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1 বিক্ার্থীদের জন্য ননাটস

• নীদে নেওয়া বনদেদে বিকার অনুিােবট পরদেদিক্ক আপনার পরীক্ার িইদত র্াকা বলবখত বনদেদে বিকার সাদর্
নজাদর পড়দি। আপনার বনরীক্ক নজাদর নজাদর ইংদরবজদত বনদেদেি পড়দিন, তা অনুসরণ করুন। এই
অনপূবেত বনদেদে বিকা আপনার বনরীক্ক রা পড়দছন তার প্রবতবট িব্দ নাও বমলদত পাদর; তদি প্রাসবগিক
তর্্য একই র্াদক। আপনার বনরীক্ক রা পড়দছন তা বনদয় আপনার প্রশ্ন নর্দক র্াকদল অনুগ্রহ কদর
আপনার হাত তুলুন।

• আপনার বনরীক্ক পরীক্ার পবরবথিবত অনুরায়ী এমন বকছু তর্্য িাে বেদত পাদরন রা লাগদি না।
• আপবন পরীক্ার সম্পূণদে সময়কালবটদত আপনার নেদ্ এই েকুদমন্টবট নরদখ বেদত পাদরন তদি

পরীক্ার পদর এবট অিি্যই পরদেদিক্কদক নেরত বেদত হদি।
• আপবন এই েকুদমন্টবট খসড়া কাগজ বহসাদি ি্যিহার করদত পারদিন না।
• বিবভন্ন সমদয় আপনার পরদেদিক্ক প্রদয়াজন মদতা নকাদনা বিভাদগ কত সময় িাবক আদছ, আর রর্ারর্

বিরবতর সময় নঘাষণা করদি। আপবন রবে নকাদনা অনুদমাবেত সুবিধা গ্রহণ কদর পরীক্ায় িদস র্াদকন,
তাহদল এই নঘাষণাগুবলদত উবলিবখত এসময় ও বিরবতগুবল এই অনপূবেত েকুদমদন্ট তাবলকািদ্ধ সময়
ও বিরবতর সমদয়র নর্দক পৃর্ক হদত পাদর। অনুগ্রহ কদর আপনার পরদেদিক্দকর পড়া নঘাষণাগুদলা
মদনাদরাগ সহকাদর শুনুন।

• আপবন অনুদমাবেত ি্যিথিা সহ পরীক্া করদল আপনার পরদেদিক্ক আপনাদক ইংরাবজদত অবতবরক্ত
বনদেদে বিকা বেদত পাদরন।

• বনবেদেষ্ট তদর্্য আপনার মদনাদরাগ আকষদেণ করদত এই আইকনগুদলা েকুদমদন্ট সিদেত্র ি্যিহৃত হয়:

গুরুত্বপপূণদে তর্্য

আপনার পরদেদিক্ক দ্ারা উচ্াবরত বনদেদে বিকাসমপূহ

আপনার পরীক্ার িইদয় নর বনদেদেিািলী নেওয়া আদছ
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2 গবণত পরীক্ার মাধ্যদম মানক SAT ব্রিপ্ট – নকাদনা ক্যালকদলটর ননইু
2.1 পরীক্া শুরু হওয়ার আদগ

আপনার পরদেদিক্ক এবট িলার মাধ্যদম শুরু করদিন:

সুপ্রভাত। আপবন আজ SAT পরীক্ায় িসদত েদলদছন আপবন কদলজ ও নকবরয়াদরর জন্য কতটা 
প্রস্তুত তা নেখাদনার সুদরাগ এবট।

আবম আপনাদক রা বনদেদেি বেদয়বছ তা বনদয় নকাদনা প্রশ্ন নর্দক র্াকদল অনুগ্রহ কদর তাদের বজজ্াসা 
করুন, এদত আপবন আপনার নসরাবট নেওয়া সম্দকদে  বনবচিত হদত পারদিন। আপবন অনপূবেত মুবরিত 
বনদেদে বিকা ি্যিহার করদল আবম বনদেদে বিকা নেওয়ার সাদর্ সাদর্ অনুসরণ করদত পুবতিকাবট খুলুন।

তারপদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 College Board-এর ততরী নীবতর েদল আপনারা সিাই সমান সুদরাগ পাদিন আপনাদের েক্তা এিং জ্ান 
নেখাদনার। আমরা তাদের ন্ার িাবতল িা খাবরজ কদর নেি রারা অন্যার্য সবুিধা বনদত োন এই সি কদর:

• পরীক্ায় নকাদনা ধরদণর সুবিধা প্রোন িা গ্রহণ করা
• পরীক্া শুরুর আদগ পরীক্ার িইবট খুদল নেখা
• ভুল বিভাদগর উত্তর নেওয়া িা পরীক্ার িই িা উত্তর পদত্রর আদগর িা আগাম বিভাগ নেখা
• ক্যালকুদলটদরর ি্যিহার অনুদমাবেত না র্াকা বিভাদগ একবট ক্যালকুদলটর ি্যিহার করা

(নকানও ি্যিথিার জন্য অনুদমাবেত না হদয় র্াকদল)
• সময় নিষ হদয় রাওয়ার পদরও উত্তর বেবনিত করা
• পরীক্া েলাকালীন িা তারপদর পরীক্ার প্রশ্ন িা উত্তরগুদলা কাদরার সাদর্ নিয়ার করা
• পরীক্া িা বিরবত েলাকালীন নোন সহ নকাদনা নকাদনা অননুদমাবেত সহায়ক ি্যিহার করা
• অন্য কাদরা হদয় পরীক্া নেওয়ার প্রয়াস করা

এই বরিয়াকলাপগুদলার নকানও একবটদত রুক্ত হওয়া ভবিষ্যদত College Board-এর পরীক্াগুদলাদত 
আপনার অংিগ্রহণদক প্রভাবিত করদত পাদর। 

আপনাদক বনম্নবলবখত কারদণও খাবরজ করা হদত পাদর:

• পরীক্া েলাকালীন খাওয়া িা পান করা (রবে না এবট স্াছেন্্যবিধাদনর উপায় বহসাদি অনুদমাবেত
র্াদক—অন্যর্ায় খাওয়া ও পান করা একমাত্র বিরামকাদলই অনুদমাবেত)

• অন্যান্য বিক্ার্থীদের নর নকাদনা ধরদণর অসুবিধা সৃবষ্ট িা বেত্তবিদক্প করার কারণ হওয়া
• বিরবত েলাকালীন আপনার লকাদর রাওয়া িা বিব্ডং নছদড় রাওয়া

আপনার কাদছ রাত 11:59 অিবধ সময় র্াকদি নকাদনা পরীক্ার বেদনর অবভদরাগ োবখল করার জন্য 
পরীক্ার নিষ নর্দক ইস্ানদে টাইদম সপ্াদহর েতর্ বেদন করুন। আপবন রবে এমন নকাদনা আেরণ নেদখন 
রা আপনার উদদ্দগর কারণ হদয় োড়ায়, তাহদল অনুগ্রহ কদর পরীক্ার পরদেদিক্কদক জানান, বতবন 
কীভাদি College Board-র সাদর্ নরাগাদরাগ করদত হদি তা ি্যাখ্যা করদিন। আর নকাদনা প্রশ্ন রদয়দছ? 

ু দে
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রবে আপনার ক্ু ল বিক্ার্থীদের ি্যবক্তগত বজবনসপত্র সংগ্রহ কদর র্াকদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

এই সমদয়র মদধ্য আপনার সমতি নোন িা অন্য নকাদনা ইদলকট্রবনক বেভাইস জমা নেওয়া উবেত। রবে 
কাদরার এখদনা নকাদনা ধরদণর ইদলকট্রবনক বেভাইস নর্দক র্াদক তদি অনুগ্রহ কদর নর নকাদনা অ্যালামদে 
িন্ধ করুন, এবটর পাওয়ার অে করুন ও আমাদক বেন, পরীক্া নিষ হদল এবট আপনাদক নেরত নেয়া 
হদি। 

রবে আপনার ক্ু ল বিক্ার্থীদের ি্যবক্তগত বজবনসপত্র সংগ্রহ কদর না র্াকদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

এই মুহূদতদে  আপনার কাদছ রবে নকাদনা নোন অর্িা অন্য নকাদনা ইদলকট্রবনক বেভাইস র্াদক তাহদল 
আপনাদক অিি্যই অ্যালামদে িন্ধ করদত, এবট সম্পূণদেরূদপ পাওয়ার অে করদত ও পরীক্া নিষ না হওয়া
অিবধ আপনার রুদমর িাইদর রাখদত হদি৷ আপনার রবে নোন রাখার জন্য নকাদনা প্াবস্দকর ি্যাদগর 
প্রদয়াজন হয়, তাহদল হাত তুলুন এিং আবম আপনাদক একবট ি্যাগ নেি। 

িন্ধ হয়বন ও েপূদর রাখা হয়বন এমন নকাদনা ইদলকট্রবনক বেভাইস সংগ্রহ করা হদত পাদর ও এর সামগ্রীগুদলা 
সিদোগিীণ অনুসন্ধাদনর অংি বহসাদি পরীক্া করা হদত পাদর। আপবন পরীক্া নেওয়ার সময় আপনার নসল 
নোদন রবে িব্দ হয় আপনাদক পরীক্া নর্দক েদল নরদত িলা হদি।

তারপদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

এই মুহূতদে  নর্দক রবে আবম নকানও বিক্ার্থীর কাদছ নোন নেখদত পাই তদি আবম নসই বিক্ার্থীদক িাবতল 
করি।

তারপদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

এিার আমরা পরীক্াবট শুরু করার প্রস্তুবত বনদত েদলবছ।

• আপনার নপনবসল ও স্ীকত ক্যালকদলটর ছাড়া সমতি বকছ আপনার নে্ নর্দক সবরদয় নেলুন।ৃ ু ু
ু

্
• আপবন নকাদনা ি্যাকআপ ক্যালকদলটর ও অবতবরক্ত ি্যাটাবর এদন রাখদল নসগুদলা িার কদর

আপনার নেদ্র নীদে েদলাদর রাখুন।
• নকাদনা জদলর নিাতল িা স্্যাকস নর্দক র্াকদল তা আপনার নেদ্র নীদে রাখুন। আপনার নেদ্

নকানও ি্যাগ িা ি্যাগপ্যাক নর্দক র্াকদল নসগুদলা িন্ধ করুন এিং পরীক্া নিষ না হওয়া অিবধ
নসগুদলা আপনার নেদ্র নীদে নরদখ বেন।

রখন সমতি বিক্ার্থী প্রস্তুত হদি তখন আপনার পরদেদিক্ক িলদত পাদরন:

 আবম একটু সময় বনদয় ঘদুর নেখি ও আপবন অনুদমাবেত ক্যালকুদলটর ি্যিহার করদছন তা বনবচিত করি। 

তারপদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

আপনার ক্যালকুদলটর নিয়ার অর্িা বিবনময় করার অনুমবত ননই। এখনই আপনার নেদ্র নীদে আপনার 
ক্যালকুদলটর রাখনু। পরিতথী নকাদনা বিভাগ না আসা অিবধ আপনার এবটর প্রদয়াজন হদি না।

2.2 উত্তরপত্র বিতরণ

উত্তর পত্র বিতরদণর পদর আপনার পরদেদিক্ক এবট িলদিন:

পরীক্াবটদত আপনার উত্তরগুদলা বেবনিত করদত আপনাদক এই উত্তর পত্রগুদলা ি্যিহার করদত হদি। 
আপবন নকাদনা িড় ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদল আপনাদক উত্তরপদত্রর সামদনর পৃষ্ায় নলখা 
বনদেদে বিকা একু্বন পড়দত হদি। আমার নঘাষণা করা পৃষ্ার নম্বরগুবল আপনার নর্দক পৃর্ক হদি, বকন্তু 
আবম সিাইদক নর নক্ত্র নম্বরগুবল বেদয়বছ তা সিার জন্য একই র্াকদি। িািল পপূরণ না কদর ্য়ার 
জায়গায় X বেদয় বেবনিত করদত হদি।
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এর পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

উত্তরপদত্র েিৃ্যমান আপনার সবঠক আইবন নাম এিং জন্ম তাবরখ বনবচিত করদত অনুগ্রহ কদর পরীক্া 
করুন। আপনার উত্তরপদত্রর নকাদনা নলদিল র্াকদল অনুগ্রহ কদর তা বঠক আদছ বকনা রাোই করুন। 
আপনার হাত তুলুন আপনার কাদছ রবে ভুল উত্তর পত্র র্াদক অর্িা আপবন রবে নলদিদল নকাদনা ত্রুবট
খুঁদজ পান।

প্রত্যেতে আবশযেে ক্ষেত্রগুলি পূরণ েরার পতর আপনার পর্যতবষেে সরাসলর পরীষোর বইলি লব্রণ-এ 
চতি রাতব পৃষ্া 7-এ। 

আপবন অর্িা অন্যান্য বিক্ার্থীদের উত্তর পদত্র আিি্যক নক্ত্রগুবল পপূরণ করার প্রদয়াজন হদল আপনার 
পরদেদিক্ক িলদিন:

আপনার উত্তর পদত্র আপনার নাম ও অন্যান্য তর্্য সবঠক পপূরণ হদয় র্াকদল আবম অন্য বিক্ার্থীদের 
তাদের উত্তরপদত্র আিবি্যক নক্ত্রগুদলা পপূরণ করদত বনদেদেি নেওয়ার সময় অনুগ্রহ কদর িান্ত হদয় িসুন। 

আপনার ক্ু ল বপ্র-ID নলদিল ি্যিহার কদর র্াকদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

আপনার উত্তরপদত্র নকানও নলদিল নর্দক র্াকদল অনুগ্রহ কদর এদত সবঠক তর্্য নেওয়া আদছ তা 
বনবচিত ভাদি পরীক্া কদর বনন। আপনার প্রশ্ন নর্দক র্াকদল হাত তুলুন। 

নক্ত্র 1-এর জদন্য আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

রবে নক্ত্র 1 খাবল র্াদক তাহদল আপনার আইবন পেবি, নাম এিং রবে একবট মধ্যনাম (রবে আপনার 
র্াদক) পপূরণ করুন৷ নপেস, হাইদেন অর্িা এদপাসট্রবেস আপনার নাদমর আংি হদল তা অন্তভদেুক্ত করুন।
িাক্সগুদলাদত সি িড় হাদতর অক্র বলখুন তারপর সমতুল িািলগুদলা পপূরণ করুন। বনবচিত করুন নরন
প্রবতবট িািল নরন গভীরভাদি বেবনিত হয় এিং িািলবট সম্পূণদেভাদি ভদর র্াদক। আপনার নিষ হদয় নগদল 
মুখ তুদল তাকান।

নক্ত্র 2-এর জদন্য আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

নক্ত্র 2 োকা নর্দক র্াকদল এিং আপবন এই ্দল উপবথিত হদল িািলবটদত “হ্যা” বলদখ পরণ করুন। 
এই ্দল বনয়বমত উপবথিবত ননই এমন বিক্ার্থীদক তার নক্দত্র নরবট প্রদরাজ্য নসবট বেদয় িািলাবট পরণ 
করদত হদি। কী পরণ করদত হদি নস সম্দক বনবচিত না হদয় র্াকদল হাত তলুন। 

ঁ কু ঁ পূ
কু পূ

পূ দে ু

নক্ত্র 3 এিং 4-এর জদন্য আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

নক্ত্র 3 এিং 4 োঁকা নর্দক র্াকদল এিং আপবন এই ক্ু দল উপবথিত হদল ক্ু দলর নাম, িহর এিং প্রদেিবট 
নক্ত্র 3-এ বলখুন; তারপর আমাদের 6-সংখ্যার ক্ু ল নকাে _______ নক্ত্র 4-এ বলখুন ও সমতুল িািলগুদলাদত 
পপূরণ করুন। আপনার নিষ হদয় নগদল মুখ তুদল তাকান।

আপবন এই ক্ু দল উপবথিত না হদয় র্াকদল অর্িা আপনার নহাম ক্ু ল হদয় র্াকদল হাত তুলুন। আবম নক্ত্র 
4-এ িসাদনার জন্য আপনাদক সবঠক নকােবট আপনার কাদছ এদস নেি।

আপলন রলি ঘতর ক্েতে পড়াশুনা েতর োতেন, আপনার পর্যতবষেে আপনাতে “না আলি ঘতর ক্েতে 
পড়াশুনা েতরলি” বাবিলি পূরণ েরত্ এবং ক্ষেত্র 4-এ “970000” লিখত্ বিতবন। আপলন রলি ক্োতনা 
লবতশষ স্কু ি ক্েতে পড়াশুনা েতর োতেন, আপনার পর্যতবষেে আপনাতে “না, এই স্কু িলিত্ আলি লনয়লি্ 
রাইলন” বাবিলি পূরণ েরত্ ্ারপর ্াতির স্কু তির ্েযে ক্ষেত্র 3-এ পূরণ েরত্ বিতবন। ্ারা আপনাতে 
ক্ষেত্র 4-এ বসাতনার জনযে স্কু তির ক্োডলিও ক্িতব।
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নক্ত্র 5-এর জদন্য আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

রবে নক্ত্র 5 খাবল র্াবক তাহদল আপনার ছাত্র ID নম্বর বপ্রন্ট এিং িািল করুন, িাম বেদকর প্রর্ম 
কলামবট নর্দক শুরু করুন। আপনার ID নম্বদর িণ নর্দক র্াকদল নসগুদলা অন্তভক্ত করদিন না, শুধুমাত্র 
নকানও ি্যিধান ছাড়াই সংখ্যাগুদলা বলখুন। আপবন আপনার বিক্ার্থীর ID নম্বর না জানদল অনুগ্রহ কদর 
নক্ত্র 5 পরণ করুন৷ আপনার নিষ হদয় নগদল মুখ তদল তাকান। 

দে ুদে

পূ ু

নক্ত্র 6-এর জদন্য আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

নক্ত্র 6-এ আপনার িতমান নগ্রদের জদন্য িািলবট পরণ করুন।দে পূ

নক্ত্র 7-এর জদন্য আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

নক্ত্র 7-এ আপনার জন্ম তাবরদখর 3বট ভাগ পপূরণ করুন। নকাদনা সংখ্যা 10-এর নেদয় কম হদল 2 সংখ্যার
নর নকাদনা নক্ত্র শুন্য বেদয় শুরু করদত হদি। আপনার জন্ম সাদলর নিষ 2 বট সংখ্যা পপূরণ করুন। আপনার
প্রশ্ন নর্দক র্াকদল হাত তুলনু।

নক্ত্র 8-এর জদন্য আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 নক্ত্র 8 োকা নর্দক র্াকদল সবঠক িািলবট বেবনিত করুন।ঁ

পরীক্া পত্রবট বিতরণ করার আদগ আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

আপনার উত্তরপদত্র পরীক্ার িাইদরর অংি সম্পূণদে করদত অন্যান্য নক্ত্র নর্দক র্াকদল আপনার কাদছ
পরীক্াবট নিষ হওয়ার পদর তা নিষ করার সুদরাগ র্াকদি।

2.3 পরীক্ার িই বিতরণ

রখন সমতি বিক্ার্থী প্রস্তুত হদি তখন আপনার পরদেদিক্ক িলদত পাদরন:

 আবম এখন আপনার পরীক্ার িইগুবল বিতরণ করি। আবম আপনাদক না িলা অিবধ এগুদলা খুলদিন না।

সািতনর েভাতরর অনুবাতির জনযে এই লবভাতের ক্শতষ “সািতনর েভাতরর লনতি্য লশো” ক্িখুন।

তারপদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

আপবন রখন পরীক্ার িই পাদিন তার বপছদন আপনার পেবি, নাম ও আপনার মধ্য নাম নর্দক র্াকদল
তার আে্যক্র বপ্রন্ট করুন। 

তারপর এই ক্ু দলর নকাে, _____________ ক্ু দলর নাম _______________________________ ও এই কদক্র 
নম্বর (িা নাম) বপ্রন্ট করুন। 

লপিতনর েভাতরর অনুবাতির জনযে এই লবভাতের ক্শতষ “লপিতনর েভাতরর লনতি্য লশো” ক্িখুন।

তারপদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

এিার বপছদনর কভারবট পড়ুন। এদত উত্তর বেবনিত করা ও নম্বর নেওয়া সম্বদন্ধ গুরুত্বপপূণদে তর্্য রদয়দছ। 
আপনার পড়া নিষ হদয় নগদল অনুগ্রহ কদর উপদর নেখুন।

আপবন সদিমাত্র রা পদড়দছন নস সম্বদন্ধ বক নকাদনা প্রশ্ন রদয়দছ? 
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সমতি প্রদশ্নর উত্তর নেওয়ার পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 বনম্নবলবখত বনদেদে বিকা আপনার পরীক্ার নম্বদরর নক্দত্র গুরুত্বপপূণদে। আপবন রর্ারর্ভাদি আপনার 
বনদেদে বিকা অনুসরণ না করদল আপবন নম্বর নাও নপদত পাদরন। মদনাদরাগ সহকাদর পড়ুন।

আপবন 2 নম্বর নপবসিল ি্যিহার করদছন ও উত্তর পদত্র সম্পূণ িািলবট গাঢ় ও সম্পূণভাদি পরণ কদরদছন 
তা বনবচিত করুন। আপবন আপনার উত্তর পবরিতন করদল এবট রতের সম্ভি মুদছ বেন। নকাদনা ন্রে 
মাক বেবনিত করা এড়ান ও খসড়া কাদজর জন্য আপনার উত্তর পত্র ি্যিহার করা এড়ান। আপবন 
নকাদনা দমকাবনকাল নপবসিল ি্যিহার করদত পারদিন না।

দে দে পূ
দে পূ

দে

নক্ত্র A এর জন্য, েমদে নকাে, আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার পরীক্ার িইদয়র বপছদনর কভাদর “েমদে নকাে” নলদিলরুক্ত নক্ত্রবট খুঁজনু। আপনার পরীক্ায় 
বঠক নরমন নেখাদনা আদছ নতমন ভাদি আপনার উত্তর পদত্রর A নক্ত্রদত অক্র ও নম্বরবট অনুবলবপ করুন 
এিং িািল পপূরণ করুন। আপবন নকাদনা িৃহৎ-ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদল, নসটা পৃষ্া 16 নত আদছ।

নক্ত্র B এর জদন্য, নটস্ ID, আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

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

নক্ত্র C এর জন্য, পরীক্া িইদয়র রিবমক সংখ্যা, আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার পরীক্ার িইদয়র সামদনর কভারবট নেখুন। “পরীক্া িইদয়র রিবমক সংখ্যা” নলদিলরুক্ত 
পরীক্ার িইদয়র উপদরর োন নকাদণ নম্বরবট খুঁজনু ও আপনার উত্তর পদত্র নক্ত্র C-এ এবট বলখুন। 
সমতুল িািলগুবল পপূরণ করুন।

সকল বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 েদমদের নকাে, পরীক্ার ID ও পরীক্ার িইদয়র রিবমক নম্বদরর নক্ত্রগুবল রর্ারর্ভাদি পপূরণ করা আদছ 
তা বনবচিত করদত এক মুহূতদে  সময় বনন। আপনার উত্তর পদত্র আপনার সবঠক নকাে প্রদিি করাদনা 
গুরুত্বপপূণদে। অন্যর্ায় আপবন ন্ার নাও নপদত পাদরন।

আপনার ক্ু ল পরীক্া কদক্র নকাে ি্যিহার কদর র্াকদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার উত্তর পদত্রর নক্ত্র D নত, 3-সংখ্যার নটবস্ং রুদম নকাে ______, পুরণ করুন, নরবট আবম 
আপনার জন্য নপাস্ কদরবছ৷

অেবা

আপনার ক্ু ল পরীক্া কদক্র নকাে ি্যিহার না করদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার উত্তর পদত্র নক্ত্র D-বট োঁকা নছদড় বেন।

E নক্দত্রর জন্য, পরীক্ার প্রকার, আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 E নক্ত্রদত, আপবন নর পরীক্াবট বেদছেন, নরবট আবম এখাদন নপাস্ কদরবছ নসবটদক িািল করুন। 
নকান পরীক্াবটর িািল পপূরণ করদত হদি নস সম্দকদে  বনবচিত না হদল হাত তুলুন।
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সকল বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 পরীক্া নেওয়ার সময় মদন রাখার জন্য বকছু গুরুত্বপপূণদে বজবনস এখাদন নেওয়া হল: আপবন সময় নিষ 
হওয়ার আদগ উত্তর নেয়া নিষ করদল আপবন এই বিভাদগ আপনার কাজবট পরীক্া করদত পাদরন তদি 
আপবন অন্য নকাদনা বিভাদগ নাও বেরদত পারদিন না। আপবন শুরু নর্দক পরীক্ার িইবট ি্যিহার করদত 
পাদরন তদি আপবন আপনার পরীক্ার িইদত বেবনিত করদত অনুদমাবেত না হদল উত্তর পদত্র অিি্যই 
আপনাদক আপনার উত্তরগুদলা বেবনিত করদত হদি। সময় নিষ হদয় রাওয়ার পদর আপবন আপনার 
পরীক্ার পতুিকবট নর্দক আপনার উত্তর পত্রবটদত উত্তর নাও থিানান্তর করদত িা োঁকা িািল পপূরণ নাও 
করদত পাদরন।

পরীক্াবট েলাকালীন আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার িইবট আপনার নেদ্র মাদে নরদখ বেন। আপনার 
উত্তর পত্র িা পরীক্ার িইদয় নকাদনা ত্রুবট খুঁদজ নপদল নরমন নকাদনা পৃষ্া ননই িা রবে আপবন অনুধািন 
কদরন নর আপবন আপনার উত্তর পদত্রর ভুল বিভাদগ উত্তরগুদলা বলখদছন তদি আপনার হাত তুলুন।

নিষ পরদেন্ত, উত্তর পত্র ও পরীক্ার িইগুদলা নকাদনামদতই পরীক্ার কক্ নর্দক সরাদনা রাদি না। 

আপনার প্রগবত নেখদত আবম ঘরবট ঘুদর নেখি। আবম পরীক্ার জন্য অবেবিয়াল সময়বট নরদখ 
নেি।আবম পরীক্ার জন্য অবেবিয়াল সময় িজায় রাখদিা নরদখ নেি। আপনার পরীক্া েলাকালীন 
বিরবত র্াকদল এই সময় আপবন স্্যাক্স নখদত িা বিশ্ামকক্ ি্যিহার করদত পারদিন। 

মদন রাখদিন পরীক্াবট নিষ হওয়ার পদর আবম নিষ না করা অিবধ নকউ কক্ নছদড় নরদত পারদি না। 
পরীক্ার পদ্ধবতগুদলা সম্বদন্ধ আপনার নকাদনা প্রশ্ন নর্দক র্াকদল অনুগ্রহ কদর এখন তা বজজ্াসা করুন। 
এই পরীক্ার সময় বিভাগগুদলা েলাকালীন আপবন প্রশ্নগুদলার উত্তর বেদত সক্ম হি না।

2.4 সম্ুখ কভাদরর বনদেদেি

বনম্নবলবখতবট হল আপনার পরীক্ার িইবটর সামদনর কভাদরর অনুিাে।

গুরুত্বপূণ্য লরিাইন্ারগুতিা

1

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

2

কাদরা সাদর্ নকাদনা প্রশ্ন নিয়ার করা পরীক্ার বনরাপত্তা 
ও স্ছেতার নীবতর একবট লঙ্ঘন ও এর েদল আপনার  
ন্ার িাবতল হদত পাদর।

এই পরীক্ার িইবট নকাদনা মদতই কক্ নর্দক ননওয়া হদি না। অননদুমাবেত পুনরুৎপােন িা এই পরীক্ার িইদরর নকাদনা 
অংদির ি্যিহার বনবষদ্ধ।

© 2018 The College Board. College Board, SAT এিং acorn নলাদগাগুদলা College Board-এর বনিবন্ধত নট্রেমাক।দে



10

2.5 বপছদনর কভাদরর বনদেদেি

নীদে আপনার পরীক্ার িইদয়র বপছদনর কভাদরর অনুিাে নেওয়া আদছ৷ বনদেদেি নেওয়া হদল 
আপনাদক পরীক্ার িই িা উত্তর পত্রকবটদত বলখদত হদি, অনুিাদের এই েকুদমন্টবটদত নয়।

আপনার নাি (লপ্রন্ট েরুন) 
 নিষ প্রর্ম MI

স্কু ি 
 নম্বর ক্ু দলর নাম কক্

SAT
সাধারণ লনতি্য লশোসিূহ
 আপবন একসমদয় শুধুমাত্র একবট বিভাদগ কাজ করদত পাদরন।
 আপবন সময় নিষ হওয়ার আদগ নকাদনা বিভাগ নিষ করদল 

নসই বিভাদগ আপনার কাজবট পরীক্া করুন। অপবন অন্য 
নকাদনা বিভাগ নাও খুলদত পাদরন।

উত্তরগুতিা লচলনি্ েরা
 রর্ারর্ভাদি বনবচিত কদর আপনার উত্তর পত্র বেবনিত করুন।

 আপনাদক অিি্যই নম্বর 2 নপবসিল ি্যিহার করদত হদি।
 প্রবতবট প্রদশ্নর জন্য রত্ন বনদয় একবট উত্তর বেবনিত করুন।
 সম্পূণদে িািলবট গাঢ় কদর ও সম্পূণদে পবরমাদণ পপূরণ করা 

বনবচিত করুন।
 আপনার উত্তর পত্রবটদত নকাদনা ন্রে বেনি নেদিন না।
 মুছত হদল, সম্পূণদেভাদি মুছুন৷ অসম্পূণদে নমাছা উদ্ীষ্ট উত্তর 

বহসাদি ন্ার হদত পাদর।
 শুধুমাত্র প্রদশ্নর নম্বদরর সাদর্ সমতুল উত্তদরর জায়গাবট 

ি্যিহার করুন।

আপনার পরীষোর বইলি বযেবহার েরা
 আপবন শুরু নর্দক পরীক্ার িইবট ি্যিহার করদত পাদরন তদি 

আপবন আপনার পরীক্ার িইদত নলখা নকাদনা বকছুর জন্য 
নরিবেট পাদিন না।

 সময় নিষ হদয় নগদল আপবন আপনার পরীক্ার িইবট নর্দক 
উত্তর পদত্র উত্তরগুদলা থিানান্তর করদত িা িািল নাও পপূরণ 
পপূরণ করদত পাদরন।

 আপবন এই পুবতিকাবট নর্দক পৃষ্াগুদলা িা নকাদনা পৃষ্ার অংি 
ভাঁজ করদত িা অপসারণ নাও করদত পাদরন অর্িা পরীক্ার 
কক্ নর্দক িই িা উত্তর পত্রবট নাও বনদত পাদরন।

ক্স্ালরং
 প্রবতবট সবঠক উত্তদরর জন্য আপবন এক পদয়ন্ট পাদিন।
 ভুল উত্তদরর জন্য আপনার নম্বর কাটা রাদি না; সুতরাং 

আপবন দকাদনা প্রদশ্নর উত্তর সম্দকদে  বনবচিত না হদলও 
আপনার প্রবতবট প্রদশ্নর উত্তর নেওয়া উবেত৷

 গুরুত্বপণূ্য 

নীতচর ক্োডগুতিা আপনার পরীষোর বইতয়র 
ক্ষেতত্র অননযে। আপনার উত্তর পত্র ক্েতে বাক্স 
A ও B-ক্্ উত্তরগুতিা েলপ েরুন ও লিে ক্রিন 
ক্িখাতনা আতি ক্্িন ভাতব সংললিষ্ট বাবিগুতিা 
পূরণ েরুন।

এই পাঠ্যবটর জন্য অনদুছেেগুদলাদত র্াকা ধারণাগুদলা রার কদয়কবট প্রত্যাবিত িা প্রকাবিত উপাোন 
নর্দক সংগৃহীত তা আিবি্যক ভাদি College Board-এর মতামতদক উপথিাপন কদর না।

 
 

পর্যতবষেে আপনাতে এই বইলি খুিত্ না বিা অবলধ এলি খুিতবন না।
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2.6 বিভাগ 1—পঠদনর পরীক্া

বিভাগ 1-এর স্ ন্  সম  ্যা ােদে য় 65 িল লনি, তাছাড়াও বিভাগ  নিদষ 10 ি র রল লনতি লব ল্ র । আপ  দয়দছ বন
 অনু ত ্য র জন্য পরীক্  কর  আপনার সম  ও বিরামগু লা পৃ ক হ  পা । নকাদনা দমাবে ি িথিা া দল য় দ র্ দত দর

অনুগ্রহ ক  আপনার পর র পড়া ঘাষণাগু লা ম গ সহকা  শুনুন।দর দেদিক্দক ন দ দনাদরা দর

পরীষোর বইতয়র লনতি্য লশোর ক্োতনা অনুবাি অনূলি্ উচ্ালর্ লনতি্য লশোলির পতর উপলথি্ হতব।

রখন সমতি বিক্ার্থী প্রস্তুত হদি তখন আপনার পরদেদিক্ক িলদত পাদরন:

 আমরা একিার শুরু করদল আপনার কাদছ পঠদনর পুবতিকার বিভাগ 1-এর উত্তর বেদত 65 বমবনট 
সময় লাগদি। এই বিভাগবট নিষ হদয় নগদল আমরা একবট সংবক্প্ বিরবত ননি। আবম আপনার 
পরীক্ার পবুতিকাবট খুলদত না িলা অিবধ তা খুলদিন না। অনুগ্রহ কদর আপনার নেদ্র নীদে আপনার 
ক্যালকুদলটর রাখুন; আপনার এই বিভাদগর জন্য এবটর প্রদয়াজন হদি না।

আপবন বনবচিত করুন নর আপনার উত্তদরর জদন্য সম্পূণদে িািলবট গাঢ় ও সম্পূণদেরূদপ পপূরণ করার জদন্য 
2 নম্বর নপবসিল ি্যিহার করদছন। আপবন আপনার উত্তর পবরিতদে ন করদল এবট রতেপূর সম্ভি মুদছ বেন। 

মদন রাখদিন আপবন সবঠক উত্তদরর জন্য পদয়ন্ট পাদিন তদি ভুল উত্তরগুদলার জন্য পদয়ন্ট কাটা রাদি 
না। এর অর্দে আপনাদক প্রবতবট প্রদশ্নর জন্য সবঠক উত্তর নেয়ার নেষ্টা করা উবেত, এমনবক আপবন সবঠক 
উত্তর সম্দকদে  বনবচিত না হদলও নেয়া উবেত।

আপনার উত্তর পদত্রর 1 বিভাগবট খুঁজনু। নম্বররুক্ত থিানগুদলাদত আপনার উত্তরগুদলা বনবচিত কদর 
বেবনিত করুন রা বিভাগ 1-এর নম্বররুক্ত প্রদশ্নর উত্তদরর সমতুল। বিভাগ 1-এ আপনার পরীক্ার িইবট 
খুলুন, বনদেদে বিকা পড়ুন ও আপনার কাজ শুরু করুন। আপনার সমদয়র শুরু এখন। শুদভছো।

30 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদগ 35 বমবনট সময় রদয়দছ।

60 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদগ 5 বমবনট সময় রদয়দছ।

বঠক 65 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 কাজ করা র্ামান ও আপনার নপবসিল নাবমদয় রাখুন। আপনার উত্তর পত্রবট িন্ধ করুন ও আপনার 
পরীক্ার িইদয়র সামদনর বভতদর এবট রাখুন। আপনার পরীক্ার িইবট িন্ধ করুন ও আপনার নেদ্ 
এবট দরদখ বেন। এখন আমরা একবট 10-বমবনদটর নরেক ননি।

আপবন এবট িা অন্য নকানও নরেদকর সময় নোন অর্িা অন্য নকানও তিে্ুযবতন বেভাইস ি্যিহার করদত 
পারদিন না। আপবন নকাদনা স্্যাক আদনন আপবন এবট শুধুমাত্র বনধদোবরত থিাদন নখদত পারদিন। বনধদোবরত 
থিান, হলওদয় িা বিশ্াম কক্ ছাড়া অন্য নকার্াও রাদিন না। হলওদয়দত কর্া িলদিন না িা কাদরা সাদর্ 
পরীক্ার প্রশ্ন বনদয় নআলােনা করদিন না। অন্য কক্গুবলদত অন্যান্যদের কর্া বিদিেনা করুন।

আপবন বঠক 10 বমবনদট আিার পরীক্াবট শুরু করদিন।

2.6.1 নরেদকর জন্য

বিরবত নিদষ আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 অনুগ্রহ কদর আপনার আসন গ্রহণ করুন।
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2.6.2 বিভাগ 1 পরীক্ার িইদয়র বনদেবিকাদে

বনম্নবলবখতবট আপনার পরীক্ার িইদয়র বিভাগ 1-এর শুরুদত র্াকা বনদেদে বিকার অনুিাে।

65 লিলনি, 52লি প্রশ্ন (িানে সিয়)

এই বিভাদগর প্রশ্নগুদলার উত্তর বেদত আপনার উত্তর পদত্রর বিভাগ 1বট খুলুন।

লনতি্য লশোসিূহ
নিি কদয়কবট প্রদশ্নর নিদষ অনুদছেে িা কদয়কবট অনুদছেে রদয়দছ। প্রবতবট অনুদছেে িা অনুদছেেগুদলা পড়ার 
পদর, প্রবতবট প্রদশ্ন উত্তদরর উত্তদর িা অনুদছেেবট িা অনুদছেেগুবলদত এিং নকান সমতুল নরখবেত্র (নরমন একবট 
নটবিল িা গ্রাে) উপর বভবত্ত কদর প্রবতবট প্রদশ্নর নসরা উত্তর বেন।

2.7 িংসাপদত্রর বিিৃবত

রখন সমতি বিক্ার্থী প্রস্তুত হদি তখন আপনার পরদেদিক্ক িলদত পাদরন:

 আপবন আপনার উত্তর পত্র জমা বেদল আপবন স্ীকার করদছন নর আপবন নকাদনা পবরবথিবতদতই পরীক্ার 
কক্বট নর্দক পরীক্ার নকাদনা প্রশ্ন বনদয় রাদিন না, কাউদক নেদিন না িা নকাদনা উপাদয়ই রাদত ইদমল, 
পাঠ্য িাতা িা ইন্টারদনট রদয়দছ তদি এদতই সীমািদ্ধ নয় কাদরা সাদর্ নআলােনা করদত পারদিন না। এই 
িতগুবল SAT School Day Student Guide (SAT ক্ু ল বেদনর বিক্ার্থীর সহাবয়কাদত) ও অনলাইদন sat.
org-নত বিিেভাদি ি্যাখ্যা করা আদছ।

দে
দে

আপনার উত্তর পত্র িার করুন তদি আপনার পরীক্ার িইবট িন্ধ কদর নরদখ বেন। আপনার উত্তর 
পদত্রর বপছনবট উল্ান ও িংসাপদত্রর বিিৃবত খুঁদজ নির করুন। নীদে বিবধগুদলার অনুদছেে পঠদনর 
পদর আপনার সাধারণ হাদতর নলখার তিলীদত প্রবতদিেনবট অনুবলবপ করুন—বপ্রন্ট িা িাঁকাদনাও েলদি। 
তারপর আপবন নকাদনা অবেবিয়াল েকুদমদন্ট নরমন স্াক্র কদরন নতমন ভাদি আপনার পুদরা নাম 
স্াক্র করুন। আপনার স্াক্দরর পদর আজদকর তাবরখবট বলখুন। আপনার নিষ হদয় নগদল মুখ তুদল 
তাকান। 

এলি শংসাপতত্রর লববৃল্র এেলি অনুবাি রা আপনার উত্তরপতত্রর লপিতন ক্িওয়া আতি। লববৃল্লি 
ইংরালজত্ েলপ েরুন, এখাতন ক্িয়া অনুবািলি নয়।

আবম বনবচিত করবছ নর আবম উত্তর পদত্র তাবলকািদ্ধ ি্যবক্ত ও পরীক্ার বনদেদে বিকায় িবণদেত বনরাপত্তা 
ও স্ছেতার নীবতগুদলা অনুসরণ করদত সম্ত।

2.8 বিভাগ 2—নলখা ও ভাষার পরীক্া

বিভাগ 2-এর মানক সম  হল য় 35 িল লনি। আপ   অনু ত ্য র জন্য পরীক্  বন নকাদনা দমাবে ি িথিা া
কর  আপনার সম  ও বিরামগু লা পৃ ক হ  পা । অনুগ্রহ ক  আপনার পর র দল য় দ র্ দত দর দর দেদিক্দক
পড়া ঘাষণাগু লা ম গ সহকা  শুনুন।দ দ দনাদরা দর

পরীষোর বইতয়র লনতি্য লশোর ক্োতনা অনুবাি অনূলি্ উচ্ালর্ লনতি্য লশোলির পতর উপলথি্ হতব।

প্রদত্যদক প্রস্তুত হদল, আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আমরা একিার শুরু করদল আপনার কাদছ নলখা ও ভাষার পরীক্ায় 2য় বিভাদগ 35 বমবনট সময় 
লাগদি। আপবন সময় নিষ হওয়ার আদগ উত্তর নেয়া নিষ করদল আপবন এই বিভাদগ আপনার কাজবট 
পরীক্া করদত পাদরন তদি আপবন অন্য নকাদনা বিভাদগ নাও বেরদত পারদিন না। অনুগ্রহ কদর আপনার 
নেদ্র নীদে আপনার ক্যালকুদলটর রাখুন; আপনার এই বিভাদগর জন্য এবটর প্রদয়াজন হদি না।
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আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার প্রশ্নবট সমান ভাদি আপনার নেদ্ রাখুন। 

এখন আপনার উত্তর পদত্রর 2য় বিভাগবট খুজন। নম্বররুক্ত থিানগুদলাদত আপনার উত্তরগুদলা বনবচিত 
কদর বেবনিত করুন রা বিভাগ 2-এর নম্বররুক্ত প্রদশ্নর উত্তদরর সমতল। বিভাগ 2-এ আপনার পরীক্ার 
িইবট খুলুন, বনদেবিকা পড়ুন ও আপনার কাজ শুরু করুন। আপনার সমদয়র শুরু এখন।

ঁ ু
ু

দে

15 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদগ 20 বমবনট সময় রদয়দছ।

30 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদগ 5 বমবনট সময় রদয়দছ।

বঠক 35 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 কাজ করা র্ামান ও আপনার নপবসিল নাবমদয় রাখুন। 

আপনার পরীক্ার িইদয়র নরখাদন আপবন কাজ করা র্াবমদয়বছদলন নসখাদন আপনার উত্তর পত্রবট 
রাখুন। আপনার পরীক্ার িইবট ি্যিহার করা।

2.8.1 বিভাগ 2 পরীক্ার িইদয়র বনদেবিকাদে

বনম্নবলবখতবট আপনার পরীক্ার িইদয়র বিভাগ 2-এর শুরুদত র্াকা বনদেদে বিকার অনুিাে।

35 লিলনি, 44লি প্রশ্ন (িানে সিয়)

এই লবভাতের প্রশ্নগুতিার উত্তর লিত্ আপনার উত্তর পতত্রর লবভাে 2লি খুিুন।

লনতি্য লশোসিূহ

নীদের প্রদত্যকবট অনুদছেদে নিি কদয়কবট প্রশ্ন রদয়দছ। কদয়কবট প্রদশ্নর জন্য আপনাদক ধারণাগুদলার প্রকাদির 
উত্তর বেদত অনুদছেেবট কীভাদি সংদিাবধত হদত পাদর তা বিদিেনা করদিন। অন্যান্য প্রদশ্নর জন্য অনুদছেেবট 
িাদক্যর কাঠাদমা, ি্যিহার িা রবতবেদনির ত্রুবটগুদলা সংদিাধন করদত কীভাদি সম্াবেত হদত পাদর তা বিদিেনা 
করদিন। একবট অনুদছেে িা প্রদশ্নর আপবন পবরমাজদেনা ও সম্ােনা সম্দকদে  বসদ্ধান্ত গ্রহণ করার সাদর্ সাদর্ 
রা বিদিেনা করদিন তার সাদর্ র্াকা এক িা একাবধক নরখবেত্র (নরমন সারণী িা নরখবেত্র) সমববিত হদত পাদর।

বকছু প্রশ্ন নকাদনা অনুদছেদের বনম্নদরখাবকিত অংদি আপনাদক বনদেদে বিত করদত পাদর। অন্যান্য প্রশ্ন আপনাদক 
নকাদনা অনুদছেদের নকাদনা অংদি বনদেদে বিত করদি িা আপনাদক সামবগ্রক ভাদি অনুদছেেবট সম্দকদে  বিদিেনা 
করদত িলদি।

প্রবতবট অনুদছেে পড়ার পদর সিদোবধক কারদেকরভাদি অনুদছেদের বলখদনর গুণমাদনর উন্নবত কদর িা বলবখত 
ইংরাবজর মানদকর কনদভনিন অনুসরণ কদর এমন ভাদি প্রবতবট প্রদশ্নর উত্তর নিদছ বনন। অদনক প্রদশ্ন একবট 
“পবরিতদে ন করদিন না” বিকল্প অন্তভুদে ক্ত র্াদক। অনুদছেদের সম্বকদে ত অংিবট নরমন আদছ নতমন নরদখ নেয়া 
নসরা পছন্ হদল নসই বিকল্পবট নিদছ বনন।

2.9 বিভাগ 3—গবণদতর পরীক্া – নকাদনা ক্যালকদলটর ননইু

বিভাগ 3-এর স্ ন্  সম  ্যা ােদে য় 25 িল লনি, তাছাড়াও বিভাগ  নিদষ 5 ি র রল লনতি লব ল্ র । আপ  দয়দছ বন
 অনু ত ্য র জন্য পরীক্  কর  আপনার সম  ও বিরামগু লা পৃ ক হ  পা । নকাদনা দমাবে ি িথিা া দল য় দ র্ দত দর

অনুগ্রহ ক  আপনার পর র পড়া ঘাষণাগু লা ম গ সহকা  শুনুন।দর দেদিক্দক ন দ দনাদরা দর

পরীষোর বইতয়র লনতি্য লশোর ক্োতনা অনুবাি অনূলি্ উচ্ালর্ লনতি্য লশোলির পতর উপলথি্ হতব।
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রখন সমতি বিক্ার্থী প্রস্তুত হদি তখন আপনার পরদেদিক্ক িলদত পাদরন:

আমরা একিার শুরু করদল ক্যালকুদলটর ছাড়াই গবণত পরীক্ায় আপনার 3য় বিভাদগ কাজ করার জন্য 
25 বমবনট সময় র্াকদি। এই বিভাগবট নিষ হদয় নগদল আমরা একবট সংবক্প্ বিরবত পাি।

রবেও এবট একবট গবণত বিভাগ,তাও আপবন পরীক্ার এই অংদি নকাদনা ক্যালকুদলটর ি্যিহার করদত 
পারদিন না, রবে আপনার কাদছ োর োংিদনর ক্যালকুদলটর ি্যিহাদরর অনমুবত না র্াদক তাহদল আপনাদক
অিি্যই আপনার ক্যালকুদলটরবট আপনার নেদ্র নীদে নরদখ বেদত হদি। আর নকাদনা প্রশ্ন রদয়দছ? 

Student-Produced Responses (বিক্ার্থীদের ততবর করা প্রবতবরিয়াগুদলা) প্রশ্নগুদলাদত কীভাদি 
আপনার উত্তর বগ্রে করদত হদি নস সম্দকদে  বনদেদে বিকা আপনার পরীক্ার িইদয় আদছ। এই প্রদশ্নগুদলার 
উত্তর নছাট হদত হদি বকন্ত 4 অক্দরর নিবি িড় হদি না। নম্বররুক্ত থিানগুদলাদত আপনার উত্তরগুদলা 
বনবচিত কদর বেবনিত করুন রা বিভাগ 3-এর নম্বররুক্ত প্রদশ্নর উত্তদরর সমতুল। 

আপবন সময় নিষ হওয়ার আদগ উত্তর নেয়া নিষ করদল আপবন এই বিভাদগ আপনার কাজবট রাোই 
করদত পাদরন তদি আপবন অন্য নকাদনা বিভাদগ বেরদত পাদরন না।

অনুগ্রহ কদর আপনার পরীক্ার িইবট খুলনু ও আপনার উত্তর পত্র িার করুন। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার 
প্রশ্নবট সমান ভাদি আপনার নেদ্ রাখুন। আপনার উত্তর পদত্রর 3র্ বিভাগবট খঁুজনু। এখন আপনার পরীক্ার 
িইদয়র বিভাগ 3 খুলনু, বনদেদে বিকা পড়ুন ও কাজ শুরু করুন। আপনার সমদয়র শুরু এখন।

10 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদগ 15 বমবনট সময় রদয়দছ।

20 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

আপনার কাদছ এই বিভাদগ 5 বমবনট সময় রদয়দছ।

বঠক 25 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

কাজ করা র্ামান ও আপনার নপবসিল নাবমদয় রাখুন। 

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

2.9.1 বিরবতর সমদয়

বিরবত নিদষ আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

অনুগ্রহ কদর আপনার আসন গ্রহণ করুন। 
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2.9.2 বিভাগ 3 পরীক্ার িইদয়র বনদেদে বিকা

বনম্নবলবখতবট আপনার পরীক্ার িইদয়র বিভাগ 3-এর শুরুদত র্াকা বনদেদে বিকার অনুিাে।

25 লিলনি, 20লি প্রশ্ন (িানে সিয়)

এই লবভাতের প্রশ্নগুতিার উত্তর লিত্ আপনার উত্তর পতত্রর লবভাে 3লি খুিুন।

লনতি্য লশোসিূহ
1-15 নম্বতরর প্রতশ্নর জনযে, প্রবতবট সমস্যার সমাধান করুন, নর বিকল্পগুদলা নেওয়া হদয়দছ নসবট নর্দক সদিদোত্তম উত্তরবট 
নিদছ বনদয় এিং আপনার উত্তর পদত্র সমতুল িািলবট পপূরণ করুন। 16-20 নম্বতরর প্রতশ্নর জনযে, সমস্যার সমাধান করুন 
এিং উত্তর পত্রবটদত বগ্রদে আপনার উত্তর বলখুন। কীভাদি বগ্রদে আপনার উত্তর বলখদত হদি নস সম্দকদে  অনুগ্রহ কদর প্রশ্ন 
16-এর সামদন বনদেদে বিকা নেখুন। আপবন শুরু নর্দক কাজ করার জন্য আপনার পরীক্ার পুবতিকাবটদত নর নকাদনা উপলব্ধ 
থিান ি্যিহার করদত পাদরন।

ক্নািসিূহ
1. ক্যালকুদলটদরর ি্যিহার অনুতিালি্ নয়।
2. অন্যর্ায় সপূবেত না র্াকদল সমতি পবরিতদে নীয় ও প্রকাি বরদয়ল নম্বদরর প্রবতবনবধত্ব কদর।
3. পরীক্াবটদত সরিরাহ করা বেগারগুদলা অন্যর্ায় সপূবেত না র্াকদল বরদয়ল নম্বদরর প্রবতবনবধত্ব কদর।
4. অন্যর্ায় সপূবেত না র্াকদল সমতি বেগার সমতদল র্াদক।
5. অন্যর্ায় সপূবেত না র্াকদল নকাদনা প্রেত্ত োংিদনর f নোদমন হল সমতি বরদয়ল নম্বর x এর নসট রার জন্য f(x) হল একবট 

বরদয়ল নম্বর।

ক্রফাতরন্স

নকাদনা িৃদত্তর ি্যাদসর বেবগ্র হল 360।
নকাদনা িৃদত্তর োদপর নরবেয়াদনর সংখ্যা হল 2𝜋।
একবট বত্রভুদজর নকাণগুদলার সমবষ্ট 180।
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লনতি্য লশোসিূহ

16-20 নম্বর প্রতশ্নর জনযে, সমস্যাবটর সমাধান 
করুন ও আপনার উত্তর নীদের গ্রীদে দরমনবট 
িবণদেত আদছ নতমন ভাদি উত্তর পদত্র বলখুন

1. রবেও প্রদয়াজন ননই তিুও বনভুদে লভাদি 
িািলগুদলা পপূরণ করদত আপনাদক সাহার্য 
করদত কলামগুদলার িীদষদে িাক্সগুদলাদত 
আপনার উত্তর বলখদত পরামিদে নেয়া হদছে। 
রবে সবঠক ভাদি িািলগুদলা পপূরণ হয় তদিই 
আপবন নরিবেট পাদিন।

2. প্রবতবট কলাদম একবটর নিবি িািল বেবনিত 
করদিন না।

3. নকাদনা প্রদশ্নর ঋণাত্মক উত্তর ননই।

4. বকছু প্রদশ্নর একবটর নিবি সবঠক উত্তর 
র্াকদত পাদর। এ নক্দত্র শুধুমাত্র একবট 
উত্তর বগ্রে করুন।

5. এর মত লিশ্র 3 1
2

 নম্বর অিি্যই 3.5 িা 7/2 

এর মত বগ্রে করা হদত হদি। (রবে  

 
 

নকাদনা বগ্রদে নলখা র্াদক 31
2

, নসবট বহসাদি 

ি্যাখ্যা করা হদি, 3 1
2

বহসাদি নয়।)

6. িশলিে উত্তর: আপবন বগ্রে রতটা থিান 
সকুিলান করদত পাদর তার নেদয় আদরা নিবি 
সংখ্যা সহ নকাদনা েিবমক উত্তর নপদল এবট হয় 
নগালাকার িা বছন্ন হদত পাদর তদি এবট অিি্যই 
সম্পূণদে বগ্রেদক পপূরণ করদত হদি।

 উত্তর: 7
12

 উত্তর: 2.5

লরিড এর রিহণতরােযে উপায় হি: 2
3

উত্তর: 201– িলুির ক্র ক্োতনা অবথিানই সলিে

দ্রষ্টবযে:
থিান সকুিলান হদল আপবন 
নর নকাদনা কলাদম আপনার 
উত্তর নলখা শুরু করদত 
পাদরন। আপনার নর 
কলামগুদলা ি্যিহাদরর 
প্রদয়াজন ননই নসগুদলা 
োঁকা রাখা উবেত।
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3 মানক SAT ব্রিপ্ট গবণদতর পরীক্া – ক্যালকদলটর এিং SAT প্রিন্ধু
3.1 বিভাগ 4—গবণদতর পরীক্া – ক্যালকদলটরু

বিভাগ 4-এর মানক সম  হল য় 55 ট। আপ   অনু ত ্য র জন্য পরীক্  কর  বমবন বন নকাদনা দমাবে ি িথিা া দল
আপনার সম  ও বিরামগু লা পৃ ক হ  পা । অনগু্রহ ক  আপনার পর র পড়া ঘাষণাগু লা য় দ র্ দত দর দর দেদিক্দক ন দ
ম গ সহকা  শুনুন।দনাদরা দর

পরীষোর বইতয়র লনতি্য লশোর ক্োতনা অনুবাি অনূলি্ উচ্ালর্ লনতি্য লশোলির পতর উপলথি্ হতব।

রখন সমতি বিক্ার্থী প্রস্তুত হদি তখন আপনার পরদেদিক্ক িলদত পাদরন:

 আমরা একিার শুরু করদল আপনার কাদছ ক্যালকুদলটর ি্যিহার কদর গবণত পরীক্ায় বিভাগ 4-এর 
উত্তর নেয়ার জন্য 55 বমবনট র্াকদি।

আপবন এই বিভাদগর জন্য একবট ক্যালকুদলটর ি্যিহার করদত পাদরন। অনুগ্রহ কদর আপনার 
ক্যালকুদলটর িার করুন ও আপনার নেদ্র নকদ্রে এবট রাখুন।

নকাদনা ক্যালকুদলটর ি্যিহার করার সময় এই বনদেদে বিকা অনুসরণ করুন: 

•	 এবটদক আপনার নেদ্ রাখুন িা ধদর র্াকুন রাদত অন্য বিক্ার্থীরা আপনার কাজবট না নেখদত 
পাদর।

•	 আপনার ক্যালকুদলটর নিয়ার করদিন না িা নেয়া ননয়া করদিন না।
•	 আপবন নকাদনা ি্যাকআপ ক্যালকুদলটর ও ি্যাটাবর এদন রাখদল নসগুদলা আপনার নেদ্র ে্দলাদর 

রাখুন।
•	 আপনার ক্যালকুদলটর ত্রুবটপপূণদে উপাদয় কাজ কদর এিং আপনার ি্যাটাবর ও ি্যাকআপ ক্যালকুদলটর 

নর্দক র্াকদল আপনার হাত তুলুন। আপনার পবরিতদে কবট স্ীকৃত বকনা তা আবম নেখি। আপনার 
নকাদনা ি্যাকআপ না র্াকদল পরীক্া োবলদয় রান। নকাদনা ক্যালকুদলটর ছাড়াও সমতি গবণদতর 
প্রদশ্নর উত্তর নেয়া রাদি।

Student-Produced Responses (বিক্ার্থীদের ততবর করা প্রবতবরিয়াগুদলা) প্রশ্নগুদলাদত কীভাদি 
আপনার উত্তর বগ্রে করদত হদি নস সম্দকদে  বনদেদে বিকা আপনার পরীক্ার িইদয় আদছ। এই প্রদশ্নগুদলার 
উত্তর নছাট হদত হদি বকন্ত 4 অক্দরর নিবি িড় হদি না। নম্বররুক্ত থিানগুদলাদত আপনার উত্তরগুদলা 
বনবচিত কদর বেবনিত করুন রা বিভাগ-এর নম্বররুক্ত প্রদশ্নর উত্তদরর সমতুল 4। 

আপবন সময় নিষ হওয়ার আদগ উত্তর নেয়া নিষ করদল আপবন এই বিভাদগ আপনার কাজবট পরীক্া 
করদত পাদরন তদি আপবন অন্য নকাদনা বিভাদগ নাও বেরদত পারদিন না। 

অনুগ্রহ কদর আপনার পরীক্ার িইবট খুলনু ও আপনার উত্তর পত্র িার করুন। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার 
প্রশ্নবট সমান ভাদি আপনার নেদ্ রাখুন। আপনার উত্তর পদত্রর 4র্ বিভাগবট খঁুজনু। এখন আপনার পরীক্ার 
িইদয়র 4র্দে বিভাগ খুলনু, বনদেদে বিকা পড়ুন ও কাজ শুরু করুন। আপনার সমদয়র শুরু এখন।

25 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদগ 30 বমবনট সময় রদয়দছ।

50 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদগ 5 বমবনট সময় রদয়দছ।
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বঠক 55 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 কাজ করা র্ামান ও আপনার নপবসিল নাবমদয় রাখুন। আপনার পরীক্ার িই ও উত্তর পত্রবট িন্ধ করুন। 
আপনার পরীক্ার িইদয়র পাদি আপনার উত্তর পত্রবট রাখুন। 

এর পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আবম আপনার পরীক্াপত্র সংগ্রহ করার আদগ অনুগ্রহ কদর আপনার উত্তরপত্রবট উল্ান (অর্িা আপবন 
িড়-ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদল পৃষ্া 16 উল্ান) এিং আপবন নক্ত্র A-এ েমদে নকাে পরণ কদরদছন 
তা বনবচিত করুন। এই েমদে নকােবট আপনার পরীক্াপদত্র ন্ার নেওয়ার জন্য প্রদয়াজন। 

পূ

আপবন নক্ত্র B–Eও পপূরণ কদরদছন তা পরীক্া করুন। আপনার এই নক্ত্রবট সম্পূণদে করদত সহায়তার 
প্রদয়াজন হদল অনুগ্রহ কদর হাত তুলুন। 

3.1.1 বিরবতর সমদয়

আপলন লনবন্ধ বযে্ী্ SAT-এ অংশ লনতি আপনার পর্যতবষেে সরাসলর “পরীষোর পতর” চতি রাতব।

পরীক্াপত্র সংগ্রহ এিং গণনা করার পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার নেদ্র নীদে আপনার ক্যালকুদলটর রাখুন। আমরা এখন 2 বমবনদটর জন্য বিরবত ননি। আপবন 
কক্ নছদড় নাও নরদত িা পরীক্ার প্রশ্ন বনদয় নআলােনা নাও করদত পাদরন।

বিরবত নিদষ আপনার পরদেদিক্ক িলদিন: 

 অনুগ্রহ কদর আপনার আসন গ্রহণ করুন। 
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3.1.2 বিভাগ 4 পরীক্ার িইদয়র বনদেবিকাদে

বনম্নবলবখতবট আপনার পরীক্ার িইদয়র বিভাগ 4-এর শুরুদত র্াকা বনদেদে বিকার অনুিাে।

55 লিলনি, 38লি প্রশ্ন (িানে সিয়)

এই লবভাতের প্রশ্নগুতিার উত্তর লিত্ আপনার উত্তর পতত্রর লবভাে 4লি খুিুন।

লনতি্য লশোসিূহ
1-30 নম্বতরর প্রতশ্নর জনযে, প্রবতবট সমস্যার সমাধান করুন, নর বিকল্পগুবল নেওয়া হদয়দছ নসবট নর্দক সদিদোত্তম উত্তরবট নিদছ 
বনদয় এিং আপনার উত্তর পদত্র সমতুল িািলবট পপূরণ করুন। 31-38 নম্বতরর প্রতশ্নর জনযে, সমস্যার সমাধান করুন এিং উত্তর 
পত্রবটদত বগ্রদে আপনার উত্তর বলখুন। কীভাদি বগ্রদে আপনার উত্তর বলখদত হদি নস সম্দকদে  অনুগ্রহ কদর প্রশ্ন 22-এর সামদন 
বনদেদে বিকা নেখুন। আপবন শুরু নর্দক কাজ করার জন্য আপনার পরীক্ার পবুতিকাবটদত নর নকাদনা উপলব্ধ থিান ি্যিহার করদত 
পাদরন।

ক্নািসিূহ
1. ক্যালকুদলটর বযেবহাতরর অনুিল্ রতয়তি।
2. অন্যর্ায় সপূবেত না র্াকদল সমতি পবরিতদে নীয় ও প্রকাি বরদয়ল নম্বদরর প্রবতবনবধত্ব কদর।
3. পরীক্াবটদত সরিরাহ করা বেগারগুদলা অন্যর্ায় সপূবেত না র্াকদল বরদয়ল নম্বদরর প্রবতবনবধত্ব কদর।
4. অন্যর্ায় সপূবেত না র্াকদল সমতি বেগার সমতদল র্াদক।
5. অন্যর্ায় সপূবেত না র্াকদল নকাদনা প্রেত্ত োংিদনর f নোদমন হল সমতি বরদয়ল নম্বর x এর নসট রার জন্য f(x) হল একবট 

বরদয়ল নম্বর।

ক্রফাতরন্স

নকাদনা িৃদত্তর ি্যাদসর বেবগ্র হল 360।
নকাদনা িৃদত্তর োদপর নরবেয়াদনর সংখ্যা হল 2𝜋।
একবট বত্রভুদজর নকাণগুদলার সমবষ্ট 180।
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লনতি্য লশোসিূহ

31-38 নম্বর প্রতশ্নর জনযে, সমস্যাবটর সমাধান 
করুন ও আপনার উত্তর নীদের গ্রীদে নরমনবট 
িবণদেত আদছ নতমন ভাদি উত্তর পদত্র বলখুন।

1. রবেও প্রদয়াজন ননই তিুও বনভুদে লভাদি 
িািলগুদলা পপূরণ করদত আপনাদক সাহার্য 
করদত কলামগুদলার িীদষদে িাক্সগুদলাদত 
আপনার উত্তর বলখদত পরামিদে নেয়া হদছে। 
রবে সবঠক ভাদি িািলগুদলা পপূরণ হয় তদিই 
আপবন নরিবেট পাদিন।

2. প্রবতবট কলাদম একবটর নিবি িািল বেবনিত 
করদিন না।

3. নকাদনা প্রদশ্নর ঋণাত্মক উত্তর ননই।

4. বকছু প্রদশ্নর একবটর নিবি সবঠক উত্তর 
র্াকদত পাদর। এ নক্দত্র শুধুমাত্র একবট 
উত্তর বগ্রে করুন।

5. এর মত লিশ্র 3 1
2

নম্বর অিি্যই 3.5 িা 7/2   

 

 
 

এর মত বগ্রে করা হদত হদি। (রবে 

নকাদনা বগ্রদে নলখা র্াদক 31
2

, নসবট বহসাদি 

ি্যাখ্যা করা হদি, 3 1
2

বহসাদি নয়।)

6. িশলিে উত্তর: আপবন বগ্রে রতটা থিান 
সকুিলান করদত পাদর তার নেদয় আদরা নিবি 
সংখ্যা সহ নকাদনা েিবমক উত্তর নপদল এবট হয় 
নগালাকার িা বছন্ন হদত পাদর তদি এবট অিি্যই 
সম্পূণদে বগ্রেদক পপূরণ করদত হদি।

 উত্তর: 7
12

 উত্তর: 2.5

লরিড এর রিহণতরােযে উপায় হি: 2
3

উত্তর: 201 – িলুির ক্র ক্োতনা অবথিানই সলিে

দ্রষ্টবযে:
থিান সকুিলান হদল আপবন 
নর নকাদনা কলাদম আপনার 
উত্তর নলখা শুরু করদত 
পাদরন। আপনার নর 
কলামগুদলা ি্যিহাদরর 
প্রদয়াজন ননই নসগুদলা 
োঁকা রাখা উবেত।
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3.2 SAT বনিন্ধ

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

আপনার লনবন্ধ বযেবহার েরার সিয় লববৃল্র এেলি অনুবাি (উত্তর পতত্র) এবং লনবতন্ধর বইতয়র 
লনতি্য লশোলি অনূলি্ উচ্ালর্ লনতি্য লশোর পতর উপলথি্ হয়।

সকল বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আবম এখন আপনাদের প্রদত্যকদক একবট বনিদন্ধর িই নেি। আবম আপনার বনিদন্ধর িইবট খুলদত 
না িলা অিবধ তা খুলদিন না।

তারপদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপবন রখন বনিদন্ধর িই পাদিন তার বপছদন আপনার পেবি, নাম ও আপনার মধ্য নাম নর্দক র্াকদল 
তার আে্যক্র বপ্রন্ট করুন। তারপর ক্ু দলর নকাে সংখ্যা _______, বিে্যালদয়র নাম ______________, এিং 
কক্ সংখ্যা (অর্িা নাম) _______ বপ্রন্ট করুন।

এর পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 

 

এখন আপনার উত্তরপদত্রর পৃষ্া 6 খুলুন। আপবন নকাদনা িড় ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদল পৃষ্া 30 
খুলুন। বনিন্ধ িইদয়র বপছদন বনিদন্ধর নকাে খদুজ নির করুন। আপনার প্রিন্ধ িইদয়র বপছদন প্রিদন্ধর 
নকােবট বঠক নরমন রদয়দছ নতমন ভাদি আপনার উত্তরপদত্র র্াকা নক্ত্রবটদত নকােবট অনুবলবপ করুন 
এিং সমতল িািদল পরণ করুন। সবঠক ভাদি নক্ত্রবট পরণ করা না হদল আপনার বনিদন্ধর নকাদনা নম্বর 

ঁ

ু পূ পূ
পাওয়া রাদি না।

আপনার উত্তদরর পত্রবট এই পৃষ্ায় নখালা রাখুন এিং একটু সময় বনদয় আপনার বনিন্ধ ি্যিহার সংরিান্ত 
এই িক্তি্যবট পড়ুন; তারপর বস্দ্ধান্ত বনন িািল (িা িগদেদক্ত্র) বেদয় বেবনিত করদিন বকনা। আপনার পড়া 
নিষ হদয় নগদল অনুগ্রহ কদর মুখ তুদল তাকান।

রখন সকল বিক্ার্থীর কাদছ বনিদন্ধর িইবট আদছ আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আমরা একিার শুরু করদল আপনার কাদছ SAT Essay উত্তর বেদত 50 বমবনট সময় র্াকদি। এখন 
আপবন লাইন বিহীন পবরকল্পনার পষৃ্ায় ননাট বনদত িা আপনার বনিদন্ধর পবরকল্পনা নাও করদত পাদরন 
কারণ নসখাদন নকাদনা বকছু বলখদল তার নম্বর নেয়া হদি না। আপবন প্রস্তুত হদল আপনাদক প্রর্ম লাইনরকু্ত 
পষৃ্ায় নরখাদন “এখাদন আপনার বনিন্ধ শুরু করুন” নলখা আদছ নসখান নর্দক আপনার বনিন্ধবট বলখদত 
শুরু করদত হদি। আপনাদক অিি্যই উপরুক্ত উত্তর পদত্রর পৃষ্ায় ও বেবনিত মাবজদেদনর মদধ্য আপনার বনিন্ধ 
বলখদত হদি। নিষ লাইনরকু্ত পষৃ্ায় “STOP” িদব্দর পদর বকছু বলখদিন না কারণ এই বিন্রু পদর বকছু 
নলখার জন্য নম্বর নেয়া হদি না। অবতবরক্ত নকাদনা পষৃ্া ননয়ার অনুমবত ননই। আপনাদক অিি্যই একবট 
2 নম্বর নপনবসল ি্যিহার কদর আপনার বনিন্ধবট বলখদত হদি। আপনার কাদছ 2 নম্বর নপনবসল না র্াকদল 
আপনার বনিন্ধবট োঁকা র্াকদি। আপবন বনিন্ধবট োঁকা নরদখ বেদল আপবন বনিদন্ধর ন্ার িপূণ্য পাদিন।

তারপদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার বনিদন্ধর িইদয়র কভাদর বনদেদে বিকা পড়ুন ও তারপর আপনার বনিদন্ধর িইবট খুলুন ও কাজ 
শুরু করুন। আপনার সমদয়র শুরু এখন।

25 বমবনট অবতরিান্ত হদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদগ 25 বমবনট সময় রদয়দছ।
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45 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদগ 5 বমবনট সময় রদয়দছ।

বঠক 50 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 কাজ করা র্ামান ও আপনার নপবসিল নাবমদয় রাখুন। আপনার উত্তর পত্র ও বনিদন্ধর িইবট িন্ধ করুন। 
আপনার উত্তর পত্রবট আপনার বনিদন্ধর িইদয়র পাদি রাখুন।

সকল বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 অবভনন্ন—আপবন সদিমাত্র পরীক্াবট নিষ কদরদছন! আবম পরীক্ার িইবট সংগ্রহ ও গণনা করার 
সময় অনুগ্রহ কদর িান্ত হদয় িসুন।

3.2.1 প্রিন্ধ িইদয়র বনদেদে বিকা

ম্ন ত  হল আপনার র পু তিকার সাম র কভা  াকা দে িকার অনু া ।বন বলবখ বট বনিদন্ধ ব দন দর র্ বনদেব ি ে

াস ূহলনতি্য লশে ি

ন্ধ  আপ  কতটা কারকর ভা   অনু ছে  পড়  ও অনুধা ন বনি বট বন দে দি নকাদনা দ ে দত ি
কর  ও ন্ধ  বি লেষণ ক  খ  পা ন তা েখা র এক  সু গ ে । দত বনি বট দ দর বল দত দর ন দনা বট দরা ন য়
আপনার ন্ধ  আপ  ম গ সহকা  অনু ছে  প ন, এক  বনি বটদত বন দনাদরা দর দ েবট দড়দছ বট

ষ্ট ও ৌ ক বি লেষণ উপ পন ক ন ও সং প্ কা  আপনার ভাষা পে নর বক্ত দ থিা দরদছ বক্ া দর
্য হার ক ন তা প্র ন করা উ ত।ি ি দরদছ েিদে বে

আপনার ন্ধ  আপনার উত্তর প  েও া লাই  খ  হ ; উত্তর পু তিকার বনি বট দত্র ন য় দন বল দত দি ব
প্ ং পৃষ্  ছাড়া, আপ  খার জন্য আর  কাগজ পা ন না। আপ  ্যাবন া বন নল নকাদনা দি বন

 প্র  লাই  ন তাহ  আপনার কা  ষ্ট জা গা াক , প্র  রবে বতবট দন নলদখ দল দছ রদর্ য় র্ দি িতি
মা ন এ  লুন, এ ং আপনার হা র খা  এক  ু স ত আকা  বজদে বড়দয় ে ি দত নল দক বট রবক্ত গি দর
রাখুন। ম  রাখ ন, আপনার হা র খার সা  প ত ন  এমন ্য রা দন দি দত নল দর্ বরবে য় ি বক্ত
আপনার হা র খা পড় ন। আপ  া খ ন তা া  গু লা ইসকল দত নল দি বন র বল দছ র দত নস দ নস
পাঠ র পড়ার গ্য হ , তা চিত ক  খার া ন্ট করার ে  করুন।দক নরা য় বনব দর নল ি বপ্র ন ষ্টা

এই পু তি ায় ওয়া প্রম্প র প্র রিয়া  আপনার া  ল ে ক্ি তি ল্ল লহতসতব ে তি 50 িল লনি 
স য় আ  প ছে ি পড়ার জন  এবং এ ি বন্ধ খার জন ।ি তি লরত িল যে েল লন ক্ি যে

এই পরীক্ র ই   ম ই ক   ন ও া হ  না। অননু ত া ি বট নকাদনা দত ক্ নর্দক ন য় দি দমাবে
পুনরুৎপা ন া এই পরীক্ র ই র  অং র ্য হার দ্ধ।ে ি া ি দর নকাদনা দি ি ি বনবষ

অনুস্ রা ে

•	 এই পু তিকা  আপনার ন্ধ ব য় বনি
খ ন না। আপনার উত্তর বল দি

প র লাইনগু লা  আপ  দত্র দ দত বন
া খ ন ল তারই র বল দছ নকি

মল ণ করা হ ।পূ ্যায় দি
•	 প্রস - ত  র গি িবজদে নকাদনা বনিদন্ধ

মল ন করা হ  নাপূ ্যায় দি

3.3 পরীক্া নিষ হওয়ার পদর

সকল বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 এখন এই গুরুত্বপপূণদে তর্্যবট শুনুন। আপবন নছদড় রাওয়ার আদগ আপনার নম্বর িাবতল করদত োইদল 
আমাদক Request to Cancel Test Scores form (পরীক্ার নম্বদরর েমদে িাবতল করার অনুদরাধ 
করদত িলুন), এবট আপবন কক্ ত্যাগ করার আদগ আপনাদক অিি্যই নিষ করদত হদি। পদর আিার 
নম্বর িাবতল করদত আপনাদক অিি্যই বলবখত আকাদর রাবত্র 11:59-এর আদগ অিি্যই College 
Boardনক বিজ্াবপত করদত। ইস্ানদে সময় আজ নর্দক সপ্াদহর েতুর্দে বেদন হদি।

রাতারাবত নমল িা ে্যাদক্স আপনার স্াক্বরত িাবতদলর অনুদরাধ পাঠান। আপবন একবট ইদমল িাতদে া 
পাবঠদয় িা নোন কল কদর আপনার নম্বর িাবতল করদত পারদিন না।
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সকল বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার উত্তর পদত্র এখদনা পরীক্ার সাদর্ সম্বকত নয় এমন পরণীয় তর্্য সহ আপবন আপনার ন্ার 
নকান কদলজ িা ্লারবিদপর কমদেসপূবে নপদত োন তা নিদছ বনদত পাদরন এমন নক্ত্র 14-এ নকানও 
পবরিতন নর্দক র্াকদল অনুগ্রহ কদর আপনার উত্তরপত্রবট পৃষ্া 2 (অর্িা িড় ব্লদকর উত্তর পদত্রর জন্য 
পৃষ্া 5খুলুন।) অন্য বিক্ার্থীদের েদল নরদত অনুমবত নেওয়ার সমদয় িান্ত ভাদি িসুন এিং উত্তর পদত্র 
বকছ বলখদিন না। কদয়ক বমবনদটর মদধ্য আবম আপনাদের উত্তর পত্র সম্ন্ন করদত সাহার্য করি। 

দে পূ

দে

ু

3.4 উত্তরপত্র সম্পূণদে করা হদছে

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

সকল বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 

 

আবম আপনার জন্য বনদেদে বিকা পড়ার সাদর্ সাদর্ বিক্ার্থীর উত্তর পদত্রর বনদেদে বিকা অনুসরণ করুন। 

9-13 নক্ত্রর জদন্য, আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

2য় পৃষ্ায় (অর্িা িড় ব্লদকর উত্তর পদত্র 4) রান এিং নক্ত্র 9–12-এ আপনার উত্তরগুদলা পরণ করুন। 
নক্ত্র 13 োকা নছদড় বেন। আপনার প্রশ্ন নর্দক র্াকদল হাত তলুন। আপনার নিষ হদয় নগদল মুখ তদল 
তাকান। 

পূ
ঁ ু ু

নক্ত্র 14-এর জদন্য আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার উত্তরপদত্রর পৃষ্া 2 এ 14 নম্বর নক্ত্রবট খুদজ নির করুন (অর্িা আপবন িৃহৎ ব্লদকর উত্তর পদত্র 
5 নম্বর পৃষ্া।) SAT ্ল বেিদসর অংি বহসাদি আপবন SAT -এ িসদল আপবন —বিনা ি্যদয়—আপনার 
ন্ার সিদোবধক 4বট কদলজ িা ্লারবিপ নপ্রাগ্রাদম পাঠাদত পারদিন। এই বিভাগবট সম্পূণ করা ঐবছেক। 
কদলজ ও বিশ্ববিে্যালয়গুদলা সিসমদয় বিক্ার্থীদের নর্দক ন্ার নপদত আগ্রহী র্াদক এমনবক আপবন 
আদিেদনর জন্য প্রস্তুত না হদলও।

ঁ
কু

দে

আপনার Student Answer Sheet Instructions (বিক্ার্থীর উত্তর পদত্রর বনদেদে বিকা অনুসরণ) ন্ার 
বরদপাবটদেং নকাদের তাবলকাবট খুঁজনু। আপবন আপনার ন্ার পাঠাদত োন এমন ক্ু ল িা ্লারবিপ 
নপ্রাগ্রাদমর জন্য 4 সংখ্যাবট খুঁজদত এই তাবলকাবট ি্যিহার করুন। মাবকদে ন রুক্তরাদ্রের কদলজ ও 
বিশ্ববিে্যালয় প্রর্দম প্রদেি অনুসাদর প্রর্দম তাবলকািদ্ধ আদছ এিং তারপর নাম অনুসাদর িণদেনুরিবমক 
ভাদি। মাবকদে ন রুক্তরাদ্রের প্রদেিগুদলাদত প্রবতষ্ানগুদলা আন্তজদোবতক প্রবতষ্ানগুদলার পদর আদস। এই 
েকুদমদন্টর েূড়ান্ত তাবলকাবট িণদোনরুিদম প্রদেি িা নেি অনুসাদর তাবলকািদ্ধ ্লারবিপ নপ্রাগ্রাম নেখায়।

আপবন ন্ার পাঠাদত োন এমন প্রবতবট থিাদন িাক্সগুদলাদত 4 বট সংখ্যা অনুবলবপ করুন এিং সমতুল 
িািলগুদলাদত পপূরণ করুন (িড়-ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদল আপবন রতটা সম্ভি পাদরন পেষ্ট ভাদি 
সংখ্যাগুদলা বলখুন)। আপনার নকানও প্রশ্ন নর্দক র্াকদল আমাদক জানান।

আপনার নিষ হদয় নগদল মুখ তুদল তাকান। 

এর পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার উত্তর পদত্র অন্তভুদে ক্ত করার মদতা আর নকানও তর্্য নর্দক না র্াকদল বিক্ার্থীর উত্তর পদত্রর 
বনদেদে বিকা ও আপনার উত্তর পত্রবট িন্ধ করুন এিং উত্তরপত্রবট আপনার নেদ্ সামদনর অংি উপদর 
নরদখ বেন। আবম অন্যান্য বিক্ার্থীদের উত্তরপদত্রর িাবক অংি সম্পূণদে করা শুরু করদত সাহার্য করি 
এিং রখন তারা কাজ করদছ তখন রারা পরীক্া নিষ কদরদছ তাদের সমাপ্ করি।
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আপলন আপনার উত্তর পতত্র 15–38 সম্পূণ্য েতর োেতি উত্তর পতত্রর সংরিহলি উল্ান এবং আপনার 
পর্যতবষেে অনযে লশষোেথীর োতি পতরর উত্তরলি পড়তি অতপষো েরুন।

নক্ত্র 15-এর জদন্য আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 পৃষ্া 3-এ রান (অর্িা িৃহৎ ব্লক উত্তরপত্র ি্যিহার করদল পৃষ্া 5-এ র্াকুন)। নক্ত্র 15-নত আপবন োইদল 
Student Search Service (ছাত্র অনুসন্ধান পবরদষিা) বনিদোেন করদত পাদরন। এই পবরদষিা আপনাদক 
সুদরাগসুবিধার সাদর্ সংদরাগ করদত সাহার্য কদর। এই পবরদষিায় “হ্যাঁ” িলার মাধ্যদম আপবন কদলজদক 
্লারবিপ নপ্রাগ্রাম এিং প্রবতষ্াদনর অন্যান্য বিক্াগত িা আবর্দেক িা তাদের দ্ারা প্রেত্ত সদুরাগ সুবিধার 
বিষদয় আপনাদক তর্্য পাঠাদনার অনুমবত নেন। অলাভজনক বিক্া প্রবতষ্ানরা আপবন আপনার 
উত্তরপদত্র নর তর্্য বেদয়দছন তার জন্য অনদুরাধ করদত পাদর, বকন্তু তারা প্রকৃত পরীক্ার নম্বর িা নোন 
নম্বর বনদত পাদর না। ছাত্র অনুসন্ধান পবরদষিা বিষয়ক আরও তর্্য ছাত্র উত্তরপত্র বনদেদেিািলীদত পাদিন। 
আপবন রবে উত্তর না নেন এিং আদগ নর্দক এই পবরদষিায় অংিগ্রহণ করায় সম্বত জানান, College 
Board আপনার তর্্য প্রোন করা োবলদয় রাদি। অনুগ্রহ কদর আপনার পছন্ বনিদোেন করুন।

নক্ত্র 16-এর জদন্য আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপবন অনলাইদন উপলব্ধ হদল আপনার ন্ার সহ College Board-র তর্্য ইদমইদলর মাধ্যদম নপদত 
োইদল, ইদমল অ্যাদরেসবট নক্ত্র 16-নত সংবলেষ্ট িািলগুদলা পপূরণ করার মাধ্যদম বলখুন। আপবন রবে নকাদনা 
িড় ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদছন তাহদল এটা পৃষ্া 6-এ আদছ। এই নক্দত্রর উপদরর অংদি এবট 
আপনার বনদজর না মাতাবপতা িা অবভভািদকর ইদমইল বঠকানা তা সপূবেত করুন। আপবন বনদজর ইদমইল 
বঠকানা বেদর র্াকদল (মাতাবপতা িা অবভভািদকর নয়) ও নক্ত্র 15-নত বিক্ার্থী অনুসন্ধাদনর পবরদষিার 
সদুরাগ বনদত োইদল আপবন আপনার ইদমইল বঠকানায় পাঠাদনা কদলজগুদলা নর্দক তর্্য নপদত পাদরন। 

 

সকল ছাত্রদক, নক্ত্র 17-এর জদন্য, আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 নক্ত্র 17 আপনার মাবকদে ন রুক্তরাদ্রের নমািাইল নম্বর জানদত োইদি। শুধুমাত্র মাবকদে ন রুক্তরাদ্রের নমািাইল 
নম্বর অনুদমাবেত। আপনার নমািাইল নম্বর নেদিন বকনা নস বিষদয় বস্দ্ধান্ত বনদত আবম Mobile Opt-In 
Policies (নমািাইল অপ্ট-ইন নীবতর) নর েকুদমন্টবট আপনাদক বেদয়বছ নসবট অনুগ্রহ কদর পরদোদলােনা 
করুন। ভবিষ্যদতর নরদেদরদসির জদন্য আপবন এই েকুদমন্টবট িাবড় বনদয় নরদত পাদরন। আপনার নম্বর 
সরিরাহ করার মাধ্যদম আপবন গদিষণা সমীক্ায় অংি বনদত ও কদলজ পবরকল্পনা পবরদষিা সম্দকদে  
বিনামপূদল্য তর্্য নপদত SAT সম্বদন্ধ College Board-এর নর্দক পাঠ্য িাতদে া নপদত সম্ত হন। মানক পাঠ্য 
িাতদে ার হার প্রদরাজ্য হয়। আপবন নর নকাদনা সময় নছদড় নরদত পাদরন। College Board অন্যান্য নকাদনা 
সংথিার সাদর্ আপনার নোন নম্বর নিয়ার করদি না।

এই নক্ত্রবট ঐবছেক। আপবন এই বিবধগুদলার সাদর্ সম্ত হদল আপনার নোন নম্বরবট বলখুন এিং 
সমতুল িািলগুদলা পপূরণ করুন। আপনার সমাপ্ হদল অনুগ্রহ কদর উপদর নেখুন। 

প্রদত্যদক প্রস্তুত হদল, আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 এখন আমরা পরীক্ার সাদর্ রুক্ত নয় এমন অিবিষ্ট প্রশ্নগুদলা নিষ করি, এগুদলা আপনার সম্বদন্ধ 
আপনার বিক্াগত ি্যাকগ্রাউন্, অবভজ্তা এিং ক্ু দলর িাইদরর বরিয়াকলাপ ও আগ্রহগুদলার মদতা 
তর্্য জানদত োইি।

এই ঐবছেক তর্্যবট সম্পূণদে করদত আপনার অিি্যই বকছু সুবিধা রদয়দছ। আপবন বিক্ার্থীর 
অনুসন্ধাদনর পবরদষিাবটর সুদরাগ গ্রহণ কদর র্াকদল এবট কদলজ, বিশ্ববিে্য্যালয় এিং ্লারবিপ 
সরিরাহকারীগুদলাদক সরিরাহ করা হয় এিং তারা নর সুদরাগগুদলা অোর কদর নসগুদলাদত আগ্রহী 
হদত পাদর এমন বিক্ার্থীদের বেবনিত করদত ি্যিহার করা হয়। তদি আপনার নজদন রাখা গুরুত্বপপূণদে 
নর College Board এই তর্্য ি্যিহার করদত সক্ম হদত পাদর এিং এবট গদিষণার মদতা অবতবরক্ত 
ি্যিহারগুদলার জন্য অন্যান্যদের সরিরাহ করদত পাদর।
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আপবন এই বিভাগবট সম্পূণদে করদিন না োঁকা নরদখ নেদিন—নস বসদ্ধান্তগ্রহণ আপনার। আপনার নপদরন্ট 
িা অবভভািক আপনাদক রবে িদল র্াদকন নর আপনার নকানও ঐবছেক িা নস্ছোধীন তর্্য পপূরণ করা 
উবেত নয় নস নক্দত্র আমরা এই বরিয়াকলাপবটর মধ্য বেদয় রাওয়ার সময় িান্ত ভাদি িদস র্াকুন। আপনার 
নপদরন্ট িা আপনার অবভভািক আপনাদক বেদত িারণ কদরদছন এমন নকানও তর্্য নর নক্ত্রবট োয় নসবট 
সম্পূণদে করদিন না। 

এই নক্ত্রগুদলা কীভাদি সম্পূণদে করদিন নস সম্দকদে  বনদেদে বিকা পৃষ্া 3 নর্দক শুরু কদর আপনার 
বিক্ার্থীর উত্তর পদত্র নেওয়া আদছ। 18–21 নক্ত্রগুদলা সম্পূণদে করদত বনদেদে বিকা অনুসরণ করুন। 
তারপদর আপনার উত্তরপদত্রর বপছদনর বভতদরর বেদকর কভারবট (িা আওঅনার িড় ব্লদকর উত্তর 
পদত্র পৃষ্া 8 খুলুন) 22–38 নক্ত্রগুদলা সম্পূণদে করদত খুলুন। আপনার প্রশ্ন নর্দক র্াকদল হাত তুলুন। 

আপনার নিষ হদয় নগদল আপনার বিক্ার্থীর উত্তর পদত্রর বনদেদেি পুবতিকাবট িন্ধ করুন এিং এবটদক 
আপনার নেদ্ আপনার উত্তর পদত্রর পাদি রাখুন। আপনার নেদ্ উপদরর বেদক মুখ কদর উত্তরপত্রবট
নরদখ বেন। অন্যান্যরা রতক্ণ নিষ না করদছ ততক্ণ অনুগ্রহ কদর অদপক্া করুন। 

3.5 উত্তর পত্র সংগ্রহ

নর বিক্ার্থীদের ইবতমদধ্য নিষ হদয় নগদল তাদের আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

মদন রাখদিন, আপবন অিি্যই নকাদনা পবরবথিবতদতই পরীক্া কক্বট নর্দক পরীক্ার প্রশ্ন ননদিন না, 
কাউদক নেদিন না িা নকাদনা উপাদয়, ইদমল, পাঠ্য িাতদে া িা ইন্টারদনট সহ নকাদনা উপাদয় কাদরা সাদর্
নআলােনা করদিন না।

নর বিক্ার্থীরা SAT প্রিন্ধ নিষ কদরদছন তাদের আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

এবট ছাড়াও, আপবন বনিন্ধবট অনলাইদন উপলব্ধ না হওয়া অিবধ আজদকর বনিদন্ধর প্রশ্ন বনদয় 
নআলােনা অর্িা নিয়ার করার অনুমবত ননই।

বিক্ার্থীদের বনদজর বজবনস সংগ্রহ করার প্রদয়াজন হদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

এই পরীক্ার প্রিাসনবট এখন নিষ। আপবন নিবরদয় রাওয়ার জন্য প্রস্তুত র্াকদল অনুগ্রহ কদর আসুন 
ও আপনার নর্দক আবম আদগ নর ি্যবক্তগত বজবনস বনদয়বছ তা পুনরুদ্ধার করুন। একিার আপনার 
সমতি বজবনসপত্র নপদয় নগদল আপবন ধীদর ধীদর কক্ ত্যাগ করদত পাদরন। অনুগ্রহ কদর মদন রাখদিন 
অন্যান্য কদক্র বিক্ার্থীরা এখদনা পরীক্া বেদছেন। আিারও অবভনন্ন জানাই ও আপনার অংিগ্রহণ 
ও আপনার কদঠার পবরশ্দমর জন্য আপনাদক ধন্যিাে।

বিক্ার্থীরা তাদের সমতি বজবনস সংগ্রহ কদর বনদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

এই পরীক্ার প্রিাসনবট এখন নিষ। আপনার বজবনসপত্র সংগ্রহ করুন ও ধীদর ধীদর কক্ নছদড় রান। 
অনুগ্রহ কদর মদন রাখদিন অন্যান্য কদক্র বিক্ার্থীরা এখদনা পরীক্া বেদছেন। আিারও অবভনন্ন 
জানাই ও আপনার অংিগ্রহণ ও আপনার কদঠার পবরশ্দমর জন্য আপনাদক ধন্যিাে।

4 একবত্রত কক্ SAT মানক ব্রিপ্ট: গবণদতর পরীক্া – ক্যালকুদলটর এিং 
SAT প্রিন্ধ

4.1 বিভাগ 4—গবণদতর পরীক্া – ক্যালকুদলটর

বিভাগ 4-এর মানক সম  হল য় 55 িল লনি। আপ   অনু ত ্য র জন্য পরীক্  কর  বন নকাদনা দমাবে ি িথিা া দল
আপনার সম  ও বিরামগু লা পৃ ক হ  পা । অনুগ্রহ ক  আপনার পর র পড়া ঘাষণাগু লা য় দ র্ দত দর দর দেদিক্দক ন দ
ম গ সহকা  শুনুন।দনাদরা দর
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পরীষোর বইতয়র লনতি্য লশোর ক্োতনা অনুবাি অনূলি্ উচ্ালর্ লনতি্য লশোলির পতর উপলথি্ হতব।

রখন সমতি বিক্ার্থী প্রস্তুত হদি তখন আপনার পরদেদিক্ক িলদত পাদরন:

আমরা একিার শুরু করদল আপনার কাদছ ক্যালকুদলটর ি্যিহার কদর গবণত পরীক্ায় বিভাগ 4-এর 
উত্তর নেয়ার জন্য 55 বমবনট র্াকদি।

আপবন এই বিভাদগর জন্য একবট ক্যালকুদলটর ি্যিহার করদত পাদরন। অনুগ্রহ কদর আপনার 
ক্যালকুদলটর িার করুন ও আপনার নেদ্র নকদ্রে এবট রাখুন।

নকাদনা ক্যালকুদলটর ি্যিহার করার সময় এই বনদেদে বিকা অনুসরণ করুন: 

• এবটদক আপনার নেদ্ রাখুন িা ধদর র্াকুন রাদত অন্য বিক্ার্থীরা আপনার কাজবট না নেখদত পাদর।
• আপনার ক্যালকুদলটর নিয়ার করদিন না িা নেয়া ননয়া করদিন না।
• আপবন নকাদনা ি্যাকআপ ক্যালকুদলটর ও ি্যাটাবর এদন রাখদল নসগুদলা আপনার নেদ্র ে্দলাদর

রাখুন।
• আপনার ক্যালকুদলটর ত্রুবটপপূণদে উপাদয় কাজ কদর এিং আপনার ি্যাটাবর ও ি্যাকআপ ক্যালকুদলটর

নর্দক র্াকদল আপনার হাত তুলুন। আপনার পবরিতদে কবট স্ীকৃত বকনা তা আবম নেখি। আপনার
নকাদনা ি্যাকআপ না র্াকদল পরীক্া োবলদয় রান। নকাদনা ক্যালকুদলটর ছাড়াও সমতি গবণদতর
প্রদশ্নর উত্তর নেয়া রাদি।

Student-Produced Responses (বিক্ার্থীদের ততবর করা উত্তরগুদলা) প্রশ্নগুদলাদত কীভাদি আপনার 
উত্তর বগ্রে করদত হদি নস সম্দকদে  বনদেদে বিকা আপনার পরীক্ার িইদয় আদছ। এই প্রদশ্নগুদলার উত্তর 
নছাট হদত হদি বকন্ত 4 অক্দরর নিবি িড় হদি না। নম্বররুক্ত থিানগুদলাদত আপনার উত্তরগুদলা বনবচিত 
কদর বেবনিত করুন রা বিভাগ 4-এর নম্বররুক্ত প্রদশ্নর উত্তদরর সমতুল। 

আপবন সময় নিষ হওয়ার আদগ উত্তর নেয়া নিষ করদল আপবন এই বিভাদগ আপনার কাজবট পরীক্া 
করদত পাদরন তদি আপবন অন্য নকাদনা বিভাদগ নাও বেরদত পারদিন না। 

অনুগ্রহ কদর আপনার পরীক্ার িইবট খুলনু ও আপনার উত্তর পত্র িার করুন। আপনার উত্তর পত্র ও পরীক্ার 
প্রশ্নবট সমান ভাদি আপনার নেদ্ রাখুন। আপনার উত্তর পদত্রর 4র্ বিভাগবট খুঁজনু। এখন আপনার পরীক্ার 
িইদয়র 4র্দে বিভাগ খুলনু, বনদেদে বিকা পড়ুন ও কাজ শুরু করুন। আপনার সমদয়র শুরু এখন।

25 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদগ 30 বমবনট সময় রদয়দছ।

50 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদগ 5 বমবনট সময় রদয়দছ।

বঠক 55 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

কাজ করা র্ামান ও আপনার নপবসিল নাবমদয় রাখুন। আপনার পরীক্ার িই ও উত্তর পত্রবট িন্ধ করুন। 
আপনার পরীক্ার িইদয়র পাদি আপনার উত্তর পত্রবট রাখুন। 

এর পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

আবম আপনার পরীক্াপত্র সংগ্রহ করার আদগ অনুগ্রহ কদর আপনার উত্তরপত্রবট উল্ান (অর্িা আপবন 
িড়-ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদল পৃষ্া 16 উল্ান) এিং আপবন নক্ত্র A-এ েমদে নকাে পপূরণ কদরদছন 
তা বনবচিত করুন। এই েমদে নকােবট আপনার পরীক্াপদত্র ন্ার নেওয়ার জন্য প্রদয়াজন। 
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আপবন নক্ত্র B–Eও পপূরণ কদরদছন তা পরীক্া করুন। আপনার এই নক্ত্রবট সম্পূণদে করদত সহায়তার 
প্রদয়াজন হদল অনুগ্রহ কদর হাত তুলুন। 

পরীক্াপত্র সংগ্রহ এিং গণনা করার পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

আপবন প্রিন্ধ বেদল অনুগ্রহ কদর আপনার নেদ্র নীদে আপনার ক্যালকুদলটরবট রাখুন এিং আপনার 
নেদ্ আপনার উত্তরপদত্রর সামদনর বেকবট উদল্া কদর রাখুন। আপবন প্রিন্ধবট না বেদল আপনাদক 
অবভননন্ন, আপবন পরীক্াবট সদিমাত্র নিষ কদরদছন! আপনার উত্তর পদত্রর সামদনর বেকবট আপনার 
নেদ্ উপদরর বেদক মুখ কদর রাখুন এদত আবম এবট সংগ্রদহর সময় পরীক্া করদত পারি।

আবম বনদেদেি নেওয়ার সময় ও নর বিক্ার্থীরা রাদছে তাদের পত্র সংগ্রদহর সময় অনুগ্রহ কদর প্রদত্যদক
িান্ত ভাদি িসুন।

সকল বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

এখন এই গুরুত্বপপূণদে তর্্যবট শুনুন। আপবন নছদড় রাওয়ার আদগ আপনার নম্বর িাবতল করদত োইদল 
আমাদক Request to Cancel Test Scores form (পরীক্ার নম্বদরর েমদে িাবতল করার অনুদরাধ 
করদত িলুন), এবট আপবন কক্ ত্যাগ করার আদগ আপনাদক অিি্যই নিষ করদত হদি। পদর আিার 
নম্বর িাবতল করদত আপনাদক অিি্যই বলবখত আকাদর রাবত্র 11:59-এর আদগ অিি্যই College 
Boardনক বিজ্াবপত করদত। ইস্ানদে সময় আজ নর্দক সপ্াদহর েতুর্দে বেদন হদি।

রাতারাবত নমল িা ে্যাদক্স আপনার স্াক্বরত িাবতদলর অনুদরাধ পাঠান। আপবন একবট ইদমল িাতদে া
পাবঠদয় িা নোন কল কদর আপনার নম্বর িাবতল করদত পারদিন না।

সকল বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

আপবন আপনার উত্তর পদত্রর নক্ত্র 14 নরখাদন আপবন কদলজ ও ্লারবিপ নপ্রাগ্রাম নিদছ বনদত োন 
নসখাদন পবরিতদে ন করদত োইদল অনুগ্রহ কদর আপনার হাত তুলুন।



28

4.1.1 িবভাগ 4 পরীকার িইদর বনেদেদিবকা

বনম্নবলবখতবট আপনার পরীক্ার িইদয়র বিভাগ 4-এর শুরুদত র্াকা বনদেদে বিকার অনুিাে।

55 লিলনি, 38লি প্রশ্ন (িানে সিয়)

এই লবভাতের প্রশ্নগুতিার উত্তর লিত্ আপনার উত্তর পতত্রর লবভাে 4লি খুিুন।

লনতি্য লশোসিূহ
1-30 নম্বতরর প্রতশ্নর জনযে, প্রবতবট সমস্যার সমাধান করুন, নর বিকল্পগুবল নেওয়া হদয়দছ নসবট নর্দক সদিদোত্তম উত্তরবট নিদছ
বনদয় এিং আপনার উত্তর পদত্র সমতুল িািলবট পপূরণ করুন। 31-38 নম্বতরর প্রতশ্নর জনযে, সমস্যার সমাধান করুন এিং উত্তর
পত্রবটদত বগ্রদে আপনার উত্তর বলখুন। কীভাদি বগ্রদে আপনার উত্তর বলখদত হদি নস সম্দকদে  অনুগ্রহ কদর প্রশ্ন 22-এর সামদন
বনদেদে বিকা নেখুন। আপবন শুরু নর্দক কাজ করার জন্য আপনার পরীক্ার পবুতিকাবটদত নর নকাদনা উপলব্ধ থিান ি্যিহার করদত
পাদরন।

ক্নািসিূহ
1. ক্যালকুদলটর বযেবহাতরর অনুিল্ রতয়তি।
2. অন্যর্ায় সপূবেত না র্াকদল সমতি পবরিতদে নীয় ও প্রকাি বরদয়ল নম্বদরর প্রবতবনবধত্ব কদর।
3. পরীক্াবটদত সরিরাহ করা বেগারগুদলা অন্যর্ায় সপূবেত না র্াকদল বরদয়ল নম্বদরর প্রবতবনবধত্ব কদর।
4. অন্যর্ায় সপূবেত না র্াকদল সমতি বেগার সমতদল র্াদক।
5. অন্যর্ায় সপূবেত না র্াকদল নকাদনা প্রেত্ত োংিদনর f নোদমন হল সমতি বরদয়ল নম্বর x এর নসট রার জন্য f(x) হল একবট

বরদয়ল নম্বর।

ক্রফাতরন্স

নকাদনা িৃদত্তর ি্যাদসর বেবগ্র হল 360।
নকাদনা িৃদত্তর োদপর নরবেয়াদনর সংখ্যা হল 2𝜋।
একবট বত্রভুদজর নকাণগুদলার সমবষ্ট 180।
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লনতি্য লশোসিূহ

31-38 নম্বর প্রতশ্নর জনযে, সমস্যাবটর সমাধান
করুন ও আপনার উত্তর নীদের গ্রীদে নরমনবট
িবণদেত আদছ নতমন ভাদি উত্তর পদত্র বলখুন।

1. রবেও প্রদয়াজন ননই তিুও বনভুদে লভাদি
িািলগুদলা পপূরণ করদত আপনাদক সাহার্য
করদত কলামগুদলার িীদষদে িাক্সগুদলাদত
আপনার উত্তর বলখদত পরামিদে নেয়া হদছে।
রবে সবঠক ভাদি িািলগুদলা পপূরণ হয় তদিই
আপবন নরিবেট পাদিন।

2. প্রবতবট কলাদম একবটর নিবি িািল বেবনিত
করদিন না।

3. নকাদনা প্রদশ্নর ঋণাত্মক উত্তর ননই।

4. বকছু প্রদশ্নর একবটর নিবি সবঠক উত্তর
র্াকদত পাদর। এ নক্দত্র শুধুমাত্র একবট
উত্তর বগ্রে করুন।

5. এর মত লিশ্র 3 1
2

নম্বর অিি্যই 3.5 িা 7/2  

 

এর মত বগ্রে করা হদত হদি। (রবে

নকাদনা বগ্রদে নলখা র্াদক 31
2

, নসবট বহসাদি

ি্যাখ্যা করা হদি, 3 1
2

বহসাদি নয়।)

6. িশলিে উত্তর: আপবন বগ্রে রতটা থিান
সকুিলান করদত পাদর তার নেদয় আদরা নিবি
সংখ্যা সহ নকাদনা েিবমক উত্তর নপদল এবট হয়
নগালাকার িা বছন্ন হদত পাদর তদি এবট অিি্যই
সম্পূণদে বগ্রেদক পপূরণ করদত হদি।

উত্তর: 7
12

 উত্তর: 2.5

লরিড এর রিহণতরােযে উপায় হি: 2
3

উত্তর: 201 – িলুির ক্র ক্োতনা অবথিানই সলিে

দ্রষ্টবযে:
থিান সকুিলান হদল আপবন 
নর নকাদনা কলাদম আপনার 
উত্তর নলখা শুরু করদত 
পাদরন। আপনার নর 
কলামগুদলা ি্যিহাদরর 
প্রদয়াজন ননই নসগুদলা 
োঁকা রাখা উবেত।
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4.2 ন্ার নপ্ররণ সম্পূণদে করা

আপলন আপনার উত্তর পতত্র বযেলতিে্ ্েযে সম্পূণ্য েতর োেতি আপনার পর্যতবষেে আপনার উত্তর পত্র 
সংরিহ েরতব ও সরাসলর “লশষোেথীর সিাপ্ত হওয়ার আতে” লবভােলিত্ রাতব।

আপলন রলি আপনার উত্তর পতত্র বযেলতিে্ ্েযে সম্পূণ্য না েতর োতেন, বা রলি আপনার বযেলতিে্ ্েযে 
পূরণ েরা োতে লেন্তু আপনার ক্স্ার ক্োোয় পািাতনা হতব ্া আপলন 14 নম্বর ক্ষেতত্র পলরব ্্যন েরত্ 
চান, ্াহতি অনযোনযে লশষোেথীতির িাড়া অবলধ আপনার পর্যতবষেে আপনাতে শান্ত হতয় বসত্ বিতবন।

সকল বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

আপনার ন্ার নকান কদলজ এিং ্লারবিপ নপ্রাগ্রাম পাদি তা পবরিতদে ন করদল আপনার উত্তর পদত্রর 
পৃষ্া 2 (অর্িা িড় ব্লদকর উত্তর পদত্রর জন্য পৃষ্া 5) খুলুন। আপনাদক নকানও পবরিতদে ন করদত না হদল 
অনুগ্রহ কদর িান্তভাদি িসুন এিং আপনার উত্তর পত্রবট িন্ধ কদর নরদখ বেন।

সকল বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

আবম আপনার জন্য বনদেদে বিকা পড়ার সাদর্ সাদর্ Student Answer Sheet Instructions (বিক্ার্থীর 
উত্তর পদত্রর বনদেদে বিকা অনুসরণ) করুন। 

নক্ত্র 14-এর জদন্য আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

আপনার উত্তরপদত্রর পৃষ্া 2 এ 14 নম্বর নক্ত্রবট খুঁদজ নির করুন (অর্িা আপবন িৃহৎ ব্লদকর উত্তর পদত্র 
5 নম্বর পৃষ্া।) SAT ক্ু ল বেিদসর অংি বহসাদি আপবন SAT -এ িসদল আপবন —বিনা ি্যদয়—আপনার 
ন্ার সিদোবধক 4বট কদলজ িা ্লারবিপ নপ্রাগ্রাদম পাঠাদত পারদিন। এই বিভাগবট সম্পূণদে করা ঐবছেক। 
কদলজ ও বিশ্ববিে্যালয়গুদলা সিসমদয় বিক্ার্থীদের নর্দক ন্ার নপদত আগ্রহী র্াদক এমনবক আপবন 
আদিেদনর জন্য প্রস্তুত না হদলও।

আপনার বিক্ার্থীর উত্তর পদত্রর বনদেদে বিকা পুবতিকায় ন্ার বরদপাবটদেং নকাদের তাবলকাবট খুঁজনু। আপবন
আপনার ন্ার পাঠাদত োন এমন ক্ু ল িা ্লারবিপ নপ্রাগ্রাদমর জন্য 4 সংখ্যাবট খুঁজদত এই তাবলকাবট 
ি্যিহার করুন। মাবকদে ন রুক্তরাদ্রের কদলজ ও বিশ্ববিে্যালয় প্রর্দম প্রদেি অনুসাদর প্রর্দম তাবলকািদ্ধ 
আদছ এিং তারপর নাম অনুসাদর িণদেনরুিবমক ভাদি। মাবকদে ন রুক্তরাদ্রের প্রদেিগুদলাদত প্রবতষ্ানগুদলা 
আন্তজদোবতক প্রবতষ্ানগুদলার পদর আদস। এই েকুদমদন্টর েূড়ান্ত তাবলকাবট িণদোনরুিদম প্রদেি িা নেি 
অনুসাদর তাবলকািদ্ধ ্লারবিপ নপ্রাগ্রাম নেখায়।

আপবন ন্ার পাঠাদত োন এমন প্রবতবট থিাদন িাক্সগুদলাদত 4 বট সংখ্যা অনুবলবপ করুন এিং সমতুল 
িািলগুদলাদত পপূরণ করুন (িড়-ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদল আপবন রতটা সম্ভি পাদরন পেষ্ট ভাদি
সংখ্যাগুদলা বলখুন)। আপনার নকানও প্রশ্ন নর্দক র্াকদল আমাদক জানান।

আপনার নিষ হদয় নগদল মুখ তুদল তাকান। 

এর পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

বিক্ার্থীর উত্তর পত্র বনদেদে বিকা এিং আপনার উত্তর পত্রবট িন্ধ করুন। আপবন প্রিন্ধবট নেওয়ার জন্য 
অদপক্া করদল আপনার উত্তর পদত্রর সামদনর অংিবট আপনার নেদ্ উদল্া কদর রাখা আদছ তা বনবচিত 
করুন। আপবন পরীক্া নিষ করদল আপনার উত্তর পত্রবট উপর বেদক কদর নরদখ বেন রাদত আবম এবট 
আপনার কাছ নর্দক সংগ্রহ করার সময় এবট পরীক্া করদত পাবর।

4.3 উত্তর পত্র সংগ্রহ

নর বিক্ার্থীদের ইবতমদধ্য নিষ হদয় নগদল তাদের আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

মদন রাখদিন, আপবন অিি্যই নকাদনা পবরবথিবতদতই পরীক্া কক্বট নর্দক পরীক্ার প্রশ্ন ননদিন না, 
কাউদক নেদিন না িা নকাদনা উপাদয়, ইদমল, পাঠ্য িাতদে া িা ইন্টারদনট সহ নকাদনা উপাদয় কাদরা সাদর্
নআলােনা করদিন না।
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বিক্ার্থীদের বনদজর বজবনস সংগ্রহ করার প্রদয়াজন হদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

এই পরীক্ার প্রিাসনবট এখন নিষ। আপবন নিবরদয় রাওয়ার জন্য প্রস্তুত র্াকদল অনুগ্রহ কদর আসুন 
ও আপনার নর্দক আবম আদগ নর ি্যবক্তগত বজবনস বনদয়বছ তা পুনরুদ্ধার করুন। একিার আপনার 
সমতি বজবনসপত্র নপদয় নগদল আপবন ধীদর ধীদর কক্ ত্যাগ করদত পাদরন। অনুগ্রহ কদর মদন রাখদিন 
অন্যান্য কদক্র বিক্ার্থীরা এখদনা পরীক্া বেদছেন। আিারও অবভনন্ন জানাই ও আপনার অংিগ্রহণ 
ও আপনার কদঠার পবরশ্দমর জন্য আপনাদক ধন্যিাে।

বিক্ার্থীরা তাদের সমতি বজবনস সংগ্রহ কদর বনদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

এই পরীক্ার প্রিাসনবট এখন নিষ। আপনার বজবনসপত্র সংগ্রহ করুন ও ধীদর ধীদর কক্ নছদড় রান। 
অনুগ্রহ কদর মদন রাখদিন অন্যান্য কদক্র বিক্ার্থীরা এখদনা পরীক্া বেদছেন। আিারও অবভনন্ন 
জানাই ও আপনার অংিগ্রহণ ও আপনার কদঠার পবরশ্দমর জন্য আপনাদক ধন্যিাে।

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

আপনার লনবন্ধ বযেবহার েরার সিয় লববৃল্র এেলি অনুবাি (উত্তর পতত্র) এবং লনবতন্ধর বইতয়র 
লনতি্য লশোলি অনূলি্ উচ্ালর্ লনতি্য লশোর পতর উপলথি্ হয়।

সকল বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

আবম এখন আপনাদের প্রদত্যকদক একবট বনিদন্ধর িই নেি। আবম আপনার বনিদন্ধর িইবট খুলদত
না িলা অিবধ তা খুলদিন না।

তারপদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

আপবন রখন বনিদন্ধর িই পাদিন তার বপছদন আপনার পেবি, নাম ও আপনার মধ্য নাম নর্দক র্াকদল 
তার আে্যক্র বপ্রন্ট করুন। তারপর ক্ু দলর নকাে সংখ্যা _______, বিে্যালদয়র নাম ______________, এিং 
কক্ সংখ্যা (অর্িা নাম) _______ বপ্রন্ট করুন।

এর পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

এখন আপনার উত্তরপদত্রর পৃষ্া 6 খুলুন। আপবন নকাদনা িড় ব্লদকর উত্তর পত্র ি্যিহার করদল পৃষ্া 
30 খুলনু। বনিন্ধ িইদয়র বপছদন বনিদন্ধর নকাে খঁুদজ নির করুন। আপনার প্রিন্ধ িইদয়র বপছদন প্রিদন্ধর 
নকােবট বঠক নরমন রদয়দছ নতমন ভাদি আপনার উত্তরপদত্র র্াকা নক্ত্রবটদত নকােবট অনুবলবপ করুন 
এিং সমতুল িািদল পপূরণ করুন। সবঠক ভাদি নক্ত্রবট পপূরণ করা না হদল আপনার বনিদন্ধর নকাদনা নম্বর 
পাওয়া রাদি না।

আপনার উত্তদরর পত্রবট এই পৃষ্ায় নখালা রাখুন এিং একটু সময় বনদয় আপনার বনিন্ধ ি্যিহার সংরিান্ত 
এই িক্তি্যবট পড়ুন; তারপর বস্দ্ধান্ত বনন িািল (িা িগদেদক্ত্র) বেদয় বেবনিত করদিন বকনা। আপনার পড়া 
নিষ হদয় নগদল অনুগ্রহ কদর মুখ তুদল তাকান।

রখন সকল বিক্ার্থীর কাদছ বনিদন্ধর িইবট আদছ আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

আমরা একিার শুরু করদল আপনার কাদছ SAT Essayর উত্তর বেদত 50 বমবনট সময় র্াকদি। এখন 
আপবন লাইন বিহীন পবরকল্পনার পৃষ্ায় ননাট বনদত িা আপনার বনিদন্ধর পবরকল্পনা নাও করদত পাদরন 
কারণ নসখাদন নকাদনা বকছু বলখদল তার নম্বর নেয়া হদি না। আপবন প্রস্তুত হদল আপনাদক প্রর্ম 
লাইনরুক্ত পৃষ্ায় নরখাদন Begin Your Essay Here (এখাদন আপনার বনিন্ধ শুরু করুন) নলখা আদছ 
নসখান নর্দক আপনার বনিন্ধবট বলখদত শুরু করদত হদি। আপনাদক অিি্যই উপরুক্ত উত্তর পদত্রর পৃষ্ায়
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ও বেবনিত মাবজদনর মদধ্য আপনার বনিন্ধ বলখদত হদি। নিষ লাইনরুক্ত পৃষ্ায় “STOP” িদব্দর পদর বকছ 
বলখদিন না কারণ এই বিন্র পদর বকছ নলখার জন্য নম্বর নেয়া হদি না। অবতবরক্ত নকাদনা পৃষ্া ননয়ার 
অনুমবত ননই। আপনাদক অিি্যই একবট 2 নম্বর নপনবসল ি্যিহার কদর আপনার বনিন্ধবট বলখদত হদি। 
আপনার কাদছ 2 নম্বর নপনবসল না র্াকদল আপনার বনিন্ধবট োকা র্াকদি। আপবন বনিন্ধবট োকা 
নরদখ বেদল আপবন বনিদন্ধর ন্ার িপূণ্য পাদিন।

দে ু
ু ু

ঁ ঁ

তারপদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

আপনার বনিদন্ধর িইদয়র কভাদর বনদেদে বিকা পড়ুন ও তারপর আপনার বনিদন্ধর িইবট খুলুন ও কাজ শুরু 
করুন। আপনার সমদয়র শুরু এখন।

25 বমবনট অবতরিান্ত হদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদগ 25 বমবনট সময় রদয়দছ।

45 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

 আপনার কাদছ এই বিভাদগ 5 বমবনট সময় রদয়দছ।

বঠক 50 বমবনট পদর আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

কাজ করা র্ামান ও আপনার নপবসিল নাবমদয় রাখুন। আপনার উত্তর পত্র ও বনিদন্ধর িইবট িন্ধ করুন। 
আপনার উত্তর পত্রবট আপনার বনিদন্ধর িইদয়র পাদি রাখুন।

সকল বিক্ার্থীদক আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

অবভনন্ন—আপবন সদিমাত্র পরীক্াবট নিষ কদরদছন! আবম পরীক্ার িইবট সংগ্রহ ও গণনা করার 
সময় অনুগ্রহ কদর িান্ত হদয় িসুন।

4.4.1 প্রিন্ধ িইদয়র বনদেদে বিকা

ম্ন ত  হল আপনার র পু তিকার সাম র কভা  াকা দে িকার অনু া ।বন বলবখ বট বনিদন্ধ ব দন দর র্ বনদেব ি ে

াস ূহলনতি্য লশে ি

ন্ধ  আপ  কতটা কারকর ভা   অনু ছে  পড়  ও অনুধা ন বনি বট বন দে দি নকাদনা দ ে দত ি
কর  ও ন্ধ  বি লেষণ ক  খ  পা ন তা েখা র এক  সু গ ে । দত বনি বট দ দর বল দত দর ন দনা বট দরা ন য়
আপনার ন্ধ  আপ  ম গ সহকা  অনু ছে  প ন, এক  বনি বটদত বন দনাদরা দর দ েবট দড়দছ বট

ষ্ট ও ৌ ক বি লেষণ উপ পন ক ন ও সং প্ কা  আপনার ভাষা পে নর বক্ত দ থিা দরদছ বক্ া দর
্য হার ক ন তা প্র ন করা উ ত।ি ি দরদছ েিদে বে

আপনার ন্ধ  আপনার উত্তর প  েও া লাই  খ  হ ; উত্তর পু তিকার বনি বট দত্র ন য় দন বল দত দি ব
প্ ং পৃষ্  ছাড়া, আপ  খার জন্য আর  কাগজ পা ন না। আপ  ্যাবন া বন নল নকাদনা দি বন

 প্র  লাই  ন তাহ  আপনার কা  ষ্ট জা গা াক , প্র  রবে বতবট দন নলদখ দল দছ রদর্ য় র্ দি িতি
মা ন এ  লুন, এ ং আপনার হা র খা  এক  ু স ত আকা  বজদে বড়দয় ে ি দত নল দক বট রবক্ত গি দর
রাখুন। ম  রাখ ন, আপনার হা র খার সা  প ত ন  এমন ্য রা দন দি দত নল দর্ বরবে য় ি বক্ত
আপনার হা র খা পড় ন। আপ  া খ ন তা া  গু লা ইসকল দত নল দি বন র বল দছ র দত নস দ নস
পাঠ র পড়ার গ্য হ , তা চিত ক  খার া ন্ট করার ে  করুন।দক নরা য় বনব দর নল ি বপ্র ন ষ্টা

এই পু তি ায় ওয়া প্রম্প র প্র রিয়া  আপনার া  ল ে ক্ি তি ল্ল লহতসতব ে তি 50 িল লনি 
স য় আ  প ছে ি পড়ার জন  এবং এ ি বন্ধ খার জন ।ি তি লরত িল যে েল লন ক্ি যে

এই পরীক্ র ই   ম ই ক   ন ও া হ  না। অননু ত া ি বট নকাদনা দত ক্ নর্দক ন য় দি দমাবে
পুনরুৎপা ন া এই পরীক্ র ই র  অং র ্য হার দ্ধ।ে ি া ি দর নকাদনা দি ি ি বনবষ

অনুস্ রা ে

• এই পু তিকা  আপনার ন্ধব য় বনি
খ ন না। আপনার উত্তরবল দি

প র লাইনগু লা  আপদত্র দ দত বন
া খ ন ল তারইর বল দছ নকি

মল ণ করা হ ।পূ ্যায় দি
• প্রস - ত  রগি িবজদে নকাদনা বনিদন্ধ

মল ন করা হ  নাপূ ্যায় দি
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4.5 বষক্ার্থীদের ছাড়ার আদগ

সমতি বিক্ার্থীর পরীক্ার সামগ্রী গণনা করা হদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

মদন রাখদিন, আপবন অিি্যই নকাদনা পবরবথিবতদতই পরীক্া কক্বট নর্দক পরীক্ার প্রশ্ন ননদিন না, 
কাউদক নেদিন না িা নকাদনা উপাদয়, ইদমল, পাঠ্য িাতদে া িা ইন্টারদনট সহ নকাদনা উপাদয় কাদরা সাদর্
নআলােনা করদিন না।

নর বিক্ার্থীরা SAT প্রিন্ধ নিষ কদরদছন তাদের আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

এবট ছাড়াও, আপবন বনিন্ধবট অনলাইদন উপলব্ধ না হওয়া অিবধ আজদকর বনিদন্ধর প্রশ্ন বনদয় 
নআলােনা অর্িা নিয়ার করার অনুমবত ননই।

বিক্ার্থীদের বনদজর বজবনস সংগ্রহ করার প্রদয়াজন হদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

এই পরীক্ার প্রিাসনবট এখন নিষ। আপবন নিবরদয় রাওয়ার জন্য প্রস্তুত র্াকদল অনুগ্রহ কদর আসুন 
ও আপনার নর্দক আবম আদগ নর ি্যবক্তগত বজবনস বনদয়বছ তা পুনরুদ্ধার করুন। একিার আপনার 
সমতি বজবনসপত্র নপদয় নগদল আপবন ধীদর ধীদর কক্ ত্যাগ করদত পাদরন। অনুগ্রহ কদর মদন রাখদিন 
অন্যান্য কদক্র বিক্ার্থীরা এখদনা পরীক্া বেদছেন। আিারও অবভনন্ন জানাই ও আপনার অংিগ্রহণ 
ও আপনার কদঠার পবরশ্দমর জন্য আপনাদক ধন্যিাে।

বিক্ার্থীরা তাদের সমতি বজবনস সংগ্রহ কদর বনদল আপনার পরদেদিক্ক িলদিন:

এই পরীক্ার প্রিাসনবট এখন নিষ। আপনার বজবনসপত্র সংগ্রহ করুন ও ধীদর ধীদর কক্ নছদড় রান। 
অনুগ্রহ কদর মদন রাখদিন অন্যান্য কদক্র বিক্ার্থীরা এখদনা পরীক্া বেদছেন। আিারও অবভনন্ন 
জানাই ও আপনার অংিগ্রহণ ও আপনার কদঠার পবরশ্দমর জন্য আপনাদক ধন্যিাে।
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