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শিক্ষার্থীদের প্রশি বক্তব্য
আপিার পপ্রারর পিারর পিারর পে ডির্দেশাবলী পরে পশািাি এবং পে ডির্দেশাবলী College Board secure
browser (সুরডক্ষত ব্রাউিার)-এ পাওয়া োয়, ডিম্নডলডিতগুডল হল তারই অিুবা্। আপিার পপ্রারর েিি ইংররডি
ডির্দেশগুডল পিারর পিারর পেরবি তিি তার সারে ডির্দেশগুডল অিুসরণ করুি। েড্ আপিার পপ্রারর ো পরে
পশািারনি পসটি ডিরয় আপিার পকারিা প্রশ্ন োরক তাহরল অিুগ্রহ করর হাত তু লুি।
▪ আপিার পপ্রারর ো পরে পশািারবি তার সারে এই অিুবা্ করা ডির্দেশাবলী হুবহু িাও ডমলরতও পারর, তরব আসল
তে্য একই োরক।
▪ আপিার পপ্রারর হয়রতা ডকছু ডির্দেশ এডেরয় পেরত পাররি পেগুডল আপিার পরীক্ষার পডরড্থিডতর পক্ষর্রে প্ররোি্য
িয়।
▪ আপডি পুররা পরীক্ষা চলাকালীি সমরয় এই িডেটি পির্কে রািরত পাররি তরব পরীক্ষা হরয় পেরল অবশ্যই এটি
পপ্রারররক পেরত প্রবি।
▪ আপডি স্ক্র্যাচ পপপাররর িি্য এই িডেটি ব্যবহার কররত পাররবি িা। আপডি আপিার পপ্রারররর কাছ পেরক পৃেক
স্ক্র্যাচ পপপার পারবি।
▪ ডবডিন্ন সমরয় আপিার পপ্রারর সংড্লিষ্ট ডবিারের িি্য অবডশষ্ট সময় ও সারে সারে েোেে ডবরডতর সময় পঘাণণা
কররবি। েড্ আপডি পকারিা অিুরমাড্ত বরন্দাবরস্ত পরীক্ষা প্ি, তাহরল অিুবা্ করা িডেরত োকা সময় ও
ডবরডতর পেরক এই পঘাণণাগুডলর পােদেক্য োকরত পারর। অিুগ্রহ করর আপিার পপ্রারর পে পঘাণণাগুডল কররছি তা
মরিারোে ড্রয় শুিুি।
▪ ডির্দিষ্ট তরে্যর প্রডত আপিার মরিারোে আকণণ
দে করার িি্য এই িডে িুরে ডকছু প্রতীক বা আইকিগুডল ব্যবহার
করা হরয়রছ:
গুরুত্বপূণদে তে্য
সুরডক্ষত ব্রাউিারর আপিার পরীক্ষায় ডির্দেশসমূহ পাওয়া পেরছ
সমস্ত পসিেুক্ত পটক্সট আপিার পপ্রারর দ্বারা কডেত ডির্দেশ সরাবরাহ করর
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1

পরীক্ষার শেদের শ্ক্রিপ্ট

1

আপোদের পপ্রারর পবাদিডে শেম্নশিশিি ির্য পেদবে:
▪ আিরকর তাডরি
▪ পরীক্ষার িাম (PSAT 10)
পরর পূরণ কররত হরব:
▪ Session ID (পসশি আইডি)
▪ শুরু করার সময়
▪ বন্ধ করার সময় (আিুমাডিক)
▪ ডবরডতর সময়

1.1

শ্ক্রিপ্টগুশি পড়ুে
আপনি যখি শুরু করার জি্য তৈরী হবেি, আপিার পপ্রারর েলবেি:
PSAT 10 পরীক্ষা অ্যািডমডির্ট্রেশরি স্বােতম। আপিারা ইডতমর্্যই ্কেুরল কী কী ডশরিরছি এই পরীক্ষাটিরত
তারই উপর পিার প্ওয়া হরব। হাই ্কেুল চলাকালীি পকাোয় আপিার উন্নডত করার প্ররয়ািি হরত পারর পসটি
প্িার এটি আপিারক সুরোে প্য়। েড্ আপডি ছাপারিা ডির্দেডশকাটি ব্যবহার কররি পেটি অিুবা্ করা ররয়রছ,
তাহরল পসটি এিি িুরল আমার প্ওয়া ডির্দেশসমূরহর সারে অিুসরণ কররত োকু ি।
আমরা পরীক্ষাটি শুরু করার আরে, আডম আপিার্ররক ডকছু ডির্দেশসমূহ পরে পশািারবা। অিুগ্রহ করর মি
ড্রয় শুিুি এবং আপিার পকারিা প্রশ্ন োকরল হাত তু লুি। মরি রািরবি, আমার িূ ডমকা হল আপিার ্ক্ষতা
ও জ্ঞারির পসরা প্র্শদেি করা ডিড্চিত করা।
College Board PSAT 10 শতদোবলীরত সমস্ত ডশক্ষাে্থীর্র ি্যাে্য এবং সমাি পরীক্ষার অডিজ্ঞতা আরছ
ডকিা তা ডিড্চিত করার িি্য ডবড্ ও িীডতগুডল অন্তিুদে ক্ত করা হরয়রছ। েড্ পকউ অি্যরক ডবরক্ত করর বা
অি্যায়িারব সুডব্া অিদেি করার পচষ্টা করর, আডম তার্র ঘর পেরক পবডররয় পেরত বলব এবং তার্র প্কোরগুডল
অবব্িারব। তার্ররক িডবণ্যরত অি্যাি্য College Board-এর পরীক্ষায় বসা পেরকও আটকারিা হরব।
আপিাবের পপ্রারর এগুনল েলার মাধ্যবম ভু ল আচরবের উোহরবের ৈানলকা পেবেি:
অি্যায় সুডব্া পিওয়ার ডকছু উ্াহরণ এিারি প্ওয়া হল:
▪ পরীক্ষা বার্ অি্য পকািও উর্দেরশ্য পরীক্ষার ডিিাইসটি ব্যবহার করা বা ব্যবহার করার পচষ্টা করা
▪ পরীক্ষায় পকারিা রকম সাহাে্য করা বা পিয়া
▪ পরীক্ষার হল পেরক পরীক্ষার ডিডিসপ্রে সডররয় পেলার পচষ্টা
▪ পরীক্ষা বা ডবরডত চলাকালীি পোি বা অি্য পকারিা অিিুরমাড্ত পরীক্ষা সহায়ক ডিডিস ব্যবহার করা
▪ উত্তররর চাডবকাডঠ ব্যবহার করা বা পরীক্ষার পরর বা পরীক্ষা চলাকালীি কাউরক উত্তর বলা
▪ পরীক্ষা চলাকালীি লকাররর কারছ োওয়া বা িবি পেরক পবডররয় োওয়া
▪ অি্য কাররার হরয় পরীক্ষায় বসা
▪ অিুমডত িা ডিরয়ই পরীক্ষা চলাকালীি পকারিা ডকছু িাওয়া বা পাি করা
▪ ডবঘ্ন সৃষ্টি করা
▪ পরীক্ষা পদ্ধডত অিুসরণ কররত ব্যেদে হওয়া
এই িীডতগুডল আি আপিার পরীক্ষার অডিজ্ঞতারক সুষ্ঠু ও ি্যায়সঙ্গত কররত সাহাে্য করর, োরত আপডিও
পকারিা ডবঘ্ন ছাোই আপিার পরীক্ষায় মরিারোে ড্রত পাররি। আর ডক পকারিা প্রশ্ন আরছ?
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যনে আপিার স্কু ল ে্যন্তিগৈ নজনিস সংগ্রহ কবর, ৈাহবল আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
এই সময় পেরক আপিার্র সব পোি ও অি্য পকারিা অিিুরমাড্ত বব্ু্যডতি ডিিাইস বন্ধ করর ড্রত হরব।
কারও কারছ েড্ এিিও স্মাটদে ওয়াচ বা ডেটরিস ট্র্যাকাররর মরতা পকাি্ররির বব্ু্যডতি ডিিাইস পেরক োরক,
তাহরল অিুগ্রহ করর অ্যালামদে বন্ধ করুি, ডিিাইসটিরক সম্পূণদেরূরপ বন্ধ করুি এবং এিিই আমারক ড্রয় ড্ি।
এটি আপিারক পরীক্ষার পশরণ ডেডররয় প্ওয়া হরব।
যনে আপিার স্কু ল ে্যন্তিগৈ নজনিস সংগ্রহ করা অিুবমােি িা কবর, ৈাহবল আপিাবের পপ্রারর
েলবেি:
এই সমরয়, েড্ আপিার কারছ পকারিা পোি বা স্মাটদে ওয়াচ বা ডেটরিস ট্র্যাকারসহ অি্য পকারিা অিিুরমাড্ত
বব্ু্যডতি ডিিাইস পাওয়া োয় তাহরল আপডি অবশ্যই পসগুডলর অ্যালামদে বন্ধ করর পসগুডল বন্ধ করর ব্যাে বা
ব্যাকপ্যারক িরর পরীক্ষা পশণ িা হওয়া অবড্ ঘররর পকারণ পররি প্রবি। েড্ আপিার্র পোি রািার িি্য
প্লাড্টিক ব্যারের ্রকার হয় তাহরল হাত তু লুি, আডম আপিার্ররক পসটি প্রবা।
আপিার পপ্রারর েলবেি:
এমি ব্যডক্তেত পকারিা বব্ু্যডতি ডিিাইস ো বন্ধ করা হয়ডি বা ্ূরর সডররয় রািা হয়ডি তা সংগ্রহ করর
অিুসন্ধারির অঙ্গ ডহসারব তারত োকা ডবণয়গুডল পরীক্ষা করা হরব। েড্ আপিার কারছ পকারিা ডিিাইস প্িা
োয় বা আপিার কারছ োকা ডিিাইস অরহতু ক ডবরডক্ত বা পোলরোে সৃষ্টি করর, তাহরল আমারক ডকন্তু আপিারক
পরীক্ষা পেরক বাডতল কররত হরব। এই সময় পেরক, আডম পসই ডশক্ষাে্থীরক িাডরি কররবা োর কারছ আডম পোি,
স্মাটদে ওয়াচ, বা অি্য পকারিা ব্যডক্তেত বব্ু্যডতি ডিিাইস প্িরবা।
ৈারপবর আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
এতক্ষণ পেন্ত
দে বলা ডির্দেশগুডল মি ড্রয় পশািার িি্য ্ি্যবা্। এিি আমরা পরীক্ষা শুরুর প্রস্তুডত ডিরত
োডন।
▪ আপিার পপড্সিল বা পপি, েড্ আপিার কারছ গ্রহণরোে্য ক্যালকু রলটর এবং ব্যাক-আপ ক্যালকু রলটর
পেরক োরক পসগুডল এবং পেরকািও অিুরমাড্ত পরীক্ষার ডিিাইস ছাো অি্য সবডকছু আপিার পি্কে পেরক
সডররয় ড্ি। আপডি েড্ অিুবা্কৃ ত পরীক্ষার ড্কডির্দেশ বা একটি শব্দ-পেরক শব্দ অডি্াি ব্যবহার করর
োরকি তরব এই আইরটমগুডলরক আপিার পির্কেও রািুি।
▪ আপডি েড্ ডিরির হ্যান্ডরহল্ড ক্যালকু রলটর, পািীয় বা স্ন্যারক্সর িি্য অডতডরক্ত ব্যাটাডর ডিরয় এরস োরকি
তরব পসগুডল আপিার পির্কের িীরচর পমরেরত রািুি।
▪ েড্ আপিার্র পির্কে এিিও পকারিা ব্যাে বা ব্যাকপ্যাক োরক, তাহরল পসগুডল বন্ধ করর পরীক্ষা পশণ িা
হওয়া অবড্ ঘররর পকারণ পররি ড্ি।
আপিার পপ্রারর েলবেি:
প্ররত্যরক গ্রহণরোে্য ক্যালকু রলটর ব্যবহার কররছ তা ডিড্চিত কররত আডম প্িব, তাই ্য়া করর ডিঃশরব্দ
বসুি।
ৈারপবর আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
্য়া করর মরি রািরবি, আপডি পকাি সময়ই ক্যালকু রলটর িাে বা ডবডিময় কররত পাররবি িা। আপিারা েড্
পকািও ক্যালকু রলটর আরিি তরব আপিার্র ক্যালকু রলটর এিি আপিার্র পির্কের িীরচ রািুি। পরবত্থী
ডবিারের পেন্ত
দে আপিার্র এটি ্রকার হরব িা।

1.1.1

শিশপকার ব্যবহাদরর জে্য শেদেডে িাবিী
একজি নলনপকাবরর কাবে, আপিার পপ্রারর েলবেি:
্য়া করর এই ডির্দেশাবলী অিুসরণ করুি:
▪ আপিারক অবশ্যই ডশক্ষাে্থীর ডির্দেশ অিুসারর ডিবাদে চি বা িমা ড্রত হরব।
▪ আপডি ছা্রেরক এমিিারব অিুররা্ কররত পাররবি িা োর েলস্বরূপ ডিন্ন প্রডতড্রিয়া হরব।
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নলনপকার ে্যেহারকারী নিক্ষার্থীবের জি্য, আপিার পপ্রারর েলবেি:
আপিার উত্তর এবং পেরকাি সংরশা্ি হুকু ম করার সারে সারে ক্যাপচার করা হরব। আপডি েড্ আপিার
কারির পোদে রলাচিা কররত চাি তরব আপিার উত্তরগুডল আপিার কারছ পডঠত হরব। আপিার উত্তরটি কােক
দে র
করার িি্য েড্ আপিারক স্ক্র্যাচ পপপার ব্যবহার কররত হয় তরব ডলডপকার আপডি ো আর্শ কররবি তা
স্ক্র্যাচ পপপারর পরকিদে কররব।

1.2

প্রারশিক শেদেডে িাবিী
সে নিক্ষার্থীরা প্রস্তুৈ হবে পগবল, আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
অিুগ্রহ করর এই ডির্দেশগুডল মি ড্রয় শুিুি: আপিার কডম্পউটারটি সুরডক্ষত ব্রাউিারর সাইি ইি ডস্ক্ররি োকা
উডচত। েড্ আপিারা ডস্ক্ররি College Board পলারো প্িরত িা পাি তরব অিুগ্রহ করর হাত তু লুি।
▪ আপিার্র পরীক্ষার টিডকরট পেমি মুড্রিত আরছ ডঠক পসই অিুোয়ী First Name (োম) এবং
Registration Number (শেবন্ধে েম্বর) টাইপ করুি।
▪ পবারিদে পেমি প্র্রশদিত হরয়রছ অডবকল পসইিারব Session ID (সেিে আইশি) টাইপ করুি।
▪ Sign In (োইে ইে করুে)-এ ড্লিক করুি।
সাইি ইি করুি করার পচষ্টা করার সময় আপিারা েড্ ত্রুটি প্রিি তরব অিুগ্রহ করর আপিার হাত তু লুি এবং
আডম আপিারক সহায়তা করব।
সে নিক্ষার্থী সাইি ইি করার পবর, আপিার পপ্রারর েলবেি:
এিি প্রি ডিি “Is This You?” (এটা তু ডম) পপরি আপিার িামটি উপড্থিত হরয়রছ ডকিা। েড্ োরক, তাহরল
Yes (হ্যাঁ )-এ ড্লিক করুি। এিারি প্র্রশদিত িামটি েড্ আপিার িা হয়, তাহরল অিুগ্রহ করর হাত তু লুি।
সোই প্রস্তুৈ হবে পগবল, আপিার পপ্রারর েলবেি:
অিুগ্রহ করর শান্ত হরয় বসুি এবং অিুরমা্রির িি্য অরপক্ষা করুি। “Waiting for Approval”
(অিুরমা্রির িি্য অরপক্ষা করা) বাতদোটি প্িরল তে্য অিুসন্ধাি করুি।
যখি সোই প্রস্তুৈ হবেি এেং সমস্ত নিক্ষার্থীবক অিুবমােি করার আবগ, আপিার পপ্রারর েলবেি:
প্ররত্যকটি ডবিারের িি্য আপিারা ডিরির্র test ticket (পরীক্ষার টিডকট) এবং একটি িতু ি Session ID
(পসশি আইডি) পেরক আপিার্র িাম এবং registration number (ডিবন্ধি িম্বর) ব্যবহার করর
অিুরমা্রির িি্য এই একই প্রড্রিয়াটি অিুসরণ কররবি। েতক্ষণ িা আডম আপিার্ররক অিুরমা্ি করডছ
ততক্ষণ আপিারা পকািও ডবিাে প্ররবশ কররত এবং পরীক্ষা শুরু কররত পাররবি িা। আডম সবাইরক পরীক্ষা
শুরু করার অিুরমা্ি প্ওয়ার আরে মরি রািরবি:
▪ এই পরীক্ষা পডরচালিার সবাদে ংরশ আপিারক কীিারব এডেরয় পেরত হরব পসটির িি্য সমস্ত ডির্দেশগুডল অবশ্যই
শুিরত হরব।
▪ আপিার পরীক্ষা পশণ িা হওয়া পেন্ত
দে secure browser পেরক পবররারবি িা বা অি্য পকাোও োরবি িা,
অি্যোয় আপডি পরীক্ষার সময় হারারত পাররি।
▪ পরীক্ষার সময়, পকবলমা্রে আপিার্র ডিিাইরস পচাি রািুি।
▪ পরীক্ষার সময় েড্ আপিার্র ডিিাইরস ত্রুটি প্িা প্য় তরব আপিারা হাত তু লুি, আডম আপিার্র সাহাে্য
করব।
▪ পরীক্ষা চলাকালীি আপডি ডবরডত ডিরয় ঘরর পছরে বাইরর পেরত পাররি এবং হালকা িাবার পিরত বা বােরুম
ব্যবহার কররত পাররি।
োত্ররা যনে TTS নেবে পরীক্ষা কবর, আপিার প্ররর েলবেি:
এিি আপিার পটক্সট-টু -স্পীচ সাউন্ড পচক প্িরত হরব। অিুগ্রহ করর অিডস্ক্রি ডির্দেশাবলী অিুসরণ করুি
এবং ডস্ক্ররির িীরচ একটি ডিবাদে চি করুি৷ আপডি প্রডতবার পরীক্ষায় প্ররবশ করার সময় আপিার সাউন্ড পসটিংস
পসট এবং কাি কররছ তা ডিড্চিত কররত হরব।
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সে নিক্ষার্থী অিুবমানেৈ হওোর পবর, আপিার পপ্রারর েলবেি:
আপিারা শুরু করার িি্য প্রায় প্রস্তুত। আপিারা এিি আপিার্র ডস্ক্ররি তরে্যর 3 ডবিাে প্িরত পারনি।
Help Guide (সহায়তা ডির্দেডশকা) পিঁিার িি্য আপিারক ডিরচ স্ক্রল কররত হরত পারর, োরত পরীক্ষা
চলাকালীি আপিার িি্য উপলি্য পরীক্ষার সা্িী, পবাতাম এবং ববডশষ্ট্যগুডল তাডলকাবদ্ধ করা আরছ। পরীক্ষা
চলাকালীি আপডি আপিার ডস্ক্ররির উপররর িািড্রকর অংরশ োকা Question Mark (প্রশ্নদবাকক শিহ্ন)
আইকরি ড্লিক করর এই তে্য অ্যারক্সস কররত পাররি।
পরীক্ষার সময় আপিার কারছ একটি clock tool-এ প্ররবশাড্কারও োকরব। আপডি ঘশ়ি আইকরি ড্লিক করর
এটি প্িরত বা লুকারত পাররি৷ এই ডবিারে আপিার হারত পে পডরমাণ সময় অবডশষ্ট আরছ তা এটি েণিা
কররত শুরু কররব। উক্ত ডবিারের িি্য আপিার্র সময় পশণ হরয় পেরল আপিারা স্বয়ংড্রিয়িারব পরীক্ষা
পেরক পবডররয় আসরবি।
আর ডক পকারিা প্রশ্ন আরছ?
যনে নিক্ষার্থীরা এসনসসটিভ পেকবিালনজ (AT) ো পেক্সে-েু -ন্পিচ (TTS) ে্যেহার কবর রাবক,
আপিার পপ্রারর েলবেি:
এই পপি পেরক আপডি ডিরির পরীক্ষার পসটিংসও প্িরত পাররি। এটি পসই পরীক্ষামূলক পসটিংস োর িি্য
আপিারক অিুরমাড্ত করা হরয়রছ। ডিড্চিত করুি পে এই পপরির সমস্ত তে্য আপিার পরীক্ষার িি্য েোেে।
পকাি তে্য েড্ িু ল হয়, তরব হাত তু লুি। সমস্ত তে্য সডঠক হরল পপরির িীরচ পস্ক্রাল করুি এবং OK (শিক
আদে)-পত ড্লিক করুি।
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িীরচ তরে্যর ডতিটি বক্স সহ “You Are Almost Ready to Begin” (শুরু করার িি্য আপডি প্রায় প্রস্তুত)
পপিটির অিুবাড্ত ডস্ক্রিশটটি প্িুি:
You Are Almost Ready to Begin (শুরু করার জে্য আপশে প্রায় প্রস্তুি)
ডিম্নডলডিত তে্যটি পোদে রলাচিা করুি এবং তারপরর শুরু কররত “Start” (শুরু করুি)-এ ড্লিক করুি।
Terms and Conditions (িিডে াবিী)
িীরচর বক্সটিরত টিক ডচহ্ন ড্রয় আপডি সম্মত হরনি পে আপডি:
▪ হরলি পসই ব্যডক্ত োর িাম এই ডিডিটাল পরীক্ষার টিডকরট অংশগ্রহণকারী ডহরসরব পলিা আরছ।
▪ বুরেরছি পে এই পরীক্ষায় উপ্থিাডপত সমস্ত তে্য পকবলমা্রে College Board-এর মাডলকািা্ীি।
▪ পকািও ডির্দিষ্ট পরীক্ষার ডবণয়বস্তু বা উত্তর পে পকািও উপারয় োর অন্তিুদে ক্ত ডকন্তু তারত সীমাবদ্ধ িয় ইরমল,
পটক্সট পমরসি, ইন্টাররিট পপা্টি, বা ইন্টাররিরটর অি্য ব্যবহাররর মা্্যরম কাররার সারে িাোিাডে কররবি িা
▪ পরীক্ষা চলাকালীি বা ডবরডতরত অিিুরমাড্ত সহায়তা বা ডিিাইস ব্যবহার কররবি িা, োর মর্্য অন্তিুদে ক্ত হল
ডকন্তু সীডমত িয় পসল পোি।
▪ শতদোবলী পকারিা লঙ্ঘরির েরল প্কোর বাডতল করা, িডবণ্যরতর পরীক্ষা প্ওয়া পেরক আপিারক ডবরত করা,
বা অি্যাি্য সম্ভাব্য িডরমািা হরত পারর
▪ বুরেরছি পে আমরা আপিার প্রা্তি িম্বর এবং পরীক্ষা চলাকালীি আপডি পে অি্যাি্য তে্য আমার্র ড্রয়রছি
তা আমরা আপিার ্কেুল, পিলা বা রাি্যরক ডশক্ষামূলক, িায়েিড্টিক এবং/অেবা ডররপাটিদে ংরয়র উর্দেশ্য
পাঠারত পাডর (বাডেরত ্কেুল করা ডশক্ষাে্থীর্র প্রা্তি িম্বর পসই ্কেুরলর সারে পশয়ার করা হরব িা োরা পরীক্ষাটি
পডরচলিা করররছ)
▪ PSAT Student Guides এবং এই প্ল্যাটেরমদে প্র্রশদিত সমস্ত PSAT™ শতদোবলী পমরি চলরবি
o আডম শতদোবলীর সারে সম্মত
Test Settings (পরীক্ষার পসটিংস)
আপিার্র পরীক্ষার পসটিংস পোদে রলাচিা কররত এই বাটিটি ব্যবহার করুি।
পরীক্ষার পসটিংস প্িুি

Help Guide (সহায়িা শেদেডে শিকা)
পরীক্ষা পপরির উপররর অংরশর িীরচর বাটিটি ব্যবহার করর পে পকািও সময় Help Guide এবং পরীক্ষার
ডিয়মগুডল পাওয়া পেরত পারর।
ডির্দেশাবলী এবং সহায়তাটি প্িুি
সমস্ত প্রব্নের উত্তর পেওোর পবর, আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
আপিার ডস্ক্ররি Terms and Conditions (শতদোবলী) ডবিােটি িুঁিিু এবং কী পলিা আরছ তা পড়ু ি।
আপিারা সম্মত হরয়রছি পরীক্ষার ডবণয়বস্তু ইরমল, পটক্সট বাতদো, ইন্টাররিট পপা্টি, বা ইন্টাররিরটর অি্যাি্য
ব্যবহার সহ পকািও প্রকার পোোরোে ব্যব্থিার মা্্যরম কারও সারে িােিাডে কররবি িা। এমি পকািও কাি
কররল েলস্বরূপ িম্বর বাডতল হরত পারর বা অি্যাি্য সম্ভাব্য ডিরণ্াজ্ঞা লাগু হরত পারর। এই শতদেগুডল PSAT
10 Student Guide for Digital Testing-পত এবং College Board ওরয়বসাইরট স্পষ্ট করর বলা আরছ।
আপিার পো পশণ হরয় পেরল, “I agree to the Terms and Conditions” (আশম িি্ত াবলীর োদর
েম্মি)-এর পারশ োকা বক্সটিরত ড্লিক করুি।
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ৈারপবর আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
এিি Start (শুরু করা)-পত ড্লিক করুি। সড্রিয় হরত আপিারক শুরু পবাতামটির িি্য শতদোড্ এবং শতদোবলীরত
পচকবক্স শেব্তািে কররত হরব।
অিুগ্রহ করর আপিার্র test ticket (পরীক্ষার টিডকট) পারশ রািুি; পরবত্থী পরীক্ষার ডবিারের িি্য আপিারক
এটি প্িরত হরব। পরীক্ষা পশণ হরয় পেরল আডম টিডকটগুডল সংগ্রহ করব।
আপডি তিি একটি “Waiting for Approval” (অিুরমা্রির িি্য অরপক্ষারত) পমরসি প্িরত পারবি।
আপিারা েড্ এই বাতদোটি িা প্রিি তরব হাত তু লুি।

1.3

শবভাগ 1: পঠে পরীক্ষা
ডবিাে -1 এর িি্য আ্শদে সময় হল 60 শমশেট, সারে ডবিারের পশরণ 5-শমশেদটর একটি শবরশি পারবি। েড্ আপডি
পকারিা অিুরমাড্ত পরীক্ষা পকর্দ্রে পরীক্ষা প্ি, তাহরল আপিার পরীক্ষার সময় ও ডবরডতর সময় আলা্া হরত পারর।
অিুগ্রহ করর আপিার পপ্রারর পে পঘাণণাগুডল কররছি তা মরিারোে ড্রয় শুিুি। অিুবা্ করা ডির্দেশাবলী ো বলা
হরয়রছ তার ডিরচ পরীক্ষা পুডস্তকার অিুবা্ করা ডির্দেশাবলী প্র্রশদিত হয়।
যখি প্রবৈ্যবকই প্রস্তুৈ হবে যাবেি ৈখি আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
আমরা ডবিাে-1 এর সরঙ্গ পরীক্ষা শুরু করব, এটি হল পঠি পরীক্ষা। একবার আমরা শুরু করার পরর, ডবিাে
1 এ কাি করার িি্য আপিার কারছ 60 ডমডিট োকরব। ডবিােটি পশণ হওয়ার পরর আমরা একটি সংডক্ষ্তি
ডবরডত পিব।
আপডি রাে কারির িি্য সরবরাডহত পৃেক কােি ব্যবহার কররত পাররি। পরীক্ষার সময় আপিার্র
অডতডরক্ত স্ক্র্যাচ পপপাররর প্ররয়ািি হরল হাত তু লরবি এবং আডম এটি প্ব।
আপডি েড্ ডবিারের সময় পশণ হওয়ার আরে পরীক্ষা পশণ কররি, আপডি শু্ুমা্রে এই ডবিারে আপিার কাি
পরীক্ষা কররত পাররি। িু ল উত্তররর িি্য আপিার পরয়ন্ট কাটা োরব িা; পসিি্যই আপডি সডঠক উত্তররর
ব্যাপারর ডিড্চিত িা হরলও প্রডতটি প্ররশ্নর উত্তর প্ওয়ার পচষ্টা করুি।
আডম পরীক্ষা শুরু করার পরর পরীক্ষার সময় শুরু হরব এবং পরীক্ষার ডির্দেশগুডল আপিার ডস্ক্ররি উপড্থিত
হরব। আপডি েড্ ডবিারের সময় পশণ হওয়ার আরে পরীক্ষা পশণ কররি তরব অিুগ্রহ করর করর শান্ত হরয় বরস
আরও ডির্দেরশর িি্য অরপক্ষা করুি। মরি রািরবি, পরীক্ষা পশণ হওয়ার পরর, আডম সমাড্তি পঘাণণা িা করা
পেন্ত
দে পকউ ঘর পছরে পবররারত পাররবি িা।
ৈারপবর আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
আডম পরীক্ষাটি শুরু করার পরর, আপডি পরীক্ষার ডির্দেশাবলী প্িরত পারবি। ডির্দেশগুডল পড়ু ি, এরপরর প্রেম
পরীক্ষার প্রশ্নটি প্িরত এবং কাি শুরু কররত পিডিরেশি তীর ডচহ্নগুডল ব্যবহার করুি।
আপিারা পরীক্ষা শুরু করবল, আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
সবার পরীক্ষা িারলা পহাক। এিি সময় শুরু হরন।
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1.3.1

শবভাগ 1 পরীক্ষার শেদেডে িাবিী

ডিরচ পসই ডির্দেডশকাগুডলর একটি অিুবা্ প্ওয়া হল ো আপিার্র সুরডক্ষত ব্রাউিারর (secure browser)
ডবিারের 1-এর শুরুরতই পারবি।
পাদির পরীক্ষা
47 টি প্রশ্ন
শেদেডে িসিূহ
এই পরীক্ষায় প্রডতটি অিুরন্ বা েুগ্ম অিুরনর্র পরর পবশ করয়কটি করর প্রশ্ন প্ওয়া োকরব। প্রডতটি অিুরন্ বা
েুগ্ম অিুরন্ পোর পরর, অিুরনর্, এবং সারে প্ওয়া ছডবরত (পেমি পটডবল বা গ্রাে) ো বলা হরয়রছ বা ো ডিডহত
আরছ তার ডিডত্তরত প্রডতটি প্ররশ্নর উত্তর করুি। তে্যসূর্রের িি্য, প্রডতটি অিুরন্ সংি্যা েুক্ত করা আরছ। ডকছু
পক্ষর্রে, প্ররশ্নর দ্বারা উড্লিডিত পারঠ্যর পকািও ডবণয় বা ডবণয়গুডলর প্রডত আপিার ্ৃষ্টি আকণণ
দে করার িি্য পারঠ্যর
এক বা একাড্ক অংশ হাইলাইট করা হরত পারর।

েিি এই ডবিাে 5 ডমডিট বাডক োকরব তিি আপডি িীরচর পপ আপ বাতদোটি আপিার ডস্ক্ররি উপড্থিত হরত প্িরবি।
বাতদোটি উর্লিি করর, "You have 5 minutes remaining in this section" (এই ডবিাে আপিার কারছ 5
ডমডিট বাডক ররয়রছ)। প্রডতটি ডবিাে এই পপ-আপ বাতদোটি উপড্থিত হরব।

িীরচর পাঠ্যটি হল পোদে রলাচিা পপরির একটি অিুবা্ ো প্রডতটি পরীক্ষা ডবিারের পরর উপড্থিত হরব। আপডি ো
প্িরত পাররবি িীরচর ডচ্রেটি তার একটি উ্াহরণ, ডির্দিষ্ট পরীক্ষা ডবিারের িাম অন্তিুদে ক্ত করা পিই।
আপশে এই শবভাদগর পিদে পপঁছদছদছে: ছাত্র শিশজটাি পরীক্ষার পূবডেরূপ
্য়া করর আপিার উত্তর পোদে রলাচিা করুি। আপিার সময় পশণ হরয় োওয়ার পরর আপডি এই প্রশ্নগুডলরত ডেরর
আসরত সক্ষম হরবি ো।
এটি পুিরবদিরবচিা কররত িীরচ একটি প্রশ্ন িম্বরর ড্লিক করুি।
প্রশ্নাবিী:

= এই প্রতীকটি ইডঙ্গত প্য় পে প্রশ্নটিরক পোদে রলাচিার িি্য ডচডহ্নত করা হরয়রছ।
= এই প্রতীক একটি উত্তরহীি প্ররশ্নর ইডঙ্গত প্য়।
স্টু দিন্ট শিশজটাি পটস্ট শপ্রশভউ
1
7
13

1.3.2

2

3

4

8

9

10

14

15

6

5
11

12

শবভাগ 1 পদর

TA ইন্টারবেস আপিাবক যখি জািাে কবর পয পরীক্ষার অনধবেিি সমাপ্ত হবেবে, ৈখি আপিার
পপ্রারর েলবেি:
ডবিাে 1, পঠি পরীক্ষা এিি সম্পূণদে হরয়রছ। আপিার সুরডক্ষত ব্রাউিারর সাইি ইি ডস্ক্ররি োকা উডচত।
আপিারা েড্ এই ডস্ক্রিটি িা প্রিি তরব হাত তু লুি।
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এিি আডম ঘুরর প্িব এবং স্ক্র্যাচ পপপার সংগ্রহ করব। অিুগ্রহ করর সুরডক্ষত ব্রাউিার পেরক পবডররয় োরবি
িা।
নেরনৈর জি্য, আপিার পপ্রারর েলবেি:
এিি আমরা 5 ডমডিরটর িি্য একটি ডবরডত পিরবা। অিুগ্রহ করর এই ডিয়মকািুিগুডল মি ড্রয় শুিুি:
▪ কারও সারে পরীক্ষার প্রশ্নগুডল ডিরয় আরলাচিা কররবি িা বা এই ডবরডতরত বা পরীক্ষার সময় অি্য পকািও
ডবরডতর সময় পকািও প্রকাররর বব্ু্যডতি ডিিাইস ব্যবহার কররবি িা।
▪ আপিার েড্ ঘরটি পছরে োওয়ার প্ররয়ািি হয় তরব পকবল ডি্াদে ডরত অঞ্চল, হলওরয় বা ডবশ্রাম ঘরর পেরত
পাররি।
▪ স্ন্যাক্স এবং পািীয় শু্ুমা্রে ডির্দিষ্ট এলাকায় অিুরমাড্ত।
▪ অিুগ্রহ করর মরি রািরবি অি্য ঘরগুডলরত ডশক্ষাে্থীরা হয়রতা তিিও পরীক্ষা ড্রন, কারিই হরল ঘুরর
পবোরবি িা।
আমরা আবার ডঠক 5 ডমডিরটর মর্্যই পরীক্ষা শুরু কররবা।

1.3.3

শবভাগগুশির িদ্্য শবরশি
নেরনৈ পিষ হওোর পবর, আপিার পপ্রারর েলবেি:
আপিার্র িায়োয় বসুি।
পরীক্ষার পরবত্থী ডবিারের িি্য আডম এিি স্ক্র্যাচ পপপার প্ব।

1.4

শবভাগ 2: রিো এবং ভাো পরীক্ষা
ডবিাে 2 এর িি্য আ্শদে সময় হল 35শমশেট। েড্ আপডি পকারিা অিুরমাড্ত পরীক্ষা পকর্দ্রে পরীক্ষা প্ি, তাহরল
আপিার পরীক্ষার সময় ও ডবরডতর সময় আলা্া হরত পারর। অিুগ্রহ করর আপিার পপ্রারর পে পঘাণণাগুডল কররছি
তা মরিারোে ড্রয় শুিুি। অিুবা্ করা ডির্দেশাবলী ো বলা হরয়রছ তার ডিরচ পরীক্ষা পুডস্তকার অিুবা্ করা
ডির্দেশাবলী প্র্রশদিত হয়।
যখি প্রবৈ্যবকই প্রস্তুৈ হবে যাবেি ৈখি আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
আমরা ডবিাে 2, রচিা এবং িাণা পরীক্ষা ড্রয় পরীক্ষা চাডলরয় োব। একবার শুরু করর ড্রল ডবিাে 2-এ
কাি করার িি্য আপিারা 35 ডমডিট পারবি।
আরের ডবিারের মরতাই আপিারা পবারিদে পলিা Session ID (সেিে আইশি) ডলিরবি এবং সুরডক্ষত
ব্রাউিারর সাইি ইি করুি।
সাইি ইি করুি করার পচষ্টা করার সময় আপিারা েড্ ত্রুটি প্রিি তরব অিুগ্রহ করর আপিার হাত তু লুি এবং
আডম আপিারক সহায়তা করব।
সোর সাইি ইি করুি করা হবল আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
এিি প্রি ডিি “Is This You?” (এটা তু ডম) পপরি আপিার িামটি উপড্থিত হরয়রছ ডকিা। েড্ োরক, তাহরল
Yes (হ্যাঁ )-এ ড্লিক করুি। আপডি তিি একটি “Waiting for Approval” (অিুরমা্রির িি্য অরপক্ষারত)
পমরসি প্িরত পারবি। অিুগ্রহ করর শান্ত হরয় বসুি এবং অিুরমা্রির িি্য অরপক্ষা করুি।
সমস্ত নিক্ষারী ভনৈতি হবে যাওোর পবর, আপিার পপ্রারর েলবেি:
এিি আপিারা Help Guide (সহায়তা ডির্দেডশকা) এবং Test Settings (পরীক্ষার পসটিংস) পসকশিগুডল
প্িরত পারবি। মরি রািরবি, পরীক্ষা চলাকালীি আপডি আপিার ডস্ক্ররির উপররর িািড্রকর অংরশ োকা
Question Mark (প্রশ্নদবাকক শিহ্ন) আইকরি ড্লিক করর পরীক্ষার সা্িী এবং ববডশষ্ট্য সম্পরকদিত তে্য
অ্যারক্সস কররত পাররি।
Start (শুরু করুে)-এ ড্লিক করুি। আপডি তিি একটি “Waiting for Approval” (অিুরমা্রির িি্য
অরপক্ষারত) পমরসি প্িরত পারবি। আপিারা েড্ এই বাতদোটি িা প্রিি তরব হাত তু লুি।

Digital PSAT 10 Test Directions Translated into Bengali for Students

ডিডিটাল PSAT 10 পরীক্ষার ডির্দেশসমূহ

11

যখি সে নিক্ষার্থী প্রস্তুৈ হবে যাবেি এেং পরীক্ষা শুরুর আবগ, আপিার পপ্রারর েলবেি:
আপডি রাে কারির িি্য সরবরাডহত পৃেক কােি ব্যবহার কররত পাররি। পরীক্ষার সময় আপিার্র
অডতডরক্ত স্ক্র্যাচ পপপাররর প্ররয়ািি হরল হাত তু লরবি এবং আডম এটি প্ব।
এই ডবিাে ডকছু প্ররশ্ন সকবলমাত্র 4 টি উত্তররর ডবকল্প ররয়রছ। শু্ুমা্রে প্ররশ্নর িম্বরটি ডবকরল্পর উপরর প্র্রশদিত
হয়। এই পক্ষর্রে, অিুরনর্র প্রসরঙ্গ পেটিরক আপডি সডঠক ডবকল্প বরল মরি কররবি পসটিরক পবরছ ডিি।
আপডি েড্ ডবিারের সময় পশণ হওয়ার আরে পরীক্ষা পশণ কররি, আপডি শু্ুমা্রে এই ডবিারে আপিার কাি
পরীক্ষা কররত পাররি।
ৈারপবর আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
আডম পরীক্ষাটি শুরু করার পরর, আপডি পরীক্ষার ডির্দেশাবলী প্িরত পারবি। ডির্দেশগুডল পড়ু ি, এরপরর প্রেম
পরীক্ষার প্রশ্নটি প্িরত এবং কাি শুরু কররত পিডিরেশি তীর ডচহ্নগুডল ব্যবহার করুি।
আপিারা পরীক্ষা শুরু করবল, আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
এিি সময় শুরু হরন।
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1.4.1

শবভাগ 2 পরীক্ষার শেদেডে িাবিী

ডিরচ পসই ডির্দেডশকাগুডলর একটি অিুবা্ প্ওয়া হল ো আপিার্র সুরডক্ষত ব্রাউিারর (secure browser) ডবিাে
2-এর শুরুরতই পারবি।
সলখা ও ভাষার পরীক্ষা
44 টি প্রশ্ন
শেদেডে িসিূহ
পরীক্ষায় প্রডতটি অিুরনর্র সারে পবশ ডকছু সংি্যক প্রশ্ন আরছ। ডকছু প্ররশ্নর িি্য, আপডি ডবরবচিা কররবি পে
িাবপ্রকাশ আরও িারলািারব করার িি্য অিুরন্টিরক কীিারব সংরশা্ি করা পেরত পারর। অি্যাি্য প্ররশ্নর িি্য,
আপডি ডবরবচিা কররবি পে কীিারব বাক্য েঠি, ব্যবহার বা েডতডচর্ণের িু ল সংরশা্ি করার িি্য অিুরন্টিরক
ডঠক করা পেরত পারর। পকারিা অিুরনর্ বা প্ররশ্ন হয়রতা এক বা একাড্ক গ্রাডেক্স (পটডবল বা গ্রারের মত) োকরত
পারর পেগুডল আপিারক সংরশা্ি ও সম্পা্িা করার িি্য িডতরয় প্িরত হরব।
ডকছু প্ররশ্ন আপিারক অিুরনর্র পকারিা একটি আন্ডারলাইি করা অংরশ পেরত বলা হরব,অি্যাি্য প্রশ্নগুডলরত
আপিারক পকারিা অিুরনর্র একটি ডবরশণ ্থিারি পেরত বলা হরব বা পুররা অিুরন্টি ডিরয় সামডগ্রকিারব িাবরত
বলা হরব।
প্রডতটি অিুরন্ পোর পরর, প্রডতটি প্ররশ্নর িি্য পসই উত্তরটি পবরছ ডিি পেটি অিুরন্টির পলিার মাি সবরেরক
কােক
দে রিারব উন্নত কররব বা অিুরন্টি ডলডিত ইংররডির সবরকম আ্শদে প্রোসঙ্গত করর তু লরব। অরিক প্ররশ্নর
মর্্য একটি “NO CHANGE” (''পিা পচঞ্জ'') ডবকল্প অন্তিুদে ক্ত ররয়রছ। েড্ আপডি মরি কররি পে অিুরনর্র পসই
অংশটি পেরকম আরছ পসরকম পররি ড্রলই ডঠক হরব তাহরল পসই ডবকল্পটিই পবরছ ডিি।
ডকছু প্ররশ্ন সকবলমাত্র চারটি উত্তররর ডবকল্প ররয়রছ। এই পক্ষর্রে, অিুরনর্র প্রসরঙ্গ পেটিরক আপডি সডঠক ডবকল্প
বরল মরি কররবি পসটিরক পবরছ ডিি।

1.4.2

শবভাগ 2 পদর
পরীক্ষার পসিিটি পিষ হবল, আপিার পপ্রারর েলবেি:
পলিা ও িাণার পরীক্ষা এিি সম্পূণদে হরয়রছ। আপিার সুরডক্ষত ব্রাউিারর সাইি ইি ডস্ক্ররি োকা উডচত।
আপিারা েড্ এই ডস্ক্রিটি িা প্রিি তরব হাত তু লুি।
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1.5

শবভাগ 3: গশিি পকাদো - ক্যািকুদিটর েয়
ডবিাে -3 এর িি্য আ্শদে সময় হল 25 শমশেট, সারে ডবিারের পশরণ 5-শমশেদটর একটি শবরশি পারবি। েড্ আপডি
পকারিা অিুরমাড্ত পরীক্ষা পকর্দ্রে পরীক্ষা প্ি, তাহরল আপিার পরীক্ষার সময় ও ডবরডতর সময় আলা্া হরত পারর।
অিুগ্রহ করর আপিার পপ্রারর পে পঘাণণাগুডল কররছি তা মরিারোে ড্রয় শুিুি। অিুবা্ করা ডির্দেশাবলী ো বলা
হরয়রছ তার ডিরচ পরীক্ষা পুডস্তকার অিুবা্ করা ডির্দেশাবলী প্র্রশদিত হয়।
যখি প্রবৈ্যবকই প্রস্তুৈ হবে যাবেি ৈখি আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
আমরা ডবিাে 3, ক্যালকু রলটর ছাোই েডণত পরীক্ষা ড্রয় পরীক্ষা চাডলরয় োব। একবার শুরু করর ড্রল ডবিাে
3-এ কাি করার িি্য আপিারা 25 ডমডিট পারবি। ডবিােটি পশণ হওয়ার পরর আমরা একটি সংডক্ষ্তি ডবরডত
পিব।
আরের ডবিারের মরতাই আপিারা পবারিদে পলিা Session ID (সেিে আইশি) ডলিরবি এবং সুরডক্ষত
ব্রাউিারর সাইি ইি করুি।
সাইি ইি করুি করার পচষ্টা করার সময় আপিারা েড্ ত্রুটি প্রিি তরব অিুগ্রহ করর আপিার হাত তু লুি এবং
আডম আপিারক সহায়তা করব।
সোর সাইি ইি করুি করা হবল আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
এিি প্রি ডিি “Is This You?” (এটা তু ডম) পপরি আপিার িামটি উপড্থিত হরয়রছ ডকিা। েড্ োরক, তাহরল
Yes (হ্যাঁ )-এ ড্লিক করুি। আপডি তিি একটি “Waiting for Approval” (অিুরমা্রির িি্য অরপক্ষারত)
পমরসি প্িরত পারবি। অিুগ্রহ করর শান্ত হরয় বসুি এবং অিুরমা্রির িি্য অরপক্ষা করুি।
সমস্ত নিক্ষারী ভনৈতি হবে যাওোর পবর, আপিার পপ্রারর েলবেি:
এিি আপিারা Help Guide (সহায়তা ডির্দেডশকা) এবং Test Settings (পরীক্ষার পসটিংস) পসকশিগুডল
প্িরত পারবি। মরি রািরবি, পরীক্ষা চলাকালীি আপডি আপিার ডস্ক্ররির উপররর িািড্রকর অংরশ োকা
Question Mark (প্রশ্নদবাকক শিহ্ন) আইকরি ড্লিক করর পরীক্ষার সা্িী এবং ববডশষ্ট্য সম্পরকদিত তে্য
অ্যারক্সস কররত পাররি।
Start (শুরু করুে)-এ ড্লিক করুি। আপডি তিি একটি “Waiting for Approval” (অিুরমা্রির িি্য
অরপক্ষারত) পমরসি প্িরত পারবি। আপিারা েড্ এই বাতদোটি িা প্রিি তরব হাত তু লুি।
ৈারপবর আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
েড্ও এটি েডণরতর ডবিাে, তাহরলও আপডি পরীক্ষার এই অংরশ ক্যালকু রলটর ব্যবহার কররত পাররবি িা।
আপডি সুডব্া ডহসারব 4-োংশি ক্যালকু রলটর ব্যবহার কররত অিুরমাড্ত িা হরল ্য়া করর আপিার
ক্যালকু রলটরটি আপিার পির্কের িীরচ রািুি।
secure browser, আপিারা টু লবারর Reference (সরফাদরন্স) আইকিটি ডিবাদে চি করর েমূল
দে া এবং
ডচ্রেগুডল িুঁরি পারবি।
আপিার্র পে প্রশ্নগুডলর উত্তর বরক্স ডলিরত বলা হরয়রছ পসগুডলর উত্তর পলিার িি্য পরীক্ষায় ডির্দেশাবলী
অিুসরণ করুি। এই প্রশ্নগুডলর িি্য শূি্য ড্রয় পকািও উত্তর শুরু কররবি িা।
আপডি রাে কারির িি্য সরবরাডহত পৃেক কােি ব্যবহার কররত পাররি। পরীক্ষার সময় আপিার্র
অডতডরক্ত স্ক্র্যাচ পপপাররর প্ররয়ািি হরল হাত তু লরবি এবং আডম এটি প্ব।
আপডি েড্ ডবিারের সময় পশণ হওয়ার আরে পরীক্ষা পশণ কররি, আপডি শু্ুমা্রে এই ডবিারে আপিার কাি
পরীক্ষা কররত পাররি।
ৈারপবর আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
আডম পরীক্ষাটি শুরু করার পরর, আপডি পরীক্ষার ডির্দেশাবলী প্িরত পারবি। ডির্দেশগুডল পড়ু ি, এরপরর প্রেম
পরীক্ষার প্রশ্নটি প্িরত এবং কাি শুরু কররত পিডিরেশি তীর ডচহ্নগুডল ব্যবহার করুি।
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আপিারা পরীক্ষা শুরু করবল, আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
এিি সময় শুরু হরন।
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1.5.1

শবভাগ 3 পরীক্ষার শেদেডে িাবিী

ডিরচ পসই ডির্দেডশকাগুডলর একটি অিুবা্ প্ওয়া হল ো আপিার্র সুরডক্ষত ব্রাউিারর (secure browser) ডবিাে
3-এর শুরুরতই পারবি।
গশিি পরীক্ষা-সকাদো ক্যালকুদলটর েয়
17 টি প্রশ্ন
শেদেডে িসিূহ
প্রদশ্নর জে্য 1-13, প্রডতটি সমস্যা সমা্াি করুি এবং প্র্ত্ত পছন্দগুডল পেরক সরবাদে ত্তম উত্তরটি চয়ি করুি। প্রদশ্নর
জে্য 14-17, সমস্যা সমা্াি করুি এবং উত্তররর বরক্স আপিার উত্তর ডলিুি। আপিার উত্তর ডকিারব ডলিরত হয়
পস সম্পরকদে অিুগ্রহ করর প্ররশ্নর আরে ডির্দেশাবলী পড়ু ি 14। আপডি রাে কারির িি্য পৃেক কােি ব্যবহার কররত
পাররি।
দ্রষ্টব্য
1.

ক্যালকু রলটররর ব্যবহার অিুরমাড্ত েয়।

2.

সব চলরাডশ এবং োডণডতক রাডশমালাগুডল প্রকৃ ত সংি্যা েড্ িা অি্য ডকছু ইডঙ্গত করা োরক।

3.

পরীক্ষায় প্ওয়া ছডবগুডল প্কেল পমরপ আঁকা হরয়রছ েড্ িা অি্যডকছু ইডঙ্গত করা োরক।

4.

অি্য ডকছু ইডঙ্গত করা িা োকরল সব ছডবগুডল সমতরল ররয়রছ।

5.

অি্য ডকছু ইডঙ্গত িা করা হরল পকারিা প্র্ত্ত োংশারির পিারমি f হল সব প্রকৃ ত সংি্যার পসট x োর িি্য f(x)
একটি প্রকৃ ত সংি্যা।

পরফাদরন্স

l

r

w

A = πr 2
C = 2πr

V = l wh

b
1
A = bh
2

A=lw

h

l

h

r

w

h

V = πr 2h

2x

c

b
a

c 2 = a2 + b 2

r

x

s 45°

s√2

30°
45°
s
x√3
ডবরশণ সমরকাণী ড্রেিু িসমূহ

h

h
r

4
V = πr 3
3

60°

1
V = πr 2h
3

l

w

V = 1 l wh
3

পকারিা বৃরত্তর চারপর ডিগ্রীর সংি্যা হল 360।
পকারিা বৃরত্ত চারপর পরডিয়ারির সংি্যা হল 2π।
পকারিা ড্রেিু রির ডতিটি পকারণর সমষ্টি হল 180।
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শেদেডে িসিূহ
প্রদশ্নর জে্য 14-17, সমস্যাটির সমা্াি করুি এবং আপিার উত্তরটি িীরচ বরণদিত বরক্স ডলিুি।
1.

উত্তর সংি্যাটিরত পকবলমা্রে শূি্য পেরক িয়, ্শডমক ডবন্দু এবং িগ্নাংশ পরিা (/) পলিা পেরত পারর।

2.

পকারিা প্ররশ্নরই ঋণাত্মক উত্তর আসরব িা।

3.

ডকছু প্ররশ্নর একাড্ক সডঠক উত্তর োকরত পারর। এইরকম পক্ষর্রে শু্ু একটি উত্তর বসাি।

4.

শমশ্র েংখ্যা পেমি 3½ পক 3.5 বা 7/2 ডহসারব ডগ্ররি ডলিরত হরব। (েড্ 3 1/2 উত্তর বারক্স পলিা হয়, 31/2
ডহসারব ব্যাি্যা করা হরব, 3½ িয়)

5.

সিশেমাল উত্তর: উত্তররর বক্স পমাট 4 টি অক্ষর পলিা োরব। েড্ আপিার্র 4 টিরও পবডশ সংি্যা সহ ্শডমরক
উত্তর আরস, হরত পারর পসটি পূণদে সংি্যায় করা বা হ্রস্ব করা ্শডমক সংি্যা, ডকন্তু বরক্স অবশ্যই 4 টি সংি্যা
বসারত হরব।

6.

িূে্য শেদয় শুরু: আপিার উত্তরটি একটি শূি্য ড্রয় শুরু কররবি িা।

7.

উ্াহরণ অন্তিুদে ক্ত:
উত্তর

7
12

উত্তর বসনোর
গ্রহণযোগ্য উপায়
(গুলি)

অগ্রহণযোগ্য;
কোনো নম্বর পাবেন
না

7/12
.583

0.58

2.5
2.5

2.50

21/2

5/2
2/3
2
3

.666
.667

1.5.2

0.66
0.67

শবভাগ 3 পদর
পরীক্ষার পসিিটি পিষ হবল, আপিার পপ্রারর েলবেি:
ডবিাে 3, ক্যালকু রলটর ছাো েডণত পরীক্ষা এিি সম্পূণদে হরয়রছ। আপিার সুরডক্ষত ব্রাউিারর সাইি ইি ডস্ক্ররি
োকা উডচত। আপিারা েড্ এই ডস্ক্রিটি িা প্রিি তরব হাত তু লুি।
আডম ঘুরর প্িব এবং আপিার্র স্ক্র্যাচ পপপার সংগ্রহ করব।
সমস্ত স্ক্র্যাচ পপপার সংগ্রহ করার পবর, আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
এিি আমরা 5 িি্য একটি ডবরডত পিরবা। ডবরডতর িি্য:
▪ েড্ আপিারা িাওয়ার ডকছু এরি োরকি, তাহরল পসটি শু্ুমা্রে মরিািীত ্থিারিই পিরত পাররবি।
▪ আরের মত, আপিার েড্ ঘরটি পছরে োওয়ার প্ররয়ািি হয়, ডির্দিষ্ট অঞ্চল, হলওরয় বা ডবশ্রাম ঘর ছাো
অি্য পকাোও োরবি িা।
▪ অিুগ্রহ করর মরি রািরবি অি্য ঘরগুডলরত ডশক্ষাে্থীরা হয়রতা তিিও পরীক্ষা ড্রন, কারিই হরল ঘুরর
পবোরবি িা।
আমরা আবার ডঠক 5 ডমডিরটর মর্্যই পরীক্ষা শুরু কররবা।
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1.5.3

শবভাগগুশির িদ্্য শবরশি
নেরনৈ পিষ হওোর পবর, আপিার পপ্রারর েলবেি:
আপিার্র িায়োয় বসুি।
পরীক্ষার পরবত্থী ডবিারের িি্য আডম এিি স্ক্র্যাচ পপপার প্ব।

1.6

শবভাগ 4: গশিি পরীক্ষা - ক্যািকুদিটর
ডবিাে -4 এর িি্য আ্শদে সময় হল 45 শমশেট, সারে ডবিারের পশরণ 5-শমশেদটর একটি শবরশি পারবি। েড্ আপডি
পকারিা অিুরমাড্ত পরীক্ষা পকর্দ্রে পরীক্ষা প্ি, তাহরল আপিার পরীক্ষার সময় ও ডবরডতর সময় আলা্া হরত পারর।
অিুগ্রহ করর আপিার পপ্রারর পে পঘাণণাগুডল কররছি তা মরিারোে ড্রয় শুিুি। অিুবা্ করা ডির্দেশাবলী ো বলা
হরয়রছ তার ডিরচ পরীক্ষা পুডস্তকার অিুবা্ করা ডির্দেশাবলী প্র্রশদিত হয়।
নিক্ষার্থীরা প্রস্তুৈ হবে পগবল, আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
আমরা ডবিাে 4, ক্যালকু রলটর সহ েডণত পরীক্ষা ড্রয় পরীক্ষা চাডলরয় োব। একবার শুরু করর ড্রল ডবিাে
4-এ কাি করার িি্য আপিারা 45 ডমডিট পারবি।
আরের ডবিারের মরতাই আপিারা পবারিদে পলিা Session ID (সেিে আইশি) ডলিরবি এবং সুরডক্ষত
ব্রাউিারর সাইি ইি করুি।
সাইি ইি করুি করার পচষ্টা করার সময় আপিারা েড্ ত্রুটি প্রিি তরব অিুগ্রহ করর আপিার হাত তু লুি এবং
আডম আপিারক সহায়তা করব।
সোর সাইি ইি করুি করা হবল আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
এিি প্রি ডিি “Is This You?” (এটা তু ডম) পপরি আপিার িামটি উপড্থিত হরয়রছ ডকিা। েড্ োরক, তাহরল
Yes (হ্যাঁ )-এ ড্লিক করুি। আপডি তিি একটি “Waiting for Approval” (অিুরমা্রির িি্য অরপক্ষারত)
পমরসি প্িরত পারবি। অিুগ্রহ করর শান্ত হরয় বসুি এবং অিুরমা্রির িি্য অরপক্ষা করুি।
সমস্ত নিক্ষারী ভনৈতি হবে যাওোর পবর, আপিার পপ্রারর েলবেি:
এিি আপিারা Help Guide (সহায়তা ডির্দেডশকা) এবং Test Settings (পরীক্ষার পসটিংস) পসকশিগুডল
প্িরত পারবি। মরি রািরবি, পরীক্ষা চলাকালীি আপডি আপিার ডস্ক্ররির উপররর িািড্রকর অংরশ োকা
Question Mark (প্রশ্নদবাকক শিহ্ন) আইকরি ড্লিক করর পরীক্ষার সা্িী এবং ববডশষ্ট্য সম্পরকদিত তে্য
অ্যারক্সস কররত পাররি।
Start (শুরু করুে)-এ ড্লিক করুি। আপডি তিি একটি “Waiting for Approval” (অিুরমা্রির িি্য
অরপক্ষারত) পমরসি প্িরত পারবি। আপিারা েড্ এই বাতদোটি িা প্রিি তরব হাত তু লুি।
যখি সে নিক্ষার্থী প্রস্তুৈ হবে যাবেি এেং পরীক্ষা শুরুর আবগ, আপিার পপ্রারর েলবেি:
এই ডবিারের িি্য আপিারা ক্যালকু রলটর ব্যবহার কররত পাররি। আপডি েড্ ক্যালকু রলটর ডিরয় আরসি
্য়া করর পেরকারিা কিার সরাি এবং এিিই আপিার পির্কে ক্যালকু রলটর রািুি। পরীক্ষার সময়
ক্যালকু রলটরটি আপিার পির্কের িীরচ পমরেরত রািুি। এই ডবিারের িি্য আপিারা এরম্বি বা ডিবদ্ধ
ক্যালকু রলটরটিরত পপরত পাররি। পরীক্ষার সময় এই টু লটি ব্যবহার কররত টু লবারর Calculator
(ক্যালকুদলটর) আইকিটি ড্লিক করুি।
হ্যান্ডরহল্ড ক্যালকু রলটর ব্যবহাররর সময় ডিম্নডলডিত ডির্দেশ পমরি চলুি:
▪ এটিরক আপিার পির্কের উপরর রািুি বা এটি হারত ্রর োকু ি োরত অি্য ডশক্ষাে্থীরা আপিার কাি প্িরত
িা পায়।
▪ আপিার ক্যালকু রলটর কাউরক প্িারবি িা বা ব্লাব্ডল কররবি িা।
▪ আপডি েড্ ব্যাকআপ ক্যালকু রলটর ডিরয় আরসি তরব এটিরক আপিার পির্কের িীরচ রািুি।
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▪ েড্ আপিার ক্যালকু রলটর িারাপ হরয় োয় এবং আপিার অডতডরক্ত ব্যাটারী বা ক্যালকু রলটর পেরক োরক,
তাহরল হাত তু লুি। আপিার ক্যালকু রলটর ব্লারিার পকারিা ডবকল্প োকরল পসটি গ্রহণরোে্য ডকিা তা আডম
প্িরবা। আপিার কারছ েড্ পকািও ব্যাক-আপ ক্যালকু রলটর িা োরক, তাহরল আপডি টু লবারর এমরবি
োকা ক্যালকু রলটরটি ব্যবহার কররত পাররি। সমস্ত েডণত প্ররশ্নর উত্তর ক্যালকু রলটর ছাোই প্ওয়া পেরত
পারর।
secure browser, আপিারা টু লবারর Reference (সরফাদরন্স) আইকিটি ডিবাদে চি করর েমূল
দে া এবং
ডচ্রেগুডল িুঁরি পারবি।
আপডি রাে কারির িি্য সরবরাডহত পৃেক কােি ব্যবহার কররত পাররি। পরীক্ষার সময় আপিার্র
অডতডরক্ত স্ক্র্যাচ পপপাররর প্ররয়ািি হরল হাত তু লরবি এবং আডম এটি প্ব।
আপিার্র পে প্রশ্নগুডলর উত্তর বরক্স ডলিরত বলা হরয়রছ পসগুডলর উত্তর পলিার িি্য পরীক্ষায় ডির্দেশাবলী
অিুসরণ করুি। এই প্রশ্নগুডলর িি্য শূি্য ড্রয় পকািও উত্তর শুরু কররবি িা।
আপডি েড্ ডবিারের সময় পশণ হওয়ার আরে পরীক্ষা পশণ কররি, আপডি শু্ুমা্রে এই ডবিারে আপিার কাি
পরীক্ষা কররত পাররি।
আর ডক পকারিা প্রশ্ন আরছ?
ৈারপবর আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
আডম পরীক্ষাটি শুরু করার পরর, আপডি পরীক্ষার ডির্দেশাবলী প্িরত পারবি। ডির্দেশগুডল পড়ু ি, এরপরর প্রেম
পরীক্ষার প্রশ্নটি প্িরত এবং কাি শুরু কররত পিডিরেশি তীর ডচহ্নগুডল ব্যবহার করুি।
আপিারা পরীক্ষা শুরু করবল, আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
এিি সময় শুরু হরন।
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1.6.1

শবভাগ 4 পরীক্ষার শেদেডে িসিূহ

ডিরচ পসই ডির্দেডশকাগুডলর একটি অিুবা্ প্ওয়া হল ো আপিার্র সুরডক্ষত ব্রাউিারর (secure browser) ডবিাে
4-এর শুরুরতই পারবি।
গশিি পরীক্ষা - ক্যালকুদলটর
31 টি প্রশ্ন
শেদেডে িসিূহ
প্রদশ্নর জে্য 1-27, প্রডতটি সমস্যা সমা্াি করুি এবং প্র্ত্ত পছন্দগুডল পেরক সরবাদে ত্তম উত্তরটি চয়ি করুি। প্রদশ্নর
জে্য 28-31, সমস্যা সমা্াি করুি এবং উত্তররর বরক্স আপিার উত্তর ডলিুি। আপিার উত্তর ডকিারব ডলিরত হয়
পস সম্পরকদে অিুগ্রহ করর প্ররশ্নর আরে ডির্দেশাবলী পড়ু ি 28। আপডি রাে কারির িি্য পৃেক কােি ব্যবহার কররত
পাররি।
দ্রষ্টব্য
1.

ক্যালকু রলটররর ব্যবহার অেুদমাশেি।

2.

সব চলরাডশ এবং োডণডতক রাডশমালাগুডল প্রকৃ ত সংি্যা েড্ িা অি্য ডকছু ইডঙ্গত করা োরক।

3.

পরীক্ষায় প্ওয়া ছডবগুডল প্কেল পমরপ আঁকা হরয়রছ েড্ িা অি্যডকছু ইডঙ্গত করা োরক।

4.

অি্য ডকছু ইডঙ্গত করা িা োকরল সব ছডবগুডল সমতরল ররয়রছ।

5.

অি্য ডকছু ইডঙ্গত িা করা হরল পকারিা প্র্ত্ত োংশারির পিারমি f হল সব প্রকৃ ত সংি্যার পসট x োর িি্য f(x)
একটি প্রকৃ ত সংি্যা।

পরফাদরন্স
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ডবরশণ সমরকাণী ড্রেিু িসমূহ
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পকারিা বৃরত্তর চারপর ডিগ্রীর সংি্যা হল 360।
পকারিা বৃরত্ত চারপর পরডিয়ারির সংি্যা হল 2π।
পকারিা ড্রেিু রির ডতিটি পকারণর সমষ্টি হল 180।
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শেদেডে িসিূহ
প্রদশ্নর জে্য 28-31, সমস্যাটির সমা্াি করুি এবং আপিার উত্তরটি িীরচ বরণদিত বরক্স ডলিুি।
1.

উত্তর সংি্যাটিরত পকবলমা্রে শূি্য পেরক িয়, ্শডমক ডবন্দু এবং িগ্নাংশ পরিা (/) পলিা পেরত পারর।

2.

পকারিা প্ররশ্নরই ঋণাত্মক উত্তর আসরব িা।

3.

ডকছু প্ররশ্নর একাড্ক সডঠক উত্তর োকরত পারর। এইরকম পক্ষর্রে শু্ু একটি উত্তর বসাি।

4.

শমশ্র েংখ্যা পেমি 3½ পক 3.5 বা 7/2 ডহসারব ডগ্ররি ডলিরত হরব। (েড্ 3 1/2 উত্তর বারক্স পলিা হয়, 31/2
ডহসারব ব্যাি্যা করা হরব, 3½ িয়)

5.

সিশেমাল উত্তর: উত্তররর বক্স পমাট 4 টি অক্ষর পলিা োরব। েড্ আপিার্র 4 টিরও পবডশ সংি্যা সহ ্শডমরক
উত্তর আরস, হরত পারর পসটি পূণদে সংি্যায় করা বা হ্রস্ব করা ্শডমক সংি্যা, ডকন্তু বরক্স অবশ্যই 4 টি সংি্যা
বসারত হরব।

6.

িূে্য শেদয় শুরু: আপিার উত্তরটি একটি শূি্য ড্রয় শুরু কররবি িা।

7.

উ্াহরণ অন্তিুদে ক্ত:
উত্তর

7
12

উত্তর বসনোর
গ্রহণযোগ্য উপায়
(গুলি)
7/12
.583

অগ্রহণযোগ্য;
কোনো নম্বর পাবেন
না
0.58

2.5
2.5

2.50

21/2

5/2
2/3
2
3

.666
.667

1.6.2

0.66
0.67

শবভাগ 4 পদর
পরীক্ষার পসিিটি পিষ হবল, আপিার পপ্রারর েলবেি:
ডবিাে 4, ক্যালকু রলটর সহ েডণত পরীক্ষা এিি সম্পূণদে। আপিার সুরডক্ষত ব্রাউিারর সাইি ইি ডস্ক্ররি োকা
উডচত। আপিারা েড্ এই ডস্ক্রিটি িা প্রিি তরব হাত তু লুি।
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2
2.1

পরীক্ষার পদর
পশরসিাশ্তি
সে নিক্ষার্থীবের উব্দেবি্য পপ্রারর েলবেি:
আপডি েড্ এিিও প্রশ্নপ্রেটি সম্পন্ন িা করর োরকি তরব ্য়া করর আপিার পরীক্ষার টিডকটটি রািুি এবং
আডম অি্যাি্য ডশক্ষাে্থীর্র বরিাস্ত িা করা পেন্ত
দে অরপক্ষা করুি। করয়ক ডমডিরটর মর্্যই আডম আপিারক এই
্াপটি সম্পূণদে কররত সাহাে্য কররবা।
আপিার পপ্রারর েলবেি:
আডম এিি আপিার্র স্ক্র্যাচ পপপার এবং আপিার্র test ticket(পরীক্ষার টিডকট) সংগ্রহ করব। েতক্ষণ
িা আপিার্র োওয়ার অিুমডত প্ওয়া হরন ততক্ষণ অিুগ্রহ করর শান্ত হরয় বসুি।
সে উপকরে সংগ্রহ করার পবর, আপিাবের পপ্রারর েলবেি:
আর করয়ক মুহূরতদের মর্্যই আডম আপিার্ররক োওয়ার অিুমডত প্ব। মরি রািরবি: পে আপিারা পকারিা
পডরড্থিডতরতই পরীক্ষার প্রশ্নগুডল পরীক্ষার ঘর পেরক ডিরয় োরবি িা, বা কাররার সারে পসগুডল ডিরয় পকারিািারব
আরলাচিা কররবি, োর মর্্য ইরমল, পটক্সট পমরসি বা ইন্টাররিট ব্যবহার করর কো চালাচাডল করা
অন্তিুদে ক্ত।
সে নিক্ষার্থীবের উব্দেবি্য পপ্রারর েলবেি:
এই পরীক্ষা এিি পশণ হরয়রছ। েিি আপডি োওয়ার প্রস্তুডত ডিরনি, অিুগ্রহ করর আপিার ব্যডক্তেত ডিডিসপ্রে
সংগ্রহ করুি এবং চু পচাপ রুম পেরক পবডররয় আসুি। অিুগ্রহ করর মরি রািরবি, এই ঘরর অি্য ডশক্ষাে্থীরা
এিিও পরীক্ষা ড্রন। আবারও অডিিন্দি এবং আপিার অংশগ্রহণ এবং করঠার পডরশ্ররমর িি্য আপিারক
্ি্যবা্।
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