash drive (ফ্ল্যাশ ড্রাইি) প্যারকি। আপিাি উত্তি রশরেি রেল্ড A পত আপিাি পের্টে পযিি 
প্র্রশদিত হরব রঠক পতিিিারব Form Code (েিদে পকারেি) অিুরলরপ করুি এবং উপযুক্ত বু্বু্গুরল পূিণ 
করুি। সম্পন্ন হরয় পেরল প্িুি।

লিল্ড B, Test ID (পেস্ট আইলি) এর িন্য, আপনার পপ্রারর বেলবন:

পক্ষ্রে A এি পক্ষ্রে B িুাঁরি রিি। আপরি পয পে্টে েিি্যােটি পিীক্ষা কিরছি তাি পপছরিি Test ID (পে্টে 
আইরে) সন্ধাি করুি — এগুরল হ'ল আপিাি পিীক্ষাি বই, পাঠরকি রস্ক্রপ্ট (আপিাি িািব পাঠকরক সিবিাহ 
কিা), প্রেইল বই, বা flash drive (ফ্ল্যাশ ড্রাইি) প্যারকি। আপিাি উত্তি রশরেি রেল্ড B পত আপিাি পের্টে 
পযিি প্র্রশদিত হরব রঠক পতিিিারব Test ID (পে্টে আইরে) অিুরলরপ করুি এবং উপযুক্ত বু্বু্গুরল পূিণ 
করুি। সম্পন্ন হরয় পেরল প্িুি।

লিল্ড C, Test Book Serial Number (পেস্ট বুক লসলরয়াে নম্বর) এর িন্য, আপনার পপ্রারর 
বেলবন:

আপিার্ি পিীক্ষা পুর্তিকা বা অি্যাি্য পে্টে েিদে্যারেি প্রন্টি প্িুি। উপরিি োি পকারণ Test Book 
Serial Number (পে্টে বুক রসরিয়াল িম্বি) পলরবলযুক্ত িম্বিটি সন্ধাি করুি} আপিাি উত্তিপর্রেি পক্ষ্রে 
রস পত আপিাি serial number (ক্ররিক িম্বি) রলিুি এবং সংর্লিষ্ট বু্বু্গুরল পূিণ করুি।

তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আপিাি প্কোি পপরত সিস্যা পিাধ কিরত, আপরি সরঠকিারব রলরিরছি রকিা তা রিরশ্চত কিরত Form Code
(েিদে পকারেি), Test ID (পে্টে আইরে) এবং Test Book Serial Number (পে্টে বুক রসরিয়াল িম্বি) 
রেল্ডগুরল পিীক্ষা করুি।

যলে আপনার সু্কে পরীক্ষা হলের পকাি ব্যবহার কলর তাহলে লিল্ড D-র িন্য আপনালের পপ্রারর 
বেলবন:

আপিাি উত্তিপর্রেি রেল্ড D-পত 3 অরঙ্কি পিীক্ষাি ঘরিি পকােটি বসাি পযো আরি পপা্টে করিরছ।

যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলয় যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আপিার্ি পিীক্ষা করয়ক রিরিরেই শুরু হরব, তাি আরে আরি করয়কটি পশণ রির দ্ে শ পরে পিব।

পিীক্ষা চলাি সিয় আপিাি উত্তিপ্রে ও পিীক্ষা পুর্তিকা পের্কে ফ্ল্যাে করি ্থিাপি করুি। আপরি যর্ আপিাি 
উত্তিপ্রে বা পিীক্ষা পুর্তিকায় পকািরকছু েন্ডরোল প্রিি, পযিি ধরুি পকারিা পৃষ্ঠা বা্ চরল যাওয়া, বা যর্ 
আপরি পবারেি পয আপরি উত্তিপর্রেি িুল রবিারে উত্তি রলিরছি তাহরল হাত তুলুি।

উত্তিপ্রে ও পিীক্ষা পুর্তিকা পকারিা সিরয়ই পিীক্ষাি ঘি পথরক বাইরি রিরয় যাওয়া চলরব িা।

পিীক্ষাটিি রবিােগুরল সিয় রির্দিষ্ট। পিীক্ষা চলাকালীি আপরি রবিরত রিরয় এই ঘরি পছরে বাইরি পযরত পারিি 
এবং হালকা িাবাি পিরত বা বাথরুি ব্যবহাি কিরত পারিি।
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সবাই সরঠক রবিারে কাি কিরছ রকিা তা রিরশ্চত কিাি িি্য আরি রুরি ঘুরি পবোব। PSAT 10-িি্য 
আপিািা এরকবারি 1টি রবিারেি উপরিই কাি কিরত পািরবি। আপিারক বলা িা হরল আপরি পরিি রবিারে 
পযরত পািরবি িা। এটি আপরি যা ব্যবহাি করিরছি তাি পথরক আলা্া হরত পারি, সুতিাং আপরি বতদে িাি 
রবিােটি প্রাথরিক পযদোরয় পশণ করি িা হরলও রিরশ্চত হরয় রিি পয এরেরয় যাওয়া বা অি্য আরে রবিারে রেরি 
তাকারত হরব িা।

একবাি পিীক্ষা পশণ হরয় পেরল, ্য়া করি বরস থাকুি যতক্ষণ িা আরি আপিারক বিিা্তি করি। যর্ আপিাি 
পকারিা প্রশ্ন থারক তাহরল আপিািা এিি পসগুরল রিজ্ঞাসা কিরত পারিি।

1.1.5 সােদের প্রচ্ছদে রাো শেদেটিিাবলী
রিরচ আপিার্ি পিীক্ষা পুর্তিকাটিি সািরিি প্রন্ পৃষ্ঠাি একটি অিুবা্ প্ওয়া হল।

সে শবষয়গুশল েদে রাখা গুরুত্বপূণটি
1. পিীক্ষাি িি্য 2 িং পপিরসল ব্যবহাি কিা আবরশ্যক। পকারিা যার্ত্রিক পপিরসল বা পপি ব্যবহাি কিরবি িা।
2. পকািও ব্যরক্তি সরঙ্গ পিীক্ষাি প্রশ্ন অথবা উত্তি িাোিারে কিা, আিার্ি রিয়ি ও শতদে াবলীরক লঙ্ঘি কিরব। 
যর্ আপরি আিার্ি রিয়ি ও শতদে াবলী লঙ্ঘি করিি, আিিা আপিাি প্রা্তি িম্বি বারতল কিরত পারি এবং 
িরবণ্যরতি িূল্যায়িগুরল পথরক আপিারক রিরণদ্ধ কিরত পারি।

পরীক্ষা পুশ্তিোর্দে ঘর সরদে শেদয় োওয়া িলদব ো। পরীক্ষা পুশ্তিোর্র অেেুদোশেি পুেরুৎপােে বা 
এর্র সোদো অংি অেুেশি শবো ব্যবহার েরা শেশষদ্ধ।

© 2021 College Board। College Board, SAT, এবং অ্যাকিদে প্রতীকটি College Board-এি রিবরন্ধত 
পট্রেিাকদে । PSAT হল College Board-এি িারলকািাধীি একটি পট্রেিাকদে ।
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1.1.6 পশ্চাৎ প্রচ্ছদে রাো শেদেটিিাবলী
রিরচ আপিার্ি পিীক্ষা পুর্তিকাটিি রপছরিি পৃষ্ঠাি একটি অিুবা্ প্ওয়া হল। রির দ্ে শ প্ওয়া হরল আপিািা পিীক্ষা পুর্তিকা বা উত্তি পর্রে 
রলিরবি, এই িরথটিরত িয়।

আপোর োে
(ছাপার অক্ষরর) পদবি নাম মধ্যনারমর আদ্যক্ষর

সু্কল
বিদ্যালয় ককাড সু্করলর নাম পরীক্ষা-কামরা ককাড

PSAT 10
সাধারণ শেদেটি শিো
▪ আপরি এরকবারি একটি রবিারেই কাি কিরত পারিি।

▪ যর্ আপরি সিয় পশণ হওয়াি আরেই পকারিা রবিাে পশণ করি পেরলি, তাহরল 
পসই রবিারেি উত্তিগুরল একবাি প্রি রিি। আপরি অি্য পকারিা রবিারে পযরত 
পািরবি িা।

উত্তর সেওয়া
▪ আপিাি উত্তিপর্রে সরঠকিারব উত্তি রচর্নিত করুি।

সম্পূর্ণ েম্বর: অসম্পূর্ণ েম্বর:

▪ আপরি অবশ্যই 2 িং পপিরসল ব্যবহাি কিরবি।

▪ প্ররতটি প্ররশ্নি িি্য শুধু একটি উত্তিই রচর্নিত করুি।

▪ প্রি রিি বু্বু্গুরল োঢ় ও সম্পূণদেিারব িিাে কিরছি রকিা।

▪ আপিাি উত্তিপর্রে পকারিা আাঁরকবুরক কােরবি িা।

▪ যর্ আপরি পিারছি তাহরল িারলািারব িুরছ র্ি। সম্পূণদেিারব পিাছা িা হরল 
পসগুরলরকই উত্তি রহসারব ধিা হরব।

▪ প্রশ্ন সংি্যাি সংর্লিষ্ট উত্তি প্ওয়াি িায়োটিই ব্যবহাি করুি।
আপোর পরীক্ষা পুশ্তিো ব্যবহার েরা
▪ আপরি িাে কাি কিাি িি্য পিীক্ষা পুর্তিকাটি ব্যবহাি কিরত পারিি, রকন্তু 
পিীক্ষা পুর্তিকায় পলিা পকারিারকছুি িি্য আপরি পকারিা পক্ররেে পারবি িা।

▪ সিয় পশণ হরয় পেরছ িািারিাি পরি, আপরি আি পিীক্ষা পুর্তিকা পথরক উত্তি 
পর্রে উত্তি রলিরত পািরবি িা বা পোল িিাে কিরত পািরবি িা।

▪ আপরি এই পুর্তিকাটি পথরক পকারিা পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠাি অংশ ছছদিেরত পািরবি িা, বা 
পিীক্ষাি ঘি পথরক পুর্তিকা বা উত্তিপ্রে রিরয় পযরত পািরবি িা।

সস্কার
▪ প্ররতটি সরঠক উত্তরিি িি্য, আপরি এক পরয়ন্ট করি পারবি।

▪ িুল উত্তরিি িি্য আপিাি পরয়ন্ট কাো যারব িা; পসিি্যই আপরি সরঠক 
উত্তরিি ব্যাপারি রিরশ্চত িা হরলও প্ররতটি প্ররশ্নি উত্তি প্ওয়াি িি্য পসিা পচষ্টা 
করুি।

জরুরী শবষয়

েীদে দেওয়া দকাগুলশি আপোর পরীক্ষা পুশ্তিকায় অেে্যভাদব 
দেওয়া আদে। দসলশি আপোর উত্তরপদ্রের A ও B দিখা বাদ্সে 
টুদক শেদয় সংশ্লিষ্ট বুেবুেলশি দেরকমভাদব দেখাদো হদয়দে 
দসভাদব পূরর করুে।

এই পিীক্ষাি িি্য প্যারসিগুরলরত থাকা ধািণাগুরল, যাি িরধ্য রকছু অংশ প্রকারশত উপা্াি পথরক উদৃ্ধত বা অরিরযারিত, College Board িতািতরক 
অবশ্যই উপ্থিাপি করি িা।

সপ্রারর ো বলা পেটিন্ত এই পুশ্তিোর্ খুলদবে ো।
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1.2 শবভাে 1: পঠে পরীক্ষা
রবিাে -1 এি িি্য আ্শদে সিয় হল 60 শমশেট, সারথ রবিারেি পশরণ 5-শমশেদটর একটি শবরশি পারবি। যর্ আপরি 
পকারিা অিুরিার্ত পিীক্ষা পকরন্দ্র পিীক্ষা প্ি, তাহরল আপিাি পিীক্ষাি সিয় ও রবিরতি সিয় আলা্া হরত পারি। 
অিুগ্রহ করি আপিাি পপ্রারি পয পঘাণণাগুরল কিরছি তা িরিারযাে র্রয় শুিুি। অিুবা্ কিা রির দ্ে শাবলী যা বলা 
হরয়রছ তাি রিরচ পিীক্ষা পুর্তিকাি অিুবা্ কিা রির দ্ে শাবলী প্র্রশদিত হয়।
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলয় যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আিিা রবিাে-1 এি সরঙ্গ পিীক্ষা শুরু কিব, এটি হল পঠি পিীক্ষা। একবাি আিিা শুরু কিাি পরি, রবিাে 
1 এ কাি কিাি িি্য আপিাি কারছ 60 রিরিে থাকরব। রবিােটি পশণ হওয়াি পরি আিিা একটি সংরক্ষ্তি 
রবিরত পিব। আরি শুরু ও পশরণি সিয়গুরল পপা্টে কিরবা, এবং কিি আিার্ি অরধদেক সিয় পপরিরয়রছ এবং 
কিি আি 5 রিরিে বারক আরছ তাও বরল প্রবা।

অিুগ্রহ করি আপিার্ি উত্তিপর্রেি রবিাে 1 িুলুি। আরি িা বলা পযদেন্ত উত্তি প্ওয়া শুরু কিরবি িা। 
আপিার্ি উত্তিপ্রে ও পিীক্ষা পুর্তিকাটি সিািিারব পের্কেি উপরি িািুি। পৃষ্ঠাগুরল রপছরি িাঁি কিরবি িা। 
অিুগ্রহ করি উত্তি পর্রেি রবিাে 1-এই আপিাি উত্তিগুরল রলিুি এবং আপিার্ি উত্তিগুরল পযি প্ররতটি 
প্ররশ্নি সংর্লিষ্ট সরঠক ্থিারিই বরস তা পিয়াল িািুি। যর্ আপরি পকারিা প্রশ্ন বা্ র্রয় পরি পসটিরত রেরি 
আসরত চাি, তাহরল িরি করি উত্তিপর্রে পসই লাইিটি িারল িািুি। যর্ আপিািা আপিার্ি উত্তি পরিবতদে ি 
করিি তাহরল পসটি যতো সম্ভব িারলািারব িুছুি।

আরি সিয় পশরণি পঘাণণা কিাি আরেই আপিার্ি পশণ হরয় পেরল আপরি এই রবিারেি উত্তিগুরল পিীক্ষা 
কিরত পারিি রকন্তু পিীক্ষা বই পুর্তিকাি অি্য পকারিা রবিারে যারবি িা। িুল উত্তরিি িি্য আপিাি পরয়ন্ট 
কাো যারব িা; পসিি্যই আপরি সরঠক উত্তরিি ব্যাপারি রিরশ্চত িা হরলও প্ররতটি প্ররশ্নি উত্তি প্ওয়াি পচষ্টা 
করুি।

এবাি পিীক্ষা পুর্তিকাি রবিাে 1 িুরল রির দ্ে শগুরল পডু়ি এবং উত্তি প্ওয়া শুরু করুি। সবাি পিীক্ষা িারলা 
পহাক।

পরীক্ষা শুরু করলত, আপনার প্ররর বেলবন:

এিি সিয় শুরু হরন।

1.2.1 ধারা িলাোলীে
30 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

রবিাে 1 পশণ কিাি িি্য আপিার্ি হারত আি 30 রিরিে আরছ।

55 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

রবিাে 1 পশণ কিাি িি্য আপিার্ি হারত আি 5 রিরিে আরছ।

ঠিক 60 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

উত্তি কিা বন্ধ করি পপিরসল িারিরয় িািুি।
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1.2.2 শবভাে 1 এ পরীক্ষা পুশ্তিোয় রাো শেদেটিিাবলী
িীরচ পসই রির দ্ে রশকাগুরলি একটি অিুবা্ প্ওয়া হল যা আপিার্ি পিীক্ষা পুর্তিকাি রবিাে 1-এি শুরুরতই 
পারবি।

60 মিমিট, 47 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)

এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি উত্তরপদ্রের শবভাে 1 খুিুে।
শেদেটিিসেূহ

িীরচ প্ওয়া প্ররতটি অিুরন্ বা অিুরনর্ি পিাোি পরি পবশ করয়কটি করি প্রশ্ন প্ওয়া থাকরব। প্ররতটি অিুরন্ 
বা অিুরনর্ি পিাোি পোি পরি, অিুরন্ বা অিুরন্গুরলরত, এবং সারথ প্ওয়া ছরবরত (পযিি পেরবল বা গ্রাে) 
যা বলা হরয়রছ বা যা রিরহত আরছ তাি রিরত্তরত প্ররতটি প্ররশ্নি উত্তি করুি।

1.2.3 শবভাে 1 পদর
সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

আপরি পয পিীক্ষা পুর্তিকাি পয পৃষ্ঠায় কাি বন্ধ করিরছরলি পসিারি আপিাি উত্তিপ্রেটি িািুি। আপিার্ি 
পিীক্ষা পুর্তিকা বন্ধ করি পসটি পের্কে িািুি।

লবরলতর িন্য, আপনার পপ্রারর বেলবন:

এিি আিিা 5 রিরিরেি িি্য একটি রবিরত পিরবা। অিুগ্রহ করি এই রিয়িকািুিগুরল িি র্রয় শুিুি:
▪ কািও সারথ পিীক্ষাি প্রশ্নগুরল রিরয় আরলাচিা কিরবি িা বা এই রবিরতরত বা পিীক্ষাি সিয় অি্য পকািও 
রবিরতি সিয় পকািও প্রকারিি বব্্ুযরতি রেিাইস ব্যবহাি কিরবি িা।

▪ আপিাি যর্ ঘিটি পছরে যাওয়াি প্ররয়ািি হয় তরব পকবল রিধদোরিত অঞ্চল, হলওরয় বা রবশ্রাি ঘরি পযরত 
পারিি।

▪ স্ন্যাক্স এবং পািীয় শুধুিা্রে রির্দিষ্ট এলাকায় অিুরিার্ত।
▪ অিুগ্রহ করি িরি িািরবি অি্য ঘিগুরলরত রশক্ষাথ্থীিা হয়রতা তিিও পিীক্ষা র্রন, কারিই হরল ঘুরি 
পবোরবি িা।

আিিা আবাি রঠক 5 রিরিরেি িরধ্যই পিীক্ষা শুরু কিরবা।

লবরলত পিষ হওয়ার পলর, আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপিার্ি িায়োয় বসুি। যতক্ষণ িা আরি আপিারক এটি কিরত বরল ততক্ষণ পিীক্ষাি পকািও রবিাে 
িুলরবি িা।

1.3 শবভাে 2: রিো এবং ভাষা পরীক্ষা
রবিাে 2 এি িি্য আ্শদে সিয় হল 35শমশেট। যর্ আপরি পকারিা অিুরিার্ত পিীক্ষা পকরন্দ্র পিীক্ষা প্ি, তাহরল 
আপিাি পিীক্ষাি সিয় ও রবিরতি সিয় আলা্া হরত পারি। অিুগ্রহ করি আপিাি পপ্রারি পয পঘাণণাগুরল কিরছি 
তা িরিারযাে র্রয় শুিুি। অিুবা্ কিা রির দ্ে শাবলী যা বলা হরয়রছ তাি রিরচ পিীক্ষা পুর্তিকাি অিুবা্ কিা 
রির দ্ে শাবলী প্র্রশদিত হয়।
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলয় যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আিিা রবিাে 2, িচিা এবং িাণা পিীক্ষা র্রয় পিীক্ষা চারলরয় যাব। একবাি আিিা শুরু কিাি পরি, রবিাে 
2 এ কাি কিাি িি্য আপিাি কারছ 35 রিরিে থাকরব। আরি শুরু ও পশরণি সিয়গুরল পপা্টে কিরবা, এবং 
কিি আিার্ি অরধদেক সিয় পপরিরয়রছ এবং কিি আি 5 রিরিে বারক আরছ তাও বরল প্রবা।

আপিাি উত্তিপর্রে রবিাে 2 িুাঁিিু। আরি িা বলা পযদেন্ত উত্তি প্ওয়া শুরু কিরবি িা। আপিার্ি উত্তিপ্রে 
ও পিীক্ষা পুর্তিকাটি সিািিারব পের্কেি উপরি িািুি। পৃষ্ঠাগুরল রপছরি িাঁি কিরবি িা। অিুগ্রহ করি উত্তি 
পর্রেি রবিাে 2-এই আপিাি উত্তিগুরল রলিুি এবং আপিার্ি উত্তিগুরল পযি প্ররতটি প্ররশ্নি সংর্লিষ্ট সরঠক 
্থিারিই বরস তা পিয়াল িািুি।
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আরি সিয় পশরণি পঘাণণা কিাি আরেই আপিার্ি পশণ হরয় পেরল আপরি এই রবিারেি উত্তিগুরল পিীক্ষা 
কিরত পারিি রকন্তু পিীক্ষা বই পুর্তিকাি অি্য পকারিা রবিারে যারবি িা।

এবাি পিীক্ষা পুর্তিকাি রবিাে 2 িুরল। রির দ্ে শগুরল পডু়ি এবং উত্তি প্ওয়া শুরু করুি।

পরীক্ষা শুরু করলত, আপনার প্ররর বেলবন:

এিি সিয় শুরু হরন।

1.3.1 ধারা িলাোলীে
15 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

রবিাে 2 পশণ কিাি িি্য আপিার্ি হারত আি 20 রিরিে আরছ।

30 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

রবিাে 2 পশণ কিাি িি্য আপিার্ি হারত আি 5 রিরিে আরছ।

ঠিক 35 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

উত্তি কিা বন্ধ করি পপিরসল িারিরয় িািুি।

1.3.2 শবভাে 2 পরীক্ষা পুশ্তিোয় রাো শেদেটিিাবলী
রিরচ পসই রির দ্ে রশকাগুরলি একটি অিুবা্ প্ওয়া হল যা আপিার্ি পিীক্ষা পুর্তিকাি রবিাে 2-এি শুরুরতই 
পারবি।

35 মিমিট, 44 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)

এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি আপোর উত্তরপদ্রের শবভাে 2 খুিুে।
শেদেটিিসেূহ

রিরচ থাকা প্ররতটি অিুরনর্ি সারথ পবশ রকছু সংি্যক প্রশ্ন আরছ। রকছু প্ররশ্নি িি্য, আপরি রবরবচিা কিরবি পয 
িাবপ্রকাশ আিও িারলািারব কিাি িি্য অিুরন্টিরক কীিারব সংরশাধি কিা পযরত পারি। অি্যাি্য প্ররশ্নি িি্য, 
আপরি রবরবচিা কিরবি পয কীিারব বাক্য েঠি, ব্যবহাি বা যরতরচর্ণিি িুল সংরশাধি কিাি িি্য অিুরন্টিরক 
রঠক কিা পযরত পারি। পকারিা অিুরনর্ বা প্ররশ্ন হয়রতা এক বা একারধক গ্রারেক্স (পেরবল বা গ্রারেি িত) থাকরত 
পারি পযগুরল আপিারক সংরশাধি ও সম্পা্িা কিাি িি্য িরতরয় প্িরত হরব।

রকছু প্ররশ্ন আপিারক অিুরনর্ি পকারিা একটি আন্ডািলাইি কিা অংরশ পযরত বলা হরব। অি্যাি্য প্রশ্নগুরলরত 
আপিারক পকারিা অিুরনর্ি একটি রবরশণ ্থিারি পযরত বলা হরব বা পুরিা অিুরন্টি রিরয় সািরগ্রকিারব িাবরত 
বলা হরব।

প্ররতটি অিুরন্ পোি পরি, প্ররতটি প্ররশ্নি িি্য পসই উত্তিটি পবরছ রিি পযটি অিুরন্টিি পলিাি িাি সবরথরক 
কাযদেকিিারব উন্নত কিরব বা অিুরন্টি রলরিত ইংরিরিি সবিকি আ্শদে প্রথাসঙ্গত করি তুলরব। অরিক প্ররশ্নি 
িরধ্য একটি “NO CHANGE” ("পিা পচঞ্জ") রবকল্প অন্তিুদেক্ত িরয়রছ। যর্ আপরি িরি করিি পয অিুরনর্ি পসই 
অংশটি পযিকি আরছ পসিকি পিরি র্রলই রঠক হরব তাহরল পসই রবকল্পটিই পবরছ রিি।

1.3.3 শবভাে 2 পদর
আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপরি পয পিীক্ষা পুর্তিকাি পয পৃষ্ঠায় কাি বন্ধ করিরছরলি পসিারি আপিাি উত্তিপ্রেটি িািুি। আপিার্ি 
পিীক্ষা পুর্তিকা বন্ধ করি পসটি পের্কে িািুি।
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1.4 শবভাে 3: েশণি পরীক্ষা - সোেও ে্যালেুদলটর সেই
রবিাে -3 এি িি্য আ্শদে সিয় হল 25 শমশেট, সারথ রবিারেি পশরণ 5-শমশেদটর একটি শবরশি পারবি। যর্ আপরি 
পকারিা অিুরিার্ত পিীক্ষা পকরন্দ্র পিীক্ষা প্ি, তাহরল আপিাি পিীক্ষাি সিয় ও রবিরতি সিয় আলা্া হরত পারি। 
অিুগ্রহ করি আপিাি পপ্রারি পয পঘাণণাগুরল কিরছি তা িরিারযাে র্রয় শুিুি। অিুবা্ কিা রির দ্ে শাবলী যা বলা 
হরয়রছ তাি রিরচ পিীক্ষা পুর্তিকাি অিুবা্ কিা রির দ্ে শাবলী প্র্রশদিত হয়।
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলয় যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আিিা রবিাে 3, ক্যালকুরলেি ছাোই েরণত পিীক্ষা র্রয় পিীক্ষা চারলরয় যাব। একবাি আিিা শুরু কিাি 
পরি, রবিাে 3 এ কাি কিাি িি্য আপিাি কারছ 25 রিরিে থাকরব। রবিােটি পশণ হওয়াি পরি আিিা 
একটি সংরক্ষ্তি রবিরত পিব। আরি শুরু ও পশরণি সিয়গুরল পপা্টে কিরবা, এবং কিি আিার্ি অরধদেক সিয় 
পপরিরয়রছ এবং কিি আি 5 রিরিে বারক আরছ তাও বরল প্রবা।

আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপিাি উত্তিপর্রে রবিাে 3 িুাঁিিু। আরি িা বলা পযদেন্ত উত্তি প্ওয়া শুরু কিরবি িা। আপিার্ি উত্তিপ্রে 
ও পিীক্ষা পুর্তিকাটি সিািিারব পের্কেি উপরি িািুি। পৃষ্ঠাগুরল রপছরি িাঁি কিরবি িা। অিুগ্রহ করি উত্তি 
পর্রেি রবিাে 3-এই আপিাি উত্তিগুরল রলিুি এবং আপিার্ি উত্তিগুরল পযি প্ররতটি প্ররশ্নি সংর্লিষ্ট সরঠক 
্থিারিই বরস তা পিয়াল িািুি।

পবরশিিাে প্রশ্নই উত্তি পবরছ পিওয়াি প্রশ্ন তরব পশণ করয়কটি প্রশ্ন হল “Student-Produced Responses
(রশক্ষাথ্থীি প্ওয়া উত্তি)।” এই প্রশ্নগুরলি উত্তি প্ওয়াি রির দ্ে শগুরল আপিাি পিীক্ষা পুর্তিকায় প্ওয়া আরছ। 
আপিাি উত্তি পলিাি িি্য কিরিাই 4টিি পথরক পবরশ ঘি লােরব িা, যর্ও রকছু উত্তরি 4 টি ঘিও লােরব 
িা।

তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

যর্ও এটি েরণরতি রবিাে, তাহরলও আপরি পিীক্ষাি এই অংরশ ক্যালকুরলেি ব্যবহাি কিরত পািরবি িা। 
আপরি সুরবধা রহসারব 4-োংশি ক্যালকুরলেি ব্যবহাি কিরত অিুরিার্ত িা হরল ্য়া করি আপিাি 
ক্যালকুরলেিটি আপিাি পের্কেি িীরচ িািুি।

আরি সিয় পশরণি পঘাণণা কিাি আরেই আপিার্ি পশণ হরয় পেরল আপরি এই রবিারেি উত্তিগুরল পিীক্ষা 
কিরত পারিি রকন্তু অি্য পকারিা রবিারে যারবি িা।

এবাি পিীক্ষা পুর্তিকাি রবিাে 3 িুরল। রির দ্ে শগুরল পডু়ি এবং উত্তি প্ওয়া শুরু করুি।

পরীক্ষা শুরু করলত, আপনার প্ররর বেলবন:

এিি সিয় শুরু হরন।

1.4.1 ধারা িলাোলীে
10 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

রবিাে 3 পশণ কিাি িি্য আপিার্ি হারত আি 15 রিরিে আরছ।

20 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

রবিাে 3 পশণ কিাি িি্য আপিার্ি হারত আি 5 রিরিে আরছ।

ঠিক 25 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

উত্তি কিা বন্ধ করি পপিরসল িারিরয় িািুি।
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1.4.2 শবভাে 3, পরীক্ষা পুশ্তিোয় রাো শেদেটিিাবলী
রিরচ পসই রির দ্ে রশকাগুরলি একটি অিুবা্ প্ওয়া হল যা আপিার্ি পিীক্ষা পুর্তিকাি রবিাে 3-এি শুরুরতই 
পারবি।

25 মিমিট, 17 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)

এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি আপোর উত্তরপদ্রের শবভাে 3 খুিুে।
শেদেটিিসেূহ

প্রদশ্নর 1-13 জে্য, প্ররতটি সিস্যা সিাধাি করুি, প্র্ত্ত পছন্দ পথরক সরবদোত্তি উত্তিটি চয়ি করুি এবং আপিাি 
উত্তিপর্রে সম্পরকদিত বুদু্ব্ পূিণ করুি। প্রদশ্নর 14-17 জে্য, সিস্যাটি সিাধাি করুি এবং উত্তি প্রেরক রগ্ররে 
আপিাি উত্তি র্ি। রগ্ররে কীিারব আপিাি উত্তি রলিরত হরব পস সম্পরকদে  ্য়া করি প্রশ্ন 14 এি আরে 
র্করির দ্ে শগুরল প্িুি। আপরি িাে কাি কিাি িি্য আপিাি পিীক্ষা পুর্তিকাি পয পকারিা োঁ কা িায়ো ব্যবহাি 
কিরত পারিি।

দ্রষ্টব্য

1. ক্যালকুরলেরিি ব্যবহাি অিুরিার্ত েয়।
2. সব চলিারশ এবং োরণরতক িারশিালাগুরল প্রকৃত সংি্যা যর্ িা অি্য রকছু ইরঙ্গত কিা থারক।
3. পিীক্ষায় প্ওয়া ছরবগুরল প্কেল পিরপ আাঁকা হরয়রছ যর্ িা অি্যরকছু ইরঙ্গত কিা থারক।
4. অি্য রকছু ইরঙ্গত কিা িা থাকরল সব ছরবগুরল সিতরল িরয়রছ।
5. অি্য রকছু ইরঙ্গত িা কিা হরল পকারিা প্র্ত্ত োংশারিি পোরিি f হল সব প্রকৃত সংি্যাি পসে x যাি িি্য f(x) 
একটি প্রকৃত সংি্যা।

সরিাদরন্স
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1
2 রবরশণ সিরকাণী র্রেিুিসিূহ

পকারিা বৃরত্তি চারপি রেগ্রীি সংি্যা হল 360।
পকারিা বৃরত্ত চারপি পিরেয়ারিি সংি্যা হল 2π।
পকারিা র্রেিুরিি রতিটি পকারণি সিষ্টি হল 180।
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শেদেটিিসেূহ

প্রদশ্নর 14-17 জে্য, সিস্যাটি সিাধাি করুি এবং উত্তি প্রেরক রগ্ররে আপিাি উত্তি 
র্ি।

1. প্ররয়ািিীয় িা হরলও, আপরি যারত রিিুদেলিারব আপিাি পোলগুরল িিাে কিরত 
পারিি পসিি্য ্তিম্ভগুরলি উপরিি বাক্সগুরলরত আপিাি উত্তি রলরি পিওয়া 
িারলা। রকন্তু শুধু পোলগুরল সরঠকিারব িিাে হরল তরবই আপরি িম্বি পারবি।

2. পকারিা ্তিরম্ভ একটিি পথরক পবরশ পোল রচর্ণিত কিরবি িা।
3. পকারিা প্ররশ্নিই ঋণাত্মক উত্তি আসরব িা।
4. রকছু সিস্যাি একারধক সরঠক উত্তি থাকরত পারি। এইিকি পক্ষর্রে রগ্ররে শুধু 
একটি উত্তি বসাি।

5. 3½ এি িরতা শমশ্র সংখ্যালশি অবশ্যই 3.5 বা 7/2 রহসারব রগ্রে কিা উরচত। 

(যর্ /

. . . .

/  রগ্ররে প্ররবশ কিারিা হরয়রছ, এটি 31/2 রহসারব ব্যাি্যা কিা হরব, 

3½ রহসারব িয়)
6. েিশমক উত্তর: রগ্ররেি তুলিায় আপরি যর্ আিও পবরশ সংি্যাি ্শরিক উত্তি 
পাি তরব এটি পোলাকাি বা কাো হরত পারি তরব এটি অবশ্যই পুরিা রগ্রেটি পূিণ 
কিরব।

 2
3

উত্তর: 2.5উত্তর: 7
12

িাক্সগু-
বলরে 
উত্তর
বলখুন। 

ফল 
কলখা 
ব্রিড।
 
 

ভগ্নাং-
কের
লাইন 

দেবমক 
বিন্দু

উত্তর:  201- উভয় অবস্থােই সঠিে

শবঃদ্রঃ:
আপবন ফাঁক বদরয় কে 
ককারনা স্তম্ভ কেরকই 
আপনার উত্তর কলখা 
শুরু কররে পাররন।
আপনার কে স্তম্ভগুবল  
ি্যিহার করার দরকার 
কনই কেগুবলরক ফাঁকা 
রাখা কেরে পারর।

শ্রিদে সলখার স্বীেৃি উপায়গুশল হল:

1.4.3 শবভাে 3 পদর
সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

আপরি পয পিীক্ষা পুর্তিকাি পয পৃষ্ঠায় কাি বন্ধ করিরছরলি পসিারি আপিাি উত্তিপ্রেটি িািুি। আপিার্ি 
পিীক্ষা পুর্তিকা বন্ধ করি পসটি পের্কে িািুি।

লবরলতর িন্য, আপনার পপ্রারর বেলবন:

এিি আিিা িি্য একটি রবিরত পিরবা। রবিরতি িি্য, যর্ আপিািা িাওয়াি রকছু এরি থারকি, তাহরল পসটি 
শুধুিা্রে িরিািীত ্থিারিই পিরত পািরবি। আরেি িত, আপিাি যর্ ঘিটি পছরে যাওয়াি প্ররয়ািি হয়, রির্দিষ্ট 
অঞ্চল, হলওরয় বা রবশ্রাি ঘি ছাো অি্য পকাথাও যারবি িা। অিুগ্রহ করি িরি িািরবি অি্য ঘিগুরলরত 
রশক্ষাথ্থীিা হয়রতা তিিও পিীক্ষা র্রন, কারিই হরল ঘুরি পবোরবি িা।

আিিা আবাি রঠক 5 রিরিরেি িরধ্যই পিীক্ষা শুরু কিরবা।

লবরলত পিষ হওয়ার পলর, আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপিার্ি িায়োয় বসুি। যতক্ষণ িা আরি আপিারক এটি কিরত বরল ততক্ষণ পিীক্ষাি পকািও রবিাে 
িুলরবি িা।
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1.5 শবভাে 4: েশণি পরীক্ষা - ে্যালেুদলটর
রবিাে 4 এি িি্য আ্শদে সিয় হল 45শমশেট। যর্ আপরি পকারিা অিুরিার্ত পিীক্ষা পকরন্দ্র পিীক্ষা প্ি, তাহরল 
আপিাি পিীক্ষাি সিয় ও রবিরতি সিয় আলা্া হরত পারি। অিুগ্রহ করি আপিাি পপ্রারি পয পঘাণণাগুরল কিরছি 
তা িরিারযাে র্রয় শুিুি। অিুবা্ কিা রির দ্ে শাবলী যা বলা হরয়রছ তাি রিরচ পিীক্ষা পুর্তিকাি অিুবা্ কিা 
রির দ্ে শাবলী প্র্রশদিত হয়।
লিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হলয় পগলে, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আিিা রবিাে 4, ক্যালকুরলেি সহ েরণত পিীক্ষা র্রয় পিীক্ষা চারলরয় যাব। একবাি আিিা শুরু কিাি পরি, 
রবিাে 4 কাি কিাি িি্য আপিাি কারছ 45 রিরিে থাকরব। আরি শুরু ও পশরণি সিয়গুরল পপা্টে কিরবা, 
এবং কিি আিার্ি অরধদেক সিয় পপরিরয়রছ এবং কিি আি 5 রিরিে বারক আরছ তাও বরল প্রবা।

আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপরি এই রবিারেি িি্য ক্যালকুরলেি ব্যবহাি কিরত পারিি। আপিাি যর্ ক্যালকুরলেি থারক তরব ্য়া 
করি পকািও কিাি সরিরয় পেলুি এবং এিিই আপিাি পের্কে ক্যালকুরলেিটি িািুি। পিীক্ষাি সিয় 
ক্যালকুরলেিটি আপিাি পের্কেি িীরচ পিরেরত িািুি।

এিিরক আপরি এই রবিারেি িি্য ক্যালকুরলেি ব্যবহাি কিরত পািরলও, সব প্রশ্নগুরল ক্যালকুরলেি ছাোই 
উত্তি কিা পযরত পারি। যর্ আপরি ক্যালকুরলেি ব্যবহাি করিি তাহরল এই রির দ্ে শগুরল অিুসিণ করুি:
▪ আপিাি ক্যালকুরলেিটি পের্কেি উপরি িািুি বা এটি হারত ধরি থাকুি যারত অি্য রশক্ষাথ্থীিা আপিাি কাি 
প্িরত িা পায়।

▪ আপিাি ক্যালকুরলেি কাউরক প্িারবি িা বা ব্লাব্রল কিরবি িা।
▪ আপিাি যর্ ব্যাকআপ ক্যালকুরলেি বা ব্যাোরি থারক তরব এগুরল আপিাি পের্কেি িীরচ পিরেরত িািুি।
▪ যর্ আপিাি ক্যালকুরলেি িািাপ হরয় যায় এবং আপিাি অরতরিক্ত ব্যাোিী বা ক্যালকুরলেি পথরক থারক, 
তাহরল হাত তুলুি। আরি আপিার্ি সাহায্য কিরত আসরবা। আপিাি যর্ ব্যাকআপ িা থারক তরব পিীক্ষা 
চারলরয় যাি এবং যথাসাধ্য পচষ্টা করুি।

আপিাি উত্তিপর্রে রবিাে 4 িুাঁিিু। আরি িা বলা পযদেন্ত উত্তি প্ওয়া শুরু কিরবি িা। আপিার্ি উত্তিপ্রে 
ও পিীক্ষা পুর্তিকাটি সিািিারব পের্কেি উপরি িািুি। পৃষ্ঠাগুরল রপছরি িাঁি কিরবি িা। অিুগ্রহ করি উত্তি 
পর্রেি রবিাে 4-এই আপিাি উত্তিগুরল রলিুি এবং আপিার্ি উত্তিগুরল পযি প্ররতটি প্ররশ্নি সংর্লিষ্ট সরঠক 
্থিারিই বরস তা পিয়াল িািুি।

পবরশিিাে প্রশ্ন বহু রিবদোচিী ধিরিি, তরব পশণ করয়কটি প্রশ্ন ''Student-Produced Responses'' 
(''রশক্ষাথ্থী-উৎপার্ত প্ররতরক্রয়া'') আরেি রবিারে পযিকিিারব করিরছি এই রবিারেও পসগুরল পসিারবই পূিণ 
করুি।

আপনার পপ্রারর বেলবন:

আরি সিয় পশরণি পঘাণণা কিাি আরেই আপিার্ি পশণ হরয় পেরল আপরি এই রবিারেি উত্তিগুরল পিীক্ষা 
কিরত পারিি রকন্তু পিীক্ষা পুর্তিকা বা উত্তিপর্রেি অি্য পকারিা রবিারে যারবি িা।

এবাি পিীক্ষা পুর্তিকাি 4 িুরল। রির দ্ে শগুরল পডু়ি এবং উত্তি প্ওয়া শুরু করুি।

পরীক্ষা শুরু করলত, আপনার প্ররর বেলবন:

এিি সিয় শুরু হরন।

1.5.1 ধারা িলাোলীে
20 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

রবিাে 4 পশণ কিাি িি্য আপিার্ি হারত আি 25 রিরিে আরছ।

40 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

রবিাে 4 পশণ কিাি িি্য আপিার্ি হারত আি 5 রিরিে আরছ।
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ঠিক 45 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

উত্তি কিা বন্ধ করি পপিরসল িারিরয় িািুি।
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1.5.2 শবভাে 4 পরীক্ষা পুশ্তিোয় রাো শেদেটিিাবলী
রিরচ পসই রির দ্ে রশকাগুরলি একটি অিুবা্ প্ওয়া হল যা আপিার্ি পিীক্ষা পুর্তিকাি রবিাে 4-এি শুরুরতই 
পারবি।

45 মিমিট, 31টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)

এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি আপোর উত্তরপদ্রের শবভাে 4 খুিুে।
শেদেটিিসেূহ

প্রদশ্নর 1-27 জে্য, প্ররতটি সিস্যা সিাধাি করুি, প্র্ত্ত পছন্দ পথরক সরবদোত্তি উত্তিটি চয়ি করুি এবং আপিাি 
উত্তিপর্রে সম্পরকদিত বুদু্ব্ পূিণ করুি। প্রদশ্নর 28-31 জে্য, সিস্যাটি সিাধাি করুি এবং উত্তি প্রেরক রগ্ররে 
আপিাি উত্তি র্ি। রগ্ররে কীিারব আপিাি উত্তি রলিরত হরব পস সম্পরকদে  ্য়া করি প্রশ্ন 28 এি আরে 
র্করির দ্ে শগুরল প্িুি। আপরি িাে কাি কিাি িি্য আপিাি পিীক্ষা পুর্তিকাি পয পকারিা োঁ কা িায়ো ব্যবহাি 
কিরত পারিি।

দ্রষ্টব্য

1. ক্যালকুরলেরিি ব্যবহাি অেুদমাশেি।
2. সব চলিারশ এবং োরণরতক িারশিালাগুরল প্রকৃত সংি্যা যর্ িা অি্য রকছু ইরঙ্গত কিা থারক।
3. পিীক্ষায় প্ওয়া ছরবগুরল প্কেল পিরপ আাঁকা হরয়রছ যর্ িা অি্যরকছু ইরঙ্গত কিা থারক।
4. অি্য রকছু ইরঙ্গত কিা িা থাকরল সব ছরবগুরল সিতরল িরয়রছ।
5. অি্য রকছু ইরঙ্গত িা কিা হরল পকারিা প্র্ত্ত োংশারিি পোরিি f হল সব প্রকৃত সংি্যাি পসে x যাি িি্য f(x) 
একটি প্রকৃত সংি্যা।

সরিাদরন্স
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1
2 রবরশণ সিরকাণী র্রেিুিসিূহ

পকারিা বৃরত্তি চারপি রেগ্রীি সংি্যা হল 360।
পকারিা বৃরত্ত চারপি পিরেয়ারিি সংি্যা হল 2π।
পকারিা র্রেিুরিি রতিটি পকারণি সিষ্টি হল 180।



PSAT 10 Test Directions Translated into Bengali for Students PSAT 10 পরিক্ষাি রির দ্ে শাবলী 20

শেদেটিিসেূহ

প্রদশ্নর 28-31 জে্য, সিস্যাটি সিাধাি করুি এবং উত্তি প্রেরক রগ্ররে আপিাি উত্তি 
র্ি।

1. প্ররয়ািিীয় িা হরলও, আপরি যারত রিিুদেলিারব আপিাি পোলগুরল িিাে কিরত 
পারিি পসিি্য ্তিম্ভগুরলি উপরিি বাক্সগুরলরত আপিাি উত্তি রলরি পিওয়া 
িারলা। রকন্তু শুধু পোলগুরল সরঠকিারব িিাে হরল তরবই আপরি িম্বি পারবি।

2. পকারিা ্তিরম্ভ একটিি পথরক পবরশ পোল রচর্ণিত কিরবি িা।
3. পকারিা প্ররশ্নিই ঋণাত্মক উত্তি আসরব িা।
4. রকছু সিস্যাি একারধক সরঠক উত্তি থাকরত পারি। এইিকি পক্ষর্রে রগ্ররে শুধু 
একটি উত্তি বসাি।

5. 3½ এি িরতা শমশ্র সংখ্যালশি অবশ্যই 3.5 বা 7/2 রহসারব রগ্রে কিা উরচত। 

(যর্ /

. . . .

/  রগ্ররে প্ররবশ কিারিা হরয়রছ, এটি 31/2 রহসারব ব্যাি্যা কিা হরব, 

3½ রহসারব িয়)
6. েিশমক উত্তর: রগ্ররেি তুলিায় আপরি যর্ আিও পবরশ সংি্যাি ্শরিক উত্তি 
পাি তরব এটি পোলাকাি বা কাো হরত পারি তরব এটি অবশ্যই পুরিা রগ্রেটি পূিণ 
কিরব।

 2
3

উত্তর: 2.5উত্তর: 7
12

িাক্সগু-
বলরে 
উত্তর
বলখুন। 

ফল 
কলখা 
ব্রিড।
 
 

ভগ্নাং-
কের
লাইন 

দেবমক 
বিন্দু

উত্তর:  201- উভয় অবস্থােই সঠিে

শবঃদ্রঃ:
আপবন ফাঁক বদরয় কে 
ককারনা স্তম্ভ কেরকই 
আপনার উত্তর কলখা 
শুরু কররে পাররন।
আপনার কে স্তম্ভগুবল  
ি্যিহার করার দরকার 
কনই কেগুবলরক ফাঁকা 
রাখা কেরে পারর।

শ্রিদে সলখার স্বীেৃি উপায়গুশল হল:

1.5.3 শবভাে 4 পদর
আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপিাি উত্তিপ্রে বন্ধ করি র্ি যারত পৃষ্ঠা 1 উপরি থারক। আপিাি পিীক্ষাি বইটি বন্ধ করুি।

যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলয় যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আরি আপিাি পিীক্ষাি উপকিণ সংগ্রহ কিাি আরে, ্য়া করি আপিাি উত্তিপ্রে উরল্ট র্ি। যর্ আপিািা 
বে িু্রিণ উত্তিপ্রে ব্যবহাি করিি তাহরল পৃষ্ঠা 7 এ যাি। পিীক্ষা করি প্িুি পয আপরি Form Code (েিদে 
পকাে) রেল্ড A পূিণ করিরছি। আপিাি পিীক্ষা কিাি িি্য এই Form Code (েিদে পকাে) প্ররয়ািি। আপরি 
রেল্ড B এবং C সম্পন্ন করিরছি রকিা তা পিীক্ষা করুি। পকািও রেল্ড সম্পন্ন কিাি িি্য যর্ পকািও সাহারয্যি 
্িকাি হয় তাহরল আপিাি হাত তুলুি। 
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2 পরীক্ষার পদর
2.1 পশরসোশ্তি

আপনার পপ্রারর বেলবন:

অরিিন্দি— আপিার্ি পিীক্ষা পশণ হরয়রছ। অিুগ্রহ করি আরি িা ছাো পযদেন্ত আপিািা আপিার্ি আসরিই 
বরস থাকুি।

2.1.1 পরীক্ষার বই এবং অে্যাে্য পরীক্ষার উপেরণ সং্রিহ
যখন সকলেই প্রস্তুত হলবন, তখন আপনার পপ্রারর বেলবন:

আরি এিি আপিার্ি পিীক্ষাি পুর্তিকা সংগ্রহ কিরবা। অিুগ্রহ করি আপিার্ি উত্তিপ্রে পসািা করি 
আপিার্ি পের্কে িািুি ও শান্ত হরয় বসুি।

2.1.2 সিষ েরা
সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

যর্ আপিািা উত্তিপর্রেি ব্যরক্তেত, পিীক্ষা সংক্রান্ত িয় এিি তথ্যগুরল পূিণ কিা এিিও বারক িরয় যায়, 
তাহরল উত্তিপ্রেটিি িুি িীরচি র্রক করি পের্কে িািুি। শান্ত হরয় বসুি এবং আরি অি্য রশক্ষাথ্থীর্ি িা ছাো 
অবরধ উত্তিপর্রে রকছু রলিরবি িা। করয়ক রিরিরেি িরধ্য, আরি আপিারক আপিাি উত্তিপ্রে সম্পূণদে কিরত 
সাহায্য কিব।

আপরি যর্ ইরতিরধ্যই সি্তি ব্যরক্তেত, পিীক্ষা সংক্রান্ত িয় এিি তথ্য পূিণ করি থারকি তাহরল আপিাি 
উতিপ্রেটি আপিাি পেরক্সি উপি পসািািারব িািুি। আরি িা ছাো পযদেন্ত শান্ত হরয় বসুি।

2.1.3 শিক্ষার্থীদের শবোয় েরার প্রস্তুশি শেদচ্ছ
বরখাদ্তির জে্য প্রস্তুি শিক্ষার্থীদের জে্য

যর্ আপরি এবং অি্যাি্য ছা্রেিা বিিা্তি হওয়াি িি্য প্রস্তুত হি (আপিাি উত্তিপ্রে সম্পূণদে করিরছি) আপিাি প্ররি 
উত্তরপ্রে সংগ্রহ এবং ো্রে বরখা্তি 23 পৃষ্ঠায় প্িরত হরব এ এরেরয় যারবি।

সে ছাত্রদের িাদের উত্তরপত্র পূরণ েরদি হদব িাদের জে্য

বিিার্তিি িি্য প্রস্তুত পয পকারিা রশক্ষাথ্থী বিিা্তি হওয়া পযদেন্ত অরপক্ষা করুি। আপিাি প্ররি অিুসিণ কিা 
রির দ্ে শাবলী পিরি চলরবি।

2.1.4 উত্তরপত্র পূরণ েরা হদচ্ছ
সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

আরি আপিার্ি পয Student Answer Sheet Instructions পুর্তিকাটি র্রয়রছ তা পবি করুি। আরি 
আপিারক রির দ্ে শাবলী পরে রহসারব এই পুর্তিকা বিাবি অিুসিণ করুি.

সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

আপিাি উত্তিপর্রেি 2 িং পৃষ্ঠাটি িুলুি। যর্ আপিার্ি উত্তিপর্রে একটি পলরবল থারক যারত আপিার্ি 
বারেি রঠকািা প্ওয়া থারক, তাহরল রিরশ্চত করুি পয পসই রঠকািাটি সরঠক রকিা। যর্ পলরবরল আপিাি 
রঠকািা সরঠক থারক তাহরল আপরি রেল্ড 9 পথরক 13 বা্ র্রয় পযরত পারিি। যর্ আপরি আপিাি রঠকািায় 
পকারিা িুল প্রিি বা যর্ আপিাি রঠকািাসহ পকারিা পলরবল িা থারক, তাহরল আপিারক উত্তিপর্রে আপিাি 
সরঠক রঠকািাটি পূিণ কিরত হরব।
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সম্তি লিক্ষার্থীলক তালের ঠিকানা পেখার পক্ষলত্র আপনার পপ্রারর বেলবন:

9 পথরক 13 রেল্ডগুরলরত আপিাি রঠকািাটি রলিরত আপিাি Student Answer Sheet Instructions 
বুকরলরেি র্করির দ্ে শগুরল অিুসিণ করুি। আপিাি পকারিা প্রশ্ন থাকরল হাত তুলুি। যর্ আপিাি রঠকািা 
পরিবতদে ি হয়, তাহরল আপিািা সবদ্ে াই College Board অ্যাকাউন্ট পথরক পসটি আপরেে করি র্রত 
পারিি। 

লিল্ড 14-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

রেল্ড 14-এ আপিার্ি পিাবাইল িম্বি চাওয়া হরব। শুধু U.S. পিাবাইল িম্বিগুরলই স্বীকাি কিা হরব।

এই রেল্ডটি হল ঐরনক। যর্ আপিািা উত্তিপর্রে িুর্রিত শতদে াবলীরত সম্মত হরয় থারকি তাহরল আপিার্ি 
পোি িম্বি রলিুি। অিুগ্রহ করি সম্পন্ন হরয় পেরল িারলা করি প্িুি।

লিল্ড 15-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

রেল্ড 15 রিজ্ঞাসা করি পয আপরি College Board Student Search Service (রশক্ষাথ্থী অিুসন্ধাি 
পরিরণবাি) অংশ রিরত চাি রকিা এই পরিরণবাটি আপিারক সুরযােগুরলি সারথ সংরযাে কিরত সহায়তা কিরত 
পারি। Student Search Service (রশক্ষাথ্থী অিুসন্ধাি পরিরণবাি) এি িি্য "Yes" ("হাঁ") বলাি েরল 
করলি, অলািিিক বৃরত্ত পপ্রাগ্রাি এবং অি্যাি্য রশক্ষা সং্থিাগুরল আপিারক প্র্ত্ত রশক্ষােত এবং আরথদিক 
সহায়তাি সুরযােগুরল সম্পরকদে  আপিারক তথ্য পপ্রিরণি অিুিরত প্য়। রেল্ড 15 পূিণ কিাি িি্য আপিাি 
Student Answer Sheet Instructions পুর্তিকাি র্করির দ্ে শগুরল অিুসিণ করুি। আপিাি পকারিা প্রশ্ন 
থাকরল হাত তুলুি।

এখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

রেল্ড 16 পথরক 21 পযদেন্ত আপিািা প্রশ্নগুরলি পয উত্তি র্রয়রছি পসগুরল পিীক্ষা ও পরিরণবা পয ি্যায়সঙ্গত 
ও উপরযােীিারব সব রশক্ষাথ্থীর্িরক প্ওয়া হরয়রছ তা রিরশ্চত কিরত সাহায্য কিরব। আপিার্ি উত্তিগুরল 
হয়রতা েরবণণাি উর্দেরশ্য ব্যবহাি কিা হরত পারি এবং আপিাি হাই ্ুকেল, ্ুকেল রেরস্ট্রর এবং প্টেরেি সারথ িাে 
কিা হরত পারি। এই কািরণ, আিিা সব রশক্ষাথ্থীর্িরক এই রবিােটি পূিণ কিরত উৎসারহত করি।

রেল্ড 16, 18, 21, এবং 22-এ আপিাি উত্তিগুরল করলি, বৃরত্ত এবং অি্যাি্য রশক্ষােত পপ্রাগ্রািগুরলি সারথ 
িাে কিা পযরত পারি যর্ রেল্ড 15 -এ আপরি Student Search Service (রশক্ষাথ্থী অিুসন্ধাি পরিরণবাি) 
িি্য "Yes" ("হাঁ") পবরছ পিি।

রেল্ড 16 পথরক 22 পযদেন্ত পূিণ কিা হল ঐরনক। যর্ আপিাি রপতা বা িাতা বা অরিিাবক আপিারক বরল 
থারক পয আপিাি পকািও ঐরনক বা পস্বনারসবী তথ্য সম্পন্ন কিা উরচত িয়, তরব আিার্ি এই রেল্ডগুরলি 
িধ্য র্রয় যাবাি সিয় ্য়া করি চুপ করি বরস থাকুি। আপিাি বাবা-িা অথবা অরিিাবরকি বািণ কিা এিি 
পকারিা তথ্য রেরল্ড পূিণ কিরবি িা।

সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

এিি, 16 পথরক 21 এি িরধ্য প্ররশ্নি উত্তি র্রত Student Answer Sheet Instructions বুকরলরেি 
তথ্যটি পডু়ি। সম্পন্ন কিা হরল প্িুি।

যর্ আপিাি প্ররি আপিারক পক্ষ্রে 22 এরেরয় পযরত বরলি, তাহরল তািা পিবত্থী রস্ক্রপ্টটি এরেরয় যারব।

লিক্ষার্থীরা লিল্ড 22-এর িন্য প্রস্তুত হলয় পগলে, আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপিাি উত্তিপর্রেি রপছরি রেল্ড 22 সন্ধাি করুি। আপিাি ইরিল রঠকািায় প্র্াি কিা সম্পরকদিত তথ্যগুরল 
পডু়ি।

আপরি যর্ পকািও ইরিল রঠকািা প্র্াি কিাি রসদ্ধান্ত পিি, তরব ইরিল রঠকািাটি আপিাি বা রপতািাতাি বা 
অরিিাবরকি রঠকািা রকিা তা পবাোরত বাবলটি পূিণ করুি। আপিাি প্কোিগুরল অিলাইরি কিি উপলব্ধ 
থাকরব পসই সংক্রান্ত তথ্য পাঠারত College Board আপিাি ইরিল রঠকািাটি ব্যবহাি কিরব।

আপরি যর্ Student Search Service (ছা্রে অিুসন্ধাি পরিরণবা) পবরছ পিি, তাহরল আপরি এই ইরিল 
রঠকািায় পাঠারিা করলিগুরল পথরক তথ্যও পপরত পারিি৷ সম্পন্ন কিা হরল প্িুি।
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সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

এিি আপিাি ব্যরক্তেত তথ্য সম্পূণদে কিাি পালা আিার্ি পশণ হরয়রছ। অিুগ্রহ করি উত্তিপ্রেটি বন্ধ করুি। 
আপিাি উত্তিপ্রে এবং Student Answer Sheet Instructions বুকরলেটি আপিাি পের্কে িািুি। আরি 
িা ছাো পযদেন্ত শান্ত হরয় বসুি।

2.1.5 উত্তরপত্র সং্রিহ এবং ছাত্র বরখা্তি
আপনার পপ্রারর বেলবন:

িরি িািরবি, আপিারক অবশ্যই পকািও পরির্থিরতরত পিীক্ষাি হল পথরক পকািও পিীক্ষাি সািগ্রী পিওয়া বা 
আরলাচিা কিা বা কারিাি সারথ পয পকািও িাধ্যরি ইন্টািরিে সহ ইরিল, পেক্সে বাতদে া িাে কিা উরচত িয়। 
আরি পযিি পিীক্ষাি শুরুরত বরলরছলাি, যর্ পকািও ব্যরক্ত পিীক্ষাি সুিক্ষা সম্পরকদিত এই িীরতগুরল 
পকািওিারব লঙ্ঘি করি তরব তার্ি প্কোি বারতল হরয় যারব এবং িরবণ্যরত অি্যাি্য College Board পিীক্ষা 
পিওয়া পথরক তার্ি বা্ প্ওয়া হরত পারি। 

আপিাি প্কোি যিি উপলব্ধ হরব তিি কীিারব আপিাি সম্পূণদে প্কোি রিরপােদে  অিলাইরি পাওয়া যারব পসই 
রবণরয় আপিারক িািারিা হরব। আপরি আপিাি রির্দিষ্ট পিীক্ষাি েলােরলি রিরত্তরত ব্যরক্তেতকৃত SAT 
অিুশীলরিি িি্যও র্রিরত Khan Academy রলঙ্ক অ্যারক্সস কিরত সক্ষি হরবি।

অিুগ্রহ করি আপিাি সারিটিরক িা ছাো পযদেন্ত রিরিি বসায় িায়োয় অরপক্ষা করুি। পসই সিরয়, আপরি 
আপিাি রিরিসপ্রে সংগ্রহ কিরত পারিি। আপরি চরল যাওয়াি সিয়, অিুগ্রহ করি অি্য ঘরি কাি কিরত 
থাকা ব্যরক্তর্ি কথা িাথায় িািরবি। আপিাি আিরকি করঠি পরিশ্ররিি িি্য আপিারক আিও একবাি 
অরিিন্দি।

আপরি পিীক্ষাি কক্ষ পছরে যাওয়াি সারথ সারথ আপিাি প্রররিি কারছ অিুবার্ত রির দ্ে শাবলীি এই পুর্তিকাটি পেিত 
র্ি।
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