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4.10 Script for Administrating Grade 3 Mathematics and English Language Arts 
(ELA)
The administration script under Section 4.10.1 will be used for all units of the Grade 3 Mathematics 
Test. Refer to Section 4.10.2 for the administration script for all units for the Grade 3 ELA Test. 

On the first read through, Test Administrators are required to adhere to the scripts provided in this 
manual for administering the NJSLA assessment. Read word-for-word the bold instructions in each 
SAY box to students. You may not modify or paraphrase the wording in the SAY boxes. Some of the SAY 
boxes are outlined with a dashed line and should ONLY be read aloud if they are applicable to your 
students. Some directions may differ slightly by unit and are noted within the administration script.

4.10.1 Grade 3 – Mathematics – All Units

Unit Unit Testing Time Required Materials Start 
Time

Stop 
Time

Units 1–3 Grade 3: 60 Minutes 
(each unit)

• Test booklets
• Rulers
• Pencils
• Scratch paper

 
 
 

 
 
 

End of all Units – Students Stop

Instructions for Preparing to Test

বলুন আজ, তুমি গণিত পরীক্ষা মিতত যষাচ্ছ৷ 

ততষািষার তেতকে অননতুিষামিত ত�ষাতনষা ইতেক্ট্রমন� মেভষাইস রষাখতত পষারতে নষা৷ ত�ষান�ে �রষা, 
তেক্সে তিতসজ পষাঠষাতনষা, ও ছমে ততষােষা মনতেধ৷ ততষািষার সষাতে এই িহূুতততে  তসেত�ষানসহ তযত�ষাতনষা 
ইতেক্ট্রমন� মেভষাইস েষা�তে, তসগুতেষা েন্ধ �তর িষাও এেং হষাত ততষাতেষা৷ পরীক্ষা চেষার সিয় 
�ষাতরষা �ষাতছ অননতুিষামিত ইতেক্ট্রমন� মেভষাইস পষাওয়ষা তগতে, তষার পরীক্ষার খষাতষায় নম্বর তিয়ষা 
নষাও হতত পষাতর৷

If a student raises his or her hand, collect the electronic device (or follow your school/district policy) 
and store it until the unit is complete. Certain electronic devices may be allowed for accommodations 
purposes only during testing. Contact your Test Coordinator if you have questions regarding electronic 
devices.

বলুন আমি পরীক্ষার সষািগ্রী মেতরি �রষার সিয় চুপ �তর েতস েষা�তে৷

Distribute scratch paper, wooden No. 2 pencils, and approved accessibility/accommodations tools, if 
needed for certain students. Then, distribute all test materials (see required materials list above).

বলুন যদি ইউদিট 1 হয়: ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের উপতরর অংতে এেং েক্স A-তত, ততষািষার নষাতির 
প্রেিষাংে ও তেেষাংে লেখ৷ 

যদি ইউদিট 2 বা 3 হয়: ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের উপতরর অংতে েক্স A-তত ততষািষার নষাতির প্রেিষাংে 
ও তেেষাংে তেখষা হতয়তছ ম�নষা তষা মনশ্চিত �রতত তচ� �তর তিখ৷

Make sure that each student has written his or her name on the test booklet.
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Instructions for Administering All Units

বলুন পষৃ্ষার প্রষাততের তেতেেগুতেষা ে্যেহষার �তর, ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের ইউমনে 1-এর প্রেি পষৃ্ষা 
তখষাে এেং আমি মনতিতে েনষাগুতেষা পড়ষার সিয় তসণে অনসুরি �তরষা৷

আজ, তুমি গ্গ্ে 3 এর গণিততর ইউমনে __ (যথাযথ ইউদিট পূরণ কররা) পরীক্ষাণে তিতে৷ তুমি 
�্যষাে�ুতেের ে্যেহষার �রতত পষারতে নষা৷

প্রততণে প্রশ্ন পড়তে৷ তষারপর, প্রতত্য� প্রতশ্নর উত্তর তিয়ষার জন্য মনতিতে েনষা অনসুরি �রতে৷ 
ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের েতৃ্তগুতেষা সম্িূতেভষাতে পরূি �রষার িষাধ্যতি ততষািষার উত্তরগুতেষা মনতিতে ে 
�তরষা৷ েতৃ্তগুতেষার েষাইতর অন্য ত�ষােষাও তপন্সিে মিতয় ত�ষাতনষা িষাগ তিতে নষা৷ ততষািষার ত�ষাতনষা উত্তর 
পমরেততে ন �রষার প্রতয়ষাজন হতে, ততষািষার প্রেি উত্তরণে সম্িূতেভষাতে িতুছ ত�েষার মেেয়ণে মনশ্চিত 
�রতে৷

যমি ত�ষাতনষা প্রতশ্ন ততষািষার �ষাজ তিখষাতত েষা ে্যষাখ্যষা �রতত েেষা হয়, তষাহতে সমূ্িতে গ্রেমেে 
পষাওয়ষার জন্য ততষািষাত� অেে্যই তষা �রতত হতে৷ শুধ ুপ্রিত্ত জষায়গষার িতধ্য তেখষা উত্তরগুতেষার 
জন্য নম্বর তিয়ষা হতে৷

যমি তুমি ত�ষাতনষা প্রতশ্নর উত্তর নষা জষাতনষা, তষাহতে তুমি পরেততে ী প্রতশ্ন চতে তযতত পষাতরষা৷ যমি তুমি 
মনধতেষামরত সিতয়র আতগই উত্তর তিয়ষা তেে �তর ত�ে, তষাহতে তুমি ততষািষার উত্তরগুতেষা মরতভউ 
�রতত পষাতরষা এেং শুধ ুএই ইউমনতে ততষািষার উত্তর নষা তিয়ষা প্রশ্নগুতেষার উত্তর মিতত পষাতরষা৷ Stop 
সষাইন অততরেি �তর যষাতে নষা৷

আমি মনতিতে েনষাগুতেষা পড়ষা চষালেতয় যষাওয়ষার সিয় পরেততে ী পষৃ্ষায় যষাও৷ 

উত্ততরর ন্গ্ে পরূি �রষার জন্য মনতিতে েনষা
1. সিস্যষাণে মনতয় �ষাজ �তরষা এেং এ�ণে উত্তর খুতঁজ তের �তরষা৷
2. ন্গ্তের উপতর েক্সগুতেষার িতধ্য ততষািষার উত্তর লেখ৷
3. প্রততণে েতক্স শুধ ুএ�ণে সংখ্যষা েষা প্রতী� স্পষ্ষাক্তর লেখতে৷ এ�ণে উত্ততরর 

িষাঝখষাতন ত�ষাতনষা েক্স খষালে রষাখতে নষা৷
4. প্রততণে েতক্সর মনতচ, ততষািষার উপতর তেখষা সংখ্যষা েষা প্রতীত�র সষাতে তয েতৃ্তণে ি্যষাচ 

�তর তসণে পরূি �তরষা৷ েতৃ্তণেত� সম্িূতেভষাতে ভরষাে �তর এিন পমরপিূতেভষাতে িষাগ 
তিতে৷

5. অে্যেহৃত েতক্সর মনতচ ত�ষাতনষা েতৃ্ত পরূি �রতে নষা৷
6. উত্ততরর ন্গ্ে ম�ভষাতে সমঠ�ভষাতে পরূি �রতত হয় তষার উিষাহরি মনতচ তিখ৷

বলুন ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের মনতিতে েনষা এখষাতনই তেে হতেষা৷

ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতে এ�ণে GO ON সষাইন তিখতে, তুমি পরেততে ী পষৃ্ষায় তযতত পষাতরষা৷ যখন 
ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতে এ�ণে STOP সষাইতন তপৌছঁষাতে, এশ্গতয় যষাওয়ষার মনতিতে েনষা নষা তিয়ষা পযতেতে 
আর অগ্সর হতে নষা৷

GO ON ও STOP সষাইতনর উিষাহরি তেষাতেতে  তিখষাতনষা হতয়তছ৷

যমি তুমি আতগই তেে �তর ত�ে এেং ততষািষার উত্তরগুতেষা সম্িূতেভষাতে তচ� �তর ত�ে, তষাহতে 
ততষািষার হষাত তুেতে এেং আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রতেষা৷ আমি ততষািষার সষািগ্রী 
এ�েষার সংগ্হ �রষার পর, তুমি তসগুতেষা আর ত�রত পষাতে নষা৷
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Read from OPTION A, B, or C below based on your local policy (refer to your School Test Coordinator).

বলুন অপশি A

আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রষার পর, এই ইউমনে তেে নষা হওয়ষা পযতেতে চুপ �তর েতস 
েষা�তে৷
অপশি B

আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রষার পর, আমি ততষািষাত� তছতড় তিতেষা৷
অপশি C

আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রষার পর, এই ইউমনে তেে নষা হওয়ষা পযতেতে তুমি এ�ণে েই 
েষা অন্য ত�ষাতনষা অনতুিষামিত সষািগ্রী পড়তত পষারতে৷

বলুন Do you have any questions?

Answer student questions.

বলুন এই ইউমনে সম্ন্ন �রতত তুমি 60 মিমনে সিয় পষাতে৷ পরীক্ষা তেে হতত  
10 মিমনে েষাম� েষা�ষার সিয় আমি ততষািষাতিরত� জষানষাতেষা৷ 

পরেততে ী পষৃ্ষায় যষাও৷ ততষািরষা এখন পরীক্ষা তিয়ষা শুরু �রতত পষাতরষা৷

Write the starting time and stopping time in the timing box (Figure 3.0 Timing Box Example).

Actively proctor while students are testing:

• Redirect students as necessary (Section 4.6.2).
• Collect test materials as students complete testing (Section 4.8.1).
• If students have questions about an item, tell them, “Do the best you can.”
• If students indicate that a test item seems irregular, refer to Section 4.6.4.

Instructions for Taking a Break During Testing
The following are permitted during test administration at the discretion of the Test Administrator:

• One stretch break of up to three minutes for the entire classroom during testing for each 
unit. The stopping time should be adjusted by no more than three minutes if there is a 
stretch break.

• Individual restroom breaks during testing (do not adjust stop time).

The following security measures must be followed:

• Students must be supervised at all times during breaks.
• Test booklets must be closed or covered.
• Students are not permitted to talk to each other during testing or breaks during testing.
• Students are not permitted to use electronic devices, play games or engage in activities that 

may compromise the validity of the test.
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If taking a three-minute stand and stretch break during the unit:

বলুন পরীক্ষা তিয়ষা েষািষাও, ততষািষার খসড়ষা �ষাগজ ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের তভততর রষাখ, এেং ততষািষার 
তেস্ট ে�ুতেে েন্ধ �তরষা৷ আিরষা গ্্রেতচং �রষার জন্য চুপচষাপ ততন মিমনতের এ�ণে মেরতত তনতেষা৷ 
ত�ষাতনষা �েষা েেষা মনতেধ৷

After taking a classroom break, ensure students open their test booklets and continue testing where 
they left off.

বলুন ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে তখষাে এেং পরীক্ষা তিয়ষা অে্যষাহত রষাখ৷

Instructions for When 10 Minutes of Unit Time Remain
When 10 minutes of unit time remain,

বলুন ততষািষাতির আর 10 মিমনে েষাম� আতছ৷

Continue to actively proctor while students are testing.

Instructions for Ending the Unit
When the unit time is finished, 

বলুন �ষাজ �রষা েন্ধ �তরষা৷ পরীক্ষার সিয় এখন তেে হতয়তছ৷ ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে েন্ধ �তরষা৷

ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের উপর ততষািষার নষাি তেখষা হতয়তছ ম�নষা তষা তচ� �তরষা৷ আমি ততষািষাতির 
পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রতেষা৷

• Collect test booklets, scratch paper, testing tools, and accessibility/accommodations tools (as 
needed) from students.

• Return all test materials to your School Test Coordinator. Report any missing materials and 
absent students.

• Report any testing irregularities to your School Test Coordinator.

If you are administering more than one unit in the same day, allow students to take a short break (e.g., 
restroom break, stretch break) or an extended break (e.g., lunch). Once students have returned and are 
seated, read the script to move onto the next unit.
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4.11 Script for Administering Mathematics
The administration script under Section 4.11.1 will be used for all units of the Grades 4 and 5 
mathematics test. 

On the first read through, Test Administrators are required to adhere to the scripts provided in this 
manual for administering the NJSLA assessment. Read word-for-word the bold instructions in each 
SAY box to students. You may not modify or paraphrase the wording in the SAY boxes. Some of the SAY 
boxes are outlined with a dashed line and should ONLY be read aloud if they are applicable to your 
students. Some directions may differ slightly by unit and are noted within the administration script.

4.11.1 Grades 4 and 5 Mathematics – All Units

Unit Unit Testing 
Time Required Materials Start 

Time
Stop 
Time

Units 1–3
Grades 4 and 
5: 60 Minutes 
(each unit)

• Test booklets
• Answer documents
• Mathematics reference sheets 

(grade 5 only)
• Rulers and protractors
• Pencils
• Scratch paper

 
 
 

 
 
 

End all Units – Students Stop

Instructions for Preparing to Test

বলুন আজ, তুমি গণিত পরীক্ষা মিতত যষাচ্ছ৷ 

ততষািষার তেতকে অননতুিষামিত ত�ষাতনষা ইতেক্ট্রমন� মেভষাইস রষাখতত পষারতে নষা৷ ত�ষান�ে �রষা, 
তেক্সে তিতসজ পষাঠষাতনষা, ও ছমে ততষােষা মনতেধ৷ ততষািষার সষাতে এই িহূুতততে  তসেত�ষানসহ তযত�ষাতনষা 
ইতেক্ট্রমন� মেভষাইস েষা�তে, তসগুতেষা েন্ধ �তর িষাও এেং হষাত ততষাতেষা৷ পরীক্ষা চেষার সিয় 
�ষাতরষা �ষাতছ অননতুিষামিত ইতেক্ট্রমন� মেভষাইস পষাওয়ষা তগতে, তষার পরীক্ষার খষাতষায় নম্বর তিয়ষা 
নষাও হতত পষাতর৷

If a student raises his or her hand, collect the electronic device (or follow your school/district policy) 
and store it until the unit is complete. Certain electronic devices may be allowed for accommodations 
purposes only during testing. Contact your Test Coordinator if you have questions regarding electronic 
devices.

বলুন আমি পরীক্ষার সষািগ্রী মেতরি �রষার সিয় চুপ �তর েতস েষা�তে৷

Distribute scratch paper, wooden No. 2 pencils, and approved accessibility/accommodations tools, if 
needed for certain students. Then, distribute all test materials (see required materials list above).

বলুন যদি ইউদিট 1 হয়: ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের উপতরর অংতে এেং উত্ততরর ে�ুতিতটে েক্স A-তত, 
ততষািষার নষাতির প্রেিষাংে ও তেেষাংে লেখ৷

যদি ইউদিট 2 বা 3 হয়: ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের উপতরর অংতে েক্স A-তত ততষািষার নষাতির প্রেিষাংে 
ও তেেষাংে তেখষা হতয়তছ ম�নষা তষা মনশ্চিত �রতত তচ� �তর তিখ৷

Make sure that each student has written his or her name on the test booklet and answer document.
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Instructions for Administering All Units

বলুন পষৃ্ষার প্রষাততের তেতেেগুতেষা ে্যেহষার �তর, ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের ইউমনে __ (যথাযথ ইউদিট 
পূরণ কররা) এর প্রেি পষৃ্ষা তখষাে এেং আমি মনতিতে েনষাগুতেষা পড়ষার সিয় তসণে অনসুরি �তরষা৷

আজ, তুমি __ (গ্রেড 4 বা 5 — যথাযথ গ্রেড লেরেে দিব্াচি কররা) এর গণিততর ইউমনে __ (যথাযথ 
ইউদিট পূরণ কররা) পরীক্ষাণে তিতে৷ তুমি �্যষাে�ুতেের ে্যেহষার �রতত পষারতে নষা৷ 

প্রততণে প্রশ্ন পড়তে৷ তষারপর, প্রতত্য� প্রতশ্নর উত্তর তিয়ষার জন্য মনতিতে েনষা অনসুরি �রতে৷ 
ততষািষার উত্ততরর ে�ুতিতটের েতৃ্তগুতেষা সম্িূতেভষাতে পরূি �রষার িষাধ্যতি ততষািষার উত্তরগুতেষা 
মনতিতে ে �তরষা৷ েতৃ্তগুতেষার েষাইতর অন্য ত�ষােষাও তপন্সিে মিতয় ত�ষাতনষা িষাগ তিতে নষা৷ ততষািষার 
ত�ষাতনষা উত্তর পমরেততে ন �রষার প্রতয়ষাজন হতে, ততষািষার প্রেি উত্তরণে সম্িূতেভষাতে িতুছ ত�েষার 
মেেয়ণে মনশ্চিত �রতে৷

যমি ত�ষাতনষা প্রতশ্ন ততষািষার �ষাজ তিখষাতত েষা ে্যষাখ্যষা �রতত েেষা হয়, তষাহতে সমূ্িতে গ্রেমেে 
পষাওয়ষার জন্য ততষািষাত� অেে্যই তষা �রতত হতে৷ শুধ ুপ্রিত্ত জষায়গষার িতধ্য তেখষা উত্তরগুতেষার 
জন্য নম্বর তিয়ষা হতে৷

যমি তুমি ত�ষাতনষা প্রতশ্নর উত্তর নষা জষাতনষা, তষাহতে তুমি পরেততে ী প্রতশ্ন চতে তযতত পষাতরষা৷ যমি তুমি 
মনধতেষামরত সিতয়র আতগই উত্তর তিয়ষা তেে �তর ত�ে, তষাহতে তুমি ততষািষার উত্তরগুতেষা মরতভউ 
�রতত পষাতরষা এেং শুধ ুএই ইউমনতে ততষািষার উত্তর নষা তিয়ষা প্রশ্নগুতেষার উত্তর মিতত পষাতরষা৷ Stop 
সষাইন অততরেি �তর যষাতে নষা৷

আমি মনতিতে েনষাগুতেষা পড়ষা চষালেতয় যষাওয়ষার সিয় পরেততে ী পষৃ্ষায় যষাও৷

উত্ততরর ন্গ্ে পরূি �রষার জন্য মনতিতে েনষা
1. সিস্যষাণে মনতয় �ষাজ �তরষা এেং এ�ণে উত্তর খুতঁজ তের �তরষা৷
2. ন্গ্তের উপতর েক্সগুতেষার িতধ্য ততষািষার উত্তর লেখ৷
3. প্রততণে েতক্স শুধ ুএ�ণে সংখ্যষা েষা প্রতী� স্পষ্ষাক্তর লেখতে৷ এ�ণে উত্ততরর 

িষাঝখষাতন ত�ষাতনষা েক্স খষালে রষাখতে নষা৷
4. প্রততণে েতক্সর মনতচ, ততষািষার উপতর তেখষা সংখ্যষা েষা প্রতীত�র সষাতে তয েতৃ্তণে ি্যষাচ 

�তর তসণে পরূি �তরষা৷ েতৃ্তণেত� সম্িূতেভষাতে ভরষাে �তর এিন পমরপিূতেভষাতে িষাগ 
তিতে৷

5. অে্যেহৃত েতক্সর মনতচ ত�ষাতনষা েতৃ্ত পরূি �রতে নষা৷
6. উত্ততরর ন্গ্তে ভগষাংে তেখষা যষাতে নষা এেং লেখতে নম্বর তিয়ষা হতে নষা৷ ভগষাংেত� 

িেমি� তহতসতে লেখতে৷
7. উত্ততরর ন্গ্ে ম�ভষাতে সমঠ�ভষাতে পরূি �রতত হয় তষার উিষাহরি মনতচ তিখ৷

বলুন ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের মনতিতে েনষা এখষাতনই তেে হতেষা৷

ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতে এ�ণে GO ON সষাইন তিখতে, তুমি পরেততে ী পষৃ্ষায় তযতত পষাতরষা৷ যখন 
ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতে এ�ণে STOP সষাইতন তপৌছঁষাতে, এশ্গতয় যষাওয়ষার মনতিতে েনষা নষা তিয়ষা পযতেতে 
আর অগ্সর হতে নষা৷

GO ON ও STOP সষাইতনর উিষাহরি তেষাতেতে  তিখষাতনষা হতয়তছ৷

যমি তুমি আতগই তেে �তর ত�ে এেং ততষািষার উত্তরগুতেষা সম্িূতেভষাতে তচ� �তর ত�ে, তষাহতে 
ততষািষার হষাত তুেতে এেং আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রতেষা৷ আমি ততষািষার সষািগ্রী 
এ�েষার সংগ্হ �রষার পর, তুমি তসগুতেষা আর ত�রত পষাতে নষা৷
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Read from OPTION A, B, or C below based on your local policy (refer to your School Test Coordinator).

বলুন অপশি A

আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রষার পর, এই ইউমনে তেে নষা হওয়ষা পযতেতে চুপ �তর েতস 
েষা�তে৷
অপশি B

আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রষার পর, আমি ততষািষাত� তছতড় তিতেষা৷
অপশি C

আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রষার পর, এই ইউমনে তেে নষা হওয়ষা পযতেতে তুমি এ�ণে েই 
েষা অন্য ত�ষাতনষা অনতুিষামিত সষািগ্রী পড়তত পষারতে৷

বলুন ততষািষাতির �ষাতরষা ত�ষাতনষা প্রশ্ন আতছ?

Answer student questions.

বলুন এই ইউমনে সম্ন্ন �রতত তুমি 60 মিমনে সিয় পষাতে৷ পরীক্ষা তেে হতত  
10 মিমনে েষাম� েষা�ষার সিয় আমি ততষািষাতিরত� জষানষাতেষা৷ 

পরেততে ী পষৃ্ষায় যষাও৷ ততষািরষা এখন পরীক্ষা তিয়ষা শুরু �রতত পষাতরষা৷

Write the starting time and stopping time in the timing box (Figure 3.0 Timing Box Example).

Actively proctor while students are testing:

• Redirect students as necessary (Section 4.6.2).
• Collect test materials as students complete testing (Section 4.8.1).
• If students have questions about an item, tell them, “Do the best you can.”
• If students indicate that a test item seems irregular, refer to Section 4.6.4.

Instructions for Taking a Break During Testing
The following are permitted during test administration at the discretion of the Test Administrator:

• One stretch break of up to three minutes for the entire classroom during testing for each 
unit. The stopping time should be adjusted by no more than three minutes if there is a 
stretch break.

• Individual restroom breaks during testing (do not adjust stop time).

The following security measures must be followed:

• Students must be supervised at all times during breaks.
• Test booklets and answer documents must be closed or covered.
• Students are not permitted to talk to each other during testing or breaks during testing.
• Students are not permitted to use electronic devices, play games or engage in activities that 

may compromise the validity of the test.



31

G
rades 4 and 5

M
athem

atics  
All U

nits

2019 ADMINISTRATION – TEST ADMINISTRATOR MANUAL FOR PBT

NJSLA

If taking a three-minute stand and stretch break during the unit:

বলুন পরীক্ষা তিয়ষা েষািষাও, ততষািষার খসড়ষা �ষাগজ ততষািষার উত্ততরর ে�ুতিতটের তভততর রষাখ, উত্ততরর 
ে�ুতিটে তেস্ট ে�ুতেতের তভততর রষাখ, এেং ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে েন্ধ �তরষা৷ আিরষা গ্্রেতচং 
�রষার জন্য চুপচষাপ ততন মিমনতের এ�ণে মেরতত তনতেষা৷ ত�ষাতনষা �েষা েেষা মনতেধ৷

After taking a classroom break, ensure students open their test booklets and answer documents and 
continue testing where they left off.

বলুন ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে ও উত্ততরর ে�ুতিটে তখষাে এেং পরীক্ষা তিয়ষা অে্যষাহত রষাখ৷ 

Instructions for When 10 Minutes of Unit Time Remain
When 10 minutes of unit time remain, 

বলুন ততষািষাতির আর 10 মিমনে েষাম� আতছ৷

Continue to actively proctor while students are testing.

Instructions for Ending the Unit

When the unit time is finished, 

বলুন �ষাজ �রষা েন্ধ �তরষা৷ পরীক্ষার সিয় এখন তেে হতয়তছ৷ ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে ও উত্ততরর 
ে�ুতিটে েন্ধ �তরষা৷

ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে ও উত্ততরর ে�ুতিতটের উপর ততষািষার নষাি তেখষা হতয়তছ ম�নষা তষা তচ� �তরষা৷ 
আমি ততষািষাতির পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রতেষা৷

• Collect all test materials from students.
• Return all test materials to your School Test Coordinator. Report any missing materials and 

absent students.
• Report any testing irregularities to your School Test Coordinator.

If you are administering more than one unit in the same day, allow students to take a short break (e.g., 
restroom break, stretch break) or an extended break (e.g., lunch). Once students have returned and are 
seated, read the script to move onto the next unit.
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4.11.2 Grades 6, 7, and High School Mathematics – Unit 1
The administration script under Section 4.11.2 will be used for Unit 1 of the Grades 6, 7, and high 
school mathematics assessments. Refer to Section 4.11.4 for the administration script for the  
Grades 6-8 Unit 2 and 3 and high school Unit 2. The administration script for Unit 1 of the Grade 8 
mathematics assessment can be found in Section 4.11.3. 

On the first read through, Test Administrators are required to adhere to the scripts provided in this 
manual for administering the NJSLA assessment. Read word-for-word the bold instructions in each 
SAY box to students. You may not modify or paraphrase the wording in the SAY boxes. Some of the SAY 
boxes are outlined with a dashed line and should ONLY be read aloud if they are applicable to your 
students. Some directions may differ slightly by unit and are noted within the administration script.

Unit Unit Testing Time Required Materials Start 
Time

Stop 
Time

Unit 1: Non-
Calculator Section Grades 6 and 7: 60 

Minutes
High School: 90 Minutes

• Test booklets
• Answer documents
• Mathematics reference sheets
• Rulers and protractors (required for Grades 

6 & 7) 
• Pencils
• Scratch paper

 
 
 

 
 
 

Students Go On  

Unit 1: Calculator 
Section

• In addition to above, calculators

End of Unit 1 – Students Stop

Instructions for Preparing to Test

বলুন আজ, তুমি গণিত পরীক্ষা মিতত যষাচ্ছ৷ 

ততষািষার তেতকে অননতুিষামিত ত�ষাতনষা ইতেক্ট্রমন� মেভষাইস রষাখতত পষারতে নষা৷ ত�ষান�ে �রষা, 
তেক্সে তিতসজ পষাঠষাতনষা, ও ছমে ততষােষা মনতেধ৷ ততষািষার সষাতে এই িহূুতততে  তসেত�ষানসহ তযত�ষাতনষা 
ইতেক্ট্রমন� মেভষাইস েষা�তে, তসগুতেষা েন্ধ �তর িষাও এেং হষাত ততষাতেষা৷ পরীক্ষা চেষার সিয় 
�ষাতরষা �ষাতছ অননতুিষামিত ইতেক্ট্রমন� মেভষাইস পষাওয়ষা তগতে, তষার পরীক্ষার খষাতষায় নম্বর তিয়ষা 
নষাও হতত পষাতর৷

If a student raises his or her hand, collect the electronic device (or follow your school/district policy) 
and store it until the unit is complete. Certain electronic devices may be allowed for accommodations 
purposes only during testing. Contact your Test Coordinator if you have questions regarding electronic 
devices.

বলুন আমি পরীক্ষার সষািগ্রী মেতরি �রষার সিয় চুপ �তর েতস েষা�তে৷

Distribute scratch paper, wooden No. 2 pencils, and approved accessibility/accommodations tools, if 
needed for certain students. Then, distribute all test materials (see required materials list above).

বলুন ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের উপতরর অংতে এেং উত্ততরর ে�ুতিতটে েক্স A-তত, ততষািষার নষাতির 
প্রেিষাংে ও তেেষাংে লেখ৷

Make sure that each student has written his or her name on the test booklet and answer document.
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Instructions for Administering Unit 1

বলুন পষৃ্ষার প্রষাততের তেতেেগুতেষা ে্যেহষার �তর, ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের ইউমনে 1-এর প্রেি পষৃ্ষা 
তখষাে এেং আমি মনতিতে েনষাগুতেষা পড়ষার সিয় তসণে অনসুরি �তরষা৷ 

আজ, তুমি __ (গ্রেড 6, 7 বা যথাযথ লকার্) এর গণিততর ইউমনে 1 এর পরীক্ষাণে তিতে৷ ইউমনে 
1-এ ি’ুণে তস�েন আতছ৷ প্রেি তস�েতন, তুমি �্যষাে�ুতেের ে্যেহষার �রতত পষারতে নষা৷ 
তবিতীয় তস�েতন, তুমি �্যষাে�ুতেের ে্যেহষার �রতত পষারতে৷ তুমি �্যষাে�ুতেেতরর তস�েনণে 
শুরু �রষার পর পরীক্ষার প্রেি তস�েতন আর ম�তর তযতত পষারতে নষা৷ ততষািষাত� অনতুিষামিত 
সিয়সীিষার িতধ্য ইউমনে 1-এর নন-�্যষাে�ুতেের ও �্যষাে�ুতেের উভয় তস�েন অেে্যই 
সম্িূতে �রতত হতে৷

প্রততণে প্রশ্ন পড়তে৷ তষারপর, প্রতত্য� প্রতশ্নর উত্তর তিয়ষার জন্য মনতিতে েনষা অনসুরি �রতে৷ 
ততষািষার উত্ততরর ে�ুতিতটের েতৃ্তগুতেষা সম্িূতেভষাতে পরূি �রষার িষাধ্যতি ততষািষার উত্তরগুতেষা 
মনতিতে ে �তরষা৷ েতৃ্তগুতেষার েষাইতর অন্য ত�ষােষাও তপন্সিে মিতয় ত�ষাতনষা িষাগ তিতে নষা৷ ততষািষার 
ত�ষাতনষা উত্তর পমরেততে ন �রষার প্রতয়ষাজন হতে, ততষািষার প্রেি উত্তরণে সম্িূতেভষাতে িতুছ ত�েষার 
মেেয়ণে মনশ্চিত �রতে৷

যমি ত�ষাতনষা প্রতশ্ন ততষািষার �ষাজ তিখষাতত েষা ে্যষাখ্যষা �রতত েেষা হয়, তষাহতে সমূ্িতে গ্রেমেে 
পষাওয়ষার জন্য ততষািষাত� অেে্যই তষা �রতত হতে৷ শুধ ুপ্রিত্ত জষায়গষার িতধ্য তেখষা উত্তরগুতেষার 
জন্য নম্বর তিয়ষা হতে৷

যমি তুমি ত�ষাতনষা প্রতশ্নর উত্তর নষা জষাতনষা, তষাহতে তুমি পরেততে ী প্রতশ্ন চতে তযতত পষাতরষা৷ তুমি প্রেি 
তস�েন তেে �রষার পর, শুধ ু এই তস�েতন ততষািষার উত্তরগুতেষা মরতভউ �রতত পষাতরষা এেং 
ততষািষার উত্তর নষা তিয়ষা তযত�ষাতনষা প্রতশ্নর উত্তর মিতত পষাতরষা৷ ততষািষার উত্তরগুতেষা মরতভউ �রষার 
পর, �্যষাে�ুতেেতরর তস�েতন চতে যষাও৷ তুমি �্যষাে�ুতেেতরর তস�েতন যষাওয়ষার জন্য প্রস্তুত 
হতে, ততষািষার �্যষাে�ুতেের সংগ্তহর জন্য হষাত তুেতে৷ 

আমি মনতিতে েনষাগুতেষা পড়ষা চষালেতয় যষাওয়ষার সিয় পরেততে ী পষৃ্ষায় যষাও৷ 

উত্ততরর ন্গ্ে পরূি �রষার জন্য মনতিতে েনষা
1. সিস্যষাণে মনতয় �ষাজ �তরষা এেং এ�ণে উত্তর খুতঁজ তের �তরষা৷
2. ন্গ্তের উপতর েক্সগুতেষার িতধ্য ততষািষার উত্তর লেখ৷
3. প্রততণে েতক্স শুধ ুএ�ণে সংখ্যষা েষা প্রতী� স্পষ্ষাক্তর লেখতে৷ এ�ণে উত্ততরর 

িষাঝখষাতন ত�ষাতনষা েক্স খষালে রষাখতে নষা৷
4. প্রততণে েতক্সর মনতচ, ততষািষার উপতর তেখষা সংখ্যষা েষা প্রতীত�র সষাতে তয েতৃ্তণে ি্যষাচ 

�তর তসণে পরূি �তরষা৷ েতৃ্তণেত� সম্িূতেভষাতে ভরষাে �তর এিন পমরপিূতেভষাতে িষাগ 
তিতে৷

5. অে্যেহৃত েতক্সর মনতচ ত�ষাতনষা েতৃ্ত পরূি �রতে নষা৷
6. উত্ততরর ন্গ্তে ভগষাংে তেখষা যষাতে নষা এেং লেখতে নম্বর তিয়ষা হতে নষা৷ ভগষাংেত� 

িেমি� তহতসতে লেখতে৷ 
7. উত্ততরর ন্গ্ে ম�ভষাতে সমঠ�ভষাতে পরূি �রতত হয় তষার উিষাহরি মনতচ তিখ৷ 

বলুন ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের মনতিতে েনষা এখষাতনই তেে হতেষা৷

ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতে এ�ণে GO ON সষাইন তিখতে, তুমি পরেততে ী পষৃ্ষায় তযতত পষাতরষা৷ যখন 
ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতে এ�ণে STOP সষাইতন তপৌছঁষাতে, এশ্গতয় যষাওয়ষার মনতিতে েনষা নষা তিয়ষা পযতেতে 
আর অগ্সর হতে নষা৷

GO ON ও STOP সষাইতনর উিষাহরি তেষাতেতে  তিখষাতনষা হতয়তছ৷

যমি তুমি আতগই তেে �তর ত�ে এেং �্যষাে�ুতেেতরর তস�েতন ততষািষার উত্তরগুতেষা সম্িূতেভষাতে 
তচ� �তর ত�ে, তষাহতে ততষািষার হষাত তুেতে এেং আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রতেষা৷ 
আমি ততষািষার সষািগ্রী এ�েষার সংগ্হ �রষার পর, তুমি তসগুতেষা আর ত�রত পষাতে নষা৷
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Read from OPTION A, B, or C below based on your local policy (refer to your School Test Coordinator).

বলুন অপশি A

আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রষার পর, এই ইউমনে তেে নষা হওয়ষা পযতেতে চুপ �তর েতস 
েষা�তে৷
অপশি B

আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রষার পর, আমি ততষািষাত� তছতড় তিতেষা৷
অপশি C

আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রষার পর, এই ইউমনে তেে নষা হওয়ষা পযতেতে তুমি এ�ণে েই 
েষা অন্য ত�ষাতনষা অনতুিষামিত সষািগ্রী পড়তত পষারতে৷

বলুন ততষািষাতির �ষাতরষা ত�ষাতনষা প্রশ্ন আতছ?

Answer student questions.

বলুন তুমি সিয় পষাতে . . .

• গ্রেড 6 ও 7: 60 মিমনে
• হাই স্কু ে: 90 মিমনে 

. . . এই ইউমনতের নন-�্যষাে�ুতেের ও �্যষাে�ুতেের উভয় তস�েন সম্িূতে �রষার জন্য৷ পরীক্ষা 
তেে হতত 20 মিমনে েষাম� েষা�ষার সিয়, আমি ততষািষাতিরত� �্যষাে�ুতেেতরর তস�েতন যষাওয়ষার 
�েষা িতন �মরতয় তিতেষা, যমি ততষািরষা ইততষািতধ্য তষা নষা �তর েষাত�ষা৷ এছষাড়ষাও পরীক্ষা তেে হতত  
10 মিমনে েষাম� েষা�ষার সিয় আমি ততষািষাতিরত� জষানষাতেষা৷

পরেততে ী পষৃ্ষায় যষাও৷ ততষািরষা এখন পরীক্ষা তিয়ষা শুরু �রতত পষাতরষা৷

Write the starting time and stopping time in the timing box (Figure 3.0 Timing Box Example).

Actively proctor while students are testing:

• Redirect students as necessary (Section 4.6.2).
• Once students reach the first stop sign in their test booklet (below the stop sign, the test 

booklet will state: “You have come to the end of the non-calculator section in Unit 1 of the 
test”), ensure students are moving on to the calculator section. 

• Distribute grade/course-appropriate/accommodations appropriate calculators when students 
complete the non-calculator section (refer to Sections 4.2 and 4.3 for more information).

• Collect test materials as students complete testing (Section 4.8.1).
• If students have questions about an item, tell them, “Do the best you can.”
• If students indicate that a test item seems irregular, refer to Section 4.6.4. 

Instructions for Taking a Break During Testing
The following are permitted during test administration at the discretion of the Test Administrator:

• One stretch break of up to three minutes for the entire classroom during testing for each 
unit. The stopping time should be adjusted by no more than three minutes if there is a 
stretch break.

• Individual restroom breaks during testing (do not adjust stop time).
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The following security measures must be followed:

• Students must be supervised at all times during breaks.
• Test booklets and answer documents must be closed or covered.
• Students are not permitted to talk to each other during testing or breaks during testing.
• Students are not permitted to use electronic devices, play games or engage in activities that 

may compromise the validity of the test.

If taking a three-minute stand and stretch break during the unit: 

বলুন পরী�্েষা িতয়ষা েষািষাও, তোিষার খসড়ষা �ষাগজ তোিষার উত্তরতর ে�ুিতন্েতর ভততরত রষাখ, 
উত্তরতর ে�ুিতন্ে েতস্ে েু�েতেতর ভততরত রষাখ, এেং তোিষার েতস্ে েু�েতে েন্ধ �রো৷ 
আিরষা স্ে্রতচমং �রষার জন্য চুপচষাপ তমন িমনমেতর এ�েম েমরতম নতেো৷ �োনো �েষা 
েেষা নমেতধ৷

After taking a classroom break, ensure students open their test booklets and answer documents and 
continue testing where they left off.

বলুন ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে ও উত্ততরর ে�ুতিটে তখষাে এেং পরীক্ষা তিয়ষা অে্যষাহত রষাখ৷ 

Instructions for When 20 Minutes of Unit Time Remain
When 20 minutes of unit time remain,

বলুন ততষািষাতির আর 20 মিমনে েষাম� আতছ৷ আেষাতরষা িতন �মরতয় মিণচ্ছ, এই সিতয়র িতধ্য নন-
�্যষাে�ুতেের ও �্যষাে�ুতেের উভয় তস�েন অেে্যই সম্িূতে �রতত হতে৷

Instructions for When 10 Minutes of Unit Time Remain
When 10 minutes of unit time remain, 

বলুন ততষািষাতির আর 10 মিমনে েষাম� আতছ৷

Continue to actively proctor while students are testing.

Instructions for Ending the Unit

When the unit time is finished, read the following optional SAY box if there are students with test 
materials.

বলুন �ষাজ �রষা েন্ধ �তরষা৷ পরীক্ষার সিয় এখন তেে হতয়তছ৷ ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে ও উত্ততরর 
ে�ুতিটে েন্ধ �তরষা৷

ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে ও উত্ততরর ে�ুতিতটের উপর ততষািষার নষাি তেখষা হতয়তছ ম�নষা তষা তচ� �তরষা৷ 
আমি ততষািষাতির পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রতেষা৷
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• Collect all test materials from students. 
• Return all test materials to your School Test Coordinator. Report any missing materials and 

absent students. 
• Report any testing irregularities to your School Test Coordinator.

If you are administering more than one unit in the same day, allow students to take a short break (e.g., 
restroom break, stretch break) or an extended break (e.g., lunch). Once students have returned and are 
seated, read the script to move onto the next unit.
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4.11.3 Grade 8 Mathematics – Unit 1
The administration script under Section 4.11.3 will be used for Unit 1 of the Grade 8 mathematics test. 
Refer to Section 4.11.4 for the administration script for Unit 2 and Unit 3 of the Grades 6, 7, 8, and High 
School mathematics assessment. Unit 1 for Grades 6, 7, and high school can be found in section 4.11.2.

On the first read through, Test Administrators are required to adhere to the scripts provided in this 
manual for administering the NJSLA assessment. Read word-for-word the bold instructions in each 
SAY box to students. You may not modify or paraphrase the wording in the SAY boxes. Some of the SAY 
boxes are outlined with a dashed line and should ONLY be read aloud if they are applicable to your 
students. Some directions may differ slightly by unit and are noted within the administration script.

Unit Unit Testing 
Time Required Materials Start 

Time
Stop 
Time

Unit 1 Grade 8: 60 
Minutes

• Test booklets
• Answer documents
• Mathematics reference sheets
• Rulers 
• Protractors
• Pencils
• Scratch paper

 
 
 

 
 
 

End of Unit 1 – Students Stop

Instructions for Preparing to Test

বলুন আজ, তুমি গণিত পরীক্ষা মিতত যষাচ্ছ৷ 

ততষািষার তেতকে অননতুিষামিত ত�ষাতনষা ইতেক্ট্রমন� মেভষাইস রষাখতত পষারতে নষা৷ ত�ষান�ে �রষা, 
তেক্সে তিতসজ পষাঠষাতনষা, ও ছমে ততষােষা মনতেধ৷ ততষািষার সষাতে এই িহূুতততে  তসেত�ষানসহ তযত�ষাতনষা 
ইতেক্ট্রমন� মেভষাইস েষা�তে, তসগুতেষা েন্ধ �তর িষাও এেং হষাত ততষাতেষা৷ পরীক্ষা চেষার সিয় 
�ষাতরষা �ষাতছ অননতুিষামিত ইতেক্ট্রমন� মেভষাইস পষাওয়ষা তগতে, তষার পরীক্ষার খষাতষায় নম্বর তিয়ষা 
নষাও হতত পষাতর৷

If a student raises his or her hand, collect the electronic device (or follow your school/district policy) 
and store it until the unit is complete. Certain electronic devices may be allowed for accommodations 
purposes only during testing. Contact your Test Coordinator if you have questions regarding electronic 
devices.

বলুন আমি পরীক্ষার সষািগ্রী মেতরি �রষার সিয় চুপ �তর েতস েষা�তে৷

Distribute scratch paper, wooden No. 2 pencils, and approved accessibility/accommodations tools, if 
needed for certain students. Then, distribute all test materials (see required materials list above).

বলুন ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের উপতরর অংতে এেং উত্ততরর ে�ুতিতটে েক্স A-তত, ততষািষার নষাতির 
প্রেিষাংে ও তেেষাংে লেখ৷

Make sure that each student has written his or her name on the test booklet and answer document.
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Instructions for Administering Unit 1

বলুন পষৃ্ষার প্রষাততের তেতেেগুতেষা ে্যেহষার �তর, ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের ইউমনে 1-এর প্রেি পষৃ্ষা 
তখষাে এেং আমি মনতিতে েনষাগুতেষা পড়ষার সিয় তসণে অনসুরি �তরষা৷

আজ, তুমি গ্গ্ে 8 (আে) এর গণিততর ইউমনে 1 পরীক্ষাণে তিতে৷ তুমি �্যষাে�ুতেের ে্যেহষার 
�রতত পষারতে নষা৷

প্রততণে প্রশ্ন পড়তে৷ তষারপর, প্রতত্য� প্রতশ্নর উত্তর তিয়ষার জন্য মনতিতে েনষা অনসুরি �রতে৷ 
ততষািষার উত্ততরর ে�ুতিতটের েতৃ্তগুতেষা সম্িূতেভষাতে পরূি �রষার িষাধ্যতি ততষািষার উত্তরগুতেষা 
মনতিতে ে �তরষা৷ েতৃ্তগুতেষার েষাইতর অন্য ত�ষােষাও তপন্সিে মিতয় ত�ষাতনষা িষাগ তিতে নষা৷ ততষািষার 
ত�ষাতনষা উত্তর পমরেততে ন �রষার প্রতয়ষাজন হতে, ততষািষার প্রেি উত্তরণে সম্িূতেভষাতে িতুছ ত�েষার 
মেেয়ণে মনশ্চিত �রতে৷

যমি ত�ষাতনষা প্রতশ্ন ততষািষার �ষাজ তিখষাতত েষা ে্যষাখ্যষা �রতত েেষা হয়, তষাহতে সমূ্িতে গ্রেমেে 
পষাওয়ষার জন্য ততষািষাত� অেে্যই তষা �রতত হতে৷ শুধ ুপ্রিত্ত জষায়গষার িতধ্য তেখষা উত্তরগুতেষার 
জন্য নম্বর তিয়ষা হতে৷

যমি তুমি ত�ষাতনষা প্রতশ্নর উত্তর নষা জষাতনষা, তষাহতে তুমি পরেততে ী প্রতশ্ন চতে তযতত পষাতরষা৷ যমি তুমি 
মনধতেষামরত সিতয়র আতগই উত্তর তিয়ষা তেে �তর ত�ে, তষাহতে তুমি ততষািষার উত্তরগুতেষা মরতভউ 
�রতত পষাতরষা এেং শুধ ুএই ইউমনতে ততষািষার উত্তর নষা তিয়ষা প্রশ্নগুতেষার উত্তর মিতত পষাতরষা৷ Stop 
সষাইন অততরেি �তর যষাতে নষা৷

আমি মনতিতে েনষাগুতেষা পড়ষা চষালেতয় যষাওয়ষার সিয় পরেততে ী পষৃ্ষায় যষাও৷ 

উত্ততরর ন্গ্ে পরূি �রষার জন্য মনতিতে েনষা
1. সিস্যষাণে মনতয় �ষাজ �তরষা এেং এ�ণে উত্তর খুতঁজ তের �তরষা৷
2. ন্গ্তের উপতর েক্সগুতেষার িতধ্য ততষািষার উত্তর লেখ৷
3. প্রততণে েতক্স শুধ ুএ�ণে সংখ্যষা েষা প্রতী� স্পষ্ষাক্তর লেখতে৷ এ�ণে উত্ততরর 

িষাঝখষাতন ত�ষাতনষা েক্স খষালে রষাখতে নষা৷
4. প্রততণে েতক্সর মনতচ, ততষািষার উপতর তেখষা সংখ্যষা েষা প্রতীত�র সষাতে তয েতৃ্তণে ি্যষাচ 

�তর তসণে পরূি �তরষা৷ েতৃ্তণেত� সম্িূতেভষাতে ভরষাে �তর এিন পমরপিূতেভষাতে িষাগ 
তিতে৷

5. অে্যেহৃত েতক্সর মনতচ ত�ষাতনষা েতৃ্ত পরূি �রতে নষা৷
6. উত্ততরর ন্গ্তে ভগষাংে তেখষা যষাতে নষা এেং লেখতে নম্বর তিয়ষা হতে নষা৷ ভগষাংেত� 

িেমি� তহতসতে লেখতে৷ 
7. উত্ততরর ন্গ্ে ম�ভষাতে সমঠ�ভষাতে পরূি �রতত হয় তষার উিষাহরি মনতচ তিখ৷ 

বলুন ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের মনতিতে েনষা এখষাতনই তেে হতেষা৷

ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতে এ�ণে GO ON সষাইন তিখতে, তুমি পরেততে ী পষৃ্ষায় তযতত পষাতরষা৷ যখন 
ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতে এ�ণে STOP সষাইতন তপৌছঁষাতে, এশ্গতয় যষাওয়ষার মনতিতে েনষা নষা তিয়ষা পযতেতে 
আর অগ্সর হতে নষা৷

GO ON ও STOP সষাইতনর উিষাহরি তেষাতেতে  তিখষাতনষা হতয়তছ৷

যমি তুমি আতগই তেে �তর ত�ে এেং ততষািষার উত্তরগুতেষা সম্িূতেভষাতে তচ� �তর ত�ে, তষাহতে 
ততষািষার হষাত তুেতে এেং আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রতেষা৷ আমি ততষািষার সষািগ্রী 
এ�েষার সংগ্হ �রষার পর, তুমি তসগুতেষা আর ত�রত পষাতে নষা৷
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Read from OPTION A, B, or C below based on your local policy (refer to your School Test Coordinator).

বলুন অপশি A

আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রষার পর, এই ইউমনে তেে নষা হওয়ষা পযতেতে চুপ �তর েতস 
েষা�তে৷
অপশি B

আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রষার পর, আমি ততষািষাত� তছতড় তিতেষা৷
অপশি C

আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রষার পর, এই ইউমনে তেে নষা হওয়ষা পযতেতে তুমি এ�ণে েই 
েষা অন্য ত�ষাতনষা অনতুিষামিত সষািগ্রী পড়তত পষারতে৷

বলুন ততষািষাতির �ষাতরষা ত�ষাতনষা প্রশ্ন আতছ?

Answer student questions.

বলুন এই ইউমনে সম্ন্ন �রতত তুমি 60 মিমনে সিয় পষাতে৷ পরীক্ষা তেে হতত  
10 মিমনে েষাম� েষা�ষার সিয় আমি ততষািষাতিরত� জষানষাতেষা৷ 

পরেততে ী পষৃ্ষায় যষাও৷ ততষািরষা এখন পরীক্ষা তিয়ষা শুরু �রতত পষাতরষা৷

Write the starting time and stopping time in the timing box (Figure 3.0 Timing Box Example).

Actively proctor while students are testing:

• Redirect students as necessary (Section 4.6.2).
• Collect test materials as students complete testing (Section 4.8.1).
• If students have questions about an item, tell them, “Do the best you can.”
• If students indicate that a test item seems irregular, refer to Section 4.6.4.

Instructions for Taking a Break During Testing
The following are permitted during test administration at the discretion of the Test Administrator:

• One stretch break of up to three minutes for the entire classroom during testing for each 
unit. The stopping time should be adjusted by no more than three minutes if there is a 
stretch break.

• Individual restroom breaks during testing (do not adjust stop time).

The following security measures must be followed:

• Students must be supervised at all times during breaks.
• Test booklets and answer documents must be closed or covered.
• Students are not permitted to talk to each other during testing or breaks during testing.
• Students are not permitted to use electronic devices, play games or engage in activities that 

may compromise the validity of the test.
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If taking a three-minute stand and stretch break during the unit:

বলুন পরীক্ষা তিয়ষা েষািষাও, ততষািষার খসড়ষা �ষাগজ ততষািষার উত্ততরর ে�ুতিতটের তভততর রষাখ, উত্ততরর 
ে�ুতিটে তেস্ট ে�ুতেতের তভততর রষাখ, এেং ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে েন্ধ �তরষা৷ আিরষা গ্্রেতচং 
�রষার জন্য চুপচষাপ ততন মিমনতের এ�ণে মেরতত তনতেষা৷ ত�ষাতনষা �েষা েেষা মনতেধ৷

After taking a classroom break, ensure students open their test booklets and answer documents and 
continue testing where they left off.

বলুন ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে ও উত্ততরর ে�ুতিটে তখষাে এেং পরীক্ষা তিয়ষা অে্যষাহত রষাখ৷ 

Instructions for When 10 Minutes of Unit Time Remain
When 10 minutes of unit time remain, 

বলুন ততষািষাতির আর 10 মিমনে েষাম� আতছ৷

Continue to actively proctor while students are testing.

Instructions for Ending the Unit

When the unit time is finished, 

বলুন �ষাজ �রষা েন্ধ �তরষা৷ পরীক্ষার সিয় এখন তেে হতয়তছ৷ ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে ও উত্ততরর 
ে�ুতিটে েন্ধ �তরষা৷

ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে ও উত্ততরর ে�ুতিতটের উপর ততষািষার নষাি তেখষা হতয়তছ ম�নষা তষা তচ� �তরষা৷ 
আমি ততষািষাতির পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রতেষা৷

• Collect all test materials from students.
• Return all test materials to your School Test Coordinator. Report any missing materials and 

absent students.
• Report any testing irregularities to your School Test Coordinator.

If you are administering more than one unit in the same day, allow students to take a short break (e.g., 
restroom break, stretch break) or an extended break (e.g., lunch). Once students have returned and are 
seated, read the script to move onto the next unit.
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4.11.4 Grades 6, 7, 8 Mathematics – Units 2 and 3 and High School Mathematics – Unit 2
Test administration scripts for Grades 6, 7, and high school Unit 1 are in Section 4.11.2. Test administration 
scripts for Grade 8 are in Section 4.11.3.

Unit Unit Testing Time Required Materials Start 
Time

Stop 
Time

Unit 2 Grades 6–8: 60 Minutes
High School: 90 Minutes

• Test booklets
• Answer documents
• Mathematics Reference Sheets 
• Student testing tickets
• Pencils
• Scratch paper

    

End of Unit 2 – Students Submit Final Answers

Unit 3 Grades 6–8: 60 Minutes

• Test booklets
• Answer documents
• Mathematics Reference Sheets 
• Student testing tickets
• Pencils
• Scratch paper

    

End of Unit 3 – Students Submit Final Answers

Instructions for Preparing to Test

বলুন আজ, তুমি গণিত পরীক্ষা মিতত যষাচ্ছ৷ 

ততষািষার তেতকে অননতুিষামিত ত�ষাতনষা ইতেক্ট্রমন� মেভষাইস রষাখতত পষারতে নষা৷ ত�ষান�ে �রষা, 
তেক্সে তিতসজ পষাঠষাতনষা, ও ছমে ততষােষা মনতেধ৷ ততষািষার সষাতে এই িহূুতততে  তসেত�ষানসহ তযত�ষাতনষা 
ইতেক্ট্রমন� মেভষাইস েষা�তে, তসগুতেষা েন্ধ �তর িষাও এেং হষাত ততষাতেষা৷ পরীক্ষা চেষার সিয় 
�ষাতরষা �ষাতছ অননতুিষামিত ইতেক্ট্রমন� মেভষাইস পষাওয়ষা তগতে, তষার পরীক্ষার খষাতষায় নম্বর তিয়ষা 
নষাও হতত পষাতর৷

If a student raises his or her hand, collect the electronic device (or follow your school/district policy) 
and store it until the unit is complete. Certain electronic devices may be allowed for accommodations 
purposes only during testing. Contact your Test Coordinator if you have questions regarding electronic 
devices.

বলুন আমি পরীক্ষার সষািগ্রী মেতরি �রষার সিয় চুপ �তর েতস েষা�তে৷ 

Remember that students wrote their names on their test booklets and answer documents in the 
previous unit.

Distribute scratch paper, wooden No. 2 pencils, and approved accessibility/accommodations tools, if 
needed for certain students. Then, distribute all test materials (see required materials list above).

বলুন ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে ও উত্ততরর ে�ুতিতটের উপতরর অংতে ততষািষার নষাি তেখষা হতয়তছ ম�নষা তষা 
মনশ্চিত �রতত তচ� �তরষা৷

(দবরদি৷)

ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে েষা উত্ততরর ে�ুতিতটের উপতরর অংতে ততষািষার নষাি তেখষা নষা েষা�তে 
ততষািষার হষাত ততষাতেষা৷
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2019 ADMINISTRATION – TEST ADMINISTRATOR MANUAL FOR PBT

NJSLA

Make sure that each student has received their own test booklet and answer document. If necessary, 
assist students with making sure they are using the test booklet and answer document that belong to 
them.

Instructions for Administering Each Unit

বলুন পষৃ্ষার প্রষাততের তেতেেগুতেষা ে্যেহষার �তর, ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের ইউমনে ___ (যথাযথ ইউদিট 
পূরণ কররা) এর প্রেি পষৃ্ষা তখষাে এেং আমি মনতিতে েনষাগুতেষা পড়ষার সিয় তসণে অনসুরি �তরষা৷

আজ, তুমি __ (যথাযথ গ্রেড-লেরেে/লকার্ পূরণ কররা) এর গণিততর ইউমনে __ (যথাযথ ইউদিট 
িম্বর পূরণ কররা) পরীক্ষাণে তিতে৷ তুমি �্যষাে�ুতেের ে্যেহষার �রতত পষারতে৷

প্রততণে প্রশ্ন পড়তে৷ তষারপর, প্রতত্য� প্রতশ্নর উত্তর তিয়ষার জন্য মনতিতে েনষা অনসুরি �রতে৷ 
ততষািষার উত্ততরর ে�ুতিতটের েতৃ্তগুতেষা সম্িূতেভষাতে পরূি �রষার িষাধ্যতি ততষািষার উত্তরগুতেষা 
মনতিতে ে �তরষা৷ েতৃ্তগুতেষার েষাইতর অন্য ত�ষােষাও তপন্সিে মিতয় ত�ষাতনষা িষাগ তিতে নষা৷ ততষািষার 
ত�ষাতনষা উত্তর পমরেততে ন �রষার প্রতয়ষাজন হতে, ততষািষার প্রেি উত্তরণে সম্িূতেভষাতে িতুছ ত�েষার 
মেেয়ণে মনশ্চিত �রতে৷

যমি ত�ষাতনষা প্রতশ্ন ততষািষার �ষাজ তিখষাতত েষা ে্যষাখ্যষা �রতত েেষা হয়, তষাহতে সমূ্িতে গ্রেমেে 
পষাওয়ষার জন্য ততষািষাত� অেে্যই তষা �রতত হতে৷ শুধ ুপ্রিত্ত জষায়গষার িতধ্য তেখষা উত্তরগুতেষার 
জন্য নম্বর তিয়ষা হতে৷

যমি তুমি ত�ষাতনষা প্রতশ্নর উত্তর নষা জষাতনষা, তষাহতে তুমি পরেততে ী প্রতশ্ন চতে তযতত পষাতরষা৷ যমি তুমি 
মনধতেষামরত সিতয়র আতগই উত্তর তিয়ষা তেে �তর ত�ে, তষাহতে তুমি ততষািষার উত্তরগুতেষা মরতভউ 
�রতত পষাতরষা এেং শুধ ুএই ইউমনতে ততষািষার উত্তর নষা তিয়ষা প্রশ্নগুতেষার উত্তর মিতত পষাতরষা৷ Stop 
সষাইন অততরেি �তর যষাতে নষা৷ 

আমি মনতিতে েনষাগুতেষা পড়ষা চষালেতয় যষাওয়ষার সিয় পরেততে ী পষৃ্ষায় যষাও৷

উত্ততরর ন্গ্ে পরূি �রষার জন্য মনতিতে েনষা
1. সিস্যষাণে মনতয় �ষাজ �তরষা এেং এ�ণে উত্তর খুতঁজ তের �তরষা৷
2. ন্গ্তের উপতর েক্সগুতেষার িতধ্য ততষািষার উত্তর লেখ৷
3. প্রততণে েতক্স শুধ ুএ�ণে সংখ্যষা েষা প্রতী� স্পষ্ষাক্তর লেখতে৷ এ�ণে উত্ততরর 

িষাঝখষাতন ত�ষাতনষা েক্স খষালে রষাখতে নষা৷
4. প্রততণে েতক্সর মনতচ, ততষািষার উপতর তেখষা সংখ্যষা েষা প্রতীত�র সষাতে তয েতৃ্তণে ি্যষাচ 

�তর তসণে পরূি �তরষা৷ েতৃ্তণেত� সম্িূতেভষাতে ভরষাে �তর এিন পমরপিূতেভষাতে িষাগ 
তিতে৷

5. অে্যেহৃত েতক্সর মনতচ ত�ষাতনষা েতৃ্ত পরূি �রতে নষা৷
6. উত্ততরর ন্গ্তে ভগষাংে তেখষা যষাতে নষা এেং লেখতে নম্বর তিয়ষা হতে নষা৷ ভগষাংেত� 

িেমি� তহতসতে লেখতে৷ 
7. উত্ততরর ন্গ্ে ম�ভষাতে সমঠ�ভষাতে পরূি �রতত হয় তষার উিষাহরি মনতচ তিখ৷

বলুন ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতের মনতিতে েনষা এখষাতনই তেে হতেষা৷

ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতে এ�ণে GO ON সষাইন তিখতে, তুমি পরেততে ী পষৃ্ষায় তযতত পষাতরষা৷ যখন 
ততষািষার তেস্ট ে�ুতেতে STOP সষাইতন তপৌছঁষাতে, এশ্গতয় যষাওয়ষার মনতিতে েনষা নষা তিয়ষা পযতেতে আর 
অগ্সর হতে নষা৷

GO ON ও STOP সষাইতনর উিষাহরি তেষাতেতে  তিখষাতনষা হতয়তছ৷

যমি তুমি আতগই তেে �তর ত�ে এেং এই ইউমনতে ততষািষার উত্তরগুতেষা সম্িূতেভষাতে তচ� �তর 
ত�ে, তষাহতে ততষািষার হষাত তুেতে এেং আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রতেষা৷ আমি 
ততষািষার সষািগ্রী এ�েষার সংগ্হ �রষার পর, তুমি তসগুতেষা আর ত�রত পষাতে নষা৷ 
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Read from OPTION A, B, or C below based on your local policy (refer to your School Test Coordinator).

বলুন অপশি A

আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রষার পর, এই ইউমনে তেে নষা হওয়ষা পযতেতে চুপ �তর েতস 
েষা�তে৷
অপশি B

আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রষার পর, আমি ততষািষাত� তছতড় তিতেষা৷
অপশি C

আমি ততষািষার পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রষার পর, এই ইউমনে তেে নষা হওয়ষা পযতেতে তুমি এ�ণে েই 
েষা অন্য ত�ষাতনষা অনতুিষামিত সষািগ্রী পড়তত পষারতে৷

বলুন ততষািষাতির �ষাতরষা ত�ষাতনষা প্রশ্ন আতছ?

Answer student questions.

বলুন তুমি সিয় পষাতে . . .

• গ্রেড 6–8: 60 মিমনে
• হাই স্কু ে: 90 মিমনে 

. . . এই ইউমনে সম্ন্ন �রষার জন্য৷ পরীক্ষা তেে হতত 10 মিমনে েষাম� েষা�ষার সিয় আমি 
ততষািষাতিরত� জষানষাতেষা৷ 

পরেততে ী পষৃ্ষায় যষাও৷ ততষািরষা এখন পরীক্ষা তিয়ষা শুরু �রতত পষাতরষা৷

Write the starting time and stopping time in the timing box (Figure 3.0 Timing Box Example). 

Actively proctor while students are testing:

• Redirect students as necessary (Section 4.6.2).
• Collect test materials as students complete testing (Section 4.8.1).
• If students have questions about an item, tell them, “Do the best you can.”
• If students indicate that a test item seems irregular, refer to Section 4.6.4. 

Instructions for Taking a Break During Testing
The following are permitted during test administration at the discretion of the Test Administrator:

• One stretch break of up to three minutes for the entire classroom during testing for each 
unit. The stopping time should be adjusted by no more than three minutes if there is a 
stretch break.

• Individual restroom breaks during testing (do not adjust stop time).

The following security measures must be followed:

• Students must be supervised at all times during breaks.
• Test booklets must be closed or covered. 
• Students are not permitted to talk to each other during testing or breaks during testing.
• Students are not permitted to use electronic devices, play games, or engage in activities that 

may violate the validity of the test.
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2019 ADMINISTRATION – TEST ADMINISTRATOR MANUAL FOR PBT

NJSLA

If taking a three-minute stand and stretch break during the unit: 

বলুন পরীক্ষা তিয়ষা েষািষাও, ততষািষার খসড়ষা �ষাগজ ততষািষার উত্ততরর ে�ুতিতটের তভততর রষাখ, উত্ততরর 
ে�ুতিটে তেস্ট ে�ুতেতের তভততর রষাখ, এেং ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে েন্ধ �তরষা৷ আিরষা গ্্রেতচং 
�রষার জন্য চুপচষাপ ততন মিমনতের এ�ণে মেরতত তনতেষা৷ ত�ষাতনষা �েষা েেষা মনতেধ৷

After taking a classroom break, ensure students open their test booklets and answer documents and 
continue testing where they left off.

বলুন ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে তখষাে এেং পরীক্ষা তিয়ষা অে্যষাহত রষাখ৷

Instructions for When 10 Minutes of Unit Time Remain
When 10 minutes of unit time remain, 

বলুন ততষািষাতির আর 10 মিমনে েষাম� আতছ৷ 

Continue to actively proctor while students are testing.

Instructions for Ending the Unit
When the unit time is finished, 

বলুন �ষাজ �রষা েন্ধ �তরষা৷ পরীক্ষার সিয় এখন তেে হতয়তছ৷ ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে ও উত্ততরর 
ে�ুতিটে েন্ধ �তরষা৷

ততষািষার তেস্ট ে�ুতেে ও উত্ততরর ে�ুতিতটের উপর ততষািষার নষাি তেখষা হতয়তছ ম�নষা তষা তচ� �তরষা৷ 
আমি ততষািষাতির পরীক্ষার সষািগ্রী সংগ্হ �রতেষা৷

• Collect all test materials from students. 
• Return all test materials to your School Test Coordinator. Report any missing materials and 

absent students. 
• Report any testing irregularities to your School Test Coordinator.

If you are administering more than one unit in the same day, allow students to take a short break (e.g., 
restroom break, stretch break) or extended break (e.g., lunch). Once students have returned and are 
seated, read the script to move on to the next unit.


