মত প্রশ্নঃ কালরকন ০৩ [Retake ট ালপর, জিআযই]
১। I got too low TOEFL score, should I retake TOEFL, or take IELTS?
আফায ট ালপর টেওয়ায িনয জক সী ালফন টসন্টাযগুলরালত?
শুধু ট ালপলরয জছলন কলয়ক সপ্তাহ সভয় জেলত াযলফন?
উলযয প্রশ্নেু ায উত্তয হযা হলর অফযই জযল ইক কযলফন। টকান টসকলন মজে ২০ এয জনলে টলয় থালকন,
জযল ইক কযা উজেৎ, ট ালপর জনলয় বয় থাকলর আইএল্টস্ টেন।
ট ালপলর টকন কভ টকায টলয়লছন, টস াজক ফুঝলত াযলছন?
মজে ফুঝলত ালযন, তাহলর ট ালপর জযল ইক করুন, মজে েুফবরতাগুলরা ফুঝলত না ালযন, কলয়ক ভাস প্রযাজিস
কলয জেলরও আলগয টকাযই ালফন। সুতযাাং ফুঝলত না াযলর আইএল্টস্ জেলফন।
আজভ মখন প্রথভ ট ালপর টেই, জরলসজনাং ও জিজকাং েুই ালতই ২০ এয জনলে াই। :( জকন্তু আজভ ফুঝলত
টলযজছরাভ টকাথায় বু র কযজছ।
২। Took GRE & scored low, should I retake?
আনায ফাসায় টেওয়া ETS practice test এয টেলয় অজযজিনার ট লেয টকায জক অলনক কভ?
আলযকফায জেলর হয়ত ২ ভাকব হলরও ফাড়লফ?
জযল ইক কলয লযয টসজভোলয আলফেন কযায িনয মবাপ্ত সভয় ালফন?
এই জতন া প্রলশ্নয উত্তয মজে হযা হয়, তাহলর অফযই জযল ইক কযলফন। জিআযইলত এবালযইি টকায ফলর টকান
কথা টনই, ৩২২ জনলয়ও জযল ইক কযলত টেলখজছ, আফায ৩০০ াওয়ালতই অলনলক সন্তুষ্ট। জযল ইজকাং জনলয়
অলনলক অলনক কথা ফরলফ, আজন জনশ্চয়ই সফায কথা শুলন জফভ্রান্ত হলত মালফননা। মজে ভন টথলক সাড়া /সাহস
ান তাহলর জেলত ালযন। শুধু এ াই ফরলত াজয, টকায মজে ২ ভাকব ও ফালড়, তাহলর আলযা কলয়ক া কু লরয
কা অপ টকায অজতক্রভ কযলরন :)
এখন টমলহতু এক া িীড আলছ [টকফর জিআযই জেলয়লছন], তাড়াতাজড় আফায জিআযই টেই? নাজক ৬ ভালসয
টফজ সভয় জনলয় আফায প্রস্তুজত জনফ?
জিআযই প্রস্তুজতলত িীলডয টেলয় টফজ গুরুত্বুনব প্ল্যান। এ া ১০০ জভ ায টযইস না, ১০০ ভাইলরয ভযাযাথন।
তলফ মজে ভলন হয় ৬ ভাস য অনয টকান ঝালভরায কাযলন হয়ত প্রস্তুজত টনওয়া হলফনা, তাহলর সালথ সালথই জেলত
ালযন, ১৪,০০০

াকায জফজনভলয় মজে ২-৩ ভাকব ফাড়ালনা মায়, টস াই রাব, আয মজে আলগয যীক্ষায

বু রগুলরা সুধলয জনলত ালযন, তাহলর টকায অলনক ফাড়ালত সক্ষভ হলফন।

১.একিনলক টভইর াঠালনায য কয়জেন অলক্ষা কলয একই জডা ব লভলন্টয আলযকিনলক টভইর কযলফা? প্রথভ
িনলক টম জপলে আগ্রহ টেজখলয় টভইর জেলয় জছরাভ ,আলযিক িনলক মজে অনয জপলে আগ্রহ টেজখলয় টভইর টেয়া
জক উজেত হলফ?
After two weeks should be fine.
Yes, you can.
২.একিনলক টভইর একফালযয টফজ াঠালনা জক উজেত হলফ?
If you think his/her research match yours, you should mail several times =D Wait for couple of
days.
৩.প্রলপসয ভযালনি না কলয টকান ইউজনবাজসবটিলত এপ্ল্াই কযা জক উজেত হলফ? মজে এপ্ল্াই কজয,টতা জসনাজযও া
জক হইলত ালয?
You always can.
I could not manage time to email professor while I was applying. So, I directly applied to dept.
The scenario is “if department have funding, or any professor have funding, dept will assign you
to his research team”. It was my scenario.
৪.টকান বাজসবটিলত এপ্ল্াইলয়য সভয় জভজনভাভ যীলকায়াযলভন্ট এয টথলক এক ু কভ মজে থালক,টমভন,AWA োইলছ
এক ালত ৩.০। টতা আভায আলছ ২.৫। ফাকী সফ পু রজপর কলয। টতা এইযকভ টক্ষলে জক এপ্ল্াই কযা উজেত হলফ?
It’s minor complex as you have all other done  if it’s 2.5 & requirement is 4, thn situation
might tough. But you are safe

