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Notes to the Proctor 

Your school may be offering both the SAT without Essay and SAT with Essay. College Board now 
allows schools to combine students with both test options in a single standard room. This 
translated script includes a section of test directions for English learner (EL) students testing in 
either a combined or uncombined room. 

Printing this document for your students: 

These translated directions are grouped into several parts for students: Part 1 (Notes to Student), 

Part 2 (Standard SAT Script Through Math Test – No Calculator), Part 3 (Standard SAT Script: 

Math Test – Calculator and SAT Essay), and Part 4 (Combined Room SAT Standard Script: Math 

Test – Calculator and SAT Essay). 

 If testing in a standard room that is UNCOMBINED, or in an ACCOMMODATED room, print
Parts 1–3. Omit Part 4.

 If testing in a standard room that is COMBINED, print Parts 1–2, and 4. Omit Part 3.

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. 

© 2019 College Board. College Board and SAT are registered trademarks of College Board. Unauthorized copying or reuse of any part of 
this document is illegal.
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1 শিক্ষার্থীদের প্রতি বক্তব্য 

নিম্নলিখিতটি প্রোক্টর যে নির্দেশগুলি পড ে শোনাবেন তারই একটি অনুবাদ, সাথে আপনার পরীক্ষা পুস্তিকায় 

থাকা লিখিত নির্দেশের অনুবাদও এতে দেওয়া হল। আপনার প্রোক্টর যখন ইংরেজি নির্দেশগুলি জোরে জোরে 

পড বেন তখন তার সাথে নির্দেশগুলি অনুসরণ করুন। যদি আপনার প্রোক্টর যা পড ে শোনাচ্ছেন সেটি নিয়ে 

আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে হাত তুলুন। 

 এই অনুবাদ করা নির্দেশগুলি আপনার প্রোক্টর যা পড ে শোনাচ্ছেন তার সাথে অক্ষরে অক্ষরে নাও 
মিলতে পারে। চিন্তা করবেন না, অর্থ একই থাকবে। 

 আপনার প্রোক্টর হয়তো কিছু নির্দেশ এড িয়ে যেতে পারেন যেগুলি আপনার পরীক্ষার পরিস্থিতির 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

 আপনি পুরো পরীক্ষা চলাকালীন এই নথিটি ডেস্কে রাখতে পারেন তবে পরীক্ষা হয়ে গেলে অবশ্যই এটি 
প্রোক্টরকে ফেরত ্দেবেন। 

 আপনি রাফের কাগজ হিসাবে এই নথিটি ব্যবহার করতে পারবেন না। 
 বিভিন্ন সময়ে আপনার প্রোক্টর সংশ্লিষ্ট বিভাগের জন্য অবশিষ্ট সময় ও সাথে সাথে যথাযথ বিরতির 

সময় ঘোষণা করবেন। যদি আপনি কোনো অনুমোদিত বন্দোবস্তে পরীক্ষা দেন, তাহলে অনুবাদ করা 
নথিতে থাকা সময় ও বিরতির থেকে এই ঘোষণাগুলির পার্থক্য থাকতে পারে। অনুগ্রহ করে আপনার 
প্রোক্টর যে ঘোষণাগুলি করছেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। 

 যদি আপনি অনুমোদিত পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দেন, তাহলে আপনার প্রোক্টর আপনাকে ইংরেজিতে 
অতিরিক্ত নির্দেশ দিতে পারেন। 

 নির্দিষ্ট তথ্যের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য এই নথি জুড ে কিছু প্রতীক ব্যবহার 

করা হয়েছে: 

 

গুরতু্বপূর্ণ তথ্য 

 

আপনার প্রোক্টরের দেওয়া নির্দেশ 

 

আপনার পরীক্ষা পুস্তিকায় দেওয়া নির্দেশ 
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2 গণিত পরীক্ষা জুড ে থাকা আদর্শ SAT স্ক্রিপ্ট – কোনো ক্যালকুলেটর নয় 
2.1 পরীক্ষা শুরুর আগে 

আপনার প্রোক্টর যা বলে শুরু রবেন: 

 সুপ্রভাত যেরম আপনারা জানেন আপনারা এখানে SAT দিতে এসেছেন। আপনাদের কলেজ ও পেশার 

লক্ষ্যের প্রতি এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাই। 

পরীক্ষাটি দিতে শুরু করার আগে, আমি কয়েকটি নির্দেশ পড ে শোনাবো। এটি করতে প্রায় 20 মিনিট 

সময় লাগবে। অনুগ্রহ করে মন দিয়ে শুনুন এবং আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে হাত তুলুন। মনে রাখবেন, 

আমার ভূমিকা হল আপনার দক্ষতা ও জ্ঞানের সেরা প্রদর্শন করা নিশ্চিত করা। 

যদি আপনি ছাপানো নির্দেশিকাটি ব্যবহার করেন যেটি অনুবাদ করা রয়েছে, তাহলে সেটি এখন খুলে 

আমার দেওয়া নির্দেশের সাথে অনুসরণ করতে থাকুন। 

আপনাদের প্রোক্টর আরও বলবেন: 

 College Board এমন কিছু নীতি তৈরী করেছেন যাতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী ন্যায়সঙ্গত ও সমান 

পরীক্ষার অভিজ্ঞতা নিতে পারে। আজ এই ঘরে থাকা প্রত্যেকে দায়িত্ব নেবেন যে সেটি যেন সুষ্ঠুভাবে 

সম্পন্ন করা যায়। যদি কেউ অন্যদেরকে বিরক্ত করে বা অন্যায় সুবিধা তুলতে চায় তাহলে আমি 

তাদেরকে ঘর থেকে চলে যেতে বলবো এবং তাদের স্কোর বাতিল করে দেওয়া হবে। তাদেরকে ভবিষ্যতে 

College Board-এর পরীক্ষায় বসা থেকেও আটকানো হবে। 

অন্যায় সুবিধা নেওয়ার কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হল: 

 কোনো রকম সাহায্য করা বা নেওয়া 
 সময় শুর ুহওয়ার আগেই পরীক্ষার পুস্তিকাটি দেখে নেওয়া 
 আমরা বর্তমানে যে বিভাগে বা পরীক্ষায় রয়েছি সেটি ছাড া অন্য বিভাগ বা পরীক্ষা দেখা 
 সময় শেষ হয়ে গেছে বলার পরেও উত্তর লেখা বা উত্তর পাল্টানো 
 পরীক্ষার হল থেকে পরীক্ষার জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলার চেষ্টা 
 পরীক্ষা বা বিরতি চলাকালীন সেল ফোন বা অন্য কোনো অননুমোদিত পরীক্ষা সহায়ক 

জিনিস ব্যবহার করা 
 উত্তরের চাবিকাঠি ব্যবহার করা বা পরীক্ষার পরে বা পরীক্ষা চলাকালীন কাউকে উত্তর বলা 
 পরীক্ষা চলাকালীন লকারের কাছে যাওয়া বা ভবন থেকে বেরিয়ে যাওয়া 
 অন্য কারোর হয়ে পরীক্ষায় বসা 
 অনুমতি না নিয়েই পরীক্ষা চলাকালীন কোনো কিছু খাওয়া বা পান করা 
 বিঘ্ন সৃষ্টি করা 
 পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়া 

এই নীতিগুলি আজ আপনার পরীক্ষার অভিজ্ঞতা সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত করতে সাহায্য করে, যাতে 

আপনিও কোনো বিঘ্ন ছাড াই আপনার পরীক্ষায় মনোযোগ দিতে পারেন। 

যদি আপনি এমন কিছু দেখেন যা থেকে আপনি চিন্তায় পড েন তাহলে অনুগ্রহ করে আমার সাথে অথবা 

অন্য কোনো পরীক্ষা কর্মীর সাথে পরীক্ষার পরে কথা বলুন, আমরা আপনাকে পরবর্তী পদক্ষেপের 

ব্যাপারে সাহায্য করবো। 

আপনার প্রোকট্র শুধমুাত্র একটি বিকলপ্, সক্্রিপ্ট A বা B পড বেন, যেটি তারপরে আসবে। 

(A) যদি আপনার স্কুল শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সংগ্রহ করে, তাহলে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এতোক্ষণ সময়ের মধ্যে আপনাদের সব ফোন ও অন্য কোনো বৈদ্যুতিন ডিভাইস বন্ধ করে দেওয়া 

উচিত। যদি কারোর কাছে স্মার্টওয়াচ বা ফিটনেস ট্র্যাকারসহ কোনো ধরনের বৈদ্যুতিন ডিভাইস 

থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে সেগুলির অ্যালার্ম বন্ধ করে দিয়ে পুরো বন্ধ করে দিন, এবং সেটি আমার 

কাছে জমা দিন, পরীক্ষা শেষ হলে সেটি আবার আপনাকে ফেরত ্দেওয়া হবে। 
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(B) যদি আপনার স্কুল শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সংগ্রহ করা অনুমোদন না করে তাহলে আপনাদের 
প্রোক্টর বলবেন: 

 এই সময়ে, যদি আপনার কাছে কোনো ফোন বা স্মার্টওয়াচ বা ফিটনেস ট্র্যাকারসহ অন্য বৈদ্যুতিন 

ডিভাইস পাওয়া যায় তাহলে আপনি অবশ্যই সেগুলির অ্যালার্ম বন্ধ করে সেগুলি বন্ধ করে ব্যাগ বা 

ব্যাকপ্যাকে ভরে পরীক্ষা শেষ না হওয়া অবধি ঘরের কোণে রেখে দেবেন। যদি আপনাদের ফোন রাখার 

জন্য প্লাস্টিক ব্যাগের দরকার হয় তাহলে হাত তুলুন, আমি আপনাদেরকে সেটি দেবো। 

সব শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রোক্টর বলবেন: 

 যদি কোনো বৈদ্যুতিন ডিভাইস বন্ধ করে সরিয়ে না রাখা হয় তাহলে তা কেড ে নেওয়া হবে এবং তাতে কী 

আছে তা খুুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে। যদি আপনার কাছে কোনো ডিভাইস দেখা যায় বা আপনার কাছে 

থাকা ডিভাইস অহেতুক বিরক্তি বা গোলযোগ সৃষ্টি করে, তাহলে আমাকে কিন্তু আপনাকে পরীক্ষা 

থেকে বাতিল করতে হবে। এই সময় থেকে, আমি এমন কোনো শিক্ষার্থীকে বহিষ্কৃত করবো যার কাছে 

আমি ফোন, স্মার্টওয়াচ, বা অন্য কোনো বৈদ্যুতিন ডিভাইস দেখবো। 

তারপরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এই নির্দেশগুলি মন দিয়ে শোনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। এবার আপনারা পরীক্ষার জন্য আপনাদের 

ডেস্ক পরিষ্কার করবেন। 

 ইরেজারসহ আপনাদের নম্বর 2 পেনসিল, স্বীকৃত ক্যালকুলেটর, ও অনুবাদ করা পরীক্ষা নির্দেশিকা 
বা শব্দান্তরিত করা অভিধান ব্যবহার করলে সেটি ছাড া বাকি সব জিনিস আপনাদের ডেস্ক থেকে 
সরিয়ে ফেলুন। 

 যদি আপনারা অতিরিক্ত ক্যালকুলেটর, অতিরিক্ত ব্যাটারি, পানীয় বা টুকিটাকি খাবার আনেন তাহলে 
সেগুলি আপনাদের ডেস্কের নিচের মেঝেতে নামিয়ে রাখুন। 

 যদি আপনাদের ডেস্কে এখনও কোনো ব্যাগ বা ব্যাকপ্যাক থাকে, তাহলে সেগুলি বন্ধ করে 
পরীক্ষা শেষ না হওয়া অবধি ঘরের কোণে রেখে দিন। 

সব শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হয়ে গেলে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনারা সবাই যে স্বীকৃত ক্যালকুলেটরই ব্যবহার করছেন সেটা দেখার জন্য আমি এখন একটু দেখে নেবো। 

তারপরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন আপনারা কোনো সময়ই কিন্ত ুআপনাদের ক্যালকুলেটর দেখাদেখি বা 

বিনিময় করতে পারবেন না। এখন আপনাদের ক্যালকুলেটর ডেস্কের নিচে ঢুকিয়ে রাখুন। পরের বিভাগে না 

আসা অবধি আপনাদের ক্যালকুলেটরের দরকার হবে না। 

2.2 উত্তরপত্র বিতরণ 

উত্তরপত্র বিতরণের পরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এই হল উতত্রপত্র যাতে আপনারা আপনাদের পরীক্ষার উত্তরগুলি চিহ্ণিত করবেন। যদি আপনারা বড  

ব্লকের উত্তরপত্র ব্যবহার করেন, তাহলে এখন আপনাদের উত্তর পত্রের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় থাকা 

নির্দেশগুলি পডুন। আমি যা ঘোষণা করবো তার থেকে আপনাদের পাতা সংখ্যা আলাদা হবে কিন্তু আমি 

সবাইকে যে ফিল্ড নম্বরগুলি দিয়েছি সেগুলি আপনাদের ক্ষেত্রেও একই থাকবে। আপনারা গোল ভরাট 

করার পরিবর্তে বাক্সগুলিতে X দিয়ে চিহ্ণিত করবেন। 

আপনার প্রোকট্র শুধমুাত্র একটি বিকলপ্, সক্্রিপ্ট A বা B পড বেন, যেটি তারপরে আসবে। 
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(A) যদি কোনো শিক্ষার্থী প্রাক-প্রশাসনিক সেশন চলাকালীন উত্তরপত্র ভর্তি করে থাকেন তাহলে আপনাদের 
প্রোক্টর বলবেন: 

 প্রত্যেকের কাছে একটি লেবেল এবং/বা মুদ্রিত ও গোলের মধ্যে থাকা তথ্যসহ একটি উত্তরপত্র থাকা 

উচিত। অনুগ্রহ করে দেখে নিন যে আপনার সঠিক আইনি নাম ও জন্মতারিখ থাকা সঠিক উত্তরপত্রটি 

পেয়েছেন কিনা। আপনি যদি ভলু উত্তরপত্র পেয়ে থাকেন বা যদি আপনি লেবেলে কোনো ত্রুটি দেখেন 

তাহলে আপনার হাত তুলুন। 

যদি পর্ত্যেকে প্রয়োজনীয় ফিলড্গলুি পরূণ করে থাকেন, তাহলে আপনাদের প্রোকট্র এটি বাদ দিয়ে পরীকষ্ার 

পুসত্িকা বিতরণে চলে যাবেন। 

(B) যদি আপনাকে বা অন্য শিক্ষার্থীদেরকে উত্তরপত্রে প্রয়োজনীয় ফিল্ড পূরণ করতে হয় তাহলে আপনাদের 
প্রোক্টর বলবেন: 

 আমি আপনাদেরকে যে উত্তরপত্রটি দিয়েছি আপনাদের কয়েকজন হয়তো তার মধ্যে কয়েকটিতে 

ইতিমধ্যেই লেবেল এবং/বা মুদ্রিত গোলের মধ্যে তথ্য পেয়েছেন। যদি তাই হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে 

দেখে নিন যে আপনার উত্তর পত্রে দেওয়া তথ্য সঠিক কিনা এবং আপনারা সঠিক উত্তরপত্রটি 

পেয়েছেন কিনা। যদি এটি সঠিক হয়, তাহলে শান্ত হয়ে কয়েক মিনিট বলুন, তার মধ্যে আমি অন্য 

শিক্ষার্থীদেরকে তাদের উত্তরপত্রের প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলি পূরণ করার নির্দেশ দিয়ে নিই। যদি 

আপনাদের উতত্রপত্রের কোনো তথ্য ভুল থাকে, তাহলে হাত তুলুন। 

ফিল্ড 1-এর জন্য আপনার প্রোক্টর বলবেন: 

 যদি আপনাকে ফিল্ড 1 সম্পূর্ণ করতে হয়, তাহলে আপনার আইনি পদবি, নাম ও মধ্যনাম থাকলে (যদি 

থাকে) তার আদ্যক্ষর বসান। যদি আপনার নামে ফাুঁক, হাইফেন বা ঊর্ধ্বকমা (অ্যাপোস্ট্রোফে) থাকে 

তাহলে তা বসান। বাক্সগুলিতে বড  হাতের অক্ষরে বর্ণগুলি লিখুন এবং সংশ্লিষ্ট গোলগুলি ভরাট করুন। 

দেখে নিন প্রতিটি গোল যেন গাঢ ভাবে ও সম্পূর্ণভাবে ভরাট হয়। করা হয়ে গেলে দেখুন। 

ফিল্ড 2-এর জন্য আপনার প্রোক্টর বলবেন: 

 যদি আপনাদেরকে ফিল্ড 2 সম্পূর্ণ করতে হয় এবং আপনি এই স্কুলে যান, তাহলে “Yes” (“হ্যাুঁ”) লেখা 

গোলটি ভরাট করুন। যদি আপনি নিয়মিত এই স্কুলে না যান, তাহলে আপনার প্রতি প্রযোজ্য গোলটি 

ভরাট করুন। কী ভরাট করবেন তা বুঝতে না পারলে হাত তুলুন। 

ফিল্ড 3 ও 4-এর জন্য আপনার প্রোক্টর বলবেন: 

 যদি আপনাকে ফিল্ড 3 ও 4 সম্পূর্ণ করতে হয় এবং আপনি এই স্কুলে উপস্থিত থেকে থাকেন, তাহলে 

ফিল্ড 3-এ আমাদের স্কুলের নাম শহর ও স্টেট লিখুন; তারপর ফিল্ড 4-এ আমাদের 6 ডিজিটের স্কুল 

কোড লিখে সংশ্লিষ্ট গোলটি ভরাট করুন। করা হয়ে গেলে দেখুন। 

যদি আপনি এই স্কুলে না যান বা ঘরেই আপনার শিক্ষা হয়, তাহলে হাত তুলুন। আমি এসে আপনাদেরকে 

ফিল্ড 4-এ বসানোর সঠিক কোডটি বলবো। 

যদি ঘরেই আপনার শিক্ষা হয়, তাহলে আপনাদের প্রোকট্র আপনাদেরকে “No, I am homeschooled” (“না 
আমার ঘরে শিকষ্া হয়েছে”) শীর্ষক গোলটি ভরাট করে ফিলড্ 4-এ “970000”ব সাতে বলবেন। যদি আপনি ভিনন্ 
কোনো সক্লুে যান তাহলে আপনাদের প্রোকট্র “No, this is not the school I regularly attend” (“না আমি 
এই সক্ুলে নিয়মিত যাই না”), গোলটি ভরাট করে ফিলড্ 3-এ আপনার সক্ুল সংক্রানত্ তথয্ সমপ্রূ্ণ করতে তাুঁরা 
আপনাদেরকে ফিলড্ 4-এ বসানোর সক্লু কোডটিও দেবেন। 

ফিল্ড 5-এর জন্য আপনার প্রোক্টর বলবেন: 

 যদি আপনাদেরকে ফিল্ড 5 সম্পূর্ণ করতে হয়, তাহলে আপনাদের শিক্ষার্থী আইডি নম্বর দিয়ে 

গোলগুলি ভরাট করুন, বাুঁদিক থেকে প্রথম স্তম্ভটি দিয়ে শুর ুকরুন। যদি আপনাদের শিক্ষার্থী আইডিতে 

কোনো অক্ষর থাকে, তাহলে সেগুলি দেবেন না, শুধু সংখ্যাগুলি কোনো ফাুঁক না দিয়ে বসান। যদি আপনি 

আপনার শিক্ষার্থী আইডি নম্বর না জানেন, তাহলে ফিল্ড 5 খালি রাখুন। করা হয়ে গেলে দেখুন। 
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ফিল্ড 6-এর জন্য আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 যদি আপনাদেরকে ফিল্ড 6 সম্পূর্ণ করতে হয়, তাহলে আপনার বর্তমান গ্রেডের গোলটি ভরাট করুন। 

ফিল্ড 7-এর জন্য আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 যদি আপনাদেরকে ফিল্ড 7 সম্পূর্ণ করতে হয়, তাহলে আপনি যে মাসে জন্মেছেন সেই মাসের গোলটি 

পূরণ করুন। বড  ব্লকের উত্তরপত্রে, মাসের সংখ্যাটি পূরণ করুন, মাসটি এক সংখ্যার হলে 1 দিয়ে শুরু 

করুন। তারপরে আপনি যে দিনে জন্মেছেন সেই দিনটির জন্য একটি 2 অঙ্কের সংখ্যা লিখুন, দিনটি 10-

এর থেকে কম হলে শূন্য দিয়ে শুর ুকরুন। তারপরে আপনি যে সালে জন্মেছেন সেটির 2টি সংখ্যা লিখুন। 

সংশ্লিষ্ট গোলগুলি ভরাট করা হয়ে গেলে দেখুন। 

ফিল্ড 8-এর জন্য আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 যদি আপনাদেরকে ফিল্ড 8 সম্পূর্ণ করতে হয়, তাহলে সেটা এখনই করুন। 

পরীক্ষাপত্র বিতরণের আগে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 যদি আপনাকে আপনাদের উত্তরপত্রে পরীক্ষা ছাড া অন্যান্য অংশ সম্পূর্ণ করতে হয়, তাহলে পরীক্ষা 

শেষ হওয়ার আগে সেগুলি সম্পূর্ণ করার সুযোগ পাবেন। 

2.3 পরীক্ষা পুসত্িকা বিতরণ 

প্রচ্ছদ ও পিছনের পৃষ্ঠার অনুবাদের জন্য এই বিভাগের শেষে থাকা প্রচ্ছদ পৃষ্ঠার নির্দেশ ও পিছনের 

পৃষ্ঠার নির্দেশগুলি দেখুন। 

সব শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হয়ে গেলে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 আমি এখন আপনাদের পরীক্ষাপত্র বিতরণ করবো। আমি খুলতে না বলা অবধি সেগুলি খুলবেন না। 

তারপরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 যখন এই পরীক্ষাপত্রটি পাবেন, তখন সেটির পাতা উল্টে আপনাদের পদবি, নাম ও মধ্যনাম থাকলে 

সেটির আদ্যক্ষর লিখুন। 

আমি আপনাদের জন্য পরীক্ষার ঘরের যে কোডটি পোস্ট করেছি সেটি এবং এই স্কুলের কোড, নাম 

লিখুন। 

তারপরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এবার পিছনের পৃষ্ঠাটি পড ুন। উত্তর কীভাবে দিতে হবে ও স্কোরিং সম্পর্কে জরুরী কিছু তথ্য এখানে 

দেওয়া আছে। আপনারা পড া শেষ করে অনুগ্রহ করে দেখুন। 

এমন কি কিছু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলির ব্যাপারে এই মাত্র পডলেন: 

আপনার প্রোক্টর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বলে অতিরিক্ত নির্দেশ দেবেন: 

 আপনাদের পক্ষে উত্তরগুলি সঠিভাবে চিহ্ণিত করার জন্য নির্দেশগুলি অনুসরণ করা জরুরী যাতে 

আপনাদের উত্তর পত্র স্কোর করা হয়। আমি সবথেকে জরুরী বিষয়গুলি জোর দিয়ে বোঝাতে চলেছি 

যাতে সেগুলি সবার কাছে স্পষ্ট হয়। অনুগ্রহ করে মনোযোগ দিয়ে শুনুন। 

 উত্তর পত্রে আপনার সব উত্তরগুলি লিখুন। শুধুমাত্র উত্তরপত্রে চিহ্ণিত উত্তরগুলিতেই স্কোর 
দেওয়া হবে না যদি না সেগুলির উত্তর পরীক্ষা পুস্তিকায় দেওয়ার জন্য আপনার কাছে College 
Board-এর অনুমোদন থাকে। সময় শেষ হয়ে গেছে জানানোর পরে, আপনি আর পরীক্ষা পুস্তিকা 
থেকে উত্তর পত্রে উত্তর লিখতে পারবেন না বা গোল ভরাট করতে পারবেন না। 
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 নম্বর 2 পেনসিল করতে ভুলবেন না। কোনো পেন, রঙিন পেনসিল বা মেকানিক্যাল পেনসিল ব্যবহার 
করবেন না। 

 প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1টি উত্তর লিখুন এবং উত্তরপত্রের গোলগুলি গাঢ  করে ও সম্পূর্ণভাবে 
ভরাট করুন। 

 আপনার উত্তর ছাড া উত্তরপত্রে আর কিছু লিখবেন না। আপনার উত্তরপত্রে এলোমেলো দাগ 
কাটা থাকলে তা নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। 

 যদি আপনি মোছেন তাহলে পুরো মুছে দিন। সম্পূর্ণভাবে মোছা না হলে সেগুলিকেই উত্তর হিসাবে 
ধরা হবে। 

ফিল্ড 9, পরীক্ষার প্রকারের জন্য আপনার প্রোক্টর বলবেন: 

 ফিল্ড 9-এ আপনি আজ যে পরীক্ষাটি দিচ্ছেন সেটির গোল ভরাট করুন যেটি আমি বোর্ডেও লিখে 

দিয়েছি। কোন পরীক্ষায় গোল করতে হবে সেটি না বুঝে থাকলে হাত তুলুন। 

ফিল্ড A ও B-র Form Code (ফর্ম কোড) ও Test ID (টেস্ট আইডি) জন্য, আপনার প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনার উত্তরপত্রের পিছনে ফিল্ড A ও B খুুঁজে নিন (বা বড  ব্লকের উত্তর পত্রের পৃষ্ঠা 16-এ) 

আপনার পরীক্ষা পুস্তিকাটির পিছনে Form Code (ফর্ম কোড) ও Test ID (টেস্ট আইডি) দেখে নিন। 

আপনার পরীক্ষা পুস্তিকায় যেভাবে আছে সেভাবেই আপনার ফিল্ড A ও B-তে Form Code (ফর্ম কোড) 

ও Test ID (টেস্ট আইডি) বসান। ফিল্ড A-র জন্য অনুগ্রহ করে যথাযথ গোলগুলি ভরাট করুন। শেষ হয়ে 

গেলে দেখুন। 

ফিল্ড C Test Book Serial Number (পরীক্ষা পুস্তিকার ক্রমিক সংখ্যাটি) জন্য আপনার প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনার পরীক্ষা পুস্তিকার প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা দেখুন। উপরের ডানদিকের কোণে দেখুন যেখানে Test Book 

Serial Number (পরীক্ষা পুস্তিকার ক্রমিক সংখ্যাটি) দেওয়া আছে। আপনার উত্তরপত্রের ফিল্ড C-

তে ক্রমিক সংখ্যাটি বসান ও গোলগুলি ভরাট করুন। 

শিক্ষার্থীরা ফিল্ড A–C পর্যন্ত করার পরে আপনার প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনার স্কোরিংয়ের সমস্যা আটকাতে, Form Code (ফর্ম কোড), Test ID (টেস্ট আইডি) ও Test 

Book Serial Number (পরীক্ষা পুস্তিকার ক্রমিক সংখ্যাটি) সঠিকভাবে বসিয়েছেন কিনা দেখে নিন। 

যদি আপনার স্কুল পরীক্ষার ঘরের কোড ব্যবহার করে তাহলে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনার উত্তরপত্রের ফিল্ড D-তে 3 অঙ্কের পরীক্ষার ঘরের কোডটি বসান যেটি আপনাদেরকে বলে 

দিয়েছি। 

যদি আপনার স্কুল পরীক্ষার ঘরের কোড ব্যবহার না করে তাহলে আপনাদের প্রোক্টর ফিল্ড D খালি 

রাখতে বলবেন। 

সব শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনাদের পরীক্ষা কয়েক মিনিটেই শুর ুহবে, তার আগে আমি কয়েকটি শেষ নির্দেশ পড ে নেব। 

পরীক্ষা চলার সময় আপনার উত্তরপত্র ও পরীক্ষা পুস্তিকা ডেস্কে সমানভাবে রাখুন। আপনি যদি 

আপনার উত্তরপত্র বা পরীক্ষা পুস্তিকায় কোনকিছু গন্ডগোল দেখেন, যেমন ধরুন কোনো পৃষ্ঠা বাদ 

চলে যাওয়া, বা যদি আপনি বোঝেন যে আপনি উত্তরপত্রের ভুল বিভাগে উত্তর লিখছেন তাহলে হাত তুলুন। 

উত্তরপত্র ও পরীক্ষা পুস্তিকা কোনো সময়েই পরীক্ষার ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না। 

পরীক্ষাটির বিভাগগুলি সময় নির্দিষ্ট। আমি এখানে প্রতিটি বিভাগ শুর ুও শেষের সময় পোস্ট করছি, 

এবং প্রতিটি বিভাগের অর্ধেক সময় কেটে যাওয়ার পরে ও বিভাগ শেষ করার 5 মিনিট আগে আমি 

অবশিষ্ট সময়ের কথা ঘোষণা করে দেবো। পরীক্ষা চলাকালীন আপনি বিরতি নিয়ে এই ঘরে ছেড ে বাইরে 

যেতে পারেন এবং হালকা খাবার খেতে বা বাথরুম ব্যবহার করতে পারেন। 
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আপনাদের প্রোক্টর আরও বলবেন: 

 আমি ঘরের চারপাশে পায়চারী করে দেখে নেবো যে প্রত্যেকেই সঠিক বিভাগে কাজ করছে কিনা। SAT-এর 

জন্য আপনারা একেবারে 1টি বিভাগের উপরেই কাজ করতে পারবেন। আপনাকে বলা না হলে আপনি পরের 

বিভাগে যেতে পারবেন না। আপনারা এর আগে যেভাবে পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন এটি হয়তো তার থেকে 

আলাদা, কাজেই বর্তমান বিভাগটির উত্তর করা শেষ হলেও আগে এগিয়ে যাবেন না বা আলাদা কোনো 

বিভাগে ফিরে গিয়ে দেখবেন না। 

মনে রাখবেন আপনি সঠিক উত্তরের ব্যাপারে নিশ্চিত না হলেও প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য 

সেরা চেষ্টা করুন। ভুল উত্তরের জন্য আপনাদের পয়েন্ট কাটা হবে না। 

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে জায়গায় বসে থাকুন এবং আমি না বলা পর্যন্ত ঘর ছেড ে বেরোবেন না। যদি 

আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা এখন সেগুলি জিজঞ্াসা করতে পারেন। 

2.4 প্রচ্ছদ পৃষঠ্ার নির্দেশিকা 

নিচে আপনাদের পরীক্ষা পুস্তিকাটির প্রচ্ছদ পৃষ্ঠার একটি অনুবাদ দেওয়া হল। 

যে বিষয়গুলি মনে রাখা গরুতুব্পরূণ্ 
 

1 

পরীক্ষার জন্য 2 নং পেনসিল বয্বহার করা আবশ্যিক। 

কোনো যান্তর্িক পেনসিল বা পেন ব্যবহার করবেন না।  

 2 

অন্য কারোর সাথে কোনো প্রশ্ন নিয়ে বলাবলি করা 

পরীক্ষা সুরক্ষা ও ন্যায্যতা নীতির বিরোধী এবং তা 

করলে আপনার স্কোর বাতিল করা হতে পারে। 

 

পরীক্ষা পুস্তিকাটিকে ঘর থেকে নিয়ে যাওয়া চলবে না। পরীকষ্া পুসত্িকাটির অননুমোদিত উত্পাদন বা এটির কোনো অংশ 

অনুমতি বিনা বয্বহার করা নিষিদধ্। 

 

© 2019 College Board। College Board, SAT, এবং অ্যাকর্ন প্রতীকটি College Board-এর নিবনধ্িত ট্রেডমার্ক। 
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2.5 পিছনের পৃষঠ্ার নির্দেশিকা 

নিচে আপনাদের পরীক্ষা পুস্তিকাটির পিছনের পৃষ্ঠার একটি অনুবাদ দেওয়া হল। নির্দেশ দেওয়া হলে 

আপনারা পরীক্ষা পুস্তিকা বা উত্তর পত্রে লিখবেন, এই নথিটিতে নয়।. 

 

SAT 
সাধারণ নিরদ্েশিকা 
 আপনি একেবারে একটি বিভাগেই কাজ করতে পারেন। 

 যদি আপনি সময় শেষ হওয়ার আগেই কোনো বিভাগ শেষ করে 

ফেলেন, তাহলে সেই বিভাগের উত্তরগুলি একবার দেখে নিন। 

আপনি অন্য কোনো বিভাগে যেতে পারবেন না। 

উতত্র দেওয়া 
 আপনার উত্তরপত্রে সঠিকভাবে উত্তর চিহ্ণিত করুন। 

 

 আপনি অবশ্যই 2 নং পেনসিল ব্যবহার করবেন। 

 প্রতিটি প্রশ্নের জন্য শুধ ুএকটি উত্তরই চিহ্ণিত করুন। 

 দেখে নিন গোলগুলি গাঢ  ও সম্পূরণ্ভাবে ভরাট করছেন কিনা। 

 আপনার উত্তরপত্রে কোনো আুঁকিবুকি কাটবেন না। 

 যদি আপনি মোছেন তাহলে পুরো মুছে দিন। সম্পূর্ণভাবে 

মোছা না হলে সেগুলিকেই উত্তর হিসাবে ধরা হবে। 

 প্রশ্ন সংখ্যার সংশ্লিষ্ট উত্তর দেওয়ার জায়গাটিই ব্যবহার 

করুন। 

আপনার পরীকষ্া পসুত্িকা ব্যবহার করা 

 আপনি রাফ কাজ করার জন্য পরীক্ষা পুস্তিকাটি বয্বহার 

করতে পারেন, কিন্ত ুপরীক্ষা পুস্তিকায় লেখা কোনোকিছুর 

জন্য আপনি কোনো ক্রেডিট পাবেন না।  

 সময় শেষ হয়ে গেছে জানানোর পরে, আপনি আর পরীক্ষা 

পুস্তিকা থেকে উত্তর পত্রে উত্তর লিখতে পারবেন না বা 

গোল ভরাট করতে পারবেন না।  

 আপনি এই পুস্তিকাটি থেকে কোনো পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠার অংশ 

ছিুঁড তে পারবেন না, বা পরীক্ষার ঘর থেকে পুস্তিকা বা 

উত্তরপত্র নিয়ে যেতে পারবেন না।  

সক্োর 
 প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য, আপনি এক পয়েন্ট করে 

পাবেন। 

 ভুল উত্তরের জন্য আপনার পয়েন্ট কাটা যাবে না; সেজন্যই 

আপনি সঠিক উতত্রের ব্যাপারে নিশ্চিত না হলেও প্রতিটি 

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সেরা চেষ্টা করুন। 

 

 

_জররুী বিষয়_ 

নীচে দেওয়া কোডগলুি আপনার পরীকষ্া পুসত্িকায় 

অননয্ভাবে দেওয়া আছে। সেগলুি আপনার 

উতত্রপতর্ের A ও B লেখা বাকস্ে টকুে নিয়ে 

সংশল্িষট্ গোলগলুি যেরকমভাবে দেখানো হয়েছে 

সেভাবে ভরাট করনু। 

 

 
এই পরীক্ষায় দেওয়া অনুচ্ছেদগুলিতে থাকা ধারণাগুলি, যার কয়েকটি অন্য কোনো প্রকাশিত উপকরণ থেকে নেওয়া বা উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা যে 

College Board-এর মতামত উপস্থাপনা করে এমন নয়। 

পর্োকট্র না বলা পরয্নত্ এই পসু্তিকাটি খলুবেন না। 
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2.6 বিভাগ 1: পাঠের পরীক্ষা 

বিভাগ 1-এর জন্য আদর্শ সময় হল 65 মিনিট, সাথে বিভাগের শেষে 10-মিনিটের একটি বিরতি পাবেন। যদি 

আপনি কোনো অনুমোদিত পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেন, তাহলে আপনার পরীক্ষার সময় ও বিরতির 

সময় আলাদা হতে পারে। অনুগ্রহ করে আপনার প্রোক্টর যে ঘোষণাগুলি করছেন তা মনোযোগ দিয়ে 

শুনুন। পরীক্ষা পুস্তিকাটির নির্দেশগুলির একটি অনুবাদ অনূদিত মুখে বলা নির্দেশগুলির পরেই আসবে। 

সব শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হয়ে গেলে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এখন আমরা বিভাগ 1, পাঠের পরীক্ষায় যাবো। একবার শুরু করে দিলে বিভাগ 1-এ কাজ করার জন্য 

আপনারা 65 মিনিট পাবেন। এই বিভাগটি শেষ হয়ে গেলে আমরা স্বল্প সময়ের জন্য বিরতি নেব। আমি শুরু 

ও শেষের সময়গুলি পোস্ট করবো, এবং কখন আমাদের অর্ধেক সময় পেরিয়েছে এবং কখন আর 5 

মিনিট বাকি আছে তাও বলে দেবো। 

অনুগ্রহ করে আপনাদের উত্তরপত্রের বিভাগ 1 খুলুন। আমি না বলা পর্যন্ত উত্তর দেওয়া শুর ুকরবেন 

না। আপনাদের উত্তরপত্র ও পরীক্ষা পুস্তিকাটি সমানভাবে ডেস্কের উপরে রাখুন। অনুগ্রহ করে উত্তর 

পত্রের বিভাগ 1-এই আপনার উত্তরগুলি লিখুন এবং আপনাদের উত্তরগুলি যেন প্রতিটি প্রশ্নের 

সংশ্লিষ্ট সঠিক স্থানেই বসে তা খেয়াল রাখুন। যদি আপনি কোনো প্রশ্ন বাদ দিয়ে পরে সেটিতে ফিরে 

আসতে চান, তাহলে মনে করে উত্তরপত্রে সেই লাইনটি খালি রাখুন। 

আমি সময় শেষের ঘোষণা করার আগেই আপনাদের শেষ হয়ে গেলে আপনি এই বিভাগের উত্তরগুলি 

পরীক্ষা করতে পারেন কিন্তু পরীক্ষা পুস্তিকা বা উত্তরপত্রের অন্য কোনো বিভাগে যাবেন না। 

যেরকম আমি আগেও বলেছি, ভুল উত্তরের জন্য আপনার পয়েন্ট কাটা যাবে না; সেজন্যই আপনি সঠিক 

উত্তরের ব্যাপারে নিশ্চিত না হলেও প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সেরা চেষ্টা করুন। 

এবার পরীক্ষা পুস্তিকার বিভাগ 1 খুলে নির্দেশগুলি পড ুন এবং উত্তর দেওয়া শুরু করুন। সবার পরীক্ষা 

ভালো হোক। এখন সময় শুর ুহচ্ছে। 

30 মিনিট পরে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 বিভাগ 1 শেষ করার জন্য আপনাদের হাতে আর 35 মিনিট আছে। 

60 মিনিট পরে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 বিভাগ 1 শেষ করার জন্য আপনাদের হাতে আর 5 মিনিট আছে। 

ঠিক 65 মিনিট পরে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 অনুগ্রহ করে উত্তর করা বন্ধ করে পেনসিল নামিয়ে রাখুন। আপনাদের উত্তরপত্র বন্ধ করে সেটি 

আপনাদের পরীক্ষা পুস্তিকার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখুন। আপনাদের পরীক্ষা পুস্তিকা বন্ধ করে সেটি ডেস্কে 

রাখুন। এখন আমরা 10 মিনিটের একটি বিরতি নেবো। 

অনুগ্রহ করে এই নিয়মকানুনগুলি মন দিয়ে শুনুন: 

 যদি আপনারা খাওয়ার কিছু এনে থাকেন, তাহলে সেটি শুধুমাত্র মনোনীত স্থানেই খেতে পারবেন। 
 বিরতি চলাকালীন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে কারোর সাথে আলোচনা করবেন না বা কোনো 

ধরনের বৈদ্যুতিন ডিভাইস ব্যবহার করবেন না। 
 শুধুমাত্র মনোনীত স্থান, হল বা বাথরুমেই যান। 
 অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন অন্য ঘরগুলিতে শিক্ষার্থীরা হয়তো তখনও পরীক্ষা দিচ্ছে, কাজেই 

হলে ঘুরে বেড াবেন না। 

আমরা ঠিক 10 মিনিটের মধ্যেই আবার পরীক্ষা শুরু করবো। 
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2.6.1 বিভাগ 1 পরীক্ষা পুস্তিকার নির্দেশাবলী 

নীচে সেই নির্দেশিকাগুলির একটি অনুবাদ দেওয়া হল যা আপনাদের পরীক্ষা পুস্তিকার বিভাগ 1-এর 

শুরুতেই পাবেন। 

65 মিনিট, 52টি প্রশন্ (আদর্শ সময়) 

এই বিভাগের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে উত্তরপত্রের বিভাগ 1 খুলুন। 

নির্দেশিকা 
নীচে দেওয়া প্রতিটি অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদের জোড ার পরে বেশ কয়েকটি করে প্রশ্ন দেওয়া থাকবে। প্রতিটি 
অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদের জোড ার পড ার পরে, অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদগুলিতে, এবং সাথে দেওয়া ছবিতে (যেমন টেবিল 
বা গ্রাফ) যা বলা হয়েছে বা যা নিহিত আছে তার ভিত্তিতে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর করুন। 

2.6.2 বিভাগগুলির মধ্যে থাকা বিরতি 

বিরতি শেষ হওয়ার পরে আপনার প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনাদের জায়গায় বসুন। 

2.7 সার্টিফিকেশন স্টেটমেন্ট 

সব শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হয়ে গেলে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনারা যখন আপনাদের উত্তরপত্র জমা দিচ্ছেন, তখন আপনারা সম্মত হচ্ছেন যে আপনারা কোনো 

পরিস্থিতিতেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার ঘর থেকে নিয়ে যাবেন না, সেগুলি কাউকে দেবেন না বা 

কারোর সাথে সেগুলি নিয়ে কোনোভাবে আলোচনা করবেন, যার মধ্যে ইমেল, টেক্সট মেসেজ বা 

ইন্টারনেট ব্যবহার করে কথা চালাচালি করা অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তার মধ্যেই সীমিত নয়। সব 

শিক্ষার্থীরা যাতে পরীক্ষা দিতে এসে ন্যায়সঙ্গত ও সমান পরীক্ষার অভিজ্ঞতা পায় তার জন্যই এই 

শর্তগুলি করা হয়েছে। এই শর্তগুলি SAT School Day Student Guide (SAT স্কুল ডে স্টুডেন্ট গাইডে) 

দেওয়া আছে যাsat.org-এ অনলাইনে এবং সব স্কুল ডে টেস্টারে পাওয়া যাবে। 

আপনাদের উত্তরপত্র বের করে নিন কিন্ত ুপরীক্ষা পুস্তিকা বন্ধই রেখে দিন। আপনাদের 

উত্তরপত্রের পিছন দিক উল্টে, সার্টিফিকেশন স্টেটমেন্টের ফিল্ডটি দেখুন। নীচে থাকা শর্তাবলীর 

অনুচ্ছেদটি ভালো করে পড ে নিয়ে আপনি সচরাচর যে শৈলীতে লেখেন তাতে বয়ানটির নকল করে লিখুন-

ছাপার হরফ বা বেুঁকিয়ে লিখলে চলবে। তারপরে একটি দপ্তরি নথিতে আপনার পূর্ণ নাম স্বাক্ষর করুন। 

আপনার স্বাক্ষরের পাশে, আজকের তারিখ বসান। করা হয়ে গেলে দেখুন। 

নীচে আপনার উত্তরপত্রের পিছনে থাকা সার্টিফিকেট সট্েটমেনট্ের একটি অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। বয়ানটির 

প্রতিলিপি ইংরেজীতে দেওয়া আছে, এখানে দেওয়া অনুবাদটিতে নয়। 

আমি নিশ্চিত করছি যে আমিই উত্তরপত্রে তালিকাভুক্ত ব্যক্তি এবং অঙ্গীকার করছি যে আমি 

পরীক্ষার নির্দেশিকায় বর্ণিত পরীক্ষা সুরক্ষা ও ন্যায্যতার নীতিগুলি মেনে চলবো। 

2.8 বিভাগ 2: লেখা ও ভাষার পরীক্ষা 

বিভাগ 2-এর জন্য আদর্শ সময় হল 35 মিনিট। যদি আপনি কোনো অনুমোদিত পরীক্ষা কেন্দ্রে 

পরীক্ষা দেন, তাহলে আপনার পরীক্ষার সময় ও বিরতির সময় আলাদা হতে পারে। অনুগ্রহ করে আপনার 

প্রোক্টর যে ঘোষণাগুলি করছেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। পরীক্ষা পুস্তিকাটির নির্দেশগুলির একটি 

অনুবাদ অনূদিত মুখে বলা নির্দেশগুলির পরেই আসবে। 
 

  

http://sat.org/
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যখন প্রত্যেকেই প্রস্তুত হয়ে যাবে তখন আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এখন আমরা বিভাগ 2, লেখা ও ভাষা পরীক্ষায় যাবো। একবার শুর ুকরে দিলে বিভাগ 2-এ কাজ করার জন্য 

আপনারা 35 মিনিট পাবেন। আমি শুরু ও শেষের সময়গুলি পোস্ট করবো, এবং কখন আমাদের অর্ধেক 

সময় পেরিয়েছে এবং বিভাগ শেষ হওয়ার আগে কখন আর 5 মিনিট বাকি আছে তাও বলে দেবো। 

আপনার উত্তরপত্রটি খুলে বিভাগ 2 বের করুন। আমি না বলা পর্যন্ত উত্তর দেওয়া শুরু করবেন না। 

আপনাদের উত্তরপত্র ও পরীক্ষা পুস্তিকাটি সমানভাবে ডেস্কের উপরে রাখুন। অনুগ্রহ করে উত্তর 

পত্রের বিভাগ 2-এই আপনার উত্তরগুলি লিখুন এবং আপনাদের উত্তরগুলি যেন প্রতিটি প্রশ্নের 

সংশ্লিষ্ট সঠিক স্থানেই বসে তা খেয়াল রাখুন। 

সময় শেষের ঘোষণা করার আগেই আপনাদের শেষ হয়ে গেলে আপনি এই বিভাগের উত্তরগুলি পরীক্ষা করতে 

পারেন কিন্ত ুঅন্য কোনো বিভাগে যাবেন না। অনুগ্রহ করে আপনার ক্যালকুলেটর ডেস্কের নীচে রাখুন। 

এবার পরীক্ষা পুস্তিকার বিভাগ 2 খুলে নির্দেশগুলি পড ুন এবং উত্তর দেওয়া শুরু করুন। এখন সময় শুরু 

হচ্ছে। 

15 মিনিট পরে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 বিভাগ 2 শেষ করার জন্য আপনাদের হাতে আর 20 মিনিট আছে। 

30 মিনিট পরে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 বিভাগ 2 শেষ করার জন্য আপনাদের হাতে আর 5 মিনিট আছে। 

ঠিক 35 মিনিট পর, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 অনুগ্রহ করে উত্তর করা বন্ধ করে পেনসিল নামিয়ে রাখুন। 

আপনি যে পরীক্ষা পুস্তিকার যে পৃষ্ঠায় কাজ বন্ধ করেছিলেন সেখানে আপনার উত্তরপত্রটি রাখুন। 

আপনাদের পরীক্ষা পুস্তিকা বন্ধ করে সেটি ডেস্কে রাখুন। 

2.8.1 বিভাগ 2 পরীক্ষা পুস্তিকার নির্দেশাবলী 

নীচে সেই নির্দেশিকাগুলির একটি অনুবাদ দেওয়া হল যা আপনাদের পরীক্ষা পুস্তিকার বিভাগ 2-এর 

শুরুতেই পাবেন। 

35 মিনিট, 44টি প্রশন্ (আদর্শ সময়) 
এই বিভাগের প্রশ্নগলুির উত্তর দিতে উত্তরপত্রের বিভাগ 2 খুলনু। 

নির্দেশিকা 

নিচে থাকা প্রতিটি অনুচ্ছেদের সাথে বেশ কিছু সংখ্যক প্রশ্ন আছে। কিছু প্রশ্নের জন্য, আপনি বিবেচনা করবেন 
যে ভাবপ্রকাশ আরও ভালোভাবে করার জন্য অনুচ্ছেদটিকে কীভাবে সংশোধন করা যেতে পারে। অন্যান্য প্রশ্নের 
জন্য, আপনি বিবেচনা করবেন যে কীভাবে বাক্য গঠন, ব্যবহার বা যতিচিহ্ণের ভুল সংশোধন করার জন্য 
অনুচ্ছেদটিকে ঠিক করা যেতে পারে। কোনো অনুচ্ছেদে বা প্রশ্নে হয়তো এক বা একাধিক গ্রাফিক্স (টেবিল বা 
গ্রাফের মত) থাকতে পারে যেগুলি আপনাকে সংশোধন ও সম্পাদনা করার জন্য খতিয়ে দেখতে হবে। 

কিছু প্রশ্নে আপনাকে অনুচ্ছেদের কোনো একটি আন্ডারলাইন করা অংশে যেতে বলা হবে। অন্যান্য প্রশ্নগুলিতে 
আপনাকে কোনো অনুচ্ছেদের একটি বিশেষ স্থানে যেতে বলা হবে বা পুরো অনুচ্ছেদটি নিয়ে সামগ্রিকভাবে ভাবতে 
বলা হবে। 

প্রতিটি অনুচ্ছেদ পড ার পরে, প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সেই উত্তরটি বেছে নিন যেটি অনুচ্ছেদটির লেখার মান 
সবথেকে কার্যকরভাবে উন্নত করবে বা অনুচ্ছেদটি লিখিত ইংরেজির সবরকম আদর্শ প্রথাসঙ্গত করে তুলবে। 
বহু প্রশ্নের মধ্যে “কোনো পরিবর্তন নয়” বিকল্পটি থাকবে। যদি আপনি মনে করেন যে অনুচ্ছেদের সেই অংশটি 
যেরকম আছে সেরকম রেখে দিলেই ঠিক হবে তাহলে সেই বিকল্পটিই বেছে নিন। 
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2.9 বিভাগ 3: গণিত পরীক্ষা-কোনো ক্যালকুলেটর নয় 

বিভাগ 3-এর জন্য আদর্শ সময় হল 25 মিনিট, সাথে বিভাগের শেষে 5-মিনিটের একটি বিরতি পাবেন। যদি 

আপনি কোনো অনুমোদিত পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেন, তাহলে আপনার পরীক্ষার সময় ও বিরতির 

সময় আলাদা হতে পারে। অনুগ্রহ করে আপনার প্রোক্টর যে ঘোষণাগুলি করছেন তা মনোযোগ দিয়ে 

শুনুন। পরীক্ষা পুস্তিকাটির নির্দেশগুলির একটি অনুবাদ অনূদিত মুখে বলা নির্দেশগুলির পরেই আসবে। 

সব শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হয়ে গেলে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 আমরা এবার বিভাগ 3 ক্যালকুলেটর ছাড া গণিত পরীক্ষায় চলে যাবো। একবার শুর ুকরে দিলে বিভাগ 3-এ 

কাজ করার জন্য আপনারা 25 মিনিট পাবেন। এই বিভাগটি শেষ হয়ে গেলে আমরা একটি ছোট্ট বিরতি 

নেবো। আমি শুরু ও শেষের সময়গুলি পোস্ট করবো, এবং কখন আমাদের অর্ধেক সময় পেরিয়েছে এবং 

বিভাগ শেষ হওয়ার আগে কখন আর 5 মিনিট বাকি আছে তাও বলে দেবো। 

আপনার পরীক্ষা পুস্তিকাটি খুলে উত্তরপত্র বের করুন এবং বিভাগ 3-এ যান। আমি না বলা পর্যন্ত 

উত্তর দেওয়া শুরু করবেন না। আপনার উত্তরপত্র ও পরীক্ষা পুস্তিকা ডেস্কে সমানভাবে রাখুন। 

অনুগ্রহ করে উত্তর পত্রের বিভাগ 3-এই আপনার উত্তরগুলি লিখুন এবং আপনাদের উত্তরগুলি যেন 

প্রতিটি প্রশ্নের সংশ্লিষ্ট সঠিক স্থানেই বসে তা খেয়াল রাখনু। বেশিরভাগ প্রশ্নই মাল্টিপল চয়েস 

প্রশ্ন তবে শেষ কয়েকটি প্রশ্ন হল “Student-Produced Responses” (শিক্ষার্থীদের তৈরী করা 

উত্তর) এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার নির্দেশগুলি আপনার পরীক্ষা পুস্তিকায় দেওয়া আছে। আপনার 

উত্তর লেখার জন্য কখনোই 4টির থেকে বেশি ঘর লাগবে না, যদিও কিছু উত্তরে 4টি ঘরও লাগবে না। 

যদিও এটি গণিতের বিভাগ, তাহলেও আপনি পরীক্ষার এই অংশে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবেন 

না। অনুগ্রহ করে আপনার ক্যালকুলেটর ডেস্কের নিচে রাখুন যদি না আপনার অনুমোদিত পরীক্ষা 

কেন্দ্রে 4টি কাজের ক্যালকুলেটর ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। আর কি কোনো প্রশ্ন আছে? 

সময় শেষের ঘোষণা করার আগেই আপনাদের শেষ হয়ে গেলে আপনি এই বিভাগের উত্তরগুলি পরীক্ষা 

করতে পারেন কিন্তু পরীক্ষা পুস্তিকা বা উত্তরপত্রের অন্য কোনো বিভাগে যাবেন না। 

এবার পরীক্ষা পুস্তিকার বিভাগ 3 খুলে নির্দেশগুলি পড ুন এবং উত্তর দেওয়া শুরু করুন। এখন সময় শুরু 

হচ্ছে। 

10 মিনিট পরে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 বিভাগ 3 শেষ করার জন্য আপনাদের হাতে আর 15 মিনিট আছে। 

20 মিনিট পরে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 বিভাগ 3 শেষ করার জন্য আপনাদের হাতে আর 5 মিনিট আছে। 

ঠিক 25 মিনিট পরে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 অনুগ্রহ করে উত্তর করা বন্ধ করে পেনসিল নামিয়ে রাখুন। 

আপনি যাতে বিরতির পরে চটজলদি আপনার স্থান খুুঁজে পেতে পারেন তার জন্য আপনার পরীক্ষা 

পুস্তিকার যে পৃষ্ঠাটির উত্তর করছিলেন তার উপরেই উত্তরপত্রটি রাখুন। আপনাদের পরীক্ষা পুস্তিকা 

বন্ধ করে সেটি ডেস্কে রাখুন। এখন আমরা 5 মিনিটের বিরতি নেবো। যদি আপনারা খাওয়ার কিছু এনে 

থাকেন, তাহলে সেটি শুধুমাত্র মনোনীত স্থানেই খেতে পারবেন। ঠিক আগের মতই শুধুমাত্র মনোনীত 

স্থান, হল বা বাথরুম ছাড া অন্য কোথাও যাবেন না। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন অন্য ঘরগুলিতে 

শিক্ষার্থীরা হয়তো তখনও পরীক্ষা দিচ্ছে, কাজেই হলে ঘুরে বেড াবেন না। আমরা আবার ঠিক 5 মিনিটের 

মধ্যেই পরীক্ষা শুর ুকরবো। 
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2.9.1 বিভাগ 3 পরীক্ষা পুস্তিকার নির্দেশাবলী 

নিচে সেই নির্দেশিকাগুলির একটি অনুবাদ দেওয়া হল যা আপনাদের পরীক্ষা পুস্তিকার বিভাগ 3-এর 

শুরুতেই পাবেন। 

25 মিনিট, 20টি প্রশন্ (আদর্শ সময়) 
 
এই বিভাগের প্রশ্নগলুির উত্তর দিতে উত্তরপত্রের বিভাগ 3 খুলনু। 
 
নির্দেশিকা 
প্রশ্ন 1-15-এর জন।্, প্রতিটি সমস্যার সমাধান করুন, প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে সেরা উত্তরটি বেছে নিন 
এবং আপনার উত্তরপত্রের সংশ্লিষ্ট গোলগুলি ভরাট করুন। প্রশ্ন 16-20-র জন্য, সমসয্াটি সমাধান করে 
আপনার উত্তর উত্তরপত্রের গ্রিডে বসান, ঠিক যেরকমভাবে নিচে বলা হয়েছে। অনুগ্রহ করে কীভাবে গ্রিডে 
আপনার উত্তর বসাতে হবে তার জন্য প্রশ্ন 16-র আগে দেওয়া নির্দেশগুলি দেখুন। আপনি রাফ কাজ করার জন্য 
আপনার পরীক্ষা পুস্তিকার যে কোনো ফাুঁকা জায়গা ব্যবহার করতে পারেন। 
 
দ্রষট্ব্য 

1. ক্যালকুলেটরের ব্যবহার অনুমোদিত নয়। 

2. সব চলরাশি এবং গাণিতিক রাশিমালাগুলি প্রকৃত সংখ্যা যদি না অন্য কিছু ইঙ্গিত করা থাকে। 

3. পরীক্ষায় দেওয়া ছবিগুলি স্কেল মেপে আুঁকা হয়েছে যদি না অন্যকিছু ইঙ্গিত করা থাকে। 

4. অন্য কিছু ইঙ্গিত করা না থাকলে সব ছবিগুলি সমতলে রয়েছে। 

5. অন্য কিছু ইঙ্গিত না করা হলে কোনো প্রদত্ত ফাংশানের ডোমেন f হল সব প্রকৃত সংখ্যার সেট x যার 
জন্য 
f(x) একটি প্রকৃত সংখ্যা। 

 
তথ্যসতূ্র 

 

কোনো বৃত্তের চাপের ডিগ্রীর সংখ্যা হল 360। 
কোনো বৃত্তে চাপের রেডিয়ানের সংখ্যা হল 2𝜋। 
কোনো ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি হল 180। 
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নির্দেশিকা 
 

প্রশ্ন 16-20-র জনয্, সমসয্াটি সমাধান করে 
আপনার উত্তর উত্তরপত্রের গ্রিডে বসান, ঠিক 
যেরকমভাবে নিচে বলা হয়েছে 

1. প্রয়োজনীয় না হলেও, আপনি যাতে 
নির্ভুলভাবে আপনার গোলগুলি ভরাট করতে 
পারেন সেজন্য স্তম্ভগুলির উপরের 
বাক্সগুলিতে আপনার উত্তর লিখে নেওয়া 
ভালো। কিন্তু শুধু গোলগুলি সঠিকভাবে 
ভরাট হলে তবেই আপনি নম্বর পাবেন। 
 

2. কোনো স্তম্ভে একটির থেকে বেশি গোল 
চিহ্ণিত করবেন না। 
 

3. কোনো প্রশ্নেরই ঋণাত্মক উত্তর আসবে 
না। 

 
4. কিছু সমস্যার একাধিক সঠিক উত্তর থাকতে 

পারে।  এইরকম ক্ষেত্রে গ্রিডে শুধু একটি 
উত্তর বসান। 

5. মিশ্র সংখয্া যেমন 3 
1

2
 -কে 3.5 বা 7/2 

হিসাবে গ্রিডে লিখতে হবে।  (যদি  

  গ্রিডে বসানো হয় তাহলে 

সেটিকে 
31

2
 হিসাবে ধরা হবে, 3 

1

2
 হিসাবে নয়।) 

6. দশমিক উত্তর: গ্রিডটিতে যতোটা লেখা 
যায় তার থেকে বেশি সংখ্যার দশমিকে 
উত্তর এলে আপনি সেটিকে পূর্ণসংখ্যায় বা 
ছোটো করে লিখতে পারেন, কিন্তু তা যেন 
পুরো গ্রিডটি ভরাট করে। 

 
 
 
 
 
 

 

2.9.2 বিভাগগুলির মধ্যে থাকা বিরতি 

বিরতি শেষ হওয়ার পরে আপনার প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনাদের জায়গায় বসুন। 
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3 আদর্শ SAT স্ক্রিপ্ট: গণিত পরীক্ষা-ক্যালকুলেটর এবং SAT প্রবন্ধ 
3.1 বিভাগ 4: গণিত পরীক্ষা-ক্যালকুলেটর 

বিভাগ 4-এর জন্য আদর্শ সময় হল 55 মিনিট। যদি আপনি কোনো অনুমোদিত পরীক্ষা কেন্দ্রে 

পরীক্ষা দেন, তাহলে আপনার পরীক্ষার সময় ও বিরতির সময় আলাদা হতে পারে। অনুগ্রহ করে আপনার 

প্রোক্টর যে ঘোষণাগুলি করছেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। পরীক্ষা পুস্তিকাটির নির্দেশগুলির একটি 

অনুবাদ অনূদিত মুখে বলা নির্দেশগুলির পরেই আসবে। 

সব শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হয়ে গেলে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এখন আমরা বিভাগ 4 গণিত বিভাগে চলে যাবো, যেখানে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যায়। একবার শুরু 

করে দিলে বিভাগ 4-এ কাজ করার জন্য আপনারা 55 মিনিট পাবেন। আমি শুরু ও শেষের সময়গুলি পোস্ট 

করবো, এবং কখন আমাদের অর্ধেক সময় পেরিয়েছে এবং বিভাগ শেষ হওয়ার আগে কখন আর 5 মিনিট 

বাকি আছে তাও বলে দেবো। 

আপনি এই বিভাগের জন্য ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারেন। যদি আপনি ক্যালকুলেটর নিয়ে আসেন, 

তাহলে এখন সেটি বের করে আপনার ডেস্কের মাঝখানে রাখুন। 

এমনকি আপনি এই বিভাগের জন্য ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারলেও, সব প্রশ্নগুলি ক্যালকুলেটর 

ছাড াই উত্তর করা যেতে পারে। যদি আপনি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করেন তাহলে এই নির্দেশগুলি অনুসরণ 

করুন: 

 আপনার ক্যালকুলেটরটি ডেস্কের উপরে রাখুন বা এটি হাতে ধরে থাকুন যাতে অন্য শিক্ষার্থীরা 
আপনার কাজ দেখতে না পায়। 

 আপনার ক্যালকুলেটর কাউকে দেখাবেন না বা বদলাবদলি করবেন না। 
 যদি আপনি বাড তি ক্যালকুলেটর বা ব্যাটারী আনেন তাহলে সেগুলিকে আপনার ডেস্কের নিচের 

মেঝেতে রাখুন। 
 যদি আপনার ক্যালকুলেটর খারাপ হয়ে যায় এবং আপনার অতিরিক্ত ব্যাটারী বা ক্যালকুলেটর 

থেকে থাকে, তাহলে হাত তুলুন। আপনার ক্যালকুলেটর বদলানোর কোনো বিকল্প থাকলে সেটি 
গ্রহণযোগ্য কিনা তা আমি দেখবো। যদি আপনার বাড তি কিছু না থাকে তাহলে পরীক্ষাটি দিতে 
থাকুন এবং আপনার সেরা প্রচেষ্টা করুন। 

আপনার পরীক্ষা পুস্তিকা খুলে আপনার উত্তরপত্র বের করুন এবং বিভাগ 4-এ যান। আমি না বলা পর্যন্ত 

উত্তর দেওয়া শুরু করবেন না। আপনার উত্তরপত্র ও পরীক্ষা পুস্তিকা ডেস্কে সমানভাবে রাখুন। অনুগ্রহ 

করে উত্তর পত্রের বিভাগ 4-এই আপনার উত্তরগুলি লিখুন এবং আপনাদের উত্তরগুলি যেন প্রতিটি 

প্রশ্নের সংশ্লিষ্ট সঠিক সথ্ানেই বসে তা খেয়াল রাখুন। কিছু প্রশ্নগুলি “Student-Produced 

Responses” (শিক্ষার্থীদের তৈরী করা উত্তর) আগের বিভাগে যেরকমভাবে করেছেন এই বিভাগেও সেগুলি 

সেভাবেই পূরণ করুন। উত্তরগুলি দেওয়ার নির্দেশ আপনার পরীক্ষা পুস্তিকায় দেওয়া আছে। আপনার 

উত্তর লেখার জন্য কখনোই 4টির থেকে বেশি ঘর লাগবে না, যদিও কিছু উত্তরে 4টি ঘরও লাগবে না। 

সময় শেষের ঘোষণা করার আগেই আপনাদের শেষ হয়ে গেলে আপনি এই বিভাগের উত্তরগুলি পরীক্ষা 

করতে পারেন কিন্তু অন্য কোনো বিভাগে যাবেন না। 

এবার পরীক্ষা পুস্তিকার বিভাগ 4 খুলে নির্দেশগুলি পড ুন এবং উত্তর দেওয়া শুর ুকরুন। এখন সময় শুরু হচ্ছে। 

25 মিনিট পরে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 বিভাগ 4 শেষ করার জন্য আপনাদের হাতে আর 30 মিনিট আছে। 

50 মিনিট পরে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 বিভাগ 4 শেষ করার জন্য আপনাদের হাতে আর 5 মিনিট আছে। 
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ঠিক 55 মিনিট পরে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 উত্তর করা বন্ধ করে পেনসিল নামিয়ে রাখুন। আপনাদের পরীক্ষা পুস্তিকা ও উত্তরপত্র বন্ধ করুন। 

অনুগ্রহ করে আপনাদের উত্তরপত্রটি আপনাদের পরীক্ষা পুস্তিকার পাশে রাখুন। 

এখন আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 আমি আপনাদের পরীক্ষার জিনিসপত্রগুলি সংগ্রহ করার আগে অনুগ্রহ করে আপনাদের উত্তরপত্র 

উল্টে রাখুন (বড  ব্লকের উত্তরপত্র ব্যবহার করলে পৃষ্ঠা 16-তে চলে যান) এবং দেখে নিন যে আপনারা 

ফিল্ড A-তে Form Code (ফর্ম কোড) পূরণ করেছেন কিনা। আপনাদের পরীক্ষার নম্বর দেওয়ার জন্য 

এই কোডটি জরুরী। 

আপনি ফিল্ড B ও C সম্পূর্ণ করেছেন কিনা দেখে নিন। যদি আপনাদের কোনো ফিল্ড সম্পূর্ণ করায় 

সাহায্য লাগে তাহলে হাত তুলুন। 

যেসব শিকষ্ার্থী প্রবনধ্ ছাড া SAT দিচছ্ে, তাদের পরীকষ্া এখানেই শেষ হল। পরীকষ্া শেষ হয়ে গেলে এগিয়ে যান 
এবং বাকি নির্দেশগলুি পড নু। 
 
যেসব শিকষ্ার্থী প্রবনধ্সহ SAT দিচছ্েন তারা এর পরেরও বিরতিতেও চালিয়ে যাবে। 
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3.1.1 বিভাগ 4 পরীক্ষা পুস্তিকার নির্দেশাবলী 

নিচে সেই নির্দেশিকাগুলির একটি অনুবাদ দেওয়া হল যা আপনাদের পরীক্ষা পুস্তিকার বিভাগ 4-এর 

শুরুতেই পাবেন। 

55 মিনিট, 38টি প্রশন্ (আদর্শ সময়) 

এই বিভাগের প্রশ্নগলুির উত্তর দিতে উত্তরপত্রের বিভাগ 4 খুলনু। 
নির্দেশিকা 
নির্দেশিকা 
প্রশ্ন 1-30-এর জন্য, প্রতিটি সমস্যার সমাধান করুন, প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে সেরা উত্তরটি বেছে 
নিন এবং আপনার উত্তরপত্রের সংশ্লিষ্ট গোলগুলি ভরাট করুন। প্রশ্ন 31-38-এর জনয্, সমসয্াটি সমাধান করে 
আপনার উত্তর উত্তরপত্রের গ্রিডে বসান, ঠিক যেরকমভাবে নিচে বলা হয়েছে। অনুগ্রহ করে কীভাবে গ্রিডে 
আপনার উত্তর বসাতে হবে তার জন্য প্রশ্ন 31-র আগে দেওয়া নির্দেশগুলি দেখুন। আপনি রাফ কাজ করার জন্য 
আপনার পরীক্ষা পুস্তিকার যে কোনো ফাুঁকা জায়গা ব্যবহার করতে পারেন। 
দ্রষট্ব্য 
দ্রষট্ব্য 
1. ক্যালকুলেটরের ব্যবহার অনমুোদিত। 
2. সব চলরাশি এবং গাণিতিক রাশিমালাগুলি প্রকৃত সংখ্যা যদি না অন্য কিছু ইঙ্গিত করা থাকে। 
3. পরীক্ষায় দেওয়া ছবিগুলি স্কেল মেপে আুঁকা হয়েছে যদি না অন্যকিছু ইঙ্গিত করা থাকে। 
4. অন্য কিছু ইঙ্গিত করা না থাকলে সব ছবিগুলি সমতলে রয়েছে। 
5. অন্য কিছু ইঙ্গিত না করা হলে কোনো প্রদত্ত ফাংশানের ডোমেন f হল সব প্রকৃত সংখ্যার সেট x যার 

জন্য f(x)একটি প্রকৃত সংখ্যা। 
 
তথ্যসতূ্র 

 

 

কোনো বৃত্তের চাপের ডিগ্রীর সংখ্যা হল 360। 
কোনো বৃত্তে চাপের রেডিয়ানের সংখ্যা হল 2π। 
কোনো ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি হল 180। 
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নির্দেশিকা 
 

প্রশ্ন 31-38-র জনয্, সমসয্াটি সমাধান করে 
আপনার উত্তর উত্তরপত্রের গ্রিডে বসান, ঠিক 
যেরকমভাবে নিচে বলা হয়েছে 

1. প্রয়োজনীয় না হলেও, আপনি যাতে 
নির্ভুলভাবে আপনার গোলগুলি ভরাট করতে 
পারেন সেজন্য স্তম্ভগুলির উপরের 
বাক্সগুলিতে আপনার উত্তর লিখে নেওয়া 
ভালো। কিন্তু শুধু গোলগুলি সঠিকভাবে 
ভরাট হলে তবেই আপনি নম্বর পাবেন। 
 

2. কোনো স্তম্ভে একটির থেকে বেশি গোল 
চিহ্ণিত করবেন না। 
 

3. কোনো প্রশ্নেরই ঋণাত্মক উত্তর আসবে 
না। 

 
4. কিছু সমস্যার একাধিক সঠিক উত্তর থাকতে 

পারে।  এইরকম ক্ষেত্রে গ্রিডে শুধু একটি 
উত্তর বসান। 

5. মিশ্র সংখয্া যেমন 3 
1

2
 -কে 3.5 বা 7/2 

হিসাবে গ্রিডে লিখতে হবে।  (যদি  

  গ্রিডে বসানো হয় তাহলে 

সেটিকে 
31

2
 হিসাবে ধরা হবে, 3 

1

2
 হিসাবে নয়।) 

6. দশমিক উত্তর: গ্রিডটিতে যতোটা লেখা 
যায় তার থেকে বেশি সংখ্যার দশমিকে 
উত্তর এলে আপনি সেটিকে পূর্ণসংখ্যায় বা 
ছোটো করে লিখতে পারেন, কিন্তু তা যেন 
পুরো গ্রিডটি ভরাট করে। 

 
 
 
 
 
 

 

3.1.2 বিভাগগুলির মধ্যে থাকা বিরতি 

পরীক্ষা পুস্তিকা সংগ্রহ ও গণনা করার পরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনাদের ক্যালকুলেটর ডেস্কের নিচে রাখুন। এখন আমরা 2 মিনিটের একটি ছোট বিরতি নেবো। 

আপনারা ঘর ছেড ে যেতে পারবেন না বা পরীক্ষার প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন না। 

বিরতি শেষ হওয়ার পরে আপনার প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনাদের জায়গায় বসুন। 
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3.2 প্রবন্ধ 

SAT প্রবন্ধের জন্য আদর্শ সময় হল 50 মিনিট। যদি আপনি কোনো অনুমোদিত পরীক্ষা কেন্দ্রে 

পরীক্ষা দেন, তাহলে আপনার পরীক্ষার সময় ও বিরতির সময় আলাদা হতে পারে। অনুগ্রহ করে আপনার 

প্রোক্টর যে ঘোষণাগুলি করছেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। প্রবন্ধ পুস্তিকার নির্দেশগুলি্র অনুবাদ 

অনূদিত মৌখিক নির্দেশের পরেই আসবে। 

সব শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রোক্টর বলবেন: 

 এবার আমি আপনাদের প্রত্যেককে একটি করে প্রবন্ধ পুস্তিকা দেবো। আমি না বলা পর্যন্ত 

আপনাদের প্রবন্ধ পুস্তিকাটি খুলবেন না। 

তারপরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনি যখন আপনার প্রবন্ধ পুস্তিকাটি পাবেন তখন সেটি উল্টে তাতে আপনার পদবি, নাম ও মধ্যনাম 

থাকলে সেটির আদ্যক্ষর লিখুন। তারপরে এই স্কুলের কোড ও নাম, এবং ঘরের পরীক্ষা কামরার 

কোডটি লিখুন যেটি আমি ইতিমধ্যেই আপনাদের জন্য লিখে দিয়েছি। 

তারপরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এরপরে আপনাদের উত্তরপত্রের পৃষ্ঠা 6 খুলুন। যদি আপনারা বড  ব্লকের উত্তরপত্র ব্যবহার করেন 

তাহলে পৃষ্ঠা 30-এ যান। আপনাদের প্রবন্ধ পুস্তিকার পিছনে প্রবন্ধের কোডটি খুুঁজে বের করুন। 

আপনাদের প্রবন্ধ পুস্তিকার পিছনে ঠিক যেভাবে আছে সেইভাবেই এটিকে আপনাদের উত্তরপত্রে বসান 

ও সংশ্লিষ্ট গোলটি ভরাট করুন। এই ফিল্ডটি অবশ্যই সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে, নাহলে আপনাদের 

প্রবন্ধে নম্বর নাও দেওয়া হতে পারে। 

আপনাদের উত্তরপত্রটি এই পৃষ্ঠায় খুলে রাখুন, এবং আপনাদের প্রবন্ধের ব্যবহার সম্পর্কে বয়ানটি 

পড তে সময় নিন, তারপরে স্থির করুন যে গোলগুলি (বা বাক্সগুলি) ভরাট করবেন কিনা। পড া হয়ে গেলে দেখুন। 

নিচে আপনাদের উত্তরপত্রে দেওয়া বয়ানটির একটি অনুবাদ রয়েছে: 

 আমি বুঝেছি যে আমার প্রবন্ধটি College Board-এর উপকরণে প্রকাশ করা হতে পারে (আমার নাম 

ছাড া)। যদি আমি এই গোলটি ভরাট করি, তাহলে আমি স্কোর দেওয়া ও আমার লেখার দক্ষতা মূল্যায়ন 

ছাড াও অন্যান্য উদ্দেশ্যের জন্য আমার প্রবন্ধটি পুনর্প্রকাশিত করার অনুমতি প্রত্যাহার করে 

নিচ্ছি। এই গোলটিকে চিহ্ণিত করলে তা আমার স্কোর প্রভাবিত করবে না, এবং আমার প্রবন্ধটি 

তারপরেও আমি যে কলেজে আমার SAT স্কোর পাঠাবো তাদের কাছে উপলভ্য হবে। 

যখন সব শিক্ষার্থীরা প্রবন্ধ পুস্তিকাটি পেয়ে যাবে তখন আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনাদের প্রবন্ধের স্কোর যাতে নির্ভুলভাবে করা হয় তা নিশ্চিত করতে এখন আমি আপনাদেরকে 

কয়েকটি নির্দেশ দেবো। 

 আপনাদের প্রবন্ধগুলির বিষয়ে টীকা লিখতে ও লেখাটি পরিকল্পনা করতে লাইন না টানা পরিকল্পনা 
পৃষ্ঠাটি ব্যবহার করুন। আপনি পরিকল্পনা পৃষ্ঠাটিতে যাই লিখুন না কেন তাতে নম্বর দেওয়া হবে না। 

 যখন আপনি প্রস্তুত হয়ে যাবেন, তখন প্রথম লাইন টানা পৃষ্ঠা থেকে আপনার প্রবন্ধ লেখা শুর ু
করুন, যাতে লেখা আছে “Begin Your Essay Here” (“এখান থেকে আপনাদের প্রবন্ধ শুরু করুন”)। 
এই লাইন টানা পৃষ্ঠায় ও চিহ্ণিত মার্জিনের মধ্যে আপনাদের প্রবন্ধ লেখা শুর ুকরুন। 

 একটি 2 নম্বর পেনসিল ব্যবহার করুন যদি আপনি পেন্সিল ব্যবহার না করেন বা পৃষ্ঠা খালি রাখেন, 
তাহলে আপনার প্রবন্ধের স্কোর শূন্য আসবে। 

 আপনার প্রবন্ধটি যেন প্রদত্ত পৃষ্ঠার মধ্যে আুঁটে। শেষ লাইন টানা পৃষ্ঠার “স্টপ” শব্দটির পরে 
আর কিছু লিখবেন না, কারণ তারপরে আর কিছু লিখলেও তাতে স্কোর দেওয়া হবে না। 
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প্রবন্ধটি শুরু করার জন্য আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এখন আমরা প্রবন্ধতে চলে যাবো। একবার শুর ুকরে দিলে আমরা প্রবন্ধ বিভাগটিতে কাজ করার জন্য 

50 মিনিট সময় পাবো। আমি শুর ুও শেষের সময়গুলি পোস্ট করবো, এবং কখন আমাদের অর্ধেক সময় 

পেরিয়েছে এবং কখন আর 5 মিনিট বাকি আছে তাও বলে দেবো। আপনাদের উত্তরপত্র ও প্রবন্ধ 

পুস্তিকা ডেস্কের মাঝখানে রাখুন। 

অনুগ্রহ করে আপনাদের প্রবন্ধে স্বাক্ষর করবেন না বা তাতে আপনাদের নাম যোগ করবেন না (যেমন 

লেখিকা “জেন ড্যো”)। এটি করলে প্রবন্ধের স্কোর আসায় বিলম্ব হতে পারে। 

এবার নির্দেশগুলি পড ে নিয়ে প্রবন্ধের প্রশ্নগুলিতে যান ও উত্তর করতে শুরু করুন। এখন সময় শুরু হচ্ছে। 

25 মিনিট কেটে যাওয়ার পরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 প্রবন্ধ বিভাগে কাজ করার জন্য আপনাদের হাতে আর 25 মিনিট সময় রয়েছে। 

45 মিনিট কেটে যাওয়ার পরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 প্রবন্ধ বিভাগে কাজ করার জন্য আপনাদের হাতে আর 5 মিনিট সময় রয়েছে। 

ঠিক 50 মিনিট পরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 উত্তর করা বন্ধ করে পেনসিল নামিয়ে রাখুন। আপনাদের উত্তরপত্র ও প্রবন্ধ পুস্তিকা বন্ধ রাখুন। 

আপনাদের উত্তরপত্রটি উপরের দিকে মুখ করে আপনাদের প্রবন্ধ পুস্তিকার পাশে রাখুন। 

সব শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রোক্টর বলবেন: 

 অনুগ্রহ করে আমি যখন আপনাদের প্রবন্ধ পুস্তিকাগুলি সংগ্রহ করবো তখন শান্ত হয়ে বসুন। 

3.2.1 প্রবন্ধ পুসত্িকার নিরদ্েশ 

আপনাদের প্রবন্ধ পুস্তিকার প্রচ্ছদে যে নির্দেশগুলি রয়েছে তারই একটি অনুবাদ নিচে দেওয়া হল। 
 

নিরদ্েশিকা 

আপনি কত তাড াতাড ি কোনো অনুচ্ছেদ পড তে ও বুঝতে পারেন এবং অনুচ্ছেদটি 

বিশ্লেষণ করে একটি প্রবন্ধ লিখতে পারে সেটি দেখানোর সযুোগ দেয় এই 

প্রবন্ধটি। আপনার প্রবন্ধে, আপনি দেখাবেন যে আপনি অনুচ্ছেদটি মন দিয়ে 

পড েছেন, একটি স্পষ্ট ও যুকত্িসঙ্গত বিশ্লেষণ করবেন ও যথার্থভাবে ভাষা 

ব্যবহার করবেন। 

আপনার প্রবনধ্টি অবশ্যই উত্তরপতর্ের লাইন টানা পৃষ্ঠাটিতে লিখতে হবে; এর 

মধ্যে উতত্রপত্রের পরিকল্পনা পৃষ্ঠাটি পড ে না, লেখার জন্য আপনি আর কোনো 

কাগজ পাবেন না। যদি আপনি প্রতি লাইনে লেখেন তাহলে আপনার কাছে লেখার জন্য 

পর্যাপ্ত জায়গা থাকবে, বড  মার্জিন টেনে লিখবেন না এবং আপনার হাতের লেখা 

যুক্তিগ্রাহ্য মাপে রাখুন। মনে রাখবেন আপনি যা লিখছেন তা এমন কেউ পড বেন যাুঁরা 

আপনার হাতের লেখার সাথে পরিচিত নয়। লিখুন বা ছাপুন যাতে 

      অনুসম্ারকসমহূ 

 এই পুস্তিকায় আপনার 

প্রবন্ধটি লিখবেন না। 

আপনাদের উতত্রপত্রের 

লাইন টানা পৃষ্ঠায় যা 

লিখবেন শধুু সেটিরই 

মূল্যায়ন করা হবে। 

 প্রসঙ্গ বহির্ভূত 

কোনো প্রবন্ধ বিচার্য 

হবে না। 

অনচুছ্েদটি পড ার জন্য এবং এই পসুত্িকার মধয্ে থাকা আদেশ মেনে একটি পর্বনধ্ 

লেখার জন্য আপনাদের হাতে 50 মিনিট সময় থাকবে। 

 

পরীক্ষা পুস্তিকাটিকে ঘর থেকে নিয়ে যাওয়া চলবে না। পরীক্ষা পুস্তিকাটির 

অননুমোদিত উত্পাদন বা এটির কোনো অংশ অনুমতি বিনা বয্বহার করা নিষিদধ্। 
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3.3 পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে 

সব শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রোক্টর বলবেন: 

 অভিনন্দন, আপনাদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। 

এবার এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি শুনুন। যদি আপনারা চলে যাওয়ার আগে আপনাদের স্কোর বাতিল করতে 

চান, তাহলে আমার কাছ থেকে পরীক্ষার স্কোর বাতিলের অনুরোধ করার ফর্ম চেয়ে নিন, যেটি 

আপনাদেরকে এই ঘর ছেড ে যাওয়ার আগেই সম্পূর্ণ করতে হবে। আপনার স্কোর পরে বাতিল করতে, 

আপনি অবশ্যই লিখিতভাবে College Board-কে জানাবেন। ইমেল করে বা ফোন কলের মাধ্যমে আপনি 

আপনার স্কোর বাতিল করতে পারবেন না। আপনাদের স্বাক্ষরিত বাতিলকরণ অনুরোধটি রাতের মধ্যে 

ডাকযোগে বা ফ্যাক্সে পাঠান, তা যেন কোনো মতেই আজ থেকে চতুর্থ সপ্তাহদিবসের রাত 11:59 

ইস্টার্ন সময়ের পরে না হয়। আপনি অনলাইনে sat.org-এও ফর্মটি খুুঁজে পেতে পারেন। 

সব শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রোক্টর বলবেন: 

 যদি আপনার উত্তরপূর্ণ পূর্ণ করার জন্য এখনও পরীক্ষা সংক্রান্ত নয় এমন তথ্য লাগে, যার মধ্যে ফিল্ড 

15-এ কোনো পরিবর্তন আনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেখানে আপনি কোন কলেজ বা স্কলারশিপ প্রোগ্রাম 

আপনার স্কোর পাবে তা বেছে নিতে পারেন, তাহলে উত্তরপত্রের পৃষ্ঠা 2 (বা বড  ব্লকের উত্তরপত্রের 

পৃষ্ঠা 5 খুলুন)। শান্ত হয়ে বসুন এবং আমি অন্য শিক্ষার্থীদের না ছাড া অবধি উত্তরপত্রে কিছু লিখবেন না। 

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি আপনাকে আপনার উত্তরপত্র সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করবো। 

3.4 উত্তরপত্র সম্পরূ্ণ করা 

যদি আপনারা আপনাদের উত্তরপত্রের ব্যক্তিগত তথ্য সম্পূর্ণ করে থাকেন, তাহলে আপনাদের উত্তরপত্র 

বন্ধ রাখুন।  আপনাদের প্রোক্টর উত্তরপত্র সংগ্রহের পর্যায়ে চলে যাবেন এবং আপনাদের উত্তরপত্র 

সংগ্রহ করবেন। অন্যথায় যতক্ষণ না অন্য শিক্ষার্থীদের ছাড া হচ্ছে ততক্ষণ শান্ত হয়ে বসুন। 

সব শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রোক্টর বলবেন: 

 আমি আপনাদেরকে নির্দেশগুলি পড ে শোনানোর সাথে সাথে Student Answer Sheet Instructions 

(শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের নির্দেশিকাগুলি) অনুসরণ করতে থাকুন। 

ফিল্ড 10-14-র জন্য আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 পৃষ্ঠা 2-এ (বা বড  ব্লকের উত্তরপত্রের পৃষ্ঠা 4-এ) যান, এবং আপনাদের উত্তরপত্রের ফিল্ড 10 

থেকে 13-তে আপনাদের ঠিকানার অংশটি পূরণ করুন। ফিল্ড 14 বাদ রাখুন। আপনার কোনো প্রশ্ন 

থাকলে হাত তুলুন। করা হয়ে গেলে দেখুন। 

ফিল্ড 15-র জন্য আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনাদের উত্তরপত্রের পৃষ্ঠা 2 থেকে (বড  ব্লকের উত্তরপত্র হলে পৃষ্ঠা 5) ফিল্ড 15 খুুঁজে নিন। 

যখন আপনি SAT স্কুল ডে-র অঙ্গ হিসাবে SAT দেন, তখন আপনি বিনামূল্যে 4টি কলেজ বা স্কলারশিপ 

প্রোগ্রামের কাছে আপনার স্কোর পাঠাতে পারেন। এই বিভাগটি সম্পূর্ণ করা ঐচ্ছিক। কলেজ ও 

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সর্বদাই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে স্কোর পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, এমনকি 

আপনি আবেদন করতে প্রস্তুত না হলেও। 

আপনার Student Answer Sheet Instructions (শিক্ষার্থী উত্তরপত্রের নির্দেশিকা পুস্তিকাটি) থেকে 

স্কোর রিপোর্টিং কার্ডটি বের করুন। আপনি যে 4 সংখ্যার স্কুলে বা স্কলারশিপ প্রোগ্রামের কাছে 

আপনার স্কোর পাঠাতে চান এই তালিকাটি থেকে সেগুলির অঙ্কের সংখ্যাটি ব্যবহার করুন। U.S. কলেজ ও 

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্টেটের অক্ষরের ক্রমানুসারে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। U.S. অঞ্চলভুক্ত 

প্রতিষ্ঠানগুলি তার পরে আসে, এবং তারও পরে আসে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি। এই পুস্তিকার শেষ 

তালিকাটিকে অক্ষরের ক্রমানুসারে স্টেট বা দেশের দ্বারা তালিকাভুক্ত স্কলারশিপ প্রোগ্রামগুলি দেখায়। 

http://sat.org/
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আপনি যে যে জায়গায় স্কোর পাঠাতে চান তার প্রতিটি জায়গার জন্য, বাক্সগুলিকে 4টি সংখ্যা লিখুন ও 

সংশ্লিষ্ট গোলগুলি ভরাট করুন। (বড -ব্লকের উত্তরপত্র ব্যবহার করলে যতটা স্পষ্টভাবে পারেন 

সংখ্যাগুলি লিখুন)। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে জানান। 

করা হয়ে গেলে দেখুন। 

এখন আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 যদি আপনাদের উত্তরপত্রে দেওয়ার মত আর কোনো তথ্য না থাকেন, তাহলে Student Answer Sheet 

Instructions (শিক্ষার্থী উত্তরপত্রের নির্দেশিকা পুস্তিকাটি) ও আপনাদের উত্তরপত্র বন্ধ করে 

দিন, এবং উত্তরপত্রটি সোজা করে ডেস্কে রাখুন। আমি অন্যানয্ শিক্ষার্থীদেরকে বাকি উত্তরপত্র 

সম্পূর্ণ করা শুরু করতে সাহায্য করবো, এবং তার মধ্যে যাদের হয়ে যাবে তাদেরকে ছেড েও দেবো। 

ফিল্ড 16-র জন্য আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 পৃষ্ঠা 3-এ (অথবা বড  ব্লকের উত্তরপত্র ব্যবহার করলে পৃষ্ঠা 5-এ) যান। ফিল্ড 16 পূরণ করতে 

আপনার পুস্তিকায় থাকা নির্দেশ অনুসরণ করুন এবং আপনি নির্বাচন করতে চান কিনা তা নির্দেশ করুন। 

আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে হাত তুলুন। 

ফিল্ড 17-র জন্য আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনারা যদি স্কোর অনলাইনে উপলভ্য হওয়ার পর থেকে স্কোর বা অন্যানয্ বিষয়ে ইমেল মারফত্ 

College Board-এর কাছ থেকে তথ্য পেতে চান, তাহলে আপনাদের ইমেল ঠিকানা লিখে ফিল্ড 17-তে 

সংশ্লিষ্ট গোলগুলি ভরাট করুন। যদি আপনারা বড  ব্লকের উত্তরপত্র ব্যবহার করেন তাহলে এটি 

পৃষ্ঠা 6-এ থাকবে। ফিল্ডের এদম উপরে লিখে দিন যে এটি আপনাদের নিজস্ব না বাবা-মা বা অভিভাবকের 

ইমেল ঠিকানা। যদি আপনারা নিজেদের ইমেল ঠিকানা দেন এবং ফিল্ড 16-তে স্টুডেন্ট সার্চ সার্ভিস 

বেছে নিয়ে থাকেন তাহলে আপনারা ইমেল ঠিকানায় কলেজের কাছ থেকেও তথ্য পেতে পারেন। 

ফিল্ড 18-র সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 ফিল্ড 18-এ আপনাদের U.S. মোবাইল নম্বর চাওয়া হবে। শুধু U.S. মোবাইল নম্বরগুলিই স্বীকার করা 

হবে। এই ফিল্ডটি ঐচ্ছিক। যদি আপনারা উত্তরপত্রে মুদ্রিত শর্তাবলীতে সম্মত হয়ে থাকেন তাহলে 

আপনাদের ফোন নম্বর বসান। অনুগ্রহ করে করা হয়ে গেলে দেখুন। 

যখন প্রত্যেকেই প্রস্তুত হয়ে যাবে তখন আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এখন আমরা পরীক্ষা বিষয়ক নয় এমন বাকি প্রশ্নগুলি সম্পূর্ণ করবো, যাতে আপনার, আপনার 

শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট, অভিজ্ঞতা, কার্যকলাপ ও আগ্রহ সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে চাওয়া হবে। 

আপনারা আপনাদের Student Answer Sheet Instructions (শিক্ষার্থী উত্তরপত্রের নির্দেশিকা 

পুস্তিকাটি) কায় এই ঐচ্ছিক তথ্যপ্রদানের সুবিধাগুলির বিষয়ে পড তে পারেন। আপনার পক্ষে জেনে রাখা 

গুরুত্বপূর্ণ যে College Board এই তথ্য ব্যবহার করতে ও গবেষণার মত অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য 

এগুলি অন্যদেরকে দিতে পারবে। 

এই ফিল্ডগুলি ঐচ্ছিক। যদি আপনার বাবা-মা অথবা অভিভাবক আপনাকে বলে থাকেন যে আপনার আর 
কোনো ঐচ্ছিক বা স্বেচ্ছামূলক তথ্য পূরণ করার দরকার নেই, তাহলে আমরা যখন এই কাজটি করবো 
তখন শান্ত হয়ে বসুন। আপনার বাবা-মা অথবা অভিভাবক আপনাকে দিতে বারণ করেছেন এমন কোনো 
তথ্য চাওয়া ফিল্ড পূরণ করবেন না। 

এই ফিল্ডগুলি কীভাবে সম্পূর্ণ করতে হবে তার নির্দেশ আপনাদের Student Answer Sheet 

Instructions (শিক্ষার্থী উত্তরপত্রের নির্দেশিকা পুস্তিকাটি) কায় পৃষ্ঠা 2 থেকে দেওয়া আছে। 19 

থেকে 22 সম্পূর্ণ করতে নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। তারপরে ফিল্ড 23 থেকে 39 অবধি সম্পূর্ণ করতে 

আপনাদের উত্তরপত্রের পিছনের পৃষ্ঠার ভিতরে (বা বড  ব্লকের উত্তরপত্রের পৃষ্ঠা 8-এ) দেখুন। 

আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে হাত তুলুন। 
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আপনার শেষ হয়ে গেলে আপনার Student Answer Sheet Instructions (শিক্ষার্থী উত্তরপত্রের 

নির্দেশিকা পুস্তিকাটি) বন্ধ করে সেটিকে ডেস্কের উপরে আপনাদের উত্তরপত্রের পাশে রাখুন। আপনার 

ডেস্কে আপনাদের উত্তরপত্রটি উপরের দিকে মুখ করে রাখুন। অনুগ্রহ করে অন্যরা শেষ না করা 

পর্যন্ত শান্ত হয়ে অপেক্ষা করুন। 

3.5 উত্তরপত্র সংগ্রহ 

যে সব শিক্ষার্থীরা হয়ে গেছে ও প্রস্থান করতে চান, তাদেরকে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 মনে রাখবেন যে আপনারা কোনো পরিস্থিতিতেই পরীক্ষার প্রশ্নগুলি পরীক্ষার ঘর থেকে নিয়ে যাবেন 

না, সেগুলি কাউকে দেবেন না বা কারোর সাথে সেগুলি নিয়ে কোনোভাবে আলোচনা করবেন, যার মধ্যে 

ইমেল, টেক্সট মেসেজ বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে কথা চালাচালি করা অন্তর্ভুক্ত। 

যেসব শিক্ষার্থীরা SAT প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করেছে, তাদেরকে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 স্কোর প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা আজকের প্রবন্ধের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা বা ভাগ করতে 

পারবেন না। 

আপনাদের প্রোক্টর এর পরিণাম শিক্ষার্থীদেরকে মনে করিয়ে দেবেন: 

 যেরকম আমি পরীক্ষা শুরুর সময়েই বলেছি, যদি কোনো ব্যক্তি পরীক্ষার সুরক্ষা সংক্রান্ত এই 

নীতিগুলির মধ্যে কোনোটি লঙ্ঘন করে, তাহলে তাদের স্কোর বাতিল করা হবে এবং তাদেরকে 

ভবিষ্যতে অন্য কোনো College Board-এর পরীক্ষায় বসতে নাও দেওয়া হতে পারে। 

আপনার প্রোকট্র শুধমুাত্র একটি বিকলপ্, সক্্রিপ্ট A বা B পড বেন, যেটি তারপরে আসবে। 

(A)যদি শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজস্ব জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হয়, তাহলে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এই পরীক্ষা এখন শেষ হয়েছে। চলে যাওয়ার আগে অনুগ্রহ করে এখানে এসে নিজেদের জিনিস নিয়ে যান যা 

আমি আপনাদের কাছ থেকে আগে সংগ্রহ করেছিলাম। একবার নিজেদের সব জিনিস পেয়ে গেলে, আপনারা 

চুপচাপ ঘর ছেড ে বেরোতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, এই ঘরে অন্য শিক্ষার্থীরা এখনও 

পরীক্ষা দিচ্ছে। আপনাকে আবারও অভিনন্দন এবং আপনার অংশগ্রহণ ও পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ। 

(B) যদি শিক্ষার্থীরা তাদের সব জিনিসপত্র পেয়ে যায়, তাহলে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 পরীক্ষা এখন শেষ হয়েছে। আপনাদের জিনিসপত্র নিয়ে শান্তভাবে ঘর ছেড ে চলে যান। অনুগ্রহ করে মনে 

রাখবেন, এই ঘরে অন্য শিক্ষার্থীরা এখনও পরীক্ষা দিচ্ছে। আপনাকে আবারও অভিনন্দন এবং আপনার 

অংশগ্রহণ ও পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ। 
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4 কম্বাইন্ড রুম SAT আদর্শ স্ক্রিপ্ট: গণিত পরীকষ্া-ক্যালকুলেটর এবং SAT 
প্রবন্ধ 

4.1 বিভাগ 4: গণিত পরীক্ষা-ক্যালকলুেটর 

বিভাগ 4-এর জন্য আদর্শ সময় হল 55 মিনিট। যদি আপনি কোনো অনুমোদিত পরীক্ষা কেন্দ্রে 

পরীক্ষা দেন, তাহলে আপনার পরীক্ষার সময় ও বিরতির সময় আলাদা হতে পারে। অনুগ্রহ করে আপনার 

প্রোক্টর যে ঘোষণাগুলি করছেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। পরীক্ষা পুস্তিকাটির নির্দেশগুলির একটি 

অনুবাদ অনূদিত মুখে বলা নির্দেশগুলির পরেই আসবে। 

যখন প্রত্যেকেই প্রস্তুত হয়ে যাবে তখন আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এখন আমরা বিভাগ 4 গণিত বিভাগে চলে যাবো, যেখানে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যায়। একবার শুরু 

করে দিলে বিভাগ 4-এ কাজ করার জন্য আপনারা 55 মিনিট পাবেন। আমি শুরু ও শেষের সময়গুলি পোস্ট 

করবো, এবং কখন আমাদের অর্ধেক সময় পেরিয়েছে এবং বিভাগ শেষ হওয়ার আগে কখন আর 5 মিনিট 

বাকি আছে তাও বলে দেবো। 

এমনকি আপনি এই বিভাগের জন্য ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারলেও, সব প্রশ্নগুলি ক্যালকুলেটর 

ছাড াই উত্তর করা যেতে পারে। 

ক্যালকুলেটর ব্যবহারের সময় নিম্নলিখিত নির্দেশ মেনে চলুন: 

 এটিকে আপনার ডেস্কের উপরে রাখুন বা এটি হাতে ধরে থাকুন যাতে অন্য শিক্ষার্থীরা আপনার কাজ 
দেখতে না পায়। 

 আপনার ক্যালকুলেটর কাউকে দেখাবেন না বা বদলাবদলি করবেন না। 
 যদি আপনি বাড তি ক্যালকুলেটর বা ব্যাটারী আনেন তাহলে সেগলুিকে আপনার ডেস্কের নিচের 

মেঝেতে রাখুন। 
 যদি আপনার ক্যালকুলেটর খারাপ হয়ে যায় এবং আপনার অতিরিক্ত ব্যাটারী বা ক্যালকুলেটর থেকে 

থাকে, তাহলে হাত তুলুন। আপনার ক্যালকুলেটর বদলানোর কোনো বিকল্প থাকলে সেটি গ্রহণযোগ্য 
কিনা তা আমি দেখবো। যদি আপনাদের কাছে কোনো ব্যাকআপ না থাকে তাহলে পরীক্ষা চালিয়ে যান। 

আপনার পরীক্ষা পুস্তিকা খুলে আপনার উত্তরপত্র বের করুন এবং বিভাগ 4-এ যান। আমি না বলা পর্যন্ত 

উত্তর দেওয়া শুরু করবেন না। আপনার উত্তরপত্র ও পরীক্ষা পুস্তিকা ডেস্কে সমানভাবে রাখুন। অনুগ্রহ 

করে উত্তর পত্রের বিভাগ 4-এই আপনার উত্তরগুলি লিখুন এবং আপনাদের উত্তরগুলি যেন প্রতিটি 

প্রশ্নের সংশ্লিষ্ট সঠিক সথ্ানেই বসে তা খেয়াল রাখুন। কিছু প্রশ্নগুলি “Student-Produced 

Responses” (শিক্ষার্থীদের তৈরী করা উত্তর) আগের বিভাগে যেরকমভাবে করেছেন এই বিভাগেও সেগুলি 

সেভাবেই পূরণ করুন। উত্তরগুলি দেওয়ার নির্দেশ আপনার পরীক্ষা পুস্তিকায় দেওয়া আছে। আপনার 

উত্তর লেখার জন্য কখনোই 4টির থেকে বেশি ঘর লাগবে না, যদিও কিছু উত্তরে 4টি ঘরও লাগবে না। 

সময় শেষের ঘোষণা করার আগেই আপনাদের শেষ হয়ে গেলে আপনি এই বিভাগের উত্তরগুলি পরীক্ষা 

করতে পারেন কিন্তু অন্য কোনো বিভাগে যাবেন না। 

এবার পরীক্ষা পুস্তিকার বিভাগ 4 খুলে নির্দেশগুলি পড ুন এবং উত্তর দেওয়া শুরু করুন। এখন সময় শুরু 

হচ্ছে। 

25 মিনিট পরে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 বিভাগ 4 শেষ করার জন্য আপনাদের হাতে আর 30 মিনিট আছে। 

50 মিনিট পরে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 বিভাগ 4 শেষ করার জন্য আপনাদের হাতে আর 5 মিনিট আছে। 
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ঠিক 55 মিনিট পরে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 উত্তর করা বন্ধ করে পেনসিল নামিয়ে রাখুন। আপনাদের পরীক্ষা পুস্তিকা ও উত্তরপত্র বন্ধ করুন। 

অনুগ্রহ করে আপনাদের উত্তরপত্রটি আপনাদের পরীক্ষা পুস্তিকার পাশে রাখুন। 

এখন আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 আমি আপনাদের পরীক্ষার জিনিসপত্রগুলি সংগ্রহ করার আগে অনুগ্রহ করে আপনাদের উত্তরপত্র 

উল্টে রাখুন (বড  ব্লকের উত্তরপত্র ব্যবহার করলে পৃষ্ঠা 16-তে চলে যান) এবং দেখে নিন যে আপনারা 

ফিল্ড A-তে Form Code (ফর্ম কোড) পূরণ করেছেন কিনা। আপনাদের পরীক্ষার নম্বর দেওয়ার জন্য 

এই কোডটি জরুরী। 

আপনি ফিল্ড B ও D সম্পূর্ণ করেছেন কিনা দেখে নিন। যদি আপনাদের কোনো ফিল্ড সম্পূর্ণ করায় 

সাহায্য লাগে তাহলে হাত তুলুন। 

পরীক্ষা পুস্তিকা সংগ্রহ ও গণনা করার পরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 যদি আপনি প্রবন্ধ পরীক্ষাটি দেন, তাহলে আপনাদের ক্যালকুলেটর ডেস্কের নিচে ঢুকিয়ে রাখুন ও 

উত্তরপত্রটিকে উল্টে ডেস্কের উপরে রাখুন। আমি নির্দেশ দেওয়ার সময় এবং পরীক্ষা দেওয়া শেষ 

হয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উপকরণ সংগ্রহের সময় আপনারা ছোট একটি বিরতি নিতে 

পারেন। অনুগ্রহ করে অনুমতি না নিয়ে কথা বলবেন না বা ঘর ছেড ে বেরোবেন না। 

প্রবন্ধ ছাড া SAT দেওয়া শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনাদের মধ্যে যারা প্রবন্ধ পরীক্ষাটি দেবেন না, তাদেরকে অভিনন্দন, তাদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। 

আপনাদের উত্তরপত্রের মুখ উপর দিকে করে ডেস্কের উপরে রাখুন যাতে আমি সেটি সংগ্রহের সময় 

সেটি দেখে নিতে পারি। 

সব শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রোক্টর বলবেন: 

 এবার এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি শুনুন। যদি আপনারা চলে যাওয়ার আগে আপনাদের স্কোর বাতিল করতে 

চান, তাহলে আমার কাছ থেকে পরীক্ষার স্কোর বাতিলের অনুরোধ করার ফর্ম চেয়ে নিন, যেটি 

আপনাদেরকে এই ঘর ছেড ে যাওয়ার আগেই সম্পূর্ণ করতে হবে। আপনার স্কোর পরে বাতিল করতে, 

আপনি অবশ্যই লিখিতভাবে College Board-কে জানাবেন। আপনি ইমেল বা ফোন কল করে আপনাদের 

স্কোর বাতিল করতে পারবেন না। আপনাদের বাতিলকরণ অনুরোধটি রাতের মধ্যে ডাকযোগে বা 

ফ্যাক্সে পাঠান, তা যেন কোনো মতেই আজ থেকে চতুর্থ সপ্তাহ দিবসের রাত 11:59 ইস্টার্ন সময়ের 

পরে না হয়। আপনি অনলাইনে sat.org-এও ফর্মটি খুুঁজে পেতে পারেন। 

সব শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রোক্টর বলবেন: 

 যদি আপনি মনে করেন যে আপনার উত্তরপত্রের ফিল্ড 15-তে পরিবর্তন করবেন, যেখানে আপনি যে 

কলেজ ও স্কলারশিপ প্রোগ্রামগুলির কাছে আপনার স্কোর পাঠাতে চান সেগুলিকে বেছে নেওয়া যায়, 

তাহলে আপনার হাত তুলুন। 
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4.1.1 বিভাগ 4 পরীক্ষা পুস্তিকার নির্দেশাবলী 

নিচে সেই নির্দেশিকাগুলির একটি অনুবাদ দেওয়া হল যা আপনাদের পরীক্ষা পুস্তিকার বিভাগ 4-এর 

শুরুতেই পাবেন। 

55 মিনিট, 38টি প্রশন্ (আদর্শ সময়) 

এই বিভাগের প্রশ্নগলুির উত্তর দিতে উত্তরপত্রের বিভাগ 4 খুলনু। 
নির্দেশিকা 
নির্দেশিকা 
প্রশ্ন 1-30-এর জন্য, প্রতিটি সমস্যার সমাধান করুন, প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে সেরা উত্তরটি বেছে 
নিন এবং আপনার উত্তরপত্রের সংশ্লিষ্ট গোলগুলি ভরাট করুন। প্রশ্ন 31-38-এর জনয্, সমসয্াটি সমাধান করে 
আপনার উত্তর উত্তরপত্রের গ্রিডে বসান, ঠিক যেরকমভাবে নিচে বলা হয়েছে। অনুগ্রহ করে কীভাবে গ্রিডে 
আপনার উত্তর বসাতে হবে তার জন্য প্রশ্ন 31-র আগে দেওয়া নির্দেশগুলি দেখুন। আপনি রাফ কাজ করার জন্য 
আপনার পরীক্ষা পুস্তিকার যে কোনো ফাুঁকা জায়গা ব্যবহার করতে পারেন। 
দ্রষট্ব্য 
দ্রষট্ব্য 
1. ক্যালকুলেটরের ব্যবহার অনমুোদিত। 
2. সব চলরাশি এবং গাণিতিক রাশিমালাগুলি প্রকৃত সংখ্যা যদি না অন্য কিছু ইঙ্গিত করা থাকে। 
3. পরীক্ষায় দেওয়া ছবিগুলি স্কেল মেপে আুঁকা হয়েছে যদি না অন্যকিছু ইঙ্গিত করা থাকে। 
4. অন্য কিছু ইঙ্গিত করা না থাকলে সব ছবিগুলি সমতলে রয়েছে। 
5. অন্য কিছু ইঙ্গিত না করা হলে কোনো প্রদত্ত ফাংশানের ডোমেন f হল সব প্রকৃত সংখ্যার সেট x যার 

জন্য f(x)একটি প্রকৃত সংখ্যা। 
 
তথ্যসতূ্র 
 

 

কোনো বৃত্তের চাপের ডিগ্রীর সংখ্যা হল 360। 
কোনো বৃত্তে চাপের রেডিয়ানের সংখ্যা হল 2π। 
কোনো ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি হল 180। 
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নির্দেশিকা 
 

প্রশ্ন 31-38-র জনয্, সমসয্াটি সমাধান করে 
আপনার উত্তর উত্তরপত্রের গ্রিডে বসান, ঠিক 
যেরকমভাবে নিচে বলা হয়েছে 

1. প্রয়োজনীয় না হলেও, আপনি যাতে 
নির্ভুলভাবে আপনার গোলগুলি ভরাট করতে 
পারেন সেজন্য স্তম্ভগুলির উপরের 
বাক্সগুলিতে আপনার উত্তর লিখে নেওয়া 
ভালো। কিন্তু শুধু গোলগুলি সঠিকভাবে 
ভরাট হলে তবেই আপনি নম্বর পাবেন। 
 

2. কোনো স্তম্ভে একটির থেকে বেশি গোল 
চিহ্ণিত করবেন না। 
 

3. কোনো প্রশ্নেরই ঋণাত্মক উত্তর আসবে 
না। 

 
4. কিছু সমস্যার একাধিক সঠিক উত্তর থাকতে 

পারে।  এইরকম ক্ষেত্রে গ্রিডে শুধু একটি 
উত্তর বসান। 

5. মিশ্র সংখয্া যেমন 3 
1

2
 -কে 3.5 বা 7/2 

হিসাবে গ্রিডে লিখতে হবে।  (যদি  

  গ্রিডে বসানো হয় তাহলে 

সেটিকে 
31

2
 হিসাবে ধরা হবে, 3 

1

2
 হিসাবে নয়।) 

6. দশমিক উত্তর: গ্রিডটিতে যতোটা লেখা 
যায় তার থেকে বেশি সংখ্যার দশমিকে 
উত্তর এলে আপনি সেটিকে পূর্ণসংখ্যায় বা 
ছোটো করে লিখতে পারেন, কিন্তু তা যেন 
পুরো গ্রিডটি ভরাট করে। 

 
 
 
 
 
 

 

4.2 স্কোর রিপোর্টিং ফিলড্ সমপ্ূর্ণ করা 

সব শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রোক্টর বলবেন: 

 কোন কোন কলেজ ও স্কলারশিপ প্রোগ্রামগুলি আপনার স্কোর পাবে তাতে পরিবর্তন করতে, 

আপনাদের উত্তরপত্রের পৃষ্ঠা 2 (বা বড  ব্লকের উত্তরপত্রের পৃষ্ঠা 5) খুলুন। আপনার যদি পরিবর্তন 

করার কিছু না থাকে, তাহলে শান্ত হয়ে বসুন ও উত্তরপত্র বন্ধ রাখুন। 
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ফিল্ড 15-র জন্য আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনাদের উত্তরপত্রের পৃষ্ঠা 2 থেকে (বড  ব্লকের উত্তরপত্র হলে পৃষ্ঠা 5) ফিল্ড 15 খুুঁজে নিন। 

যখন আপনি SAT স্কুল ডে-র অঙ্গ হিসাবে SAT দেন, তখন আপনি বিনামূল্যে 4টি কলেজ বা স্কলারশিপ 

প্রোগ্রামের কাছে আপনার স্কোর পাঠাতে পারেন। এই বিভাগটি সম্পূর্ণ করা ঐচ্ছিক। কলেজ ও 

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সর্বদাই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে স্কোর পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, এমনকি 

আপনি আবেদন করতে প্রস্তুত না হলেও। 

আপনাদের Student Answer Sheet Instructions (শিক্ষার্থী উত্তরপত্রের নির্দেশিকা পুস্তিকাটি) 

স্কোর রিপোর্টিং কোড তালিকাটি খুুঁজে বের করুন। আপনি যে 4 সংখ্যার স্কুলে বা স্কলারশিপ 

প্রোগ্রামের কাছে আপনার স্কোর পাঠাতে চান এই তালিকাটি থেকে সেগুলির অঙ্কের সংখ্যাটি 

ব্যবহার করুন। U.S. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকে যার মধ্যে স্টেটের 

প্রতিষ্ঠানগুলি আগে থাকে। U.S. অঞ্চলভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি তার পরে আসে, এবং তারও পরে আসে 

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি। এই পুস্তিকার শেষ তালিকাটিকে অক্ষরের ক্রমানুসারে স্টেট বা দেশের 

দ্বারা তালিকাভুক্ত স্কলারশিপ প্রোগ্রামগুলি দেখায়। 

আপনি যে যে জায়গায় স্কোর পাঠাতে চান তার প্রতিটি জায়গার জন্য, বাক্সগুলিকে 4টি সংখ্যা লিখুন ও 

সংশ্লিষ্ট গোলগুলি ভরাট করুন (বড -ব্লকের উত্তরপত্র ব্যবহার করলে যতটা স্পষ্টভাবে পারেন 

সংখ্যাগুলি লিখুন)। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে জানান। 

করা হয়ে গেলে দেখুন। 

এখন আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনার শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের নির্দেশিকা ও আপনার উত্তরপত্র বন্ধ করে দিন। যদি আপনারা 

প্রবন্ধ পরীক্ষাটি দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করেন, তাহলে দেখে নিন যে আপনাদের উত্তরপত্রটি ডেস্কের 

দিকে মুখ করে উল্টে রাখা আছে কিনা। আপনাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আপনাদের উত্তরপত্রের মুখ উপর 

দিকে করে ডেস্কের উপরে রাখুন যাতে আমি সেটি সংগ্রহের সময় সেটি দেখে নিতে পারি। 

4.3 উত্তরপত্র সংগ্রহ 

যদি আপনারা প্রবনধ্ পরীকষ্াটি দেন তাহলে শান্ত হয়ে বসনু যখন প্রোকট্র ঘর ছেড ে বেরোনো 

শিকষ্ার্থীদেরকে এই নির্দেশগুলি দেবেন। 

যে সব শিক্ষার্থীরা হয়ে গেছে ও প্রস্থান করতে চান, তাদেরকে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 মনে রাখবেন যে আপনারা কোনো পরিস্থিতিতেই পরীক্ষার প্রশ্নগুলি পরীক্ষার ঘর থেকে নিয়ে যাবেন 

না, সেগুলি কাউকে দেবেন না বা কারোর সাথে সেগুলি নিয়ে কোনোভাবে আলোচনা করবেন, যার মধ্যে 

ইমেল, টেক্সট মেসেজ বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে কথা চালাচালি করা অন্তর্ভুক্ত। যেরকম আমি 

পরীক্ষা শুরুর সময়েই বলেছি, যদি কোনো ব্যক্তি পরীক্ষার সুরক্ষা সংক্রান্ত এই নীতিগুলির মধ্যে 

কোনোটি লঙ্ঘন করে, তাহলে তাদের স্কোর বাতিল করা হবে এবং তাদেরকে ভবিষ্যতে অন্য কোনো 

College Board-এর পরীক্ষায় বসতে নাও দেওয়া হতে পারে। 

আপনার প্রোকট্র শুধমুাত্র একটি বিকলপ্, সক্্রিপ্ট A বা B পড বেন, যেটি তারপরে আসবে। 

(A)যদি শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজস্ব জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হয়, তাহলে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এই পরীক্ষা এখন শেষ হয়েছে। চলে যাওয়ার আগে অনুগ্রহ করে এখানে এসে নিজেদের জিনিস নিয়ে যান যা 

আমি আপনাদের কাছ থেকে আগে সংগ্রহ করেছিলাম। একবার নিজেদের সব জিনিস পেয়ে গেলে, আপনারা 

চুপচাপ ঘর ছেড ে বেরোতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, এই ঘরে অন্য শিক্ষার্থীরা এখনও 

পরীক্ষা দিচ্ছে। আপনাকে আবারও অভিনন্দন এবং আপনার অংশগ্রহণ ও পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ। 
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(B) যদি শিক্ষার্থীরা তাদের সব জিনিসপত্র পেয়ে যায়, তাহলে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 পরীক্ষা এখন শেষ হয়েছে। আপনাদের জিনিসপত্র নিয়ে শান্তভাবে ঘর ছেড ে চলে যান। অনুগ্রহ করে মনে 

রাখবেন, এই ঘরে অন্য শিক্ষার্থীরা এখনও পরীক্ষা দিচ্ছে। আপনাকে আবারও অভিনন্দন এবং আপনার 

অংশগ্রহণ ও পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ। 

4.4 প্রবন্ধ 

SAT প্রবন্ধের জন্য আদর্শ সময় হল 50 মিনিট। যদি আপনি কোনো অনুমোদিত পরীক্ষা কেন্দ্রে 

পরীক্ষা দেন, তাহলে আপনার পরীক্ষার সময় ও বিরতির সময় আলাদা হতে পারে। অনুগ্রহ করে আপনার 

প্রোক্টর যে ঘোষণাগুলি করছেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। প্রবন্ধ পুস্তিকার নির্দেশগুলি্র অনুবাদ 

অনূদিত মৌখিক নির্দেশের পরেই আসবে। 

সব শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রোক্টর বলবেন: 

 এখন আমি আপনাদের প্রত্যেককে একটি করে প্রবন্ধ পুস্তিকা দেবো। আমি না বলা পর্যন্ত 

আপনাদের প্রবন্ধ পুস্তিকাটি খুলবেন না। 

তারপরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 আপনি যখন আপনার প্রবন্ধ পুস্তিকাটি পাবেন তখন সেটি উল্টে তাতে আপনার পদবি, নাম ও মধ্যনাম 

থাকলে সেটির আদ্যক্ষর লিখুন। এবার এই স্কুলের কোড ও নাম ও এই ঘরের পরীক্ষা কামরার কোডটি 

লিখুন যেটি আমি আগেই আপনাদেরকে বলে দিয়েছি। 

তারপরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এরপরে আপনাদের উত্তরপত্রের পৃষ্ঠা 6 খুলুন। যদি আপনারা বড  ব্লকের উত্তরপত্র ব্যবহার করেন 

তাহলে পৃষ্ঠা 30-এ যান। আপনাদের প্রবন্ধ পুস্তিকার পিছনে প্রবন্ধের কোডটি খুুঁজে বের করুন। 

আপনাদের প্রবন্ধ পুস্তিকার পিছনে ঠিক যেভাবে আছে সেইভাবেই এটিকে আপনাদের উত্তরপত্রে বসান 

ও সংশ্লিষ্ট গোলটি ভরাট করুন। এই ফিল্ডটি অবশ্যই সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে, নাহলে আপনাদের 

প্রবন্ধে নম্বর নাও দেওয়া হতে পারে। 

আপনাদের উত্তরপত্রটির এই পৃষ্ঠা খুলে রাখুন, এবং আপনাদের প্রবন্ধের ব্যবহার সম্পর্কিত বয়ানটি 

পড তে এক মুহূর্ত সময় নিন, তারপরে ঠিক করুন যে গোলগুলি (বা বাক্সগুলি) ভরাট করবেন কিনা। পড া 

হয়ে গেলে দেখুন। 

নিচে আপনাদের উত্তরপতর্ে দেওয়া বয়ানটির একটি অনবুাদ রয়েছে: 

আমি বুঝেছি যে আমার প্রবন্ধটি College Board-এর উপকরণে প্রকাশ করা হতে পারে (আমার নাম 

ছাড া)। যদি আমি এই গোলটি ভরাট করি, তাহলে আমি স্কোর দেওয়া ও আমার লেখার দক্ষতা মূল্যায়ন 

ছাড াও অন্যান্য উদ্দেশয্ের জন্য আমার প্রবন্ধটি পুনর্প্রকাশিত করার অনুমতি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। 

এই গোলটিকে চিহ্ণিত করলে তা আমার স্কোর প্রভাবিত করবে না, এবং আমার প্রবন্ধটি তারপরেও 

আমি যে কলেজে আমার SAT স্কোর পাঠাবো তাদের কাছে উপলভ্য হবে। 

যখন সব শিক্ষার্থীরা প্রবন্ধ পুস্তিকাটি পেয়ে যাবে তখন আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এখন আমি আপনাদেরকে কয়েকটি বিষয় বলতে চলেছি যা আপনাদেরকে নির্ভুলভাবে প্রবন্ধটিতে নম্বর 

পেতে সাহায্য করবে। 

 আপনাদের প্রবন্ধগুলির বিষয়ে টীকা লিখতে ও লেখাটি পরিকল্পনা করতে লাইন না টানা পরিকল্পনা 
পৃষ্ঠাটি ব্যবহার করুন। লাইন না টানা পৃষ্ঠায় আপনি যাই লিখুন না কেন তাতে নম্বর দেওয়া হবে না। 
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 যখন আপনি প্রস্তুত হয়ে যাবেন, তখন প্রথম লাইন টানা পৃষ্ঠা থেকে আপনার প্রবন্ধ লেখা শুর ু
করুন, যাতে লেখা আছে “Begin Your Essay Here” (“এখান থেকে আপনাদের প্রবন্ধ শুরু করুন”)। 
এই লাইন টানা পৃষ্ঠায় ও চিহ্ণিত মার্জিনের মধ্যে আপনাদের প্রবন্ধ লেখা শুর ুকরুন। 

 একটি 2 নম্বর পেনসিল ব্যবহার করুন যদি আপনি পেন্সিল ব্যবহার না করেন বা পৃষ্ঠা খালি রাখেন, 
তাহলে আপনার প্রবন্ধের স্কোর শূন্য আসবে। 

 আপনার প্রবন্ধটি যেন প্রদত্ত পৃষ্ঠার মধ্যে আুঁটে। শেষ লাইন টানা পৃষ্ঠার “স্টপ” শব্দটির পরে 
আর কিছু লিখবেন না, কারণ তারপরে আর কিছু লিখলেও তাতে স্কোর দেওয়া হবে না। 

তারপরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এখন আমরা প্রবন্ধতে চলে যাবো। একবার আপনি শুরু করলে SAT প্রবন্ধে কাজ করার জন্য 50 মিনিট 

সময় পাবেন। আমি শুরু ও শেষের সময়গুলি পোস্ট করবো, এবং কখন আমাদের অর্ধেক সময় পেরিয়েছে 

এবং কখন আর 5 মিনিট বাকি আছে তাও বলে দেবো। আপনাদের উত্তরপত্র ও প্রবন্ধ পুস্তিকা 

ডেস্কের মাঝখানে রাখুন। 

অনুগ্রহ করে প্রবন্ধটিতে আপনাদের নাম জুড বেন না বা স্বাক্ষর করবেন না (যেমন “লেখিকা জেন 

ড্যো”)। এটি করলে প্রবন্ধের স্কোর আসায় বিলম্ব হতে পারে। 

আপনাদের প্রবন্ধ পুস্তিকার প্রচ্ছদে থাকা নির্দেশগুলি পড ুন এবং তারপরে প্রবন্ধ পুস্তিকাটি খুলে 

কাজ শুরু করুন। এখন সময় শুর ুহচ্ছে। 

25 মিনিট কেটে যাওয়ার পরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 প্রবন্ধ বিভাগে কাজ করার জন্য আপনাদের হাতে আর 25 মিনিট সময় রয়েছে। 

45 মিনিট কেটে যাওয়ার পরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 প্রবন্ধ বিভাগে কাজ করার জন্য আপনাদের হাতে আর 5 মিনিট সময় রয়েছে। 

ঠিক 50 মিনিট পরে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 উত্তর করা বন্ধ করে পেনসিল নামিয়ে রাখুন। আপনাদের উত্তরপত্র ও প্রবন্ধ পুস্তিকা বন্ধ রাখুন। 

আপনাদের উতত্রপত্রটি আপনাদের প্রবন্ধ পুস্তিকার পাশে রাখুন। 

সব শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রোক্টর বলবেন: 

 অভিনন্দন, আপনাদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পরীক্ষার জিনিসপত্র সংগ্রহ করার সময়ে অনুগ্রহ করে 

শান্ত হয়ে বসুন। 
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4.4.1 প্রবন্ধ পুসত্িকার নিরদ্েশিকা 

আপনাদের প্রবন্ধ পুস্তিকার প্রচ্ছদে যে নির্দেশগুলি রয়েছে তারই একটি অনুবাদ নিচে দেওয়া হল। 
 

নিরদ্েশিকা 

আপনি কত তাড াতাড ি কোনো অনুচ্ছেদ পড তে ও বুঝতে পারেন এবং অনুচ্ছেদটি 

বিশ্লেষণ করে একটি প্রবন্ধ লিখতে পারে সেটি দেখানোর সযুোগ দেয় এই 

প্রবন্ধটি। আপনার প্রবন্ধে, আপনি দেখাবেন যে আপনি অনুচ্ছেদটি মন দিয়ে 

পড েছেন, একটি স্পষ্ট ও যুকত্িসঙ্গত বিশ্লেষণ করবেন ও যথার্থভাবে ভাষা 

ব্যবহার করবেন। 

আপনার প্রবনধ্টি অবশ্যই উত্তরপতর্ের লাইন টানা পৃষ্ঠাটিতে লিখতে হবে; এর 

মধ্যে উতত্রপত্রের পরিকল্পনা পৃষ্ঠাটি পড ে না, লেখার জন্য আপনি আর কোনো 

কাগজ পাবেন না। যদি আপনি প্রতি লাইনে লেখেন তাহলে আপনার কাছে লেখার জন্য 

পর্যাপ্ত জায়গা থাকবে, বড  মার্জিন টেনে লিখবেন না এবং আপনার হাতের লেখা 

যুক্তিগ্রাহ্য মাপে রাখুন। মনে রাখবেন আপনি যা লিখছেন তা এমন কেউ পড বেন যাুঁরা 

আপনার হাতের লেখার সাথে পরিচিত নয়। লিখুন বা ছাপুন যাতে 

      অনুসম্ারকসমহূ 

 এই পুস্তিকায় আপনার 

প্রবন্ধটি লিখবেন না। 

আপনাদের উতত্রপত্রের 

লাইন টানা পৃষ্ঠায় যা 

লিখবেন শধুু সেটিরই 

মূল্যায়ন করা হবে। 

 প্রসঙ্গ বহির্ভূত 

কোনো প্রবন্ধ বিচার্য 

হবে না। 

অনচুছ্েদটি পড ার জন্য এবং এই পসুত্িকার মধয্ে থাকা আদেশ মেনে একটি পর্বনধ্ 

লেখার জন্য আপনাদের হাতে 50 মিনিট সময় থাকবে। 

 

পরীক্ষা পুস্তিকাটিকে ঘর থেকে নিয়ে যাওয়া চলবে না। পরীকষ্া পুস্তিকাটির 

অননুমোদিত উত্পাদন বা এটির কোনো অংশ অনুমতি বিনা বয্বহার করা নিষিদধ্। 

 

4.5 শিক্ষার্থীদের ছাড ার আগে 

সব উপকরণ সংগ্রহ করার পরে, আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 মনে রাখবেন যে আপনারা কোনো পরিস্থিতিতেই পরীক্ষার প্রশ্নগুলি পরীক্ষার ঘর থেকে নিয়ে যাবেন 

না, সেগুলি কাউকে দেবেন না বা কারোর সাথে সেগুলি নিয়ে কোনোভাবে আলোচনা করবেন, যার মধ্যে 

ইমেল, টেক্সট মেসেজ বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে কথা চালাচালি করা অন্তর্ভুক্ত। 

স্কোর প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা আজকের প্রবন্ধের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা বা ভাগ করতে পারবেন না। 

 আপনাদের প্রোক্টর এর পরিণাম শিক্ষার্থীদেরকে মনে করিয়ে দেবেন: 

আপনার প্রোকট্র শুধমুাত্র একটি বিকলপ্, সক্্রিপ্ট A বা B পড বেন, যেটি তারপরে আসবে। 

(A)যদি শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজস্ব জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হয়, তাহলে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 এই পরীক্ষা এখন শেষ হয়েছে। চলে যাওয়ার আগে অনুগ্রহ করে এখানে এসে নিজেদের জিনিস নিয়ে যান যা 

আমি আপনাদের কাছ থেকে আগে সংগ্রহ করেছিলাম। একবার নিজেদের সব জিনিস পেয়ে গেলে, আপনারা 

চুপচাপ ঘর ছেড ে বেরোতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, এই ঘরে অন্য শিক্ষার্থীরা এখনও 

পরীক্ষা দিচ্ছে। আপনাকে আবারও অভিনন্দন এবং আপনার অংশগ্রহণ ও পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ। 

(B) যদি শিক্ষার্থীরা তাদের সব জিনিসপত্র পেয়ে যায়, তাহলে আপনাদের প্রোক্টর বলবেন: 

 পরীক্ষা এখন শেষ হয়েছে। আপনাদের জিনিসপত্র নিয়ে শান্তভাবে ঘর ছেড ে চলে যান। অনুগ্রহ করে মনে 

রাখবেন, এই ঘরে অন্য শিক্ষার্থীরা এখনও পরীক্ষা দিচ্ছে। আপনাকে আবারও অভিনন্দন এবং আপনার 

অংশগ্রহণ ও পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ। 
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