
Notes to the Proctor
Your school may be offering both the SAT without Essay and SAT with Essay. College 
Board allows schools to combine students with both test options in a single standard 
room. This translated script includes test directions for EL students testing in an 
uncombined room and a combined room.

Printing this document for your students
▪ If testing in a standard room that is UNCOMBINED, or in an ACCOMMODATED 

room, print the Notes to the Proctor, Notes to the Student, Standard SAT Script, and 
Standard Script for Uncombined Rooms. Omit Standard Script for Combined 
Rooms.

▪ If testing in a standard room that is COMBINED, print the Notes to the Proctor, Notes 
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Using this document on test day
Distribute this document once students are seated.

Students may use this document to read translations of the directions that are read 
aloud or printed in their test book. Students may keep this document open and on their 
desk during the entire testing period. Students may not be given additional time, 
unless approved by College Board as a separate accommodation.

Collect this document from each student at the end of testing and securely destroy it.
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শিক্ষার্থীদের প্রশি বক্তব্য
আপিার পরীক্ষা পুদ্তিকায় থাকা দিদিত দিরিদে রশর দিম্নদিদিত অিুবারির একটি অিুবাি পপ্রারর পিারর পরে 
পশািারবি। আপিার পপ্রারর যিি ইংররদি দিরিদে শগুদি পিারর পিারর পেরবি তিি তার সারথ দিরিদে শগুদি অিুসরণ 
করুি। যদি আপিার পপ্রারর যা পরে পশািারনি পসটি দিরয় আপিার পকারিা প্রশ্ন থারক তাহরি অিুগ্রহ করর হাত 
তুিুি।

▪ আপিার পপ্রারর যা পরে পশািারবি তার সারথ এই অিুবাি করা দিরিদে শাবিী হুবহু িাও দিিরতও পারর, তরব আসি 
তথ্য একই থারক।

▪ আপিার পরীক্ষার পদরদ্থিদতর পক্ষর্রে প্ররযাি্য িয় এিি দকছু দিরিদে শ আপিার পপ্রারর হয়রতা বাি দিরয় পযরত 
পাররি।

▪ আপদি পুররা পরীক্ষা চিাকািীি সিরয় এই িদথটি পের্কে রািরত পাররি তরব পরীক্ষা হরয় পেরি অবশ্যই এটি 
পপ্রারররক পেরত পিরবি।

▪ আপদি স্ক্র্যাচ পপপাররর িি্য এই িদথটি ব্যবহার কররত পাররবি িা।
▪ দবদিন্ন সিরয় আপিার পপ্রারর সংদ্লিষ্ট দবিারের িি্য অবদশষ্ট সিয় ও সারথ সারথ যথাযথ দবরদতর সিয় পঘাণণা 
কররবি। যদি আপদি পকারিা অিুরিাদিত বরন্দাবর্তি পরীক্ষা পিি, তাহরি অিুবাি করা িদথরত থাকা সিয় ও 
দবরদতর পথরক এই পঘাণণাগুদির পাথদেক্য থাকরত পারর। অিুগ্রহ করর আপিার পপ্রারর পয পঘাণণাগুদি কররছি তা 
িরিারযাে দিরয় শুিুি।

▪ যদি আপদি পকারিা অিুরিাদিত পরীক্ষা পকন্দ্র পথরক পরীক্ষা পিি, তাহরি আপিারির পপ্রারর ইংররিীরত পকারিা 
অদতদরক্ত দিরিদে শ দিরত পাররি।

▪ দিরিদিষ্ট তরথ্যর প্রদত আপিার িরিারযাে আকণদেণ করার িি্য এই িদথ িরুে দকছু প্রতীক বা আইকিগুদি ব্যবহার 
করা হরয়রছ:

গুরুত্বপূণদে তথ্য

আপিার পরীক্ষা পুদ্তিকায় পিওয়া দিরিদে শ

সি্তি পসেযুক্ত পেক্সে আপিার পপ্রারর দ্বারা কদথত দিরিদে শ সরাবরাহ করর
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1 আেি্শ SAT শ্ক্রিপ্ট

1.1 পরীক্ষা শুরুর আদে
আপনার পপ্রারর যা বলে শুরু করলবন:

সুপ্রিাত। পযরকি আপিারা িারিি আপিারা এিারি SAT দিরত এরসরছি। আপিারির করিি ও পপশার 
িরক্ষ্যর প্রদত এই গুরুত্বপূণদে পিরক্ষপ পিওয়ার িি্য আপিারিররক অদিিন্দি িািাই।

আিরা পরীক্ষা শুরু করার আরে, আদি দকছু দিরিদে শাবিী পেরত যাদন। এটি কররত প্রায় 20 দিদিে সিয় 
িােরব। অিুগ্রহ করর িি দিরয় শুিুি এবং আপিার পকারিা প্রশ্ন থাকরি হাত তুিুি। িরি রািরবি, আিার 
িূদিকা হি আপিার িক্ষতা ও জ্ঞারির পসরা প্রিশদেি করা দিদশ্চত করা।

আপদি যদি িুদ্রিত দিকদিরিদে শগুদি ব্যবহার করর থারকি তরব আদি দিরিদে শিা পিওয়ার সারথ সারথ অিুসরণ 
কররত এিিই বুকরিেটি িুিুি।

আপনালের পপ্রারর আরও বেলবন:

College Board SAT দিয়ি ও শতদে াবিীরত অন্তিুদেক্ত দিয়ি ও িীদত সুদিদশ্চত করর পয সি্তি দশক্ষাথ্থীরা পযি 
সিাি ও ি্যায়সঙ্গত পরীক্ষার অদিজ্ঞতা হয়। আি এই ঘরর থাকা প্ররত্যরক িাদয়ত্ব পিরবি পয পসটি পযি সুষু্ঠিারব 
সম্পন্ন করা যায়। যদি পকউ অি্যরিররক দবরক্ত করর বা অি্যায়িারব সুদবধা অিদে রির পচষ্টা করর তরব আদি 
তারির ঘর পথরক পবদররয় পযরত বিব এবং তারির প্কোরগুদি অকাযদেকর হরয় যারব। তারিররক িদবণ্যরত 
College Board-এর পরীক্ষায় বসা পথরকও আেকারিা হরব।

আপনালের পপ্রারর এগুলে বোর মাধ্যলম ভুে আচরলের উোহরলের তালেকা পেলবন:

অি্যায় সুদবধা পিওয়ার দকছু উিাহরণ এিারি পিওয়া হি:

▪ পকারিা রকি সাহায্য করা বা পিওয়া
▪ সিয় শুরু হওয়ার আরেই পরীক্ষার পুদ্তিকাটি পিরি পিওয়া
▪ আিরা বতদে িারি পয দবিারে ররয়দছ পসটি ছাো অি্য দবিাে বা পরীক্ষা পিিা
▪ সিয় পশণ হরয় পেরছ বিার পররও উত্তর পিিা বা উত্তর পাল্টারিা
▪ পরীক্ষার হি পথরক পরীক্ষার দিদিসপ্রে সদররয় পেিার পচষ্টা
▪ পরীক্ষার সিয় বা দবরদতর সিয় পিাবাইি পোি বা অি্য পকারিা অিিুরিাদিত পরীক্ষার সাহায্য রািা
▪ উত্তররর চাদবকাদঠ ব্যবহার করা বা পরীক্ষার পরর বা পরীক্ষা চিাকািীি কাউরক উত্তর বিা
▪ পরীক্ষা চিাকািীি িকাররর কারছ যাওয়া বা িবি পথরক পবদররয় যাওয়া
▪ অি্য কাররার হরয় পরীক্ষায় বসা
▪ অিুিদত িা দিরয়ই পরীক্ষা চিাকািীি পকারিা দকছু িাওয়া বা পাি করা
▪ দবঘ্ন সৃষ্টি করা
▪ পরীক্ষা পদ্ধদত অিুসরণ কররত ব্যথদে হওয়া

এই িীদতগুদি আি আপিার পরীক্ষার অদিজ্ঞতারক সুষু্ঠ ও ি্যায়সঙ্গত কররত সাহায্য করর, যারত আপদিও 
পকারিা দবঘ্ন ছাোই আপিার পরীক্ষায় িরিারযাে দিরত পাররি।
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(A) যলে আপনার সু্কে লিক্ষার্থীলের ব্যল্তিগত লিলনসপত্র সংগ্রহ কলর, তাহলে আপনালের পপ্রারর 
বেলবন:

এতক্ষণ সিরয়র িরধ্য আপিারির সব পোি ও অি্য পকারিা ববি্ুযদতি দেিাইস বন্ধ করর পিওয়া উদচত। যদি 
কাররার কারছ স্মােদে ওয়াচ বা দেেরিস ট্র্যাকারসহ পকারিা ধররির ববি্ুযদতি দেিাইস থারক, তাহরি অিুগ্রহ করর 
পসগুদির অ্যািািদে বন্ধ করর দিরয় পুররা বন্ধ করর দিি, এবং পসটি আিার কারছ িিা দিি, পরীক্ষা পশণ হরি 
পসটি আবার আপিারক পেরৎ পিওয়া হরব।

(B) যলে আপনার সু্কে লিক্ষার্থীলের ব্যল্তিগত লিলনসপত্র সংগ্রহ করা অনুলমােন না কলর তাহলে 
আপনালের পপ্রারর বেলবন:

এই সিরয়, যদি আপিার কারছ পকারিা পোি বা স্মােদে ওয়াচ বা দেেরিস ট্র্যাকারসহ অি্য ববি্ুযদতি দেিাইস 
পাওয়া যায় তাহরি আপদি অবশ্যই পসগুদির অ্যািািদে বন্ধ করর পসগুদি বন্ধ করর ব্যাে বা ব্যাকপ্যারক িরর 
পরীক্ষা পশণ িা হওয়া অবদধ ঘররর পকারণ পররি পিরবি। যদি আপিারির পোি রািার িি্য প্লাদ্টেক ব্যারের 
িরকার হয় তাহরি হাত তুিুি, আদি আপিারিররক পসটি পিরবা।

সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

যদি পকারিা ববি্ুযদতি দেিাইস বন্ধ করর সদররয় িা রািা হয় তাহরি পসটি পিওয়া হরত পার এবং সম্পূণদে তিরন্তর 
অংশ দহসারব এগুদির দিদিসগুদি িুঁটিরয় পরীক্ষা করর পিিা হরত পারর। যদি আপিার কারছ পকারিা দেিাইস 
পিিা যায় বা আপিার কারছ থাকা দেিাইস অরহতুক দবরদক্ত বা পোিরযাে সৃষ্টি করর, তাহরি আিারক দকন্তু 
আপিারক পরীক্ষা পথরক বাদতি কররত হরব। এই সিয় পথরক, আদি এিি পকারিা দশক্ষাথ্থীরক বদহষৃ্কত কররবা 
যার কারছ আদি পোি, স্মােদে ওয়াচ, বা অি্য পকারিা ববি্ুযদতি দেিাইস পিিরবা।

তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

এই দিরিদে শগুদি িি দিরয় পশািার িি্য আপিারির ধি্যবাি। এবার আপিারা পরীক্ষার িি্য আপিারির পে্কে 
পদরষ্কার কররবি।

▪ আপিার িম্বর 2 পপদ্সিি ব্যতীত আপিার পে্কে পথরক ইররিার, গ্রহণরযাে্য ক্যািকুরিেরগুদি সহ পকািও 
ব্যাকআপ ক্যািকুরিের এবং িুদ্রিত দিরিদে দশকা বা শব্দ-পথরক-শব্দ অদিধািটি সদররয় পেিুি, যদি আপদি 
এটি ব্যবহার কররি।

▪ যদি আপিারা অদতদরক্ত ক্যািকুরিের, অদতদরক্ত ব্যাোদর, পািীয় বা েুদকোদক িাবার আরিি তাহরি পসগুদি 
আপিারির পের্কের দিরচর পিরেরত িাদিরয় রািুি।

▪ যদি আপিারির পের্কে এিিও পকারিা ব্যাে বা ব্যাকপ্যাক থারক, তাহরি পসগুদি বন্ধ করর পরীক্ষা পশণ িা 
হওয়া অবদধ ঘররর পকারণ পররি দিি।

সব লিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হলে পগলে, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আপিারা সবাই পয স্বীকৃত ক্যািকুরিেরই ব্যবহার কররছি পসো পিিার িি্য আদি এিি একেু পিরি পিরবা।

তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

অিুগ্রহ করর িরি রািরবি আপিারা পকারিা সিয়ই দকন্তু আপিারির ক্যািকুরিের পিিারিদি বা দবদিিয় কররত 
পাররবি িা। এিি আপিারির ক্যািকুরিের পের্কের দিরচ ঢুদকরয় রািুি। পররর দবিারে িা আসা অবদধ 
আপিারির ক্যািকুরিেররর িরকার হরব িা।

1.2 উত্তরপত্র শবিরণ
যদি আপিার ্ুকেরি একটি preadministration পসশি অিুদষ্ঠত হয়, তাহরি আপিার প্ররর দিদশ্চত কররবি পয 
প্রদতটি দশক্ষাথ্থী সিাক্তকারী তথ্য সহ তারির দিিস্ব উত্তরপ্রে পপরয়রছ। পয পকারিা দশক্ষাথ্থী যারা একটি 
preadministration পসশরি অংশগ্রহণ কররদি তারা তারির দপ্ররিরবি করা উত্তরপ্রে পারব। পয পকারিা দশক্ষাথ্থীর 
দপ্ররিরবি করা উত্তরপ্রে পিই তারা একটি েঁকা উত্তরপ্রে পারব।
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উত্তরপত্র লবতরলের পলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

এই হি উত্তরপ্রে যা আপদি পরীক্ষায় আপিার উত্তর দচদ্নিত কররত ব্যবহার কররবি। আপদি যদি একটি বে-
িুদ্রিত উত্তরপ্রে ব্যবহার কররি, তাহরি আপিার উত্তরগুদি কীিারব দচদ্নিত কররবি তার িি্য সািরির পৃষ্ঠায় 
দিরিদে শাবিী পডু়ি। আদি যা পঘাণণা কররবা তার পথরক আপিারির পাতা সংি্যা আিািা হরব দকন্তু আদি সবাইরক 
পয দেল্ড িম্বরগুদি দিরয়দছ পসগুদি আপিারির পক্ষর্রেও একই থাকরব। আপিারা বুদু্বিগুদি িরাে করার পদরবরতদে  
পচকরকাগুদিরত X দিরয় দচদ্নিত কররবি।

আপিার সদঠক আইদি িাি উত্তরপর্রে উপদ্থিত ররয়রছ তা দিদশ্চত কররত অিুগ্রহ করর পরীক্ষা করুি। যদি 
আপিার উত্তরপর্রে একটি পিরবি থারক, অিুগ্রহ করর পরীক্ষা করুি পয এটি আপিার সদঠক আইদি িাি 
পিিায়। আপিার উত্তরপ্রে িুি থাকরি বা পিরবরি আপিার িাি িুি থাকরি আপিার হাত বাোি।

আপনার পপ্রারর বেলবন:

যদি আপিার উত্তরপর্রে আপিার সদঠক িাি এবং অি্যাি্য তথ্য পূরণ করা থারক, অিুগ্রহ করর করয়ক দিদিরের 
িি্য চুপচাপ বরস থাকুি যিি আদি অি্যাি্য দশক্ষাথ্থীরির তারির উত্তরপর্রে প্ররয়ািিীয় পক্ষ্রেগুদি পূরণ কররত 
দিরিদে শ দিদন।

তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

এিি পক্ষ্রে 1 এ আপিার সম্পূণদে আইদি িািটি পূরণ করুি। যদি আপিার িারি েঁক, হাইরেি বা অ্যাপস্ট্রদে
(ঊর্ধদেকিা) থারক তাহরি তা বসাি। বাক্সগুদিরত বে হারতর অক্ষরর বণদেগুদি দিিুি এবং সংদ্লিষ্ট বুিবুিগুদি 
িরাে করুি। পিরি দিি প্রদতটি বুিবুি পযি োঢ়িারব ও সম্পূণদেিারব িরাে হয়। সম্পন্ন করা হরি পিিুি।

লিল্ড 2-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আপিার যদি দেল্ড 2 সম্পূণদে করার প্ররয়ািি হয় এবং আপদি এই ্ুকেরি উপদ্থিত হি তরব আিারির 6-সংি্যার 
্ুকেি পকােটি _______ দেল্ড 2 এ িু্রিণ করুি এবং সংদ্লিষ্ট বুিবুিগুদি পূরণ করুি। সম্পন্ন করা হরি পিিুি।

যদি আপদি এই ্ুকেরি িা যাি বা ঘররই আপিার দশক্ষা হয়, তাহরি হাত তুিুি। আদি এরস আপিারিররক দেল্ড
2-এ বসারিার সদঠক পকােটি বিরবা।

লিল্ড 3 ও 4-এর িন্য আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপিার যদি দেল্ড 3 এবং 4 সম্পূণদে কররত হয় এবং আপদি এই ্ুকেরি পো, পক্ষ্রে 3-এ "হঁ" (“Yes”) এর 
িি্য বুিবুি পূরণ করুি এবং আিারির দবি্যািরয়র িাি, শহর, এবং দেল্ড 4 এ িু্রিণ করুি। আপদি যদি এই 
্ুকেরি দিয়দিত উপদ্থিত িা হি দেল্ড 3 পক্ষর্রে আপিার িি্য প্ররযাি্য বুদু্বিটি পূরণ করুি এবং আপিার 
দবি্যািরয়র তথ্য দেরল্ড 4 িু্রিণ করুি। কী িরাে কররবি তা বুেরত িা পাররি হাত তুিুি।

লিল্ড 5-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

যদি দেল্ড 5 েঁকা থারক, তাহরি বাি দিরকর প্রথি কিাি পথরক শুরু করর আপিার রাি্য ছা্রে আইদে িম্বরর 
দপ্রন্ট করুি এবং বুিবুি করুি। আপদি পিরবরির উপররর বাি পকারণ আপিার রারি্যর ছা্রে আইদে িম্বরটি 
িুঁরি পপরত পাররি। যদি আপিারির দশক্ষাথ্থী IDপত পকারিা অক্ষর থারক, তাহরি পসগুদি পিরবি িা, শুধু 
সংি্যাগুদি পকারিা েঁক িা দিরয় বসাি। আপদি যদি আপিার রারি্যর ছা্রে আইদে িম্বর িা িারিি, অিুগ্রহ 
করর আপিার হাত বাোি। সম্পন্ন করা হরি পিিুি।

লিল্ড 6-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

যদি দেল্ড 6 িাদি থারক, তাহরি পক্ষর্রে 6-এ আপিার বতদে িাি পগ্ররের িি্য বুিবুিটি পূরণ করুি।

লিল্ড 7-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

যদি দেল্ড 7 িাদি থারক, আপিার ির্মের িাসটির িি্য বুিবুিটি পূরণ করুি। বৃহত-িু্রিরণর উত্তর দশেগুদিরত 
িারসর 1 টি অঙ্ক থারক যা শূি্য দিরয় শুরু করর, িারসর অঙ্কগুদি পূরণ করুি। তারপরর আপদি পয দিরি 
ির্মেরছি পসই দিিটির িি্য একটি 2 অরঙ্কর সংি্যা দিিুি, দিিটি 10-এর পথরক কি হরি শূি্য দিরয় শুরু 
করুি। তারপরর আপদি পয সারি ির্মেরছি পসটির 2টি সংি্যা দিিুি। সংদ্লিষ্ট বুিবুিগুদি িরাে করা হরয় পেরি 
পিিুি।
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লিল্ড 8-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

যদি দেল্ড 8 েঁকা থারক, তাহরি দেল্ড 8-এ সদঠক বুিবুি দচদ্নিত করুি।

পরীক্ষাপত্র লবতরলের আলগ আপনালের পপ্রারর বেলবন:

যদি আপিারক আপিারির উত্তরপর্রে পরীক্ষা ছাো অি্যাি্য অংশ সম্পূণদে কররত হয়, তাহরি পরীক্ষা পশণ হওয়ার 
আরে পসগুদি সম্পূণদে করার সুরযাে পারবি।

1.3 পরীক্ষা পদত্রর শবিরণ
এখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আদি এিি আপিারির পরীক্ষাপ্রে দবতরণ কররবা। আদি িুিরত িা বিা অবদধ পসগুদি িুিরবি িা।

আপনালের পপ্রারর আরও বেলবন:

যিি এই পরীক্ষাপ্রেটি পারবি, তিি পসটির পাতা উরল্ট আপিারির পিদব, িাি ও িধ্যিাি থাকরি পসটির 
আি্যক্ষর দিিুি।

তারপর এই ্ুকেরির পকাে ______ এবং িাি ______________________________, এবং এই রুরির পেদ্টেং 
রুি পকাে (বা িাি) ____________________ দপ্রন্ট করুি, যা আদি আপিার িি্য পপা্টে কররদছ।

তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

এবার দপছরির পৃষ্ঠাটি পডু়ি। উত্তর কীিারব দিরত হরব ও প্কোদরং সম্পরকদে  িরুরী দকছু তথ্য এিারি পিওয়া 
আরছ। আপিারা পো পশণ করর অিুগ্রহ করর পিিুি।

এিি দক দকছু প্রশ্ন ররয়রছ পযগুদির ব্যাপারর এই িা্রে পেরিি:

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

আপিারির পরক্ষ উত্তরগুদি সদঠিারব দচদ্ণিত করার িি্য দিরিদে শগুদি অিুসরণ করা িরুরী যারত আপিারির 
উত্তর প্রে প্কোর করা হয়। আদি সবরথরক িরুরী দবণয়গুদি পিার দিরয় পবাোরত চরিদছ যারত পসগুদি সবার 
কারছ স্পষ্ট হয়। অিুগ্রহ করর িরিারযাে দিরয় শুিুি।

▪ উত্তর পর্রে আপিার সব উত্তরগুদি দিিুি। আপদি েুদক-োদক েণিা করার িি্য আপিার পরীক্ষা পুদ্তিকা 
ব্যবহার কররত পাররি, দকন্তু শুধুিা্রে উত্তরপর্রে দচদ্নিত উত্তরগুদির িি্যই িম্বর পিওয়া হরব, যদি িা আপিার 
কারছ দসগুদিরক উত্তরপর্রে দচদ্নিত করার িি্য College Board-এর অিুরিািি থারক।

▪ সিয় পশণ হরয় পেরছ িািারিার পরর, আপদি আর পরীক্ষা পুদ্তিকা পথরক উত্তর পর্রে উত্তর দিিরত পাররবি 
িা বা পোি িরাে কররত পাররবি িা।

▪ িম্বর 2 পপিদসি কররত িুিরবি িা। পকারিা পপি, রদিি পপিদসি বা পিকাদিক্যাি পপিদসি ব্যবহার কররবি 
িা।

▪ প্রদতটি প্ররশ্নর িি্য 1টি উত্তর দিিুি এবং উত্তরপর্রের পোিগুদি োঢ় করর ও সম্পূণদেিারব িরাে করুি।
▪ আপিার উত্তর ছাো উত্তরপর্রে আর দকছু দিিরবি িা। আপিার উত্তরপর্রে এরিারিরিা িাে কাো থাকরি 
তা িম্বর পিওয়ার পক্ষর্রে দবঘ্ন ঘোরত পারর।

▪ যদি আপদি পিারছি তাহরি িারিািারব িুরছ দিি। সম্পূণদেিারব পিাছা িা হরি পসগুদিরকই উত্তর দহসারব ধরা 
হরব।

যাঁরা তালের পরীক্ষার বইলত তালের উত্তরগুলে পরকরদে  করার িন্য অনুলমালেত হলেলেন তালের িন্য 
আপনার প্ররর বেলবন:

যদি আপিারক পরীক্ষা পুদ্তিকায় উত্তর পিিার িি্য অিুরিািি করা হরয়রছ, তাহরি পরীক্ষা পুদ্তিকায় আপিার 
দ্বারা দিবদোদচত উত্তরটির চাদরপারশ বৃত্ত আঁকুি। প্রদতটি প্ররশ্নর িি্য শুধুিা্রে একটি উত্তররকই আবৃত্ত করুি। 
যদি আপদি দিরির িি বিিাি, তাহরি পুররিা উত্তর যতো সম্ভব িুরছ পেিুি।

উত্তরপদত্র পরীক্ষার ির্য সম্পূণ্শ করুন
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লিল্ড 9 িন্য, Test Type (পরীক্ষার প্রকার) এর িন্য, আপনার পপ্রারর বেলবন:

দেল্ড 9-এ আপদি আি পয পরীক্ষাটি দিরনি পসটির পোি িরাে করুি পযটি আদি পবারেদে ও দিরি দিরয়দছ। 
পকাি পরীক্ষায় পোি কররত হরব পসটি িা বুরে থাকরি হাত তুিুি।

লিল্ড A িন্য, Form Code (িমদে পকালরর) এর িন্য, আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপিার উত্তরপর্রের দপছরি একটি পক্ষ্রেটি সন্ধাি করুি (বা আপিার বে িু্রিরণর উত্তর প্রেরকর 16 পৃষ্ঠা)। 
আপিার পরীক্ষার বইরয়র দপছরি Form Code(েিদে পকাে) সন্ধাি করুি। আপিার উত্তর দশরের দেল্ড A পত 
আপিার পের্টে পযিি প্রিরশদিত হরব দঠক পতিিিারব Form Code (েিদে পকারের) অিুদিদপ করুি এবং 
উপযুক্ত বুিবুিগুদি পূরণ করুি। সম্পন্ন হরয় পেরি পিিুি।

লিল্ড B িন্য, Test ID (পেস্ট আইলর), আপনার প্ররর বেলবন:

দেল্ড B িি্য, আপিার পরীক্ষার বইরয়র দপছরি Test ID (পে্টে আইদে) সন্ধাি করুি। আপিার উত্তরপর্রে 
আপিার পরীক্ষার বইরত দেল্ড B পত পযিি প্রিরশদিত হরন দঠক পতিি Test ID (পে্টে আইদে) অিুদিদপ করুি 
এবং উপযুক্ত বুিবুিগুদি পূরণ করুি। সম্পন্ন হরয় পেরি পিিুি।

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

দেল্ড C িি্য, উপররর োি পকারণ Test Book Serial Number (পে্টে বুক দসদরয়াি িম্বর) পিরবিযুক্ত 
িম্বরটি সন্ধাি করুি} আপিার উত্তরপর্রের পক্ষ্রে দস পত আপিার ক্রদিক িম্বর দিিুি এবং সংদ্লিষ্ট বুিবুিগুদি 
পূরণ করুি।

লিক্ষার্থীরা লিল্ড A–C পযদেন্ত করার পলর আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপিার প্কোর পপরত সিস্যা পরাধ কররত, আপদি সদঠকিারব দিরিরছি দকিা তা দিদশ্চত কররত Form Code
(েিদে পকারের), Test ID (পে্টে আইদে) এবং Test Book Serial Number (পে্টে বুক দসদরয়াি িম্বর) 
দেল্ডগুদি পরীক্ষা করুি।

যলে আপনার সু্কে পরীক্ষার ঘলরর পকার ব্যবহার কলর তাহলে আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আপিার উত্তরপর্রের দেল্ড D-পত, 3 অরঙ্কর পরীক্ষার ঘররর পকােটি বসাি পযটি আপিারিররক বরি দিরয়দছ।

পরীক্ষার আদে িূড়ান্ত পদ়েন্ট

সমস্ত োত্রলের িন্য, আপলন প্ররর বেলবন:

আপিারির পরীক্ষা করয়ক দিদিরেই শুরু হরব, তার আরে আদি করয়কটি পশণ দিরিদে শ পরে পিব।

পরীক্ষা চিার সিয় আপিার উত্তরপ্রে ও পরীক্ষা পুদ্তিকা পের্কে ফ্ল্যাে করর ্থিাপি করুি। আপদি যদি আপিার 
উত্তরপ্রে বা পরীক্ষা পুদ্তিকায় পকািদকছু েন্ডরোি পিরিি, পযিি ধরুি পকারিা পৃষ্ঠা বাি চরি যাওয়া, বা যদি 
আপদি পবারেি পয আপদি উত্তরপর্রের িুি দবিারে উত্তর দিিরছি তাহরি হাত তুিুি।

উত্তরপ্রে ও পরীক্ষা পুদ্তিকা পকারিা সিরয়ই পরীক্ষার ঘর পথরক বাইরর দিরয় যাওয়া চিরব িা।

পরীক্ষাটির দবিােগুদি সিয় দিরিদিষ্ট। পরীক্ষা চিাকািীি আপদি দবরদত দিরয় এই ঘরর পছরে বাইরর পযরত পাররি 
এবং হািকা িাবার পিরত বা বাথরুি ব্যবহার কররত পাররি।

আপনালের পপ্রারর আরও বেলবন:

আদি ঘররর চারপারশ পায়চারী করর পিরি পিরবা পয প্ররত্যরকই সদঠক দবিারে কাি কররছ দকিা। SAT-এর 
িি্য আপিারা এরকবারর 1টি দবিারের উপররই কাি কররত পাররবি। আপিারক বিা িা হরি আপদি পররর 
দবিারে পযরত পাররবি িা। এটি আপদি যা ব্যবহার করররছি তার পথরক আিািা হরত পারর, সুতরাং আপদি 
বতদে িাি দবিােটি প্রাথদিক পযদোরয় পশণ করর িা হরিও দিদশ্চত হরয় দিি পয এদেরয় যাওয়া বা অি্য পকািও 
দবিারে দেরর তাকারত হরব িা।

িরি রািরবি আপদি সদঠক উত্তররর ব্যাপারর দিদশ্চত িা হরিও প্রদতটি প্ররশ্নর উত্তর পিওয়ার িি্য পসরা পচষ্টা 
করুি। িুি উত্তররর িি্য আপিারির পরয়ন্ট কাো হরব িা।
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যিি পরীক্ষা পশণ হরব তিি দিি িায়োয় বরস থাকুি এবং আদি িা বিা পযদেন্ত ঘর পছরে পবররারবি িা। যদি 
আপিার পকারিা প্রশ্ন থারক তাহরি আপিারা এিি পসগুদি দিজ্ঞাসা কররত পাররি।

1.4 সামদনর প্রচ্ছদে রাকা শনদে্শিাবলী
দিরচ আপিারির পরীক্ষা পুদ্তিকাটির সািরির প্রনি পৃষ্ঠার একটি অিুবাি পিওয়া হি।

যে শবষ়েগুশল মদন রাখা গুরুত্বপূণ্শ
1. পরীক্ষার িি্য 2 িং পপিদসি ব্যবহার করা আবদশ্যক। পকারিা যাদ্ত্রিক পপিদসি বা পপি ব্যবহার কররবি িা।
2. পকািও ব্যদক্তর সরঙ্গ পরীক্ষার প্রশ্ন অথবা উত্তর িাোিাদে করা, আিারির দিয়ি ও শতদে াবিীরক িঙ্ঘি কররব। 
যদি আপদি আিারির দিয়ি ও শতদে াবিী িঙ্ঘি কররি, আিরা আপিার প্রাপ্ত িম্বর বাদতি কররত পাদর এবং 
িদবণ্যরতর িূি্যায়িগুদি পথরক আপিারক দিদণদ্ধ কররত পাদর।

পরীক্ষা পুশ্তিকাটিদক ঘর যরদক শনদ়ে োও়ো িলদব না। পরীক্ষা পুশ্তিকাটির অননুদমাশেি পুনরুৎপােন বা 
এটির যকাদনা অংি অনুমশি শবনা ব্যবহার করা শনশষদ্ধ।

© 2021 College Board। College Board, SAT, এবং অ্যাকিদে প্রতীকটি College Board-এর দিবদন্ধত 
পট্রেিাকদে ।
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1.5 পশ্চাৎ প্রচ্ছদে রাকা শনদে্শিাবলী
দিরচ আপিারির পরীক্ষা পুদ্তিকাটির দপছরির পৃষ্ঠার একটি অিুবাি পিওয়া হি। দিরিদে শ পিওয়া হরি আপিারা পরীক্ষা পুদ্তিকা বা উত্তর পর্রে 
দিিরবি, এই িদথটিরত িয়।

আপনার নাম
(ছাপার অক্ষরর) পদবি নাম মধ্যনারমর আদ্যক্ষর

সু্কল
বিদ্যালয় ককাড সু্করলর নাম পরীক্ষা-কামরা ককাড

SAT
সাধারণ শনদে্শ শিকা
▪ আপদি এরকবারর একটি দবিারেই কাি কররত পাররি।

▪ যদি আপদি সিয় পশণ হওয়ার আরেই পকারিা দবিাে পশণ করর পেরিি, তাহরি 
পসই দবিারের উত্তরগুদি একবার পিরি দিি। আপদি অি্য পকারিা দবিারে পযরত 
পাররবি িা।

উত্তর যেও়ো
▪ আপিার উত্তরপর্রে সদঠকিারব উত্তর দচদ্নিত করুি।

সম্পূর্শ নম্বর: অসম্পূর্শ নম্বর:

▪ আপদি অবশ্যই 2 িং পপিদসি ব্যবহার কররবি।

▪ প্রদতটি প্ররশ্নর িি্য শুধু একটি উত্তরই দচদ্নিত করুি।

▪ পিরি দিি বুিবুিগুদি োঢ় ও সম্পূণদেিারব িরাে কররছি দকিা।

▪ আপিার উত্তরপর্রে পকারিা আঁদকবুদক কােরবি িা।

▪ যদি আপদি পিারছি তাহরি িারিািারব িুরছ দিি। সম্পূণদেিারব পিাছা িা হরি 
পসগুদিরকই উত্তর দহসারব ধরা হরব।

▪ প্রশ্ন সংি্যার সংদ্লিষ্ট উত্তর পিওয়ার িায়োটিই ব্যবহার করুি।
আপনার পরীক্ষা পুশ্তিকা ব্যবহার করা
▪ আপদি রাে কাি করার িি্য পরীক্ষা পুদ্তিকাটি ব্যবহার কররত পাররি, দকন্তু 
পরীক্ষা পুদ্তিকায় পিিা পকারিাদকছুর িি্য আপদি পকারিা পক্রদেে পারবি িা।

▪ সিয় পশণ হরয় পেরছ িািারিার পরর, আপদি আর পরীক্ষা পুদ্তিকা পথরক উত্তর 
পর্রে উত্তর দিিরত পাররবি িা বা পোি িরাে কররত পাররবি িা।

▪ আপদি এই পুদ্তিকাটি পথরক পকারিা পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠার অংশ ছছদিেরত পাররবি িা, বা 
পরীক্ষার ঘর পথরক পুদ্তিকা বা উত্তরপ্রে দিরয় পযরত পাররবি িা।

যস্কার
▪ প্রদতটি সদঠক উত্তররর িি্য, আপদি এক পরয়ন্ট করর পারবি।

▪ িুি উত্তররর িি্য আপিার পরয়ন্ট কাো যারব িা; পসিি্যই আপদি সদঠক 
উত্তররর ব্যাপারর দিদশ্চত িা হরিও প্রদতটি প্ররশ্নর উত্তর পিওয়ার িি্য পসরা পচষ্টা 
করুি।

জরুরী শবষ়ে

নীদে দেওয়া দকারলশি আপনার পরীক্ষা পুশ্তিকায় অনন্যভাদব 
দেওয়া আদে। দসলশি আপনার উত্তরপদ্রির A ও B দিখা বাদ্সে 
টুদক শনদয় সংশ্লিষ্ট বুেবুেলশি দেরকমভাদব দেখাদনা হদয়দে 
দসভাদব পূরর করুন।

এই পরীক্ষার িি্য প্যারসিগুদিরত থাকা ধারণাগুদি, যার িরধ্য দকছু অংশ প্রকাদশত উপািাি পথরক উদৃ্ধত বা অদিরযাদিত, College Board িতািতরক 
অবশ্যই উপ্থিাপি করর িা।

যপ্রারর না বলা পে্শন্ত এই পুশ্তিকাটি খুলদবন না।
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2 একশত্রি কদক্ষর জন্য স্ট্যান্ডার্শ  শ্ক্রিপ্ট
2.1 শবভাে 1: পঠন পরীক্ষা

দবিাে -1 এর িি্য আিশদে সিয় হি 65 শমশনট, সারথ দবিারের পশরণ 5-শমশনদটর একটি শবরশি পারবি। যদি আপদি 
পকারিা অিুরিাদিত পরীক্ষা পকরন্দ্র পরীক্ষা পিি, তাহরি আপিার পরীক্ষার সিয় ও দবরদতর সিয় আিািা হরত পারর। 
অিুগ্রহ করর আপিার পপ্রারর পয পঘাণণাগুদি কররছি তা িরিারযাে দিরয় শুিুি। অিুবাি করা দিরিদে শাবিী যা বিা 
হরয়রছ তার দিরচ পরীক্ষা পুদ্তিকার অিুবাি করা দিরিদে শাবিী প্রিরশদিত হয়।
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলে যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আিরা দবিাে-1 এর সরঙ্গ পরীক্ষা শুরু করব, এটি হি পঠি পরীক্ষা। একবার আিরা শুরু করার পরর, দবিাে 
1 এ কাি করার িি্য আপিার কারছ 65 দিদিে থাকরব। দবিােটি পশণ হওয়ার পরর আিরা একটি সংদক্ষপ্ত 
দবরদত পিব। আদি শুরু ও পশরণর সিয়গুদি পপা্টে কররবা, এবং কিি আিারির অরধদেক সিয় পপদররয়রছ এবং 
কিি আর 5 দিদিে বাদক আরছ তাও বরি পিরবা।

অিুগ্রহ করর আপিারির উত্তরপর্রের দবিাে 1 িুিুি। আদি িা বিা পযদেন্ত উত্তর পিওয়া শুরু কররবি িা। 
আপিারির উত্তরপ্রে ও পরীক্ষা পুদ্তিকাটি সিািিারব পের্কের উপরর রািুি। অিুগ্রহ করর উত্তর পর্রের দবিাে 
1-এই আপিার উত্তরগুদি দিিুি এবং আপিারির উত্তরগুদি পযি প্রদতটি প্ররশ্নর সংদ্লিষ্ট সদঠক ্থিারিই বরস তা 
পিয়াি রািুি। যদি আপদি পকারিা প্রশ্ন বাি দিরয় পরর পসটিরত দেরর আসরত চাি, তাহরি িরি করর উত্তরপর্রে 
পসই িাইিটি িাদি রািুি। যদি আপিারা আপিারির উত্তর পদরবতদে ি কররি তাহরি পসটি যতো সম্ভব িারিািারব 
িুছুি।

আদি সিয় পশরণর পঘাণণা করার আরেই আপিারির পশণ হরয় পেরি আপদি এই দবিারের উত্তরগুদি পরীক্ষা 
কররত পাররি দকন্তু পরীক্ষা বই পুদ্তিকার অি্য পকারিা দবিারে যারবি িা। িুি উত্তররর িি্য আপিার পরয়ন্ট 
কাো যারব িা; পসিি্যই আপদি সদঠক উত্তররর ব্যাপারর দিদশ্চত িা হরিও প্রদতটি প্ররশ্নর উত্তর পিওয়ার পচষ্টা 
করুি।

এবার পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 1 িুরি দিরিদে শগুদি পডু়ি এবং উত্তর পিওয়া শুরু করুি। সবার পরীক্ষা িারিা 
পহাক।

পরীক্ষা শুরু করলত, আপনার প্ররর বেলবন:

এিি সিয় শুরু হরন।

2.1 ধারা িলাকালীন
30 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দবিাে 1 পশণ করার িি্য আপিারির হারত আর 35 দিদিে আরছ।

60 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দবিাে 1 পশণ করার িি্য আপিারির হারত আর 5 দিদিে আরছ।

ঠিক 65 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

উত্তর করা বন্ধ করর পপিদসি িাদিরয় রািুি।
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2.1 শবভাে 1 এ পরীক্ষা পুশ্তিকা়ে রাকা শনদে্শিাবলী
িীরচ পসই দিরিদে দশকাগুদির একটি অিুবাি পিওয়া হি যা আপিারির পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 1-এর শুরুরতই 
পারবি।

65 মিমিট, 52 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)

এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি উত্তরপদ্রির শবভাে 1 খুিুন।
শনদে্শিসমূহ

িীরচ পিওয়া প্রদতটি অিুরনি বা অিুরনরির পিাোর পরর পবশ করয়কটি করর প্রশ্ন পিওয়া থাকরব। প্রদতটি অিুরনি 
বা অিুরনরির পিাোর পোর পরর, অিুরনি বা অিুরনিগুদিরত, এবং সারথ পিওয়া ছদবরত (পযিি পেদবি বা গ্রাে) 
যা বিা হরয়রছ বা যা দিদহত আরছ তার দিদত্তরত প্রদতটি প্ররশ্নর উত্তর করুি।

2.1 শবভাে 1 পদর
সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

আপদি পয পরীক্ষা পুদ্তিকার পয পৃষ্ঠায় কাি বন্ধ কররদছরিি পসিারি আপিার উত্তরপ্রেটি রািুি। আপিারির 
পরীক্ষা পুদ্তিকা বন্ধ করর পসটি পের্কে রািুি।

লবরলতর িন্য, আপনার পপ্রারর বেলবন:

এিি আিরা 10 দিদিরের িি্য একটি দবরদত পিরবা। অিুগ্রহ করর এই দিয়িকািুিগুদি িি দিরয় শুিুি:
▪ কারও সারথ পরীক্ষার প্রশ্নগুদি দিরয় আরিাচিা কররবি িা বা এই দবরদতরত বা পরীক্ষার সিয় অি্য পকািও 
দবরদতর সিয় পকািও প্রকাররর ববি্ুযদতি দেিাইস ব্যবহার কররবি িা।

▪ আপিার যদি ঘরটি পছরে যাওয়ার প্ররয়ািি হয় তরব পকবি দিধদোদরত অঞ্চি, হিওরয় বা দবশ্রাি ঘরর পযরত 
পাররি।

▪ স্ন্যাক্স এবং পািীয় শুধুিা্রে দিরিদিষ্ট এিাকায় অিুরিাদিত।
▪ অিুগ্রহ করর িরি রািরবি অি্য ঘরগুদিরত দশক্ষাথ্থীরা হয়রতা তিিও পরীক্ষা দিরন, কারিই হরি ঘুরর 
পবোরবি িা।

আিরা আবার দঠক 10 দিদিরের িরধ্যই পরীক্ষা শুরু কররবা।

লবরলত পিষ হওোর পলর, আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপিারির িায়োয় বসুি। যতক্ষণ িা আদি আপিারক এটি কররত বদি ততক্ষণ পরীক্ষার পকািও দবিাে 
িুিরবি িা।

2.2 সাটি্শশিদকিন যস্টটদমন্ট
সব লিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হলে পগলে, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আপিারা যিি আপিারির উত্তরপ্রে িিা দিরনি, তিি আপিারা সম্মত হরনি পয আপিারা পকারিা 
পদরদ্থিদতরতই পরীক্ষার প্রশ্নপ্রে পরীক্ষার ঘর পথরক দিরয় যারবি িা, পসগুদি কাউরক পিরবি িা বা কাররার সারথ 
পসগুদি দিরয় পকারিািারব আরিাচিা কররবি, যার িরধ্য ইরিি, পেক্সে পিরসি বা ইন্টাররিে ব্যবহার করর কথা 
চািাচাদি করা অন্তিুদেক্ত থাকরিও তার িরধ্যই সীদিত িয়। সব দশক্ষাথ্থীরা যারত পরীক্ষা দিরত এরস ি্যায়সঙ্গত 
ও সিাি পরীক্ষার অদিজ্ঞতা িাি করর তার িি্যই এই শতদে গুদি করা হরয়রছ। সি্তি SAT ্ুকেি পে পরীক্ষাথ্থীরির 
িি্য উপিব্ধ SAT School Day Student Guide এবং অিিাইরি sat.org এ শতদে গুদি বািাি।

আপিারির উত্তরপ্রে পবর করর দিি দকন্তু পরীক্ষা পুদ্তিকা বন্ধই পররি দিি। আপিারির উত্তরপর্রের দপছি দিক 
উরল্ট, Certification Statement (শংসাপ্রে দববৃদত) দেল্ডটি পিিুি। িীরচ থাকা শতদে াবিীর অিুরনিটি িারিা 
করর পরে দিরয় আপদি সচরাচর পয বশিীরত পিরিি তারত বয়ািটির িকি করর দিিুি-ছাপার হরে বা পবদঁকরয় 
দিিরি চিরব। তারপরর একটি িপ্তদর িদথরত আপিার পূণদে িাি স্বাক্ষর করুি। আপিার স্বাক্ষররর পারশ, 
আিরকর তাদরি বসাি। সম্পন্ন করা হরি পিিুি।

http://sat.org
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নীদে আপনার উত্তরপদ্রির শপেদন রাকা সাটি্শশিদকট দস্টটদমদ্টের একটি অনুবাে দেওয়া হদয়দে। বয়ানটির 
প্রশিশিশপ ইংদরজীদি দেওয়া আদে, এখাদন দেওয়া অনুবােটিদি নয়।

আদি দিদশ্চত হরয়দছ পয আদি উত্তরপর্রে তাদিকাবদ্ধ ব্যদক্ত এবং SAT School Day Student Guide এর 
িরধ্য স্যাে শতদে াবিী অিুসরণ করার প্রদতশ্রুদত দিদন।

2.3 শবভাে 2: রিনা এবং ভাষা পরীক্ষা
দবিাে 2 এর িি্য আিশদে সিয় হি 35শমশনট। যদি আপদি পকারিা অিুরিাদিত পরীক্ষা পকরন্দ্র পরীক্ষা পিি, তাহরি 
আপিার পরীক্ষার সিয় ও দবরদতর সিয় আিািা হরত পারর। অিুগ্রহ করর আপিার পপ্রারর পয পঘাণণাগুদি কররছি 
তা িরিারযাে দিরয় শুিুি। অিুবাি করা দিরিদে শাবিী যা বিা হরয়রছ তার দিরচ পরীক্ষা পুদ্তিকার অিুবাি করা 
দিরিদে শাবিী প্রিরশদিত হয়।
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলে যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আিরা দবিাে 2, রচিা এবং িাণা পরীক্ষা দিরয় পরীক্ষা চাদিরয় যাব। একবার আিরা শুরু করার পরর, দবিাে 
2 এ কাি করার িি্য আপিার কারছ 35 দিদিে থাকরব। আদি শুরু ও পশরণর সিয়গুদি পপা্টে কররবা, এবং 
কিি আিারির অরধদেক সিয় পপদররয়রছ এবং কিি আর 5 দিদিে বাদক আরছ তাও বরি পিরবা।

আপিার উত্তরপর্রে দবিাে 2 িুঁিিু। আদি িা বিা পযদেন্ত উত্তর পিওয়া শুরু কররবি িা। আপিারির উত্তরপ্রে 
ও পরীক্ষা পুদ্তিকাটি সিািিারব পের্কের উপরর রািুি। অিুগ্রহ করর উত্তর পর্রের দবিাে 2-এই আপিার 
উত্তরগুদি দিিুি এবং আপিারির উত্তরগুদি পযি প্রদতটি প্ররশ্নর সংদ্লিষ্ট সদঠক ্থিারিই বরস তা পিয়াি রািুি।

আদি সিয় পশরণর পঘাণণা করার আরেই আপিারির পশণ হরয় পেরি আপদি এই দবিারের উত্তরগুদি পরীক্ষা 
কররত পাররি দকন্তু পরীক্ষা বই পুদ্তিকার অি্য পকারিা দবিারে যারবি িা।

এবার পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 2 িুরি। দিরিদে শগুদি পডু়ি এবং উত্তর পিওয়া শুরু করুি।

পরীক্ষা শুরু করলত, আপনার প্ররর বেলবন:

এিি সিয় শুরু হরন।

2.3 ধারা িলাকালীন
15 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দবিাে 2 পশণ করার িি্য আপিারির হারত আর 20 দিদিে আরছ।

30 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দবিাে 2 পশণ করার িি্য আপিারির হারত আর 5 দিদিে আরছ।

ঠিক 35 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

উত্তর করা বন্ধ করর পপিদসি িাদিরয় রািুি।
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2.3 শবভাে 2 পরীক্ষা পুশ্তিকা়ে রাকা শনদে্শিাবলী
দিরচ পসই দিরিদে দশকাগুদির একটি অিুবাি পিওয়া হি যা আপিারির পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 2-এর শুরুরতই 
পারবি।

35 মিমিট, 44 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)

এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি আপনার উত্তরপদ্রির শবভাে 2 খুিুন।
শনদে্শিসমূহ

দিরচ থাকা প্রদতটি অিুরনরির সারথ পবশ দকছু সংি্যক প্রশ্ন আরছ। দকছু প্ররশ্নর িি্য, আপদি দবরবচিা কররবি পয 
িাবপ্রকাশ আরও িারিািারব করার িি্য অিুরনিটিরক কীিারব সংরশাধি করা পযরত পারর। অি্যাি্য প্ররশ্নর িি্য, 
আপদি দবরবচিা কররবি পয কীিারব বাক্য েঠি, ব্যবহার বা যদতদচর্ণির িুি সংরশাধি করার িি্য অিুরনিটিরক 
দঠক করা পযরত পারর। পকারিা অিুরনরি বা প্ররশ্ন হয়রতা এক বা একাদধক গ্রাদেক্স (পেদবি বা গ্রারের িত) থাকরত 
পারর পযগুদি আপিারক সংরশাধি ও সম্পািিা করার িি্য িদতরয় পিিরত হরব।

দকছু প্ররশ্ন আপিারক অিুরনরির পকারিা একটি আন্ডারিাইি করা অংরশ পযরত বিা হরব। অি্যাি্য প্রশ্নগুদিরত 
আপিারক পকারিা অিুরনরির একটি দবরশণ ্থিারি পযরত বিা হরব বা পুররা অিুরনিটি দিরয় সািদগ্রকিারব িাবরত 
বিা হরব।

প্রদতটি অিুরনি পোর পরর, প্রদতটি প্ররশ্নর িি্য পসই উত্তরটি পবরছ দিি পযটি অিুরনিটির পিিার িাি সবরথরক 
কাযদেকরিারব উন্নত কররব বা অিুরনিটি দিদিত ইংররদির সবরকি আিশদে প্রথাসঙ্গত করর তুিরব। অরিক প্ররশ্নর 
িরধ্য একটি “NO CHANGE” ("পিা পচঞ্জ") দবকল্প অন্তিুদেক্ত ররয়রছ। যদি আপদি িরি কররি পয অিুরনরির পসই 
অংশটি পযরকি আরছ পসরকি পররি দিরিই দঠক হরব তাহরি পসই দবকল্পটিই পবরছ দিি।

2.3 শবভাে 2 পদর
সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

আপদি পয পরীক্ষা পুদ্তিকার পয পৃষ্ঠায় কাি বন্ধ কররদছরিি পসিারি আপিার উত্তরপ্রেটি রািুি। আপিারির 
পরীক্ষা পুদ্তিকা বন্ধ করর পসটি পের্কে রািুি।

2.4 শবভাে 3: েশণি পরীক্ষা - যকানও ক্যালকুদলটর যনই
দবিাে -3 এর িি্য আিশদে সিয় হি 25 শমশনট, সারথ দবিারের পশরণ 5-শমশনদটর একটি শবরশি পারবি। যদি আপদি 
পকারিা অিুরিাদিত পরীক্ষা পকরন্দ্র পরীক্ষা পিি, তাহরি আপিার পরীক্ষার সিয় ও দবরদতর সিয় আিািা হরত পারর। 
অিুগ্রহ করর আপিার পপ্রারর পয পঘাণণাগুদি কররছি তা িরিারযাে দিরয় শুিুি। অিুবাি করা দিরিদে শাবিী যা বিা 
হরয়রছ তার দিরচ পরীক্ষা পুদ্তিকার অিুবাি করা দিরিদে শাবিী প্রিরশদিত হয়।
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলে যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আিরা দবিাে 3, ক্যািকুরিের ছাোই েদণত পরীক্ষা দিরয় পরীক্ষা চাদিরয় যাব। একবার আিরা শুরু করার 
পরর, দবিাে 3 এ কাি করার িি্য আপিার কারছ 25 দিদিে থাকরব। দবিােটি পশণ হওয়ার পরর আিরা 
একটি সংদক্ষপ্ত দবরদত পিব। আদি শুরু ও পশরণর সিয়গুদি পপা্টে কররবা, এবং কিি আিারির অরধদেক সিয় 
পপদররয়রছ এবং কিি আর 5 দিদিে বাদক আরছ তাও বরি পিরবা।

আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপিার উত্তরপর্রে দবিাে 3 িুঁিিু। আদি িা বিা পযদেন্ত উত্তর পিওয়া শুরু কররবি িা। আপিারির উত্তরপ্রে 
ও পরীক্ষা পুদ্তিকাটি সিািিারব পের্কের উপরর রািুি। অিুগ্রহ করর উত্তর পর্রের দবিাে 3-এই আপিার 
উত্তরগুদি দিিুি এবং আপিারির উত্তরগুদি পযি প্রদতটি প্ররশ্নর সংদ্লিষ্ট সদঠক ্থিারিই বরস তা পিয়াি রািুি।

পবদশরিাে প্রশ্নই উত্তর পবরছ পিওয়ার প্রশ্ন তরব পশণ করয়কটি প্রশ্ন হি “Student-Produced Responses
(দশক্ষাথ্থীর পিওয়া উত্তর)।” এই প্রশ্নগুদির উত্তর পিওয়ার দিরিদে শগুদি আপিার পরীক্ষা পুদ্তিকায় পিওয়া আরছ। 
আপিার উত্তর পিিার িি্য কিরিাই 4টির পথরক পবদশ ঘর িােরব িা, যদিও দকছু উত্তরর 4 টি ঘরও িােরব 
িা।
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তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

যদিও এটি েদণরতর দবিাে, তাহরিও আপদি পরীক্ষার এই অংরশ ক্যািকুরিের ব্যবহার কররত পাররবি িা। 
আপদি সুদবধা দহসারব 4-োংশি ক্যািকুরিের ব্যবহার কররত অিুরিাদিত িা হরি িয়া করর আপিার 
ক্যািকুরিেরটি আপিার পের্কের িীরচ রািুি।

আদি সিয় পশরণর পঘাণণা করার আরেই আপিারির পশণ হরয় পেরি আপদি এই দবিারের উত্তরগুদি পরীক্ষা 
কররত পাররি দকন্তু অি্য পকারিা দবিারে যারবি িা।

এবার পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 3 িুরি। দিরিদে শগুদি পডু়ি এবং উত্তর পিওয়া শুরু করুি।

পরীক্ষা শুরু করলত, আপনার প্ররর বেলবন:

এিি সিয় শুরু হরন।

2.4 ধারা িলাকালীন
10 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দবিাে 3 পশণ করার িি্য আপিারির হারত আর 15 দিদিে আরছ।

20 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দবিাে 3 পশণ করার িি্য আপিারির হারত আর 5 দিদিে আরছ।

ঠিক 25 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

উত্তর করা বন্ধ করর পপিদসি িাদিরয় রািুি।
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2.4 শবভাে 3, পরীক্ষা পুশ্তিকা়ে রাকা শনদে্শিাবলী
দিরচ পসই দিরিদে দশকাগুদির একটি অিুবাি পিওয়া হি যা আপিারির পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 3-এর শুরুরতই 
পারবি।

25 মিমিট, 20 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)

এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি আপনার উত্তরপদ্রির শবভাে 3 খুিুন।
শনদে্শিসমূহ

প্রদশ্নর 1-15 জন্য, প্রদতটি সিস্যা সিাধাি করুি, প্রিত্ত পছন্দ পথরক সরবদোত্তি উত্তরটি চয়ি করুি এবং আপিার 
উত্তরপর্রে সম্পরকদিত বুদু্বি পূরণ করুি। প্রদশ্নর 16-20 জন্য, সিস্যাটি সিাধাি করুি এবং উত্তর প্রেরক দগ্ররে 
আপিার উত্তর দিি। দগ্ররে কীিারব আপিার উত্তর দিিরত হরব পস সম্পরকদে  িয়া করর প্রশ্ন 16 এর আরে 
দিকদিরিদে শগুদি পিিুি। আপদি রাে কাি করার িি্য আপিার পরীক্ষা পুদ্তিকার পয পকারিা েঁকা িায়ো ব্যবহার 
কররত পাররি।

দ্রষ্টব্য

1. ক্যািকুরিেররর ব্যবহার অিুরিাদিত নয়।
2. সব চিরাদশ এবং োদণদতক রাদশিািাগুদি প্রকৃত সংি্যা যদি িা অি্য দকছু ইদঙ্গত করা থারক।
3. পরীক্ষায় পিওয়া ছদবগুদি প্কেি পিরপ আঁকা হরয়রছ যদি িা অি্যদকছু ইদঙ্গত করা থারক।
4. অি্য দকছু ইদঙ্গত করা িা থাকরি সব ছদবগুদি সিতরি ররয়রছ।
5. অি্য দকছু ইদঙ্গত িা করা হরি পকারিা প্রিত্ত োংশারির পোরিি f হি সব প্রকৃত সংি্যার পসে x যার িি্য f(x) 
একটি প্রকৃত সংি্যা।

যরিাদরন্স

r

r
r

r

w

w w

h

hh hh

b

c

a

b

A = l w

V = l wh

A =    bhA = πr2

V = πr2h

c2 = a2 + b2

C = 2πr

l

l l
V =    πr34

3 V =    πr2h1
3 V =    l wh1

3

30°

60° 45°

45°

2x
x s

sx√3

s√2

1
2 দবরশণ সিরকাণী দ্রেিুিসিূহ

পকারিা বৃরত্তর চারপর দেগ্রীর সংি্যা হি 360।
পকারিা বৃরত্ত চারপর পরদেয়ারির সংি্যা হি 2π।
পকারিা দ্রেিুরির দতিটি পকারণর সিষ্টি হি 180।
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শনদে্শিসমূহ

প্রদশ্নর 16-20 জন্য, সিস্যাটি সিাধাি করুি এবং উত্তর প্রেরক দগ্ররে আপিার উত্তর 
দিি।

1. প্ররয়ািিীয় িা হরিও, আপদি যারত দিিুদেিিারব আপিার পোিগুদি িরাে কররত 
পাররি পসিি্য ্তিম্ভগুদির উপররর বাক্সগুদিরত আপিার উত্তর দিরি পিওয়া 
িারিা। দকন্তু শুধু পোিগুদি সদঠকিারব িরাে হরি তরবই আপদি িম্বর পারবি।

2. পকারিা ্তিরম্ভ একটির পথরক পবদশ পোি দচদ্ণিত কররবি িা।
3. পকারিা প্ররশ্নরই ঋণাত্মক উত্তর আসরব িা।
4. দকছু সিস্যার একাদধক সদঠক উত্তর থাকরত পারর। এইরকি পক্ষর্রে দগ্ররে শুধু 
একটি উত্তর বসাি।

5. 3½ এর িরতা শমশ্র সংখ্যালশি অবশ্যই 3.5 বা 7/2 দহসারব দগ্রে করা উদচত। 

(যদি /

. . . .

/  দগ্ররে প্ররবশ করারিা হরয়রছ, এটি 31/2 দহসারব ব্যাি্যা করা হরব, 

3½ দহসারব িয়)
6. েিশমক উত্তর: দগ্ররের তুিিায় আপদি যদি আরও পবদশ সংি্যার িশদিক উত্তর 
পাি তরব এটি পোিাকার বা কাো হরত পারর তরব এটি অবশ্যই পুররা দগ্রেটি পূরণ 
কররব।

 2
3

উত্তর: 2.5উত্তর: 7
12

িাক্সগু-
বলরে 
উত্তর
বলখুন। 

ফল 
কলখা 
ব্রিড।
 
 

ভগ্নাং-
কের
লাইন 

দেবমক 
বিন্দু

উত্তর:  201- উভ়ে অবস্থানই সঠিক

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।

শ্রিদর যলখার স্বীকৃি উপা়েগুশল হল:

2.4 শবভাে 3 পদর
সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

আপদি পয পরীক্ষা পুদ্তিকার পয পৃষ্ঠায় কাি বন্ধ কররদছরিি পসিারি আপিার উত্তরপ্রেটি রািুি। আপিারির 
পরীক্ষা পুদ্তিকা বন্ধ করর পসটি পের্কে রািুি।

লবরলতর িন্য, আপনার পপ্রারর বেলবন:

এিি আিরা িি্য একটি দবরদত পিরবা। দবরদতর িি্য, যদি আপিারা িাওয়ার দকছু এরি থারকি, তাহরি পসটি 
শুধুিা্রে িরিািীত ্থিারিই পিরত পাররবি। আরের িত, আপিার যদি ঘরটি পছরে যাওয়ার প্ররয়ািি হয়, দিরিদিষ্ট 
অঞ্চি, হিওরয় বা দবশ্রাি ঘর ছাো অি্য পকাথাও যারবি িা। অিুগ্রহ করর িরি রািরবি অি্য ঘরগুদিরত 
দশক্ষাথ্থীরা হয়রতা তিিও পরীক্ষা দিরন, কারিই হরি ঘুরর পবোরবি িা।

আিরা আবার দঠক 5 দিদিরের িরধ্যই পরীক্ষা শুরু কররবা।

লবরলত পিষ হওোর পলর, আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপিারির িায়োয় বসুি। যতক্ষণ িা আদি আপিারক এটি কররত বদি ততক্ষণ পরীক্ষার পকািও দবিাে 
িুিরবি িা।
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2.5 শবভাে 4: েশণি পরীক্ষা - ক্যালকুদলটর
দবিাে 4 এর িি্য আিশদে সিয় হি 55শমশনট। যদি আপদি পকারিা অিুরিাদিত পরীক্ষা পকরন্দ্র পরীক্ষা পিি, তাহরি 
আপিার পরীক্ষার সিয় ও দবরদতর সিয় আিািা হরত পারর। অিুগ্রহ করর আপিার পপ্রারর পয পঘাণণাগুদি কররছি 
তা িরিারযাে দিরয় শুিুি। অিুবাি করা দিরিদে শাবিী যা বিা হরয়রছ তার দিরচ পরীক্ষা পুদ্তিকার অিুবাি করা 
দিরিদে শাবিী প্রিরশদিত হয়।
লিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হলে পগলে, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আিরা দবিাে 4, ক্যািকুরিের সহ েদণত পরীক্ষা দিরয় পরীক্ষা চাদিরয় যাব। একবার আিরা শুরু করার পরর, 
দবিাে 4 কাি করার িি্য আপিার কারছ 55 দিদিে থাকরব। আদি শুরু ও পশরণর সিয়গুদি পপা্টে কররবা, 
এবং কিি আিারির অরধদেক সিয় পপদররয়রছ এবং কিি আর 5 দিদিে বাদক আরছ তাও বরি পিরবা।

আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপদি এই দবিারের িি্য ক্যািকুরিের ব্যবহার কররত পাররি। আপিার যদি ক্যািকুরিের থারক তরব িয়া 
করর পকািও কিার সদররয় পেিুি এবং এিিই আপিার পের্কে ক্যািকুরিেরটি রািুি। পরীক্ষার সিয় 
ক্যািকুরিেরটি আপিার পের্কের িীরচ পিরেরত রািুি।

এিিদক আপদি এই দবিারের িি্য ক্যািকুরিের ব্যবহার কররত পাররিও, সব প্রশ্নগুদি ক্যািকুরিের ছাোই 
উত্তর করা পযরত পারর। যদি আপদি ক্যািকুরিের ব্যবহার কররি তাহরি এই দিরিদে শগুদি অিুসরণ করুি:
▪ আপিার ক্যািকুরিেরটি পের্কের উপরর রািুি বা এটি হারত ধরর থাকুি যারত অি্য দশক্ষাথ্থীরা আপিার কাি 
পিিরত িা পায়।

▪ আপিার ক্যািকুরিের কাউরক পিিারবি িা বা বিিাবিদি কররবি িা।
▪ আপিার যদি ব্যাকআপ ক্যািকুরিের বা ব্যাোদর থারক তরব এগুদি আপিার পের্কের িীরচ পিরেরত রািুি।
▪ যদি আপিার ক্যািকুরিের িারাপ হরয় যায় এবং আপিার অদতদরক্ত ব্যাোরী বা ক্যািকুরিের পথরক থারক, 
তাহরি হাত তুিুি। আদি আপিারির সাহায্য কররত আসরবা। আপিার যদি ব্যাকআপ িা থারক তরব পরীক্ষা 
চাদিরয় যাি এবং যথাসাধ্য পচষ্টা করুি।

আপিার উত্তরপর্রে দবিাে 4 িুঁিিু। আদি িা বিা পযদেন্ত উত্তর পিওয়া শুরু কররবি িা। আপিারির উত্তরপ্রে 
ও পরীক্ষা পুদ্তিকাটি সিািিারব পের্কের উপরর রািুি। অিুগ্রহ করর উত্তর পর্রের দবিাে 4-এই আপিার 
উত্তরগুদি দিিুি এবং আপিারির উত্তরগুদি পযি প্রদতটি প্ররশ্নর সংদ্লিষ্ট সদঠক ্থিারিই বরস তা পিয়াি রািুি।

পবদশরিাে প্রশ্ন বহু দিবদোচিী ধররির, তরব পশণ করয়কটি প্রশ্ন ''Student-Produced Responses'' 
(''দশক্ষাথ্থী-উৎপাদিত প্রদতদক্রয়া'') আরের দবিারে পযরকিিারব করররছি এই দবিারেও পসগুদি পসিারবই পূরণ 
করুি।

আপনার পপ্রারর বেলবন:

আদি সিয় পশরণর পঘাণণা করার আরেই আপিারির পশণ হরয় পেরি আপদি এই দবিারের উত্তরগুদি পরীক্ষা 
কররত পাররি দকন্তু পরীক্ষা পুদ্তিকা বা উত্তরপর্রের অি্য পকারিা দবিারে যারবি িা।

এবার পরীক্ষা পুদ্তিকার 4 িুরি। দিরিদে শগুদি পডু়ি এবং উত্তর পিওয়া শুরু করুি।

পরীক্ষা শুরু করলত, আপনার প্ররর বেলবন:

এিি সিয় শুরু হরন।

2.5 ধারা িলাকালীন
25 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দবিাে 4 পশণ করার িি্য আপিারির হারত আর 30 দিদিে আরছ।

50 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দবিাে 4 পশণ করার িি্য আপিারির হারত আর 5 দিদিে আরছ।
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ঠিক 55 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

উত্তর করা বন্ধ করর পপিদসি িাদিরয় রািুি।
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2.5 শবভাে 4 পরীক্ষা পুশ্তিকা়ে রাকা শনদে্শিাবলী
দিরচ পসই দিরিদে দশকাগুদির একটি অিুবাি পিওয়া হি যা আপিারির পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 4-এর শুরুরতই 
পারবি।

55 মিমিট, 38 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)

এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি আপনার উত্তরপদ্রির শবভাে 4 খুিুন।
শনদে্শিসমূহ

প্রদশ্নর 1-30 জন্য, প্রদতটি সিস্যা সিাধাি করুি, প্রিত্ত পছন্দ পথরক সরবদোত্তি উত্তরটি চয়ি করুি এবং আপিার 
উত্তরপর্রে সম্পরকদিত বুদু্বি পূরণ করুি। প্রদশ্নর 31-38 জন্য, সিস্যাটি সিাধাি করুি এবং উত্তর প্রেরক দগ্ররে 
আপিার উত্তর দিি। দগ্ররে কীিারব আপিার উত্তর দিিরত হরব পস সম্পরকদে  িয়া করর প্রশ্ন 31 এর আরে 
দিকদিরিদে শগুদি পিিুি। আপদি রাে কাি করার িি্য আপিার পরীক্ষা পুদ্তিকার পয পকারিা েঁকা িায়ো ব্যবহার 
কররত পাররি।

দ্রষ্টব্য

1. ক্যািকুরিেররর ব্যবহার অনুদমাশেি।
2. সব চিরাদশ এবং োদণদতক রাদশিািাগুদি প্রকৃত সংি্যা যদি িা অি্য দকছু ইদঙ্গত করা থারক।
3. পরীক্ষায় পিওয়া ছদবগুদি প্কেি পিরপ আঁকা হরয়রছ যদি িা অি্যদকছু ইদঙ্গত করা থারক।
4. অি্য দকছু ইদঙ্গত করা িা থাকরি সব ছদবগুদি সিতরি ররয়রছ।
5. অি্য দকছু ইদঙ্গত িা করা হরি পকারিা প্রিত্ত োংশারির পোরিি f হি সব প্রকৃত সংি্যার পসে x যার িি্য f(x) 
একটি প্রকৃত সংি্যা।

যরিাদরন্স
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1
2 দবরশণ সিরকাণী দ্রেিুিসিূহ

পকারিা বৃরত্তর চারপর দেগ্রীর সংি্যা হি 360।
পকারিা বৃরত্ত চারপর পরদেয়ারির সংি্যা হি 2π।
পকারিা দ্রেিুরির দতিটি পকারণর সিষ্টি হি 180।
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শনদে্শিসমূহ

প্রদশ্নর 31-38 জন্য, সিস্যাটি সিাধাি করুি এবং উত্তর প্রেরক দগ্ররে আপিার উত্তর 
দিি।

1. প্ররয়ািিীয় িা হরিও, আপদি যারত দিিুদেিিারব আপিার পোিগুদি িরাে কররত 
পাররি পসিি্য ্তিম্ভগুদির উপররর বাক্সগুদিরত আপিার উত্তর দিরি পিওয়া 
িারিা। দকন্তু শুধু পোিগুদি সদঠকিারব িরাে হরি তরবই আপদি িম্বর পারবি।

2. পকারিা ্তিরম্ভ একটির পথরক পবদশ পোি দচদ্ণিত কররবি িা।
3. পকারিা প্ররশ্নরই ঋণাত্মক উত্তর আসরব িা।
4. দকছু সিস্যার একাদধক সদঠক উত্তর থাকরত পারর। এইরকি পক্ষর্রে দগ্ররে শুধু 
একটি উত্তর বসাি।

5. 3½ এর িরতা শমশ্র সংখ্যালশি অবশ্যই 3.5 বা 7/2 দহসারব দগ্রে করা উদচত। 

(যদি /

. . . .

/  দগ্ররে প্ররবশ করারিা হরয়রছ, এটি 31/2 দহসারব ব্যাি্যা করা হরব, 

3½ দহসারব িয়)
6. েিশমক উত্তর: দগ্ররের তুিিায় আপদি যদি আরও পবদশ সংি্যার িশদিক উত্তর 
পাি তরব এটি পোিাকার বা কাো হরত পারর তরব এটি অবশ্যই পুররা দগ্রেটি পূরণ 
কররব।

 2
3

উত্তর: 2.5উত্তর: 7
12

িাক্সগু-
বলরে 
উত্তর
বলখুন। 

ফল 
কলখা 
ব্রিড।
 
 

ভগ্নাং-
কের
লাইন 

দেবমক 
বিন্দু

উত্তর:  201- উভ়ে অবস্থানই সঠিক

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।

শ্রিদর যলখার স্বীকৃি উপা়েগুশল হল:

2.5 শবভাে 4 পদর 
সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

আপিার উত্তরপ্রে বন্ধ করর দিি যারত পৃষ্ঠা 1 উপরর থারক। আপিার পরীক্ষার বইটি বন্ধ করুি।

এখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আদি আপিারির পরীক্ষার দিদিসপ্রেগুদি সংগ্রহ করার আরে অিুগ্রহ করর আপিারির উত্তরপ্রে উরল্ট রািুি
(বে ব্লরকর উত্তরপ্রে ব্যবহার কররি পৃষ্ঠা 16-পত চরি যাি) এবং পিরি দিি পয আপিারা দেল্ড A-পত Form 
Code (েিদে পকাে) পূরণ করররছি দকিা। আপিার পরীক্ষাটি প্কোর করার িি্য এই Form Code (েিদে পকাে) 
প্ররয়ািিীয়।

আপদি দেল্ড B এবং C সম্পন্ন করররছি দকিা তা পরীক্ষা করুি। পকািও দেল্ড সম্পন্ন করার িি্য যদি পকািও 
সাহারয্যর িরকার হয় তাহরি আপিার হাত তুিুি।

যেসব শিক্ষার্থী প্রবন্ধ ছাড়া SAT শেদচ্ছ, িাদের পরীক্ষা এখাদনই যিষ হল

পরীক্ষা সিাপ্ত হি। পরীক্ষা দিষ হদয় দেদি 24 পৃষ্ঠায় পিিরত হরব এ এদেরয় যাি।

প্রবন্ধ সহ SAT যনও়ো শিক্ষার্থীদের জন্য

আপিার প্ররর পরবত্থী দবরদত দিরয় চিরব।
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2.5 শবভােগুশলর মদধ্য শবরশি
পরীক্ষা পলুস্তকা সংগ্রহ ও গেনা করার পলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আপিারির ক্যািকুরিের পের্কের দিরচ রািুি। এিি আিরা 2 দিদিরের একটি পছাে দবরদত পিরবা। আপিারা 
ঘর পছরে পযরত পাররবি িা বা পরীক্ষার প্রশ্নগুদি দিরয় আরিাচিা কররত পাররবি িা।

লবরলত পিষ হওোর পলর, আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপিারির িায়োয় বসুি।

2.6 প্রবন্ধ
দবিাে প্রবন্ধ এর িি্য আিশদে সিয় হি 50শমশনট। যদি আপদি পকারিা অিুরিাদিত পরীক্ষা পকরন্দ্র পরীক্ষা পিি, 
তাহরি আপিার পরীক্ষার সিয় ও দবরদতর সিয় আিািা হরত পারর। অিুগ্রহ করর আপিার পপ্রারর পয পঘাণণাগুদি 
কররছি তা িরিারযাে দিরয় শুিুি। অিুবাি করা দিরিদে শাবিী যা বিা হরয়রছ তার দিরচ পরীক্ষা পুদ্তিকার অিুবাি করা 
দিরিদে শাবিী প্রিরশদিত হয়।
সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

এবার আদি আপিারির প্ররত্যকরক একটি করর Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকা) পিরবা। আদি িা বিা পযদেন্ত 
আপিারির Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকা)-টি িুিরবি িা।

আপনালের পপ্রারর আরও বেলবন:

আপদি যিি আপিার Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকা)-টি পারবি তিি পসটি উরল্ট তারত আপিার পিদব, িাি 
ও িধ্যিাি থাকরি পসটির আি্যক্ষর দিিুি। তারপর এই ্ুকেরির পকাে _______ এবং িাি ______________, 
এবং এই রুরির পেদ্টেং রুি পকাে (বা িাি) _______ দপ্রন্ট করুি, যা আদি আপিার িি্য পপা্টে কররদছ।

তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

এরপরর আপিারির উত্তরপর্রের পৃষ্ঠা 6 িুিুি। আপদি যদি একটি বে-িুদ্রিত উত্তরপ্রে ব্যবহার কররি, পৃষ্ঠা 
30-এ িুিুি। আপিারির Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকার) দপছরি Essay Code (প্রবরন্ধর পকাে)-টি িুঁরি 
পবর করুি। আপিারির Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকা)-এর দপছরি দঠক পযিারব আরছ পসইিারবই Essay 
Code (প্রবরন্ধর পকাে)-টিরক আপিারির উত্তরপর্রে বসাি ও সংদ্লিষ্ট পোিটি িরাে করুি। এই দেল্ডটি অবশ্যই 
সদঠকিারব পূরণ কররত হরব, িাহরি আপিারির প্রবরন্ধ িম্বর িাও পিওয়া হরত পারর।

যখন সব লিক্ষার্থীরা Essay Book (প্রবন্ধ পলুস্তকা)-টি পপলে যালব তখন আপনালের পপ্রারর 
বেলবন:

আপিারির প্রবরন্ধর প্কোর যারত দিিুদেিিারব করা হয় তা দিদশ্চত কররত এিি আদি আপিারিররক করয়কটি 
দিরিদে শ পিরবা।

▪ আপিারির প্রবন্ধগুদির দবণরয় টীকা দিিরত ও পিিাটি পদরকল্পিা কররত িাইি িা োিা পদরকল্পিা পৃষ্ঠাটি 
ব্যবহার করুি। আপদি পদরকল্পিা পৃষ্ঠাটিরত যাই দিিুি িা পকি তারত িম্বর পিওয়া হরব িা।

▪ যিি আপদি প্রস্তুত হরয় যারবি, তিি প্রথি িাইি োিা পৃষ্ঠা পথরক আপিার প্রবন্ধ পিিা শুরু করুি, যারত 
পিিা আরছ “Begin Your Essay Here” (“এিাি পথরক আপিারির প্রবন্ধ শুরু করুি”)।এই িাইি 
োিা পৃষ্ঠায় ও দচদ্ণিত িারিদিরির িরধ্য আপিারির প্রবন্ধ পিিা শুরু করুি।

▪ একটি 2 িম্বর পপিদসি ব্যবহার করুি যদি আপদি পপদ্সিি ব্যবহার িা কররি বা পৃষ্ঠা িাদি রারিি, তাহরি 
আপিার প্রবরন্ধর প্কোর শূি্য আসরব।

▪ আপিার প্রবন্ধটি পযি প্রিত্ত পৃষ্ঠার িরধ্য আঁরে। পশণ িাইি োিা পৃষ্ঠার “STOP”(্টেপ) শব্দটির পরর আর 
দকছু দিিরবি িা, কারণ তারপরর আর দকছু দিিরিও তারত প্কোর পিওয়া হরব িা।
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প্রবন্ধটি শুরু করার িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

এিি আিরা প্রবন্ধরত চরি যারবা। একবার শুরু করর দিরি আিরা প্রবন্ধ দবিােটিরত কাি করার িি্য 50 
দিদিে সিয় পারবা। আদি শুরু ও পশরণর সিয়গুদি পপা্টে কররবা, এবং কিি আিারির অরধদেক সিয় পপদররয়রছ 
এবং কিি আর 5 দিদিে বাদক আরছ তাও বরি পিরবা। আপিারির উত্তরপ্রে ও প্রবরন্ধর বইটি ফ্ল্যাে করর 
পের্কের উপরর রািুি।

অিুগ্রহ করর আপিারির প্রবরন্ধ স্বাক্ষর কররবি িা বা তারত আপিারির িাি পযাে কররবি িা (পযিি “By Jane 
Doe”)। এটি কররি প্রবরন্ধর প্কোর আসায় দবিম্ব হরত পারর।

এবার দিরিদে শগুদি পরে দিরয় প্রবরন্ধর প্রশ্নগুদিরত যাি ও উত্তর কররত শুরু করুি। এিি সিয় শুরু হরন।

2.6 প্রবদন্ধর সম়ে
25 লমলনে পলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

প্রবন্ধ দবিারে কাি করার িি্য আপিারির হারত আর 25 দিদিে সিয় ররয়রছ।

45 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

প্রবন্ধ দবিারে কাি করার িি্য আপিারির হারত আর 5 দিদিে সিয় ররয়রছ।

ঠিক 50 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

উত্তর করা বন্ধ করর পপিদসি িাদিরয় রািুি। আপিারির উত্তরপ্রে ও Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকা) বন্ধ 
রািুি। আপিারির উত্তরপ্রেটি উপররর দিরক িুি করর আপিারির Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকা)-এর পারশ 
রািুি।

2.6 প্রবদন্ধর বইদ়ের শনদে্শিনা
আপিারির Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকা)-এর প্রনরি পয দিরিদে শগুদি ররয়রছ তারই একটি অিুবাি দিরচ পিওয়া 
হি।

শনদে্শিসমূহ

আপদি কত তাোতাদে পকারিা অিুরনি পেরত ও বুেরত পাররি এবং অিুরনিটি দবর্লিণণ করর একটি প্রবন্ধ দিিরত 
পারর পসটি পিিারিার সুরযাে পিয় এই প্রবন্ধটি। আপিার প্রবরন্ধ, আপদি পিিারবি পয আপদি অিুরনিটি িি দিরয় 
পরেরছি, একটি স্পষ্ট ও যুদক্তসঙ্গত দবর্লিণণ কররবি ও যথাথদেিারব িাণা ব্যবহার কররবি।

আপিার প্রবন্ধটিরক অবশ্যই উত্তরপর্রের িাইি োিা পৃষ্ঠাটিরত দিিরত হরব; এর িরধ্য উত্তরপর্রের পদরকল্পিা পৃষ্ঠাটি 
পরে িা, পিিার িি্য আপদি আর পকারিা কােি পারবি িা। যদি আপদি প্রদত িাইরি পিরিি তাহরি আপিার কারছ 
পিিার িি্য পযদোপ্ত িায়ো থাকরব, বে িারিদিি পেরি দিিরবি িা এবং আপিার হারতর পিিা যুদক্তগ্রাহ্য িারপ রািুি। 
িরি রািরবি আপদি যা দিিরছি তা এিি পকউ পেরবি যরঁা আপিার হারতর পিিার সারথ পদরদচত িয়। দিিুি বা 
ছাপুি যারত

অনুস্মারকসমূহ

▪ এই পুদ্তিকায় আপিার প্রবন্ধটি দিিরবি িা। আপিারির উত্তরপর্রের িাইি োিা পৃষ্ঠায় যা দিিরবি শুধু পসটিরই 
িূি্যায়ি করা হরব।

▪ প্রসঙ্গ বদহিূদেত পকারিা প্রবন্ধ দবচাযদে হরব িা।
দিামার আদে 50 শমশনট অনুদ্ছেেটি পড়ার জন্য এবং এই বুকদিদটর মদ্্য রাকা আদেি দমদন একটি প্রবন্ধ 
দিখার জন্য আপনাদের হাদি শমশনট (আেি্শ সময়) রাকদব।

পরীক্ষা পুশ্তিকাটিদক ঘর যরদক শনদ়ে োও়ো িলদব না। পরীক্ষা পুশ্তিকাটির অননুদমাশেি পুনরুৎপােন বা 
এটির যকাদনা অংি অনুমশি শবনা ব্যবহার করা শনশষদ্ধ।
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2.6 প্রবদন্ধর পর
সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

অিুগ্রহ করর আদি যিি আপিারির Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকা)-গুদি সংগ্রহ কররবা তিি শান্ত হরয় 
বসুি।

2.6 পরীক্ষা যিষ হদ়ে যেদল
পরীক্ষা পশণ করা দশক্ষাথ্থীরির 2টি গ্রুরপ বরিা্তি করা হরত পারর- পয সি্তি ছা্রেছা্রেীরা উত্তরপর্রের সি্তি পক্ষ্রে সম্পূণদে 
করররছ (যারির প্রথরি বরিা্তি করা উদচত), এবং পয সি্তি ছা্রেছা্রেীরা তারির উত্তরপর্রের িিরে্টে তথ্য সম্পূণদে 
কররদি বা উত্তরপর্রের 15 িম্বর দেরল্ড তারির প্কোর দররপারেদে  পদরবতদে ি কররত চায়।

সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

অদিিন্দি, আপিারির পরীক্ষা পশণ হরয়রছ।

এবার এই গুরুত্বপূণদে তথ্যটি শুিুি। যদি আপিারা চরি যাওয়ার আরে আপিারির প্কোর বাদতি কররত চাি, 
তাহরি আিার কাছ পথরক Request to Cancel Test Scores (পরীক্ষার প্কোর বাদতরির অিুররাধ)-এর 
েিদে পচরয় দিি, পযটি আপিারিররক এই ঘর পছরে যাওয়ার আরেই সম্পূণদে কররত হরব। আপিার প্কোর পরর 
বাদতি কররত, আপদি অবশ্যই দিদিতিারব College Board-পক িািারবি।

ইরিি করর বা পোি করির িাধ্যরি আপদি আপিার প্কোর বাদতি কররত পাররবি িা। আপিারির স্বাক্ষদরত 
বাদতিকরণ অিুররাধটি রারতর িরধ্য োকরযারে বা ে্যারক্স পাঠাি, তা পযি পকারিা িরতই আি পথরক চতুথদে 
সপ্তাহদিবরসর রাত 11:59 ই্টোিদে সিরয়র পরর িা হয়। আপদি অিিাইরি sat.org-এও েিদেটি িুঁরি পপরত 
পাররি।

আপদি যদি আপিার প্কোর বাদতি করর পিি তরব পসগুদি এিিও রারি্য পপ্ররণ করা হরব তরব পসগুদি আপিার 
দিবদোদচত করিি বা বৃদত্ত প্রদতষ্ঠারি পপ্ররণ করা হরব িা বা College Board-এর দররপাটিদেং দসর্টেরি উপিব্ধ 
হরব িা।

সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

আপদি যদি 15 পক্ষ্রেটিরত কররত চাি এিি পযরকারিা পদরবতদে ি সহ আপিার উত্তরপর্রে পূরণ করার িি্য 
আপিার কারছ এিিও িিরে্টে তথ্য থারক, পযিারি আপদি পবরছ দিরত পাররি পকাি করিি বা ্কেিারদশপ 
পপ্রাগ্রারি আপদি আপিার প্কোর পপরত চাি, অিুগ্রহ করর আপিার উত্তরপ্রেটি পৃষ্ঠা 2-এ িুিুি। আপিার এিি 
করা প্কোর দররপারেদে র অিুররাধগুদি দিিরচায় থাকরব। শান্ত হরয় বসুি এবং আদি অি্য দশক্ষাথ্থীরির িা ছাো 
অবদধ উত্তরপর্রে দকছু দিিরবি িা। করয়ক দিদিরের িরধ্যই আদি আপিারক আপিার উত্তরপ্রে সম্পূণদে কররত 
সাহায্য কররবা।

পয ছা্রেরা উত্তরপর্রে িিরে্টে তথ্য সম্পূণদে করররছ, তারির িি্য উত্তরপ্রি সংগ্রহ 26 পৃষ্ঠায় পিিরত হরব এ যাি৷

2.6 উত্তরপত্র সম্পূণ্শ করা
যদি আপিারা আপিারির উত্তরপর্রের ব্যদক্তেত তথ্য সম্পূণদে করর থারকি, তাহরি আপিারির উত্তরপ্রে বন্ধ রািুি। 
আপিার প্ররর আপিার উত্তরপ্রেটি সংগ্রহ কররবি। অি্যথায় যতক্ষণ িা অি্য দশক্ষাথ্থীরির ছাো হরন ততক্ষণ শান্ত 
হরয় বসুি।

সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

আদি আপিারিররক দিরিদে শগুদি পরে পশািারিার সারথ সারথ Student Answer Sheet Instructions 
(দশক্ষাথ্থীরির উত্তরপর্রের দিরিদে দশকাগুদি) অিুসরণ কররত থাকুি।

লিল্ড 10-14-এর িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

পৃষ্ঠা সংি্যা 2 ওল্টাি, এবং আপিার উত্তরপর্রের দেল্ড 10 পথরক 13 পত আপিার দঠকািা দিিুি। এই দেল্ডগুদি 
ববকদল্পক দকন্তু এগুদিরক িরার সুপাদরশ করা হি। দেল্ড 14 বাি রািুি। আপিার পকারিা প্রশ্ন থাকরি হাত 
তুিুি। সম্পন্ন করা হরি পিিুি।

http://sat.org
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লিল্ড 15-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আপিার উত্তরপর্রের পৃষ্ঠা 2 পত, দেল্ড 15 সন্ধাি করুি। যিি আপদি SAT School Day-এর অঙ্গ দহসারব 
SAT পিি, তিি আপদি দবিািূরি্য 4টি করিি বা ্কেিারদশপ পপ্রাগ্রারির কারছ আপিার প্কোর পাঠারত পাররি। 
আপদি যদি এই ঐদনক দবিােটি সম্পূণদে কররি তরব আপিার প্কোরগুদি দবিা িূরি্য পপ্ররণ করা হরব। আপদি 
স্বল্প িূরি্য পরর প্কোরও পপ্ররণ কররত পাররি। করিি ও দবশ্বদবি্যািয়গুদি সবদেিাই দশক্ষাথ্থীরির কাছ পথরক প্কোর 
পাওয়ার িি্য উ্মেুি হরয় থারক, এিিদক আপদি আরবিি কররত প্রস্তুত িা হরিও।

আপিার Student Answer Sheet Instructions (দশক্ষাথ্থী উত্তরপর্রের দিরিদে দশকা বুকরিে) পথরক Score 
Reporting Code List (প্কোর দররপাটিদেং পকাে দি্টে)-টি পবর করুি। আপদি পয 4 সংি্যার ্ুকেরি বা ্কেিারদশপ 
পপ্রাগ্রারির কারছ আপিার প্কোর পাঠারত চাি এই তাদিকাটি পথরক পসগুদির অরঙ্কর সংি্যাটি ব্যবহার করুি। 
U.S. করিি ও দবশ্বদবি্যািয়গুদি প্টেরের অক্ষররর ক্রিািুসারর তাদিকািুক্ত করা হরয়রছ। U.S. অঞ্চিিুক্ত 
প্রদতষ্ঠািগুদি তার পরর আরস, এবং তারও পরর আরস আন্তিদে াদতক প্রদতষ্ঠািগুদি। এই পুদ্তিকার পশণ 
তাদিকাটিরক অক্ষররর ক্রিািুসারর প্টেে বা পিরশর দ্বারা তাদিকািুক্ত ্কেিারদশপ পপ্রাগ্রািগুদি পিিায়।

আপদি পয পয িায়োয় প্কোর পাঠারত চাি তার প্রদতটি িায়োর িি্য, বাক্সগুদিরক 4টি সংি্যা দিিুি ও সংদ্লিষ্ট 
পোিগুদি িরাে করুি। আপিার পকারিা প্রশ্ন থাকরি আিারক িািাি।

সম্পন্ন করা হরি পিিুি।

এখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

যদি আপিারির উত্তরপর্রে পিওয়ার িত আর পকারিা তথ্য িা থারকি, তাহরি Student Answer Sheet 
Instructions (দশক্ষাথ্থী উত্তরপর্রের দিরিদে দশকা বুকরিে) ও আপিারির উত্তরপ্রে বন্ধ করর দিি, এবং 
উত্তরপ্রেটি পসািা করর পের্কে রািুি।

েশে আপশন আপনার উত্তরপদ্রি শিল্ড16–39 পূরর কদর রাদকন, িাহদি উত্তরপ্রি সংগ্রহ-দি েদি োন এবং 
েিক্ষর না আপনার দপ্রারর অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরদক পরবি্থী শ্ক্রিপ্টলশি পদড় দিানাদ্ছেন, িিক্ষর অবশ্ অদপক্ষা 
করুন।

কলক্ষ উপল্থিত বালক লিক্ষার্থীলেরলক আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আদি অি্যাি্য দশক্ষাথ্থীরিররক বাদক উত্তরপ্রে সম্পূণদে করা শুরু কররত সাহায্য কররবা, এবং তার িরধ্য যারির 
হরয় যারব তারিররক পছরেও পিরবা।

লিল্ড 16-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

পৃষ্ঠা 3-এ ওল্টাি। দেল্ড 16 পূরণ কররত আপিার পুদ্তিকায় থাকা দিরিদে শ অিুসরণ করুি এবং আপদি দিবদোচি 
কররত চাি দকিা তা দিরিদে শ করুি। আপিারির পকারিা প্রশ্ন থাকরি হাত তুিুি।

লিল্ড 17-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আপিারা যদি প্কোর অিিাইরি উপিি্য হওয়ার পর পথরক প্কোর বা অি্যাি্য দবণরয় ইরিি িারেত্ College 
Board-এর কাছ পথরক তথ্য পপরত চাি, তাহরি আপিারির ইরিি দঠকািা দিরি দেল্ড 17-পত সংদ্লিষ্ট পোিগুদি 
িরাে করুি। আপদি যদি একটি বে িু্রিরণর উত্তরপ্রে ব্যবহার কররি তরব এটি 6 পৃষ্ঠায় ররয়রছ। দেরল্ডর 
একিি উপরর দিরি দিি পয এটি আপিারির দিিস্ব িা বাবা-িা বা অদিিাবরকর ইরিি দঠকািা। যদি আপদি 
আপিার দিরির ইরিি দঠকািা দিরয় থারকি এবং দেল্ড 16 এ ্ুটেরেন্ট সাচদে  সারিদিস (Student Search 
Service) পবরছ পিি, তাহরি আপদি করিরির পাঠারিা তথ্যগুদিও আপিার ইরিি দঠকািায় পপরত পাররি।

লিল্ড 18-এর সমস্ত লিক্ষার্থীলের িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দেল্ড 18-এ আপিারির U.S. পিাবাইি িম্বর চাওয়া হরব। শুধ ুU.S. পিাবাইি িম্বরগুদিই স্বীকার করা হরব। 
এই দেল্ডটি হি ঐদনক। যদি আপিারা উত্তরপর্রে িুদ্রিত শতদে াবিীরত সম্মত হরয় থারকি তাহরি আপিারির 
পোি িম্বর দিিুি। অিুগ্রহ করর সম্পন্ন হরয় পেরি িারিা করর পিিুি।

যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলে যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

এিি আিরা পরীক্ষা দবণয়ক িয় এিি বাদক প্রশ্নগুদি সম্পূণদে কররবা, যারত আপিার, আপিার দশক্ষােত 
পপ্রক্ষাপে, অদিজ্ঞতা, কাযদেকিাপ ও আগ্রহ সম্পরকদে  আরও তথ্য িািরত চাওয়া হরব।
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আপিারা আপিারির Student Answer Sheet Instructions (দশক্ষাথ্থী উত্তরপর্রের দিরিদে দশকা 
বুকরিেটি)-পত এই ঐদনক তথ্যপ্রিারির সুদবধাগুদির দবণরয় পেরত পাররি। আপিার পরক্ষ পিরি রািা 
গুরুত্বপূণদে পয College Board এই তথ্য ব্যবহার কররত ও েরবণণার িত অদতদরক্ত ব্যবহাররর িি্য এগুদি 
অি্যরিররক দিরত পাররব।

এই দেল্ডগুদি ঐদনক। যদি আপিার বাবা-িা অথবা অদিিাবক আপিারক বরি থারকি পয আপিার আর 
পকারিা ঐদনক বা পস্বনািূিক তথ্য পূরণ করার িরকার পিই, তাহরি আিরা যিি এই কািটি কররবা তিি 
শান্ত হরয় বসুি। আপিার বাবা-িা অথবা অদিিাবরকর বারণ করা এিি পকারিা তথ্য দেরল্ড পূরণ কররবি িা।

এই দেল্ডগুদি কীিারব সম্পূণদে কররত হরব তার দিরিদে শ আপিারির Student Answer Sheet Instructions 
(দশক্ষাথ্থী উত্তরপর্রের দিরিদে দশকা পুদ্তিকাটি)-পত পৃষ্ঠা 2 পথরক পিওয়া আরছ। 19 পথরক 22 সম্পূণদে কররত 
দিরিদে শাবিী অিুসরণ করুি। তারপরর দেল্ড 23 পথরক 39 অবদধ সম্পূণদে কররত আপিারির উত্তরপর্রের দপছরির 
পৃষ্ঠার দিতরর (বা বে িু্রিণ উত্তরপর্রের পৃষ্ঠা 8-এ) পিিুি। আপিার পকারিা প্রশ্ন থাকরি হাত তুিুি।

আপিার পশণ হরয় পেরি আপিার Student Answer Sheet Instructions (দশক্ষাথ্থী উত্তরপর্রের 
দিরিদে দশকা বুকরিেটি) বন্ধ করর পসটিরক পের্কের উপরর আপিারির উত্তরপর্রের পারশ রািুি। আপিার পের্কে 
আপিারির উত্তরপ্রেটি উপররর দিরক িুি করর রািুি। অিুগ্রহ করর অি্যরা পশণ িা করা পযদেন্ত শান্ত হরয় অরপক্ষা 
করুি।

2.6 উত্তরপত্র সং্রিহ
পয সব লিক্ষার্থীরা হলে পগলে ও প্র্থিান করলত চান, তালেরলক আপনালের পপ্রারর বেলবন:

িরি রািরবি পয আপিারা পকারিা পদরদ্থিদতরতই পরীক্ষার প্রশ্নগুদি পরীক্ষার ঘর পথরক দিরয় যারবি িা, পসগুদি 
কাউরক পিরবি িা বা কাররার সারথ পসগুদি দিরয় পকারিািারব আরিাচিা কররবি, যার িরধ্য ইরিি, পেক্সে 
পিরসি বা ইন্টাররিে ব্যবহার করর কথা চািাচাদি করা অন্তিুদেক্ত।

পযসব লিক্ষার্থীরা SAT প্রবন্ধ সম্পেূদে কলরলে, তালেরলক আপনালের পপ্রারর বেলবন:

প্কোর প্রকাশ িা হওয়া পযদেন্ত আপিারা আিরকর প্রবরন্ধর প্রশ্ন দিরয় আরিাচিা বা িাে কররত পাররবি িা।

আপনালের পপ্রারর এর পলরোম লিক্ষার্থীলেরলক মলন কলরলে পেলবন:

আদি পযিি পরীক্ষার শুরুরত বরিদছিাি, যদি পকািও ব্যদক্ত পরীক্ষার সুরক্ষা সম্পরকদিত এই িীদতগুদি 
পকািওিারব িঙ্ঘি করর তরব তারির প্কোর অববধ হরয় যারব এবং িদবণ্যরত অি্যাি্য College Board পরীক্ষা 
পিওয়া পথরক তারির বাি পিওয়া হরত পারর।

(A) েশে শিক্ষার্থীদেরদক িাদের শনজস্ব শজশনসপত্র সং্রিহ করদি হ়ে, িাহদল আপনাদের 
যপ্রারর বলদবন:

এই পরীক্ষা এিি পশণ হরয়রছ। চরি যাওয়ার আরে অিুগ্রহ করর এিারি এরস দিরিরির দিদিস দিরয় যাি যা 
আদি আপিারির কাছ পথরক আরে সংগ্রহ কররদছিাি। একবার দিরিরির সব দিদিস পপরয় পেরি, আপিারা 
চুপচাপ ঘর পছরে পবররারত পাররি। অিুগ্রহ করর িরি রািরবি, এই ঘরর অি্য দশক্ষাথ্থীরা এিিও পরীক্ষা দিরন। 
আপিারক আবারও অদিিন্দি এবং আপিার অংশগ্রহণ ও পদরশ্ররির িি্য ধি্যবাি।

(B) েশে শিক্ষার্থীরা িাদের সব শজশনসপত্র যপদ়ে ো়ে, িাহদল আপনাদের যপ্রারর বলদবন:

পরীক্ষা এিি পশণ হরয়রছ। আপিারির দিদিসপ্রে দিরয় শান্তিারব ঘর পছরে চরি যাি। অিুগ্রহ করর িরি 
রািরবি, এই ঘরর অি্য দশক্ষাথ্থীরা এিিও পরীক্ষা দিরন। আপিারক আবারও অদিিন্দি এবং আপিার 
অংশগ্রহণ ও পদরশ্ররির িি্য ধি্যবাি।

যদি দকছু দশক্ষাথ্থী তারির উত্তরপর্রে ঐদনক অ-পরীক্ষার তথ্য সম্পূণদে করার িি্য অরপক্ষা করর, তারা উত্তরপ্রি 
সম্পূর্শ করা 24 পৃষ্ঠায় পিিরত হরব-এ দেরর যারব।
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3 সশ্মিশলি কদক্ষর জন্য স্ট্যান্ডার্শ  শ্ক্রিপ্ট
3.1 শবভাে 1: পঠন পরীক্ষা

দবিাে -1 এর িি্য আিশদে সিয় হি 65 শমশনট, সারথ দবিারের পশরণ 5-শমশনদটর একটি শবরশি পারবি। যদি আপদি 
পকারিা অিুরিাদিত পরীক্ষা পকরন্দ্র পরীক্ষা পিি, তাহরি আপিার পরীক্ষার সিয় ও দবরদতর সিয় আিািা হরত পারর। 
অিুগ্রহ করর আপিার পপ্রারর পয পঘাণণাগুদি কররছি তা িরিারযাে দিরয় শুিুি। অিুবাি করা দিরিদে শাবিী যা বিা 
হরয়রছ তার দিরচ পরীক্ষা পুদ্তিকার অিুবাি করা দিরিদে শাবিী প্রিরশদিত হয়।
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলে যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আিরা দবিাে-1 এর সরঙ্গ পরীক্ষা শুরু করব, এটি হি পঠি পরীক্ষা। একবার আিরা শুরু করার পরর, দবিাে 
1 এ কাি করার িি্য আপিার কারছ 65 দিদিে থাকরব। দবিােটি পশণ হওয়ার পরর আিরা একটি সংদক্ষপ্ত 
দবরদত পিব। আদি শুরু ও পশরণর সিয়গুদি পপা্টে কররবা, এবং কিি আিারির অরধদেক সিয় পপদররয়রছ এবং 
কিি আর 5 দিদিে বাদক আরছ তাও বরি পিরবা।

অিুগ্রহ করর আপিারির উত্তরপর্রের দবিাে 1 িুিুি। আদি িা বিা পযদেন্ত উত্তর পিওয়া শুরু কররবি িা। 
আপিারির উত্তরপ্রে ও পরীক্ষা পুদ্তিকাটি সিািিারব পের্কের উপরর রািুি। অিুগ্রহ করর উত্তর পর্রের দবিাে 
1-এই আপিার উত্তরগুদি দিিুি এবং আপিারির উত্তরগুদি পযি প্রদতটি প্ররশ্নর সংদ্লিষ্ট সদঠক ্থিারিই বরস তা 
পিয়াি রািুি। যদি আপদি পকারিা প্রশ্ন বাি দিরয় পরর পসটিরত দেরর আসরত চাি, তাহরি িরি করর উত্তরপর্রে 
পসই িাইিটি িাদি রািুি। যদি আপিারা আপিারির উত্তর পদরবতদে ি কররি তাহরি পসটি যতো সম্ভব িারিািারব 
িুছুি।

আদি সিয় পশরণর পঘাণণা করার আরেই আপিারির পশণ হরয় পেরি আপদি এই দবিারের উত্তরগুদি পরীক্ষা 
কররত পাররি দকন্তু পরীক্ষা বই পুদ্তিকার অি্য পকারিা দবিারে যারবি িা। িুি উত্তররর িি্য আপিার পরয়ন্ট 
কাো যারব িা; পসিি্যই আপদি সদঠক উত্তররর ব্যাপারর দিদশ্চত িা হরিও প্রদতটি প্ররশ্নর উত্তর পিওয়ার পচষ্টা 
করুি।

এবার পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 1 িুরি দিরিদে শগুদি পডু়ি এবং উত্তর পিওয়া শুরু করুি। সবার পরীক্ষা িারিা 
পহাক।

পরীক্ষা শুরু করলত, আপনার প্ররর বেলবন:

এিি সিয় শুরু হরন।

3.1 ধারা িলাকালীন
30 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দবিাে 1 পশণ করার িি্য আপিারির হারত আর 35 দিদিে আরছ।

60 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দবিাে 1 পশণ করার িি্য আপিারির হারত আর 5 দিদিে আরছ।

ঠিক 65 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

উত্তর করা বন্ধ করর পপিদসি িাদিরয় রািুি।
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3.1 শবভাে 1 এ পরীক্ষা পুশ্তিকা়ে রাকা শনদে্শিাবলী
িীরচ পসই দিরিদে দশকাগুদির একটি অিুবাি পিওয়া হি যা আপিারির পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 1-এর শুরুরতই 
পারবি।

65 মিমিট, 52 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)

এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি উত্তরপদ্রির শবভাে 1 খুিুন।
শনদে্শিসমূহ

িীরচ পিওয়া প্রদতটি অিুরনি বা অিুরনরির পিাোর পরর পবশ করয়কটি করর প্রশ্ন পিওয়া থাকরব। প্রদতটি অিুরনি 
বা অিুরনরির পিাোর পোর পরর, অিুরনি বা অিুরনিগুদিরত, এবং সারথ পিওয়া ছদবরত (পযিি পেদবি বা গ্রাে) 
যা বিা হরয়রছ বা যা দিদহত আরছ তার দিদত্তরত প্রদতটি প্ররশ্নর উত্তর করুি।

3.1 শবভাে 1 পদর
সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

আপদি পয পরীক্ষা পুদ্তিকার পয পৃষ্ঠায় কাি বন্ধ কররদছরিি পসিারি আপিার উত্তরপ্রেটি রািুি। আপিারির 
পরীক্ষা পুদ্তিকা বন্ধ করর পসটি পের্কে রািুি।

লবরলতর িন্য, আপনার পপ্রারর বেলবন:

এিি আিরা 10 দিদিরের িি্য একটি দবরদত পিরবা। অিুগ্রহ করর এই দিয়িকািুিগুদি িি দিরয় শুিুি:
▪ কারও সারথ পরীক্ষার প্রশ্নগুদি দিরয় আরিাচিা কররবি িা বা এই দবরদতরত বা পরীক্ষার সিয় অি্য পকািও 
দবরদতর সিয় পকািও প্রকাররর ববি্ুযদতি দেিাইস ব্যবহার কররবি িা।

▪ আপিার যদি ঘরটি পছরে যাওয়ার প্ররয়ািি হয় তরব পকবি দিধদোদরত অঞ্চি, হিওরয় বা দবশ্রাি ঘরর পযরত 
পাররি।

▪ স্ন্যাক্স এবং পািীয় শুধুিা্রে দিরিদিষ্ট এিাকায় অিুরিাদিত।
▪ অিুগ্রহ করর িরি রািরবি অি্য ঘরগুদিরত দশক্ষাথ্থীরা হয়রতা তিিও পরীক্ষা দিরন, কারিই হরি ঘুরর 
পবোরবি িা।

আিরা আবার দঠক 10 দিদিরের িরধ্যই পরীক্ষা শুরু কররবা।

লবরলত পিষ হওোর পলর, আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপিারির িায়োয় বসুি। যতক্ষণ িা আদি আপিারক এটি কররত বদি ততক্ষণ পরীক্ষার পকািও দবিাে 
িুিরবি িা।

3.2 সাটি্শশিদকিন যস্টটদমন্ট
সব লিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হলে পগলে, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আপিারা যিি আপিারির উত্তরপ্রে িিা দিরনি, তিি আপিারা সম্মত হরনি পয আপিারা পকারিা 
পদরদ্থিদতরতই পরীক্ষার প্রশ্নপ্রে পরীক্ষার ঘর পথরক দিরয় যারবি িা, পসগুদি কাউরক পিরবি িা বা কাররার সারথ 
পসগুদি দিরয় পকারিািারব আরিাচিা কররবি, যার িরধ্য ইরিি, পেক্সে পিরসি বা ইন্টাররিে ব্যবহার করর কথা 
চািাচাদি করা অন্তিুদেক্ত থাকরিও তার িরধ্যই সীদিত িয়। সব দশক্ষাথ্থীরা যারত পরীক্ষা দিরত এরস ি্যায়সঙ্গত 
ও সিাি পরীক্ষার অদিজ্ঞতা িাি করর তার িি্যই এই শতদে গুদি করা হরয়রছ। সি্তি SAT ্ুকেি পে পরীক্ষাথ্থীরির 
িি্য উপিব্ধ SAT School Day Student Guide এবং অিিাইরি sat.org এ শতদে গুদি বািাি।

আপিারির উত্তরপ্রে পবর করর দিি দকন্তু পরীক্ষা পুদ্তিকা বন্ধই পররি দিি। আপিারির উত্তরপর্রের দপছি দিক 
উরল্ট, Certification Statement (শংসাপ্রে দববৃদত) দেল্ডটি পিিুি। িীরচ থাকা শতদে াবিীর অিুরনিটি িারিা 
করর পরে দিরয় আপদি সচরাচর পয বশিীরত পিরিি তারত বয়ািটির িকি করর দিিুি-ছাপার হরে বা পবদঁকরয় 
দিিরি চিরব। তারপরর একটি িপ্তদর িদথরত আপিার পূণদে িাি স্বাক্ষর করুি। আপিার স্বাক্ষররর পারশ, 
আিরকর তাদরি বসাি। সম্পন্ন করা হরি পিিুি।

http://sat.org
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নীদে আপনার উত্তরপদ্রির শপেদন রাকা সাটি্শশিদকট দস্টটদমদ্টের একটি অনুবাে দেওয়া হদয়দে। বয়ানটির 
প্রশিশিশপ ইংদরজীদি দেওয়া আদে, এখাদন দেওয়া অনুবােটিদি নয়।

আদি দিদশ্চত হরয়দছ পয আদি উত্তরপর্রে তাদিকাবদ্ধ ব্যদক্ত এবং SAT School Day Student Guide এর 
িরধ্য স্যাে শতদে াবিী অিুসরণ করার প্রদতশ্রুদত দিদন।

3.3 শবভাে 2: রিনা এবং ভাষা পরীক্ষা
দবিাে 2 এর িি্য আিশদে সিয় হি 35শমশনট। যদি আপদি পকারিা অিুরিাদিত পরীক্ষা পকরন্দ্র পরীক্ষা পিি, তাহরি 
আপিার পরীক্ষার সিয় ও দবরদতর সিয় আিািা হরত পারর। অিুগ্রহ করর আপিার পপ্রারর পয পঘাণণাগুদি কররছি 
তা িরিারযাে দিরয় শুিুি। অিুবাি করা দিরিদে শাবিী যা বিা হরয়রছ তার দিরচ পরীক্ষা পুদ্তিকার অিুবাি করা 
দিরিদে শাবিী প্রিরশদিত হয়।
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলে যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আিরা দবিাে 2, রচিা এবং িাণা পরীক্ষা দিরয় পরীক্ষা চাদিরয় যাব। একবার আিরা শুরু করার পরর, দবিাে 
2 এ কাি করার িি্য আপিার কারছ 35 দিদিে থাকরব। আদি শুরু ও পশরণর সিয়গুদি পপা্টে কররবা, এবং 
কিি আিারির অরধদেক সিয় পপদররয়রছ এবং কিি আর 5 দিদিে বাদক আরছ তাও বরি পিরবা।

আপিার উত্তরপর্রে দবিাে 2 িুঁিিু। আদি িা বিা পযদেন্ত উত্তর পিওয়া শুরু কররবি িা। আপিারির উত্তরপ্রে 
ও পরীক্ষা পুদ্তিকাটি সিািিারব পের্কের উপরর রািুি। অিুগ্রহ করর উত্তর পর্রের দবিাে 2-এই আপিার 
উত্তরগুদি দিিুি এবং আপিারির উত্তরগুদি পযি প্রদতটি প্ররশ্নর সংদ্লিষ্ট সদঠক ্থিারিই বরস তা পিয়াি রািুি।

আদি সিয় পশরণর পঘাণণা করার আরেই আপিারির পশণ হরয় পেরি আপদি এই দবিারের উত্তরগুদি পরীক্ষা 
কররত পাররি দকন্তু পরীক্ষা বই পুদ্তিকার অি্য পকারিা দবিারে যারবি িা।

এবার পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 2 িুরি। দিরিদে শগুদি পডু়ি এবং উত্তর পিওয়া শুরু করুি।

পরীক্ষা শুরু করলত, আপনার প্ররর বেলবন:

এিি সিয় শুরু হরন।

3.3 ধারা িলাকালীন
15 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দবিাে 2 পশণ করার িি্য আপিারির হারত আর 20 দিদিে আরছ।

30 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দবিাে 2 পশণ করার িি্য আপিারির হারত আর 5 দিদিে আরছ।

ঠিক 35 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

উত্তর করা বন্ধ করর পপিদসি িাদিরয় রািুি।
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3.3 শবভাে 2 পরীক্ষা পুশ্তিকা়ে রাকা শনদে্শিাবলী
দিরচ পসই দিরিদে দশকাগুদির একটি অিুবাি পিওয়া হি যা আপিারির পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 2-এর শুরুরতই 
পারবি।

35 মিমিট, 44 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)

এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি আপনার উত্তরপদ্রির শবভাে 2 খুিুন।
শনদে্শিসমূহ

দিরচ থাকা প্রদতটি অিুরনরির সারথ পবশ দকছু সংি্যক প্রশ্ন আরছ। দকছু প্ররশ্নর িি্য, আপদি দবরবচিা কররবি পয 
িাবপ্রকাশ আরও িারিািারব করার িি্য অিুরনিটিরক কীিারব সংরশাধি করা পযরত পারর। অি্যাি্য প্ররশ্নর িি্য, 
আপদি দবরবচিা কররবি পয কীিারব বাক্য েঠি, ব্যবহার বা যদতদচর্ণির িুি সংরশাধি করার িি্য অিুরনিটিরক 
দঠক করা পযরত পারর। পকারিা অিুরনরি বা প্ররশ্ন হয়রতা এক বা একাদধক গ্রাদেক্স (পেদবি বা গ্রারের িত) থাকরত 
পারর পযগুদি আপিারক সংরশাধি ও সম্পািিা করার িি্য িদতরয় পিিরত হরব।

দকছু প্ররশ্ন আপিারক অিুরনরির পকারিা একটি আন্ডারিাইি করা অংরশ পযরত বিা হরব। অি্যাি্য প্রশ্নগুদিরত 
আপিারক পকারিা অিুরনরির একটি দবরশণ ্থিারি পযরত বিা হরব বা পুররা অিুরনিটি দিরয় সািদগ্রকিারব িাবরত 
বিা হরব।

প্রদতটি অিুরনি পোর পরর, প্রদতটি প্ররশ্নর িি্য পসই উত্তরটি পবরছ দিি পযটি অিুরনিটির পিিার িাি সবরথরক 
কাযদেকরিারব উন্নত কররব বা অিুরনিটি দিদিত ইংররদির সবরকি আিশদে প্রথাসঙ্গত করর তুিরব। অরিক প্ররশ্নর 
িরধ্য একটি “NO CHANGE” ("পিা পচঞ্জ") দবকল্প অন্তিুদেক্ত ররয়রছ। যদি আপদি িরি কররি পয অিুরনরির পসই 
অংশটি পযরকি আরছ পসরকি পররি দিরিই দঠক হরব তাহরি পসই দবকল্পটিই পবরছ দিি।

3.3 শবভাে 2 পদর
সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

আপদি পয পরীক্ষা পুদ্তিকার পয পৃষ্ঠায় কাি বন্ধ কররদছরিি পসিারি আপিার উত্তরপ্রেটি রািুি। আপিারির 
পরীক্ষা পুদ্তিকা বন্ধ করর পসটি পের্কে রািুি।

3.4 শবভাে 3: েশণি পরীক্ষা - যকানও ক্যালকুদলটর যনই
দবিাে -3 এর িি্য আিশদে সিয় হি 25 শমশনট, সারথ দবিারের পশরণ 5-শমশনদটর একটি শবরশি পারবি। যদি আপদি 
পকারিা অিুরিাদিত পরীক্ষা পকরন্দ্র পরীক্ষা পিি, তাহরি আপিার পরীক্ষার সিয় ও দবরদতর সিয় আিািা হরত পারর। 
অিুগ্রহ করর আপিার পপ্রারর পয পঘাণণাগুদি কররছি তা িরিারযাে দিরয় শুিুি। অিুবাি করা দিরিদে শাবিী যা বিা 
হরয়রছ তার দিরচ পরীক্ষা পুদ্তিকার অিুবাি করা দিরিদে শাবিী প্রিরশদিত হয়।
যখন প্রলত্যলকই প্রস্তুত হলে যালবন তখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আিরা দবিাে 3, ক্যািকুরিের ছাোই েদণত পরীক্ষা দিরয় পরীক্ষা চাদিরয় যাব। একবার আিরা শুরু করার 
পরর, দবিাে 3 এ কাি করার িি্য আপিার কারছ 25 দিদিে থাকরব। দবিােটি পশণ হওয়ার পরর আিরা 
একটি সংদক্ষপ্ত দবরদত পিব। আদি শুরু ও পশরণর সিয়গুদি পপা্টে কররবা, এবং কিি আিারির অরধদেক সিয় 
পপদররয়রছ এবং কিি আর 5 দিদিে বাদক আরছ তাও বরি পিরবা।

আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপিার উত্তরপর্রে দবিাে 3 িুঁিিু। আদি িা বিা পযদেন্ত উত্তর পিওয়া শুরু কররবি িা। আপিারির উত্তরপ্রে 
ও পরীক্ষা পুদ্তিকাটি সিািিারব পের্কের উপরর রািুি। অিুগ্রহ করর উত্তর পর্রের দবিাে 3-এই আপিার 
উত্তরগুদি দিিুি এবং আপিারির উত্তরগুদি পযি প্রদতটি প্ররশ্নর সংদ্লিষ্ট সদঠক ্থিারিই বরস তা পিয়াি রািুি।

পবদশরিাে প্রশ্নই উত্তর পবরছ পিওয়ার প্রশ্ন তরব পশণ করয়কটি প্রশ্ন হি “Student-Produced Responses
(দশক্ষাথ্থীর পিওয়া উত্তর)।” এই প্রশ্নগুদির উত্তর পিওয়ার দিরিদে শগুদি আপিার পরীক্ষা পুদ্তিকায় পিওয়া আরছ। 
আপিার উত্তর পিিার িি্য কিরিাই 4টির পথরক পবদশ ঘর িােরব িা, যদিও দকছু উত্তরর 4 টি ঘরও িােরব 
িা।
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তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

যদিও এটি েদণরতর দবিাে, তাহরিও আপদি পরীক্ষার এই অংরশ ক্যািকুরিের ব্যবহার কররত পাররবি িা। 
আপদি সুদবধা দহসারব 4-োংশি ক্যািকুরিের ব্যবহার কররত অিুরিাদিত িা হরি িয়া করর আপিার 
ক্যািকুরিেরটি আপিার পের্কের িীরচ রািুি।

আদি সিয় পশরণর পঘাণণা করার আরেই আপিারির পশণ হরয় পেরি আপদি এই দবিারের উত্তরগুদি পরীক্ষা 
কররত পাররি দকন্তু অি্য পকারিা দবিারে যারবি িা।

এবার পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 3 িুরি। দিরিদে শগুদি পডু়ি এবং উত্তর পিওয়া শুরু করুি।

পরীক্ষা শুরু করলত, আপনার প্ররর বেলবন:

এিি সিয় শুরু হরন।

3.4 ধারা িলাকালীন
10 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দবিাে 3 পশণ করার িি্য আপিারির হারত আর 15 দিদিে আরছ।

20 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দবিাে 3 পশণ করার িি্য আপিারির হারত আর 5 দিদিে আরছ।

ঠিক 25 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

উত্তর করা বন্ধ করর পপিদসি িাদিরয় রািুি।
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3.4 শবভাে 3, পরীক্ষা পুশ্তিকা়ে রাকা শনদে্শিাবলী
দিরচ পসই দিরিদে দশকাগুদির একটি অিুবাি পিওয়া হি যা আপিারির পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 3-এর শুরুরতই 
পারবি।

25 মিমিট, 20 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)

এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি আপনার উত্তরপদ্রির শবভাে 3 খুিুন।
শনদে্শিসমূহ

প্রদশ্নর 1-15 জন্য, প্রদতটি সিস্যা সিাধাি করুি, প্রিত্ত পছন্দ পথরক সরবদোত্তি উত্তরটি চয়ি করুি এবং আপিার 
উত্তরপর্রে সম্পরকদিত বুদু্বি পূরণ করুি। প্রদশ্নর 16-20 জন্য, সিস্যাটি সিাধাি করুি এবং উত্তর প্রেরক দগ্ররে 
আপিার উত্তর দিি। দগ্ররে কীিারব আপিার উত্তর দিিরত হরব পস সম্পরকদে  িয়া করর প্রশ্ন 16 এর আরে 
দিকদিরিদে শগুদি পিিুি। আপদি রাে কাি করার িি্য আপিার পরীক্ষা পুদ্তিকার পয পকারিা েঁকা িায়ো ব্যবহার 
কররত পাররি।

দ্রষ্টব্য

1. ক্যািকুরিেররর ব্যবহার অিুরিাদিত নয়।
2. সব চিরাদশ এবং োদণদতক রাদশিািাগুদি প্রকৃত সংি্যা যদি িা অি্য দকছু ইদঙ্গত করা থারক।
3. পরীক্ষায় পিওয়া ছদবগুদি প্কেি পিরপ আঁকা হরয়রছ যদি িা অি্যদকছু ইদঙ্গত করা থারক।
4. অি্য দকছু ইদঙ্গত করা িা থাকরি সব ছদবগুদি সিতরি ররয়রছ।
5. অি্য দকছু ইদঙ্গত িা করা হরি পকারিা প্রিত্ত োংশারির পোরিি f হি সব প্রকৃত সংি্যার পসে x যার িি্য f(x) 
একটি প্রকৃত সংি্যা।

যরিাদরন্স
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1
2 দবরশণ সিরকাণী দ্রেিুিসিূহ

পকারিা বৃরত্তর চারপর দেগ্রীর সংি্যা হি 360।
পকারিা বৃরত্ত চারপর পরদেয়ারির সংি্যা হি 2π।
পকারিা দ্রেিুরির দতিটি পকারণর সিষ্টি হি 180।
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শনদে্শিসমূহ

প্রদশ্নর 16-20 জন্য, সিস্যাটি সিাধাি করুি এবং উত্তর প্রেরক দগ্ররে আপিার উত্তর 
দিি।

1. প্ররয়ািিীয় িা হরিও, আপদি যারত দিিুদেিিারব আপিার পোিগুদি িরাে কররত 
পাররি পসিি্য ্তিম্ভগুদির উপররর বাক্সগুদিরত আপিার উত্তর দিরি পিওয়া 
িারিা। দকন্তু শুধু পোিগুদি সদঠকিারব িরাে হরি তরবই আপদি িম্বর পারবি।

2. পকারিা ্তিরম্ভ একটির পথরক পবদশ পোি দচদ্ণিত কররবি িা।
3. পকারিা প্ররশ্নরই ঋণাত্মক উত্তর আসরব িা।
4. দকছু সিস্যার একাদধক সদঠক উত্তর থাকরত পারর। এইরকি পক্ষর্রে দগ্ররে শুধু 
একটি উত্তর বসাি।

5. 3½ এর িরতা শমশ্র সংখ্যালশি অবশ্যই 3.5 বা 7/2 দহসারব দগ্রে করা উদচত। 

(যদি /

. . . .

/  দগ্ররে প্ররবশ করারিা হরয়রছ, এটি 31/2 দহসারব ব্যাি্যা করা হরব, 

3½ দহসারব িয়)
6. েিশমক উত্তর: দগ্ররের তুিিায় আপদি যদি আরও পবদশ সংি্যার িশদিক উত্তর 
পাি তরব এটি পোিাকার বা কাো হরত পারর তরব এটি অবশ্যই পুররা দগ্রেটি পূরণ 
কররব।

 2
3

উত্তর: 2.5উত্তর: 7
12

িাক্সগু-
বলরে 
উত্তর
বলখুন। 

ফল 
কলখা 
ব্রিড।
 
 

ভগ্নাং-
কের
লাইন 

দেবমক 
বিন্দু

উত্তর:  201- উভ়ে অবস্থানই সঠিক

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।

শ্রিদর যলখার স্বীকৃি উপা়েগুশল হল:

3.4 শবভাে 3 পদর
সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

আপদি পয পরীক্ষা পুদ্তিকার পয পৃষ্ঠায় কাি বন্ধ কররদছরিি পসিারি আপিার উত্তরপ্রেটি রািুি। আপিারির 
পরীক্ষা পুদ্তিকা বন্ধ করর পসটি পের্কে রািুি।

লবরলতর িন্য, আপনার পপ্রারর বেলবন:

এিি আিরা িি্য একটি দবরদত পিরবা। দবরদতর িি্য, যদি আপিারা িাওয়ার দকছু এরি থারকি, তাহরি পসটি 
শুধুিা্রে িরিািীত ্থিারিই পিরত পাররবি। আরের িত, আপিার যদি ঘরটি পছরে যাওয়ার প্ররয়ািি হয়, দিরিদিষ্ট 
অঞ্চি, হিওরয় বা দবশ্রাি ঘর ছাো অি্য পকাথাও যারবি িা। অিুগ্রহ করর িরি রািরবি অি্য ঘরগুদিরত 
দশক্ষাথ্থীরা হয়রতা তিিও পরীক্ষা দিরন, কারিই হরি ঘুরর পবোরবি িা।

আিরা আবার দঠক 5 দিদিরের িরধ্যই পরীক্ষা শুরু কররবা।

লবরলত পিষ হওোর পলর, আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপিারির িায়োয় বসুি। যতক্ষণ িা আদি আপিারক এটি কররত বদি ততক্ষণ পরীক্ষার পকািও দবিাে 
িুিরবি িা।
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3.5 শবভাে 4: েশণি পরীক্ষা - ক্যালকুদলটর
দবিাে 4 এর িি্য আিশদে সিয় হি 55শমশনট। যদি আপদি পকারিা অিুরিাদিত পরীক্ষা পকরন্দ্র পরীক্ষা পিি, তাহরি 
আপিার পরীক্ষার সিয় ও দবরদতর সিয় আিািা হরত পারর। অিুগ্রহ করর আপিার পপ্রারর পয পঘাণণাগুদি কররছি 
তা িরিারযাে দিরয় শুিুি। অিুবাি করা দিরিদে শাবিী যা বিা হরয়রছ তার দিরচ পরীক্ষা পুদ্তিকার অিুবাি করা 
দিরিদে শাবিী প্রিরশদিত হয়।
লিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হলে পগলে, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আিরা দবিাে 4, ক্যািকুরিের সহ েদণত পরীক্ষা দিরয় পরীক্ষা চাদিরয় যাব। একবার আিরা শুরু করার পরর, 
দবিাে 4 কাি করার িি্য আপিার কারছ 55 দিদিে থাকরব। আদি শুরু ও পশরণর সিয়গুদি পপা্টে কররবা, 
এবং কিি আিারির অরধদেক সিয় পপদররয়রছ এবং কিি আর 5 দিদিে বাদক আরছ তাও বরি পিরবা।

আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপদি এই দবিারের িি্য ক্যািকুরিের ব্যবহার কররত পাররি। আপিার যদি ক্যািকুরিের থারক তরব িয়া 
করর পকািও কিার সদররয় পেিুি এবং এিিই আপিার পের্কে ক্যািকুরিেরটি রািুি। পরীক্ষার সিয় 
ক্যািকুরিেরটি আপিার পের্কের িীরচ পিরেরত রািুি।

এিিদক আপদি এই দবিারের িি্য ক্যািকুরিের ব্যবহার কররত পাররিও, সব প্রশ্নগুদি ক্যািকুরিের ছাোই 
উত্তর করা পযরত পারর। যদি আপদি ক্যািকুরিের ব্যবহার কররি তাহরি এই দিরিদে শগুদি অিুসরণ করুি:
▪ আপিার ক্যািকুরিেরটি পের্কের উপরর রািুি বা এটি হারত ধরর থাকুি যারত অি্য দশক্ষাথ্থীরা আপিার কাি 
পিিরত িা পায়।

▪ আপিার ক্যািকুরিের কাউরক পিিারবি িা বা বিিাবিদি কররবি িা।
▪ আপিার যদি ব্যাকআপ ক্যািকুরিের বা ব্যাোদর থারক তরব এগুদি আপিার পের্কের িীরচ পিরেরত রািুি।
▪ যদি আপিার ক্যািকুরিের িারাপ হরয় যায় এবং আপিার অদতদরক্ত ব্যাোরী বা ক্যািকুরিের পথরক থারক, 
তাহরি হাত তুিুি। আদি আপিারির সাহায্য কররত আসরবা। আপিার যদি ব্যাকআপ িা থারক তরব পরীক্ষা 
চাদিরয় যাি এবং যথাসাধ্য পচষ্টা করুি।

আপিার উত্তরপর্রে দবিাে 4 িুঁিিু। আদি িা বিা পযদেন্ত উত্তর পিওয়া শুরু কররবি িা। আপিারির উত্তরপ্রে 
ও পরীক্ষা পুদ্তিকাটি সিািিারব পের্কের উপরর রািুি। অিুগ্রহ করর উত্তর পর্রের দবিাে 4-এই আপিার 
উত্তরগুদি দিিুি এবং আপিারির উত্তরগুদি পযি প্রদতটি প্ররশ্নর সংদ্লিষ্ট সদঠক ্থিারিই বরস তা পিয়াি রািুি।

পবদশরিাে প্রশ্ন বহু দিবদোচিী ধররির, তরব পশণ করয়কটি প্রশ্ন ''Student-Produced Responses'' 
(''দশক্ষাথ্থী-উৎপাদিত প্রদতদক্রয়া'') আরের দবিারে পযরকিিারব করররছি এই দবিারেও পসগুদি পসিারবই পূরণ 
করুি।

আপনার পপ্রারর বেলবন:

আদি সিয় পশরণর পঘাণণা করার আরেই আপিারির পশণ হরয় পেরি আপদি এই দবিারের উত্তরগুদি পরীক্ষা 
কররত পাররি দকন্তু পরীক্ষা পুদ্তিকা বা উত্তরপর্রের অি্য পকারিা দবিারে যারবি িা।

এবার পরীক্ষা পুদ্তিকার 4 িুরি। দিরিদে শগুদি পডু়ি এবং উত্তর পিওয়া শুরু করুি।

পরীক্ষা শুরু করলত, আপনার প্ররর বেলবন:

এিি সিয় শুরু হরন।

3.5 ধারা িলাকালীন
25 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দবিাে 4 পশণ করার িি্য আপিারির হারত আর 30 দিদিে আরছ।

50 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

দবিাে 4 পশণ করার িি্য আপিারির হারত আর 5 দিদিে আরছ।
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ঠিক 55 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

উত্তর করা বন্ধ করর পপিদসি িাদিরয় রািুি।
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3.5 শবভাে 4 পরীক্ষা পুশ্তিকা়ে রাকা শনদে্শিাবলী
দিরচ পসই দিরিদে দশকাগুদির একটি অিুবাি পিওয়া হি যা আপিারির পরীক্ষা পুদ্তিকার দবিাে 4-এর শুরুরতই 
পারবি।

55 মিমিট, 38 টি প্রশ্ন (আদর্শ সিয়)

এই শবভাদের প্রশ্নলশির উত্তর শেদি আপনার উত্তরপদ্রির শবভাে 4 খুিুন।
শনদে্শিসমূহ

প্রদশ্নর 1-30 জন্য, প্রদতটি সিস্যা সিাধাি করুি, প্রিত্ত পছন্দ পথরক সরবদোত্তি উত্তরটি চয়ি করুি এবং আপিার 
উত্তরপর্রে সম্পরকদিত বুদু্বি পূরণ করুি। প্রদশ্নর 31-38 জন্য, সিস্যাটি সিাধাি করুি এবং উত্তর প্রেরক দগ্ররে 
আপিার উত্তর দিি। দগ্ররে কীিারব আপিার উত্তর দিিরত হরব পস সম্পরকদে  িয়া করর প্রশ্ন 31 এর আরে 
দিকদিরিদে শগুদি পিিুি। আপদি রাে কাি করার িি্য আপিার পরীক্ষা পুদ্তিকার পয পকারিা েঁকা িায়ো ব্যবহার 
কররত পাররি।

দ্রষ্টব্য

1. ক্যািকুরিেররর ব্যবহার অনুদমাশেি।
2. সব চিরাদশ এবং োদণদতক রাদশিািাগুদি প্রকৃত সংি্যা যদি িা অি্য দকছু ইদঙ্গত করা থারক।
3. পরীক্ষায় পিওয়া ছদবগুদি প্কেি পিরপ আঁকা হরয়রছ যদি িা অি্যদকছু ইদঙ্গত করা থারক।
4. অি্য দকছু ইদঙ্গত করা িা থাকরি সব ছদবগুদি সিতরি ররয়রছ।
5. অি্য দকছু ইদঙ্গত িা করা হরি পকারিা প্রিত্ত োংশারির পোরিি f হি সব প্রকৃত সংি্যার পসে x যার িি্য f(x) 
একটি প্রকৃত সংি্যা।

যরিাদরন্স
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1
2 দবরশণ সিরকাণী দ্রেিুিসিূহ

পকারিা বৃরত্তর চারপর দেগ্রীর সংি্যা হি 360।
পকারিা বৃরত্ত চারপর পরদেয়ারির সংি্যা হি 2π।
পকারিা দ্রেিুরির দতিটি পকারণর সিষ্টি হি 180।
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শনদে্শিসমূহ

প্রদশ্নর 31-38 জন্য, সিস্যাটি সিাধাি করুি এবং উত্তর প্রেরক দগ্ররে আপিার উত্তর 
দিি।

1. প্ররয়ািিীয় িা হরিও, আপদি যারত দিিুদেিিারব আপিার পোিগুদি িরাে কররত 
পাররি পসিি্য ্তিম্ভগুদির উপররর বাক্সগুদিরত আপিার উত্তর দিরি পিওয়া 
িারিা। দকন্তু শুধু পোিগুদি সদঠকিারব িরাে হরি তরবই আপদি িম্বর পারবি।

2. পকারিা ্তিরম্ভ একটির পথরক পবদশ পোি দচদ্ণিত কররবি িা।
3. পকারিা প্ররশ্নরই ঋণাত্মক উত্তর আসরব িা।
4. দকছু সিস্যার একাদধক সদঠক উত্তর থাকরত পারর। এইরকি পক্ষর্রে দগ্ররে শুধু 
একটি উত্তর বসাি।

5. 3½ এর িরতা শমশ্র সংখ্যালশি অবশ্যই 3.5 বা 7/2 দহসারব দগ্রে করা উদচত। 

(যদি /

. . . .

/  দগ্ররে প্ররবশ করারিা হরয়রছ, এটি 31/2 দহসারব ব্যাি্যা করা হরব, 

3½ দহসারব িয়)
6. েিশমক উত্তর: দগ্ররের তুিিায় আপদি যদি আরও পবদশ সংি্যার িশদিক উত্তর 
পাি তরব এটি পোিাকার বা কাো হরত পারর তরব এটি অবশ্যই পুররা দগ্রেটি পূরণ 
কররব।

 2
3

উত্তর: 2.5উত্তর: 7
12

িাক্সগু-
বলরে 
উত্তর
বলখুন। 

ফল 
কলখা 
ব্রিড।
 
 

ভগ্নাং-
কের
লাইন 

দেবমক 
বিন্দু

উত্তর:  201- উভ়ে অবস্থানই সঠিক

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।

শ্রিদর যলখার স্বীকৃি উপা়েগুশল হল:

3.5 শবভাে 4 পদর 
আপনার পপ্রারর বেলবন:

আপিার উত্তরপ্রে বন্ধ করর দিি যারত পৃষ্ঠা 1 উপরর থারক। আপিার পরীক্ষার বইটি বন্ধ করুি।

এখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আদি আপিারির পরীক্ষার দিদিসপ্রেগুদি সংগ্রহ করার আরে অিুগ্রহ করর আপিারির উত্তরপ্রে উরল্ট রািুি
(বে ব্লরকর উত্তরপ্রে ব্যবহার কররি পৃষ্ঠা 16-পত চরি যাি) এবং পিরি দিি পয আপিারা দেল্ড A-পত Form 
Code (েিদে পকাে) পূরণ করররছি দকিা। আপিার পরীক্ষাটি প্কোর করার িি্য এই Form Code (েিদে পকাে) 
প্ররয়ািিীয়।

আপদি দেল্ড B ও D সম্পূণদে করররছি দকিা পিরি দিি। যদি আপিারির পকারিা দেল্ড সম্পূণদে করায় সাহায্য 
িারে তাহরি হাত তুিুি।

পরীক্ষা পলুস্তকা সংগ্রহ ও গেনা করার পলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

যদি আপদি প্রবন্ধ পরীক্ষাটি পিি, তাহরি আপিারির ক্যািকুরিের পের্কের দিরচ ঢুদকরয় রািুি ও উত্তরপ্রেটিরক 
উরল্ট পের্কের উপরর রািুি। আদি দিরিদে শ পিওয়ার সিয় এবং পরীক্ষা পিওয়া পশণ হরয়রছ এিি দশক্ষাথ্থীরির 
কাছ পথরক উপকরণ সংগ্ররহর সিয় আপিারা পছাে একটি দবরদত দিরত পাররি। অিুগ্রহ করর অিুিদত িা দিরয় 
কথা বিরবি িা বা ঘর পছরে পবররারবি িা।
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প্রবন্ধ োড়া SAT পেওো লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আপিারির িরধ্য যারা প্রবন্ধ পরীক্ষাটি পিরবি িা, তারিররক অদিিন্দি, তারির পরীক্ষা পশণ হরয়রছ। আপিার 
পের্কে আপিারির উত্তরপ্রেটি উপররর দিরক িুি করর রািুি।

সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

এবার এই গুরুত্বপূণদে তথ্যটি শুিুি। যদি আপিারা চরি যাওয়ার আরে আপিারির প্কোর বাদতি কররত চাি, 
তাহরি আিার কাছ পথরক (পরীক্ষার প্কোর বাদতরির অিুররাধ)-এর Request to Cancel Test Scores 
েিদে পচরয় দিি, পযটি আপিারিররক এই ঘর পছরে যাওয়ার আরেই সম্পূণদে কররত হরব। আপিার প্কোর পরর 
বাদতি কররত, আপদি অবশ্যই দিদিতিারব College Board-পক িািারবি।

ইরিি করর বা পোি করির িাধ্যরি আপদি আপিার প্কোর বাদতি কররত পাররবি িা। আপিারির বাদতিকরণ 
অিুররাধটি রারতর িরধ্য োকরযারে বা ে্যারক্স পাঠাি, তা পযি পকারিা িরতই আি পথরক চতুথদে সপ্তাহ দিবরসর 
রাত 11:59 ই্টোিদে সিরয়র পরর িা হয়। আপদি অিিাইরি sat.org-এও েিদেটি িুঁরি পপরত পাররি।

আপদি যদি আপিার প্কোর বাদতি কররি, তরব পসগুদি এিিও রারি্য পাঠারিা হরব, তরব পসগুদি আপিার 
দিবদোদচত করিি বা বৃদত্ত পপ্রাগ্রািগুদিরত পাঠারিা হরব িা বা করিি পবােদে  দররপাটিদেং দসর্টেরি উপিব্ধ হরব িা।

তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

যদি আপদি িরি কররি পয আপিার উত্তরপর্রের দেল্ড 15-পত পদরবতদে ি কররবি, পযিারি আপদি পয করিি 
ও ্কেিারদশপ পপ্রাগ্রািগুদির কারছ আপিার প্কোর পাঠারত চাি পসগুদিরক পবরছ পিওয়া যায়, তাহরি আপিার 
হাত তুিুি।

3.5 যস্কার শরদপাটি্শং শিল্ড সম্পূণ্শ করা
সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

পকাি করিি এবং ্কেিারদশপ পপ্রাগ্রািগুদি আপিার প্কোরগুদি পারব তা পদরবতদে ি কররত, আপিার উত্তরপ্রেটি 
পৃষ্ঠা 2-এ িুিুি। আপদি এিি পয প্কোর দররপােদে গুদি বতদর কররবি তা দবিািূরি্য হরব৷ আপিার যদি পদরবতদে ি 
করার দকছু িা থারক, তাহরি শান্ত হরয় বসুি ও উত্তরপ্রে বন্ধ রািুি।

লিল্ড 15-র িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আপিার উত্তরপর্রের পৃষ্ঠা 2 পত, দেল্ড 15 সন্ধাি করুি। যিি আপদি SAT School Day-এর অঙ্গ দহসারব 
SAT পিি, তিি আপদি দবিািূরি্য 4টি করিি বা ্কেিারদশপ পপ্রাগ্রারির কারছ আপিার প্কোর পাঠারত পাররি। 
আপদি যদি এই ঐদনক দবিােটি সম্পূণদে কররি তরব আপিার প্কোরগুদি দবিা িূরি্য পপ্ররণ করা হরব। আপদি 
স্বল্প িূরি্য পরর প্কোরও পপ্ররণ কররত পাররি। করিি ও দবশ্বদবি্যািয়গুদি সবদেিাই দশক্ষাথ্থীরির কাছ পথরক প্কোর 
পাওয়ার িি্য উ্মেুি হরয় থারক, এিিদক আপদি আরবিি কররত প্রস্তুত িা হরিও।

আপিারির Student Answer Sheet Instructions (দশক্ষাথ্থী উত্তরপর্রের দিরিদে দশকা বুকরিেটি)-এর িরধ্য 
Score Reporting Code List (প্কোর দররপাটিদেং পকারের তাদিকা)-টি িুঁরি পবর করুি। আপদি পয 4 
সংি্যার ্ুকেরি বা ্কেিারদশপ পপ্রাগ্রারির কারছ আপিার প্কোর পাঠারত চাি এই তাদিকাটি পথরক পসগুদির অরঙ্কর 
সংি্যাটি ব্যবহার করুি। U.S. করিি ও দবশ্বদবি্যািয়গুদি বণদোিুক্ররি সািারিা থারক যার িরধ্য প্টেরের 
প্রদতষ্ঠািগুদি আরে থারক। U.S. অঞ্চিিুক্ত প্রদতষ্ঠািগুদি তার পরর আরস, এবং তারও পরর আরস আন্তিদে াদতক 
প্রদতষ্ঠািগুদি। এই পুদ্তিকার পশণ তাদিকাটিরক অক্ষররর ক্রিািুসারর প্টেে বা পিরশর দ্বারা তাদিকািুক্ত 
্কেিারদশপ পপ্রাগ্রািগুদি পিিায়।

প্রদতটি িায়োয় আপদি প্কোর পাঠারত চাি, বারক্স 4টি সংি্যা অিুদিদপ করুি এবং সংদ্লিষ্ট বুিবুিগুদি পূরণ 
করুি (যদি একটি বে-দপ্রন্ট উত্তরপ্রে ব্যবহার কররি, অঙ্কগুদি যতো সম্ভব পদরষ্কারিারব িু্রিণ করুি)। 
আপিার পকারিা প্রশ্ন থাকরি আিারক িািাি।

সম্পন্ন করা হরি পিিুি।

http://sat.org
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এখন আপনালের পপ্রারর বেলবন:

আপিার Student Answer Sheet Instructions (দশক্ষাথ্থীরির উত্তরপর্রের দিরিদে দশকা) ও আপিার 
উত্তরপ্রে বন্ধ করর দিি। যদি আপিারা প্রবন্ধ পরীক্ষাটি পিওয়ার িি্য অরপক্ষা কররি, তাহরি পিরি দিি পয 
আপিারির উত্তরপ্রেটি পের্কের দিরক িুি করর উরল্ট রািা আরছ দকিা। আপিারির পরীক্ষা পশণ হরয় পেরি 
আপিারির উত্তরপর্রের িুি উপর দিরক করর পের্কের উপরর রািুি যারত আদি পসটি সংগ্ররহর সিয় পসটি পিরি 
দিরত পাদর।

3.5 উত্তরপত্র সং্রিহ
পয সব লিক্ষার্থীরা হলে পগলে ও প্র্থিান করলত চান, তালেরলক আপনালের পপ্রারর বেলবন:

িরি রািরবি পয আপিারা পকারিা পদরদ্থিদতরতই পরীক্ষার প্রশ্নগুদি পরীক্ষার ঘর পথরক দিরয় যারবি িা, পসগুদি 
কাউরক পিরবি িা বা কাররার সারথ পসগুদি দিরয় পকারিািারব আরিাচিা কররবি, যার িরধ্য ইরিি, পেক্সে 
পিরসি বা ইন্টাররিে ব্যবহার করর কথা চািাচাদি করা অন্তিুদেক্ত। আদি পযিি পরীক্ষার শুরুরত বরিদছিাি, 
যদি পকািও ব্যদক্ত পরীক্ষার সুরক্ষা সম্পরকদিত এই িীদতগুদি পকািওিারব িঙ্ঘি করর তরব তারির প্কোর বাদতি 
হরয় যারব এবং িদবণ্যরত অি্যাি্য College Board পরীক্ষা পিওয়া পথরক তারির বাি পিওয়া হরত পারর।

(A) েশে শিক্ষার্থীদেরদক িাদের শনজস্ব শজশনসপত্র সং্রিহ করদি হ়ে, িাহদল আপনাদের 
যপ্রারর বলদবন:

এই পরীক্ষা এিি পশণ হরয়রছ। চরি যাওয়ার আরে অিুগ্রহ করর এিারি এরস দিরিরির দিদিস দিরয় যাি যা 
আদি আপিারির কাছ পথরক আরে সংগ্রহ কররদছিাি। একবার দিরিরির সব দিদিস পপরয় পেরি, আপিারা 
চুপচাপ ঘর পছরে পবররারত পাররি। অিুগ্রহ করর িরি রািরবি, এই ঘরর অি্য দশক্ষাথ্থীরা এিিও পরীক্ষা দিরন। 
আপিারক আবারও অদিিন্দি এবং আপিার অংশগ্রহণ ও পদরশ্ররির িি্য ধি্যবাি।

(B) েশে শিক্ষার্থীরা িাদের সব শজশনসপত্র যপদ়ে ো়ে, িাহদল আপনাদের যপ্রারর বলদবন:

পরীক্ষা এিি পশণ হরয়রছ। আপিারির দিদিসপ্রে দিরয় শান্তিারব ঘর পছরে চরি যাি। অিুগ্রহ করর িরি 
রািরবি, এই ঘরর অি্য দশক্ষাথ্থীরা এিিও পরীক্ষা দিরন। আপিারক আবারও অদিিন্দি এবং আপিার 
অংশগ্রহণ ও পদরশ্ররির িি্য ধি্যবাি।

3.6 প্রবন্ধ
দবিাে প্রবন্ধ এর িি্য আিশদে সিয় হি 50শমশনট। যদি আপদি পকারিা অিুরিাদিত পরীক্ষা পকরন্দ্র পরীক্ষা পিি, 
তাহরি আপিার পরীক্ষার সিয় ও দবরদতর সিয় আিািা হরত পারর। অিুগ্রহ করর আপিার পপ্রারর পয পঘাণণাগুদি 
কররছি তা িরিারযাে দিরয় শুিুি। অিুবাি করা দিরিদে শাবিী যা বিা হরয়রছ তার দিরচ পরীক্ষা পুদ্তিকার অিুবাি করা 
দিরিদে শাবিী প্রিরশদিত হয়।
সব লিক্ষার্থীলের উল্দেলি্য পপ্রারর বেলবন:

এবার আদি আপিারির প্ররত্যকরক একটি করর Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকা) পিরবা। আদি িা বিা পযদেন্ত 
আপিারির Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকা)-টি িুিরবি িা।

আপনালের পপ্রারর আরও বেলবন:

আপদি যিি আপিার Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকা)-টি পারবি তিি পসটি উরল্ট তারত আপিার পিদব, িাি 
ও িধ্যিাি থাকরি পসটির আি্যক্ষর দিিুি। তারপর এই ্ুকেরির পকাে _______ এবং িাি ______________, 
এবং এই রুরির পেদ্টেং রুি পকাে (বা িাি) _______ দপ্রন্ট করুি, যা আদি আপিার িি্য পপা্টে কররদছ।

তারপলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

এরপরর আপিারির উত্তরপর্রের পৃষ্ঠা 6 িুিুি। আপদি যদি একটি বে-িুদ্রিত উত্তরপ্রে ব্যবহার কররি, পৃষ্ঠা 
30-এ িুিুি। আপিারির Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকার) দপছরি Essay Code (প্রবরন্ধর পকাে)-টি িুঁরি 
পবর করুি। আপিারির Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকা)-এর দপছরি দঠক পযিারব আরছ পসইিারবই Essay 
Code (প্রবরন্ধর পকাে)-টিরক আপিারির উত্তরপর্রে বসাি ও সংদ্লিষ্ট পোিটি িরাে করুি। এই দেল্ডটি অবশ্যই 
সদঠকিারব পূরণ কররত হরব, িাহরি আপিারির প্রবরন্ধ িম্বর িাও পিওয়া হরত পারর।
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যখন সব লিক্ষার্থীরা Essay Book (প্রবন্ধ পলুস্তকা)-টি পপলে যালব তখন আপনালের পপ্রারর 
বেলবন:

আপিারির প্রবরন্ধর প্কোর যারত দিিুদেিিারব করা হয় তা দিদশ্চত কররত এিি আদি আপিারিররক করয়কটি 
দিরিদে শ পিরবা।

▪ আপিারির প্রবন্ধগুদির দবণরয় টীকা দিিরত ও পিিাটি পদরকল্পিা কররত িাইি িা োিা পদরকল্পিা পৃষ্ঠাটি 
ব্যবহার করুি। আপদি পদরকল্পিা পৃষ্ঠাটিরত যাই দিিুি িা পকি তারত িম্বর পিওয়া হরব িা।

▪ যিি আপদি প্রস্তুত হরয় যারবি, তিি প্রথি িাইি োিা পৃষ্ঠা পথরক আপিার প্রবন্ধ পিিা শুরু করুি, যারত 
পিিা আরছ “Begin Your Essay Here” (“এিাি পথরক আপিারির প্রবন্ধ শুরু করুি”)।এই িাইি 
োিা পৃষ্ঠায় ও দচদ্ণিত িারিদিরির িরধ্য আপিারির প্রবন্ধ পিিা শুরু করুি।

▪ একটি 2 িম্বর পপিদসি ব্যবহার করুি যদি আপদি পপদ্সিি ব্যবহার িা কররি বা পৃষ্ঠা িাদি রারিি, তাহরি 
আপিার প্রবরন্ধর প্কোর শূি্য আসরব।

▪ আপিার প্রবন্ধটি পযি প্রিত্ত পৃষ্ঠার িরধ্য আঁরে। পশণ িাইি োিা পৃষ্ঠার “STOP”(্টেপ) শব্দটির পরর আর 
দকছু দিিরবি িা, কারণ তারপরর আর দকছু দিিরিও তারত প্কোর পিওয়া হরব িা।

প্রবন্ধটি শুরু করার িন্য আপনালের পপ্রারর বেলবন:

এিি আিরা প্রবন্ধরত চরি যারবা। একবার শুরু করর দিরি আিরা প্রবন্ধ দবিােটিরত কাি করার িি্য 50 
দিদিে সিয় পারবা। আদি শুরু ও পশরণর সিয়গুদি পপা্টে কররবা, এবং কিি আিারির অরধদেক সিয় পপদররয়রছ 
এবং কিি আর 5 দিদিে বাদক আরছ তাও বরি পিরবা। আপিারির উত্তরপ্রে ও প্রবরন্ধর বইটি ফ্ল্যাে করর 
পের্কের উপরর রািুি।

অিুগ্রহ করর আপিারির প্রবরন্ধ স্বাক্ষর কররবি িা বা তারত আপিারির িাি পযাে কররবি িা (পযিি “By Jane 
Doe”)। এটি কররি প্রবরন্ধর প্কোর আসায় দবিম্ব হরত পারর।

এবার দিরিদে শগুদি পরে দিরয় প্রবরন্ধর প্রশ্নগুদিরত যাি ও উত্তর কররত শুরু করুি। এিি সিয় শুরু হরন।

3.6 প্রবদন্ধর সম়ে
25 লমলনে পলর আপনালের পপ্রারর বেলবন:

প্রবন্ধ দবিারে কাি করার িি্য আপিারির হারত আর 25 দিদিে সিয় ররয়রছ।

45 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

প্রবন্ধ দবিারে কাি করার িি্য আপিারির হারত আর 5 দিদিে সিয় ররয়রছ।

ঠিক 50 লমলনে পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

উত্তর করা বন্ধ করর পপিদসি িাদিরয় রািুি। আপিারির উত্তরপ্রে ও Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকা) বন্ধ 
রািুি। আপিারির উত্তরপ্রেটি উপররর দিরক িুি করর আপিারির Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকা)-এর পারশ 
রািুি।
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3.6 প্রবদন্ধর বইদ়ের শনদে্শিনা
আপিারির Essay Book (প্রবন্ধ পুদ্তিকা)-এর প্রনরি পয দিরিদে শগুদি ররয়রছ তারই একটি অিুবাি দিরচ পিওয়া 
হি।

শনদে্শিসমূহ

আপদি কত তাোতাদে পকারিা অিুরনি পেরত ও বুেরত পাররি এবং অিুরনিটি দবর্লিণণ করর একটি প্রবন্ধ দিিরত 
পারর পসটি পিিারিার সুরযাে পিয় এই প্রবন্ধটি। আপিার প্রবরন্ধ, আপদি পিিারবি পয আপদি অিুরনিটি িি দিরয় 
পরেরছি, একটি স্পষ্ট ও যুদক্তসঙ্গত দবর্লিণণ কররবি ও যথাথদেিারব িাণা ব্যবহার কররবি।

আপিার প্রবন্ধটিরক অবশ্যই উত্তরপর্রের িাইি োিা পৃষ্ঠাটিরত দিিরত হরব; এর িরধ্য উত্তরপর্রের পদরকল্পিা পৃষ্ঠাটি 
পরে িা, পিিার িি্য আপদি আর পকারিা কােি পারবি িা। যদি আপদি প্রদত িাইরি পিরিি তাহরি আপিার কারছ 
পিিার িি্য পযদোপ্ত িায়ো থাকরব, বে িারিদিি পেরি দিিরবি িা এবং আপিার হারতর পিিা যুদক্তগ্রাহ্য িারপ রািুি। 
িরি রািরবি আপদি যা দিিরছি তা এিি পকউ পেরবি যরঁা আপিার হারতর পিিার সারথ পদরদচত িয়। দিিুি বা 
ছাপুি যারত

অনুস্মারকসমূহ

▪ এই পুদ্তিকায় আপিার প্রবন্ধটি দিিরবি িা। আপিারির উত্তরপর্রের িাইি োিা পৃষ্ঠায় যা দিিরবি শুধু পসটিরই 
িূি্যায়ি করা হরব।

▪ প্রসঙ্গ বদহিূদেত পকারিা প্রবন্ধ দবচাযদে হরব িা।
দিামার আদে 50 শমশনট অনুদ্ছেেটি পড়ার জন্য এবং এই বুকদিদটর মদ্্য রাকা আদেি দমদন একটি প্রবন্ধ 
দিখার জন্য আপনাদের হাদি শমশনট (আেি্শ সময়) রাকদব।

পরীক্ষা পুশ্তিকাটিদক ঘর যরদক শনদ়ে োও়ো িলদব না। পরীক্ষা পুশ্তিকাটির অননুদমাশেি পুনরুৎপােন বা 
এটির যকাদনা অংি অনুমশি শবনা ব্যবহার করা শনশষদ্ধ।

3.6 প্রবদন্ধর পর
আপনার পপ্রারর বেলবন:

অদিিন্দি, আপিারির পরীক্ষা পশণ হরয়রছ। অিুগ্রহ করর আদি যিি আপিারির Essay Book (প্রবন্ধ 
পুদ্তিকা)-গুদি সংগ্রহ কররবা তিি শান্ত হরয় বসুি।

3.6 শিক্ষার্থীদের ছাড়ার আদে
সব উপকরে সংগ্রহ করার পলর, আপনালের পপ্রারর বেলবন:

িরি রািরবি পয আপিারা পকারিা পদরদ্থিদতরতই পরীক্ষার প্রশ্নগুদি পরীক্ষার ঘর পথরক দিরয় যারবি িা, পসগুদি 
কাউরক পিরবি িা বা কাররার সারথ পসগুদি দিরয় পকারিািারব আরিাচিা কররবি, যার িরধ্য ইরিি, পেক্সে 
পিরসি বা ইন্টাররিে ব্যবহার করর কথা চািাচাদি করা অন্তিুদেক্ত।

আপনালের পপ্রারর এর পলরোম লিক্ষার্থীলেরলক মলন কলরলে পেলবন:

আদি পযিি পরীক্ষার শুরুরত বরিদছিাি, যদি পকািও ব্যদক্ত পরীক্ষার সুরক্ষা সম্পরকদিত এই িীদতগুদি 
পকািওিারব িঙ্ঘি করর তরব তারির প্কোর অববধ হরয় যারব এবং িদবণ্যরত অি্যাি্য College Board পরীক্ষা 
পিওয়া পথরক তারির বাি পিওয়া হরত পারর।

(A) যলে লিক্ষার্থীলেরলক তালের লনিস্ব লিলনসপত্র সংগ্রহ করলত হে, তাহলে আপনালের পপ্রারর 
বেলবন:

এই পরীক্ষা এিি পশণ হরয়রছ। চরি যাওয়ার আরে অিুগ্রহ করর এিারি এরস দিরিরির দিদিস দিরয় যাি যা 
আদি আপিারির কাছ পথরক আরে সংগ্রহ কররদছিাি। একবার দিরিরির সব দিদিস পপরয় পেরি, আপিারা 
চুপচাপ ঘর পছরে পবররারত পাররি। অিুগ্রহ করর িরি রািরবি, এই ঘরর অি্য দশক্ষাথ্থীরা এিিও পরীক্ষা দিরন। 
আপিারক আবারও অদিিন্দি এবং আপিার অংশগ্রহণ ও পদরশ্ররির িি্য ধি্যবাি।
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(B) যলে লিক্ষার্থীরা তালের সব লিলনসপত্র পপলে যাে, তাহলে আপনালের পপ্রারর বেলবন:

পরীক্ষা এিি পশণ হরয়রছ। আপিারির দিদিসপ্রে দিরয় শান্তিারব ঘর পছরে চরি যাি। অিুগ্রহ করর িরি 
রািরবি, এই ঘরর অি্য দশক্ষাথ্থীরা এিিও পরীক্ষা দিরন। আপিারক আবারও অদিিন্দি এবং আপিার 
অংশগ্রহণ ও পদরশ্ররির িি্য ধি্যবাি।
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