
যুক্তরাষ্ট্রে কষ্ট্রেষ্ট্রে ফে ভাষ্ট্রো করার ৫টি সহে উপায় 

এস ডোডড  

 

 

অভভজ্ঞ কাষ্ট্ররা সষ্ট্রে যযাগাষ্ট্রযাগ গষ্ট্রে য াোটা খুবই কাষ্ট্রে যেয় (পররাে েপ্তর/ভডএ ভপটারসন) 

  

কষ্ট্রেে যেষ্ট্রক যবর হওয়ার পর েীর্ডষ্ট্রেয়াভে সাফষ্ট্রেের চাভবকাঠি কী? এটা ভকন্তু শুধ ু
আপনার যেড না। ২০১৪ সাষ্ট্রের এক গোোপ যপাষ্ট্রের ফে বেষ্ট্রে, যেেষ্ঠ 
পরাের্ডো ারা ভর্ক্ষােীষ্ট্রের উৎসাহ ভেষ্ট্রে ভভবষ্ে  েীবষ্ট্রন  াষ্ট্রের সাফষ্ট্রেের সম্ভাবনা 
প্রায় ভিগুণ হয়। 

যুক্তরাষ্ট্রে পোষ্ট্রর্ানা করার পভরকল্পনা কষ্ট্রর োকষ্ট্রে যেন্টর বা পরাের্ডো া যবষ্ট্রে 
যনওয়ার েনে এই সহে যকৌর্েগুষ্ট্রো কাষ্ট্রে োগান: 

১.            একজন অধ্যাপককর সকে বাইকর খেকে যান  

কষ্ট্রেে চায় ভর্ক্ষকষ্ট্রের সষ্ট্রে আপনার অনানষু্ঠাভনক পভরষ্ট্রবষ্ট্রর্ োনাষ্ট্রর্ানা যহাক- যযেন 
কভফ বা োঞ্চ যখষ্ট্র  যখষ্ট্র । ভর্ক্ষােীরা ভর্ক্ষকষ্ট্রক যরষ্ট্রতারাাঁয় খাওয়াষ্ট্রে যকাষ্ট্রনা যকাষ্ট্রনা 



কষ্ট্রেে ভবে যর্াধ কষ্ট্রর যেয়। সুষ্ট্রযাগটা োকষ্ট্রে কাষ্ট্রে োগান। এটা করষ্ট্রে আপভন 
অবর্েই ভকেু না ভকেু েোর ভেভনস ভর্খষ্ট্রবন।  

যেভে কোভিষ্ট্রো টুষ্ট্রেন ইউভনভাভসডটির োত্র োকার সেয় এক অধোপকষ্ট্রক োঞ্চ করাষ্ট্র  
ভনষ্ট্রয় ভগষ্ট্রয়ভেষ্ট্রেন। যখষ্ট্র  যখষ্ট্র  ভ ভন োনষ্ট্রেন, ওই অধোপক একবার ভবখো  
বাইসাইভিি েোন্স আেডস্ট্রংষ্ট্রয়র সষ্ট্রে যরষ্ট্রস অংর্ ভনষ্ট্রয়ভেষ্ট্রেন! আরও যবভর্ গুরুত্বপূণড 
ভবষ্য় হষ্ট্রে, এেন একেষ্ট্রনর সষ্ট্রে কোভিষ্ট্রোর সম্পকড  গষ্ট্রে উঠষ্ট্রো ভযভন েোেষু্ট্রয়ট 
সু্কষ্ট্রে আষ্ট্রবেন বা চাকভর পাওয়ার বোপাষ্ট্রর পরাের্ড ভেষ্ট্র  পাষ্ট্ররন।  

 

অোেহািড  কষ্ট্রেষ্ট্রের ভর্ক্ষােীরা সাইষ্ট্রকােভে ভবভাষ্ট্রগর অধোপক কোেভরন সোন্ডারসনষ্ট্রক (বাাঁষ্ট্রয়) যরষ্ট্রতারাাঁয় যখষ্ট্র  ভনষ্ট্রয় 
যায়। কষ্ট্রেে ক তড পক্ষ এর ভবে ভেটিষ্ট্রয় যেয়। (যসৌেনে েভব) 

  

২. অনষু্ঠাকন খযাগ দিন 

যযাগাষ্ট্রযাগ গষ্ট্রে য াোর বোপারটা প্রেষ্ট্রে কঠিন োগষ্ট্রেও পষ্ট্রর ধীষ্ট্রর ধীষ্ট্রর সহে হষ্ট্রয় 
যায়। আপনার যেের ভবষ্ষ্ট্রয়র সষ্ট্রে সম্পকড  আষ্ট্রে এেন একটি সান্ধ্ে পাষ্ট্রঠর অনুষ্ঠান, 



কনসাটড  বা যেকচাষ্ট্রর যযাগ ভেন। যচষ্টা করুন ন ুন কাষ্ট্ররা সষ্ট্রে আোপচাভর ার। 
ইউভনভাভসডটির অধীষ্ট্রন যয কষ্ট্রেষ্ট্রে ভভ ড  হষ্ট্র  চান  ার ওষ্ট্রয়বসাইষ্ট্রটর ইষ্ট্রভন্ট 
কোষ্ট্রেন্ডার যর্াঁষ্ট্রট যেখুন কী ধরষ্ট্রনর অনুষ্ঠান হষ্ট্রয় োষ্ট্রক। 

 

 

ইউভনভাভসডটি অব ভরচেষ্ট্রন্ডর ভবেষ্ট্রনস সু্কষ্ট্রের অনুষ্ঠাষ্ট্রন একেন ভর্ক্ষষ্ট্রকর সষ্ট্রে োষ্ট্রত্রর আোপচাভর া          
(ব্রায়ান েোকডোভনষ্ট্রয়ে) 

  

যকাষ্ট্রনা অনুষ্ঠাষ্ট্রন যগষ্ট্রে ন ুন কাষ্ট্ররা সষ্ট্রে আোপ শুরু করার েনে একটা প্রশ্ন আষ্ট্রগ 
যেষ্ট্রক যভষ্ট্রব রাখুন।  া হষ্ট্র  পাষ্ট্রর এরকে: ‘ ুভে ক ভেন ধষ্ট্রর এই কভব/গায়ক/ 
ভবষ্ট্রর্ষ্জ্ঞ/ ভবষ্য়টা সম্পষ্ট্রকড  োষ্ট্রনা?’  

ন ুন যোষ্ট্রকর সষ্ট্রে কোবা ড া েোষ্ট্র  পারষ্ট্রে সারা েীবনই োভ হষ্ট্রব আপনার। 

 



৩. কাকরা সকে বনু্ধত্ব পাোন 

সহপাঠীরা  াষ্ট্রের  ইন্টানডভর্প ও িাষ্ট্রসর অভভজ্ঞ া ভনষ্ট্রয় অষ্ট্রনক েূেেবান  েে 
োনাষ্ট্র  পারষ্ট্রব আপনাষ্ট্রক।  সাহাযে করষ্ট্র  পারষ্ট্রব ইংষ্ট্ররভে বোর চচড াষ্ট্র ও। 

যুক্তরাষ্ট্রে অষ্ট্রনক ভর্ক্ষা প্রভ ষ্ঠান ভবষ্ট্রেভর্ োত্রষ্ট্রের েনে আনুষ্ঠাভনক ভপয়ার-যেন্টভরংষ্ট্রয়র 
বেবস্থা রাষ্ট্রখ। ওষ্ট্রয়বার যিট ইউভনভাভসডটিষ্ট্র  এ রকে অনুষ্ঠাষ্ট্রন অংর্ যনওয়া একেন 
ভর্ক্ষােী বষ্ট্রেষ্ট্রেন,  যেন্টর  াষ্ট্রক ভবশ্বভবেোেয় পভরবাষ্ট্ররর একেন ভহষ্ট্রসষ্ট্রব েষ্ট্রন করষ্ট্র  
সাহাযে কষ্ট্ররষ্ট্রেন। আষ্ট্ররকেন বষ্ট্রেষ্ট্রেন, যেন্টর  াষ্ট্রক এটা বুঝষ্ট্র  সাহাযে কষ্ট্ররষ্ট্রেন যয, 
যকউ একেন  ার সফে হওয়ার সংোেষ্ট্রক খুবই গুরুত্ব যেয়। 

  

যচাখ যখাো রাখুন। একেন যেন্টর হয়ষ্ট্র া আপনার পাষ্ট্রর্ই বসা! িাষ্ট্রস উৎফুল্ল কোেভেক ইউভনভাভসডটির োইষ্ট্রব্রভর 
সাষ্ট্রয়ষ্ট্রন্সর কষ্ট্রয়কেন ভর্ক্ষােী (পররাে েপ্তর/ভডএ ভপটারসন) 

  

https://share.america.gov/what-tech-internship-can-do-for-you
https://share.america.gov/dont-be-surprised-at-your-u-s-college
https://share.america.gov/theme/theme-english-learning


কষ্ট্রেষ্ট্রে পোষ্ট্রর্ানার শুরুষ্ট্র  যেন্টর খুাঁেষ্ট্র  পাষ্ট্ররন আপভন। আবার েভুনয়র বা 
ভসভনয়র ইয়াষ্ট্রর যপৌাঁষ্ট্রে ভনষ্ট্রেই নবীনষ্ট্রের যেন্টর ভহষ্ট্রসষ্ট্রব কাে করষ্ট্র  পাষ্ট্ররন। 

৪. অদিস আওয়াকর দিক্ষককর কাকে যান 

কষ্ট্রেষ্ট্রের অধোপকরা ভবভভন্ন ভবষ্ষ্ট্রয় ভবষ্ট্রর্ষ্জ্ঞ। যুক্তরাষ্ট্রের ভনয়ে অনুযায়ী,  াষ্ট্রের 
প্রভ  সপ্তাষ্ট্রহ োত্রষ্ট্রের সষ্ট্রে আোোভাষ্ট্রব কোবা ড া বোর েনে কষ্ট্রয়ক র্ণ্টা সেয় ভেষ্ট্র  
হয়। অধোপকরা  াষ্ট্রের অভফস কষ্ট্রক্ষর েরোয় কাষ্ট্রের সেয় টাভনষ্ট্রয় রাষ্ট্রখন।  াষ্ট্রের 
সষ্ট্রে কষ্ট্রক্ষ যেখা করুন। িাষ্ট্রস পোষ্ট্রনা ভবষ্য় ভনষ্ট্রয় যকাষ্ট্রনা প্রশ্ন োকষ্ট্রে  া য াোর 
এটা োরুণ এক সুষ্ট্রযাগ। 

ওয়াভর্ংটন যপাি পভত্রকা সম্প্রভ  হাওয়াডড  ইউভনভাভসডটির একসেষ্ট্রয়র আইষ্ট্রনর োত্র 
রার্ানড যবকাষ্ট্ররর চেকপ্রে কাভহনী  যেষ্ট্রপষ্ট্রে। ভ ন ের্ক আষ্ট্রগর কো। চাপ কোষ্ট্র  
একটা িাস বাে যেওয়ার েনে একেন অোভসিোন্ট ভডষ্ট্রনর কাযডােষ্ট্রয় ভগষ্ট্রয়ভেষ্ট্রেন 
রার্ানড যবকার। ওই কেডক ড া রাভে না হষ্ট্রয়  াষ্ট্রক িাসটি না োোর েনে যোরােভুর 
কষ্ট্ররন। অোভসিোন্ট ভডষ্ট্রনর অনুষ্ট্রপ্ররণায় যর্ষ্ পযডন্ত যবকার িাসটি আর োষ্ট্রেনভন। 
 খন যেষ্ট্রক আে পযডন্ত ভ ন ের্ক ধষ্ট্রর ওই অোভসিোন্ট ভডন যপ্ররণা যুভগষ্ট্রয় 
আসষ্ট্রেন রার্ানড যবকারষ্ট্রক। আে  ারা েেুন র্ভনষ্ঠ বনু্ধ্। েেুষ্ট্রনই যেভরেোষ্ট্রন্ডর েষু্ট্রটা 
েনবহুে এোকার ভনবডাভচ  স্থানীয় যন া। 

 

একেন পূণডাে অধোপষ্ট্রকর যচষ্ট্রয় ভর্ক্ষণ সহকারীর সষ্ট্রে কো বোটা সহে হষ্ট্র  পাষ্ট্রর। ইিানড ইভেনয় ইউভনভাভসডটির োত্র 
ভনক যটষ্ট্ররভস্ক সু্কষ্ট্রে অটিেষ্ট্রের েক্ষণগুষ্ট্রো ভনয়ন্ত্রষ্ট্রণ  সম্পষ্ট্রকড  ভর্ক্ষণ সহকারী যেগান যেভভর সষ্ট্রে কো বেষ্ট্রেন।    

(এভপ ভচত্র) 

https://www.washingtonpost.com/local/md-politics/how-a-law-school-dean-and-his-student-became-political-partners-and-peers


৫. অযালামনাইকয়র সকে খযাগাকযাগ 

সম্প্রভ  েোেষু্ট্রয়ট হষ্ট্রয় যাওয়া ভর্ক্ষােীরা চাকভরর বাোষ্ট্রর ভনষ্ট্রেষ্ট্রের ভডভে ‘ভবভি 
করার’ যকৌর্ে ভাষ্ট্রো োষ্ট্রনন। ভবশ্বভবেোেষ্ট্রয়র অোোেনাই সম্পকড  েপ্তরষ্ট্রক অনুষ্ট্ররাধ 
করুন  াষ্ট্রের সষ্ট্রে আপনার যযাগাষ্ট্রযাগ কভরষ্ট্রয় ভেষ্ট্র । 

 

যুক্তরাষ্ট্রের কষ্ট্রেে স্না করা  াষ্ট্রের ভর্ক্ষা প্রভ ষ্ঠান ভনষ্ট্রয় গবডষ্ট্রবাধ কষ্ট্রর। ভবষ্ট্রশ্বর বহু যেষ্ট্রর্ই সাষ্ট্রবক ভর্ক্ষােীরা অোোেনাই 
িাব গঠন কষ্ট্রর। েভবষ্ট্র  ইউভনভাভসডটি অব কোভেষ্ট্রফাভনডয়া,বাকড ভে যেষ্ট্রক সম্প্রভ  পাস করা ভর্ক্ষােীষ্ট্রের সষ্ট্রে যেখা যাষ্ট্রে 
অষ্ট্রনক আষ্ট্রগর েোেষু্ট্রয়টষ্ট্রের। যুক্তরাষ্ট্রেে এ যনটওয়াভকড ং অনুষ্ঠাষ্ট্রনর আষ্ট্রয়ােন করা হষ্ট্রয়ভেে। (ইউভস বাকড ভের যসৌেষ্ট্রনে) 

আপনার যেষ্ট্রর্ও যুক্তরাষ্ট্রের ভবভভন্ন কষ্ট্রেষ্ট্রের অোোেনাই িাব োকষ্ট্র  পাষ্ট্রর। না 
োকষ্ট্রে ভনষ্ট্রেই শুরু করষ্ট্র  পাষ্ট্ররন। ভকংবা সাষ্ট্রবক ভর্ক্ষােীষ্ট্রের  খুাঁষ্ট্রে যপষ্ট্র  ভেঙ্কডইন 
বা অনোনে সাোভেক ভেভডয়া প্ল্োটফেড বেবহার করষ্ট্র  পাষ্ট্ররন। অনেভেষ্ট্রক অোোেনাই 
সেসেরাও আপনার কাে যেষ্ট্রক  াষ্ট্রের পুরষ্ট্রনা কোম্পাষ্ট্রসর হােভফে  েে োনষ্ট্র  
আেহী হষ্ট্র  পাষ্ট্রর। 

োভকড ন কষ্ট্রেেগুষ্ট্রোর পষ্ট্রে ভর্ক্ষােীষ্ট্রের যাত্রা শুরু হয় এডুষ্ট্রকর্নইউএসএ-য । ভবষ্ট্রেভর্ 
ভর্ক্ষােীরা কীভাষ্ট্রব যুক্তরাষ্ট্রের কষ্ট্রেেগুষ্ট্রোষ্ট্র  োরুণ সেয় কাটাষ্ট্রে  া যর্য়ারআষ্ট্রেভরকা 
যেষ্ট্রক যেষ্ট্রন ভনন।  

https://eca.state.gov/educationusa
https://share.america.gov/theme/theme-study-in-the-us/

