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Translation Sample: Bangladeshi
Source
TIPS FOR APPLYING FOR A STUDENT VISA
We would like to credit NAFSA: Association of
International Educators for the following tips on
how to apply for a non-immigrant visa.
Tips for visa interview preparation
Dress professionally
The first impression will be regarding your outfit,
so be sure to wear business attire.
A visa interview is a formal event, and you
should treat it as such.
Be honest, specific and brief
Do not give vague answers, do not memorize a
speech, and do not make overstatements about
how wonderful the USA is and how you have
always dreamed to see this country.
Keep your answers to the officer’s questions
short and specific.
Name the school and location
State exactly where you will study and for what
career your studies in the USA will prepare you.

Try to explain in a few details why you chose the
specific school and give information about
where you will live.

Target
শিক্ষার্থী শিসার জন্য আবেদন্ করার টিপস
আমরা ন্াফসাবক ক্রেশিি শদবে চাই: োরা অঅশিোসী শিসা আবেদন্ করার প্রিুশের সম্পবকে
শন্ম্নশিশিে টিপস ক্রদয়ার জন্য অযাবসাশসবয়িন্ অফ
ইন্টারন্যািন্াি এিুশকিাস ক
ে ৃ েজ্ঞ আবে।
শিসা ইন্টারশিউ এর জন্য প্রস্তুশে টিপস
ক্রপিাদার িাবে ক্রপািাক পড়া
আপন্ার প্রর্থম ধারণাটি আপন্ার সাজসজ্জা
সম্পশকেে হবে, োই েযেসাবয়র ক্রপািা পরা অেিযই
িুিবেন্ ন্া।
একটি শিসার সাক্ষাে্কার একটি আন্ুষ্ঠাশন্ক ইবিন্ট,
এেং আপন্াবক ইিা ক্রক এটির মবো আচরণ করা
উশচে।
এিাবন্ আপন্াবক সৎ, শন্শদে ষ্ট এেং সংশক্ষপ্ত হবে
হবে
অস্পষ্ট উত্তর ক্রদবেন্ ন্া, ক্রকান্ও েক্তেয মুিস্ত
করবেন্ ন্া এেং মাশকেন্ যুক্তরাষ্ট্র কেিা দুদোন্ত এেং
আপশন্ কীিাবে আপশন্ এই ক্রদিটি ক্রদিার স্বপ্ন
ক্রদবিশেবিন্ ো শন্বয় আবিাচন্া করবেন্ ন্া।
কমকেে
ে ার প্রবের উত্তরগুশি সংশক্ষপ্ত এেং শন্শদে ষ্ট
রািুন্।
স্কুি এেং জায়গার ন্াম শদন্
আপশন্ ক্রকার্থায় পড়াবিান্া করবেন্ ক্রসিা টিক
ক্রসিাবন্ েিুন্ এেং মাশকেন্ যুক্তরাবষ্ট্র ক্রে এই
পড়াবিান্া টি আপন্াবক ক্রকান্ ক্রপিার জন্য প্রস্তুে
করবে।
আপশন্ ক্রকন্ শন্শদে ষ্ট স্কুি ক্রক ক্রেবে শন্বয়বেন্ এেং
আপশন্ ক্রকার্থায় র্থাকবেন্ ক্রস সম্পবকে ের্থয শদন্।

Tips for the visa interview process
Ties to your home country
You must be able to show that you have
reasons for returning to your home country that
are stronger than those for remaining in the
United States.

শিসা সাক্ষাে্কার প্রক্রেয়া জন্য টিপস
আপন্ার শন্জস্ব ক্রদবি "িাইিস"
আপশন্ অেিযই আপন্ার শন্বজর ক্রদবি শফবর
আসার কারণগুশি ক্রক যুক্তরাবষ্ট্র র্থাকার ক্রচবয়
িক্রক্তিািী েবি প্রমাণ করবে সক্ষম হবে হবে।

“Ties” to your home country can be: job, family,
financial prospects, investments, etcetera.

আপন্ার শন্জস্ব ক্রদবি "িাইস" এর মাবন্ হবে পাবর:
চাকরী, পশরোর, আশর্থক
ে সম্ভােন্া, শেশন্বয়াগ,
ইেযাশদ।
যশদ আপশন্ সম্ভােয আন্ডারগ্রাজুবয়ি শিক্ষার্থী র্থাবকন্
েবে সাক্ষাে্কারকারী কমকেে
ে া আপন্ার ক্রদবি
িশেষ্যবের কমসংস্থান্,
ে
পশরোর, শিক্ষাগে উবেিয,
পশরকল্পন্া এেং ক্রপিার সম্ভােন্া সম্পবকে আপন্ার
শন্শদে ষ্ট উবেিয সম্পবকে ক্রজজ্ঞাসা করবে পাবরন্।
আপশন্ যশদ আবমশরকা যুক্তরাবষ্ট্রর শগ্রন্ কািে
িিাশরর জন্য আবেদন্ কবর র্থাবকন্, োহবি আপশন্
যশদ অশিোসবন্র ইচ্ছা রাবিন্ েবে আপন্াবক
ক্রজজ্ঞাসা করা ক্রযবে পাবর।

If you are a prospective undergraduate student,
the interviewing officer may ask about your
specific intentions of future employment, family,
educational objectives, plans and career
prospects in your home country.
If you have applied for the U.S. Green Card
Lottery, you may be asked if you are intending
to immigrate.
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A simple answer would be that you applied for
the lottery since it was available but not with a
specific intent to immigrate.
If you overstayed your authorized stay in the
United States previously, be prepared to explain
what happened clearly and concisely, with
documentation, if available.
English
Anticipate that the interview will be conducted in
English.
Practice English conversation with a native
speaker before the interview, but do NOT
prepare speeches.
If you are coming to the United States to study
intensive English, be prepared to explain how
English will be useful for you in your home
country.
Speak for yourself
Do not bring parents or family members with
you to the interview.
A negative impression is created if you are not
prepared to speak on your own behalf.
Know the program and how it fits your career
plans
If you are not able to explain the reasons for
studying in the United States, you may not
succeed in convincing the consular officer that
you are indeed planning to study, rather than to
immigrate.
You should also be able to explain how studying
in the United States relates to your future
professional career when you return home.
Additional documentation
Your interview may only be two to five minutes
long.
Have your documents organized.
It should be immediately clear to the consular
officer what written documents you are
presenting and what they signify.
Employment
Your main purpose in coming to the United
States should be to study, not to work.

একটি সহজ উত্তর েিা ক্রযবে পাবর ক্রয আপশন্
িিাশরর জন্য আবেদন্ কবরশেবিন্ ক্রযবহেু এটি
পাওয়া যায় শকন্তু শন্শদে ষ্ট অশিোসবন্র করার
অশিপ্রায় শেি ন্া
যশদ আবগ মাশকেন্ যুক্তরাবষ্ট্র ক্রে আপশন্ অন্ুবমাশদে
শদবন্ গুবিার ক্রেশি ওিারস্টাবয় কবর র্থাবকন্ োহবি
স্পষ্টিাবে এেং সংশক্ষপ্তিাবে কী ঘবিবে ো েযািযা
করার জন্য প্রস্তুে র্থাকুন্, যশদ িকুবমবন্টিন্ সহ
পাওয়া যায়।
ইংবরক্রজ
অন্ুমান্ করুন্ ক্রয সাক্ষাে্কারটি ইংবরক্রজ িাষ্ায়
পশরচাশিে করা হবে।
সাক্ষাে্কাবরর আবগ ওিান্কার োশসন্দা স্পস্পকাবরর
সাবর্থ ইংবরজী ক্রে কবর্থাপকর্থবন্র অন্ুিীিন্ করুন্,
েবে েক্েৃো গুবিা প্রস্তুে করবেন্ ন্া।
আপশন্ যশদ যুক্তরাবষ্ট্র ক্রে শন্শেড় ইংবরক্রজ পড়াবিান্া
করবে যাবচ্ছন্ েবে আপন্াবক শন্বজর ক্রদবি
ইংবরক্রজ কীিাবে কাযকর
ে
হবে ক্রসিা েযািযা করার
প্রস্তুে করবে হবে।
শন্বজর জন্য েি
সাক্ষাৎকার ক্রে শন্বজর োো-মা ো পশরোবরর
সদসযবদর সাবর্থ আন্বেন্ ন্া।
যশদ আপশন্ শন্বজর পবক্ষ কর্থা েিবে প্রস্তুে ন্া হন্
েিন্ এটি আপন্ার পবক্ষ ক্রন্শেোচক ধারণা তেশর
কবর।
ক্রপ্রাগ্রামটি কীিাবে আপন্ার ক্রপিার পশরকল্পন্ার
সাবর্থ শফি কবর ক্রসিা ক্রজবন্ রািুন্
আপশন্ যশদ মাশকেন্ যুক্তরাবষ্ট্র পড়াশুন্ার কারণ
েযািযা করবে সক্ষম ন্া হন্ োহবি আপশন্ ক্রয
কন্সুিার অশফসারবক োস্তবে আপশন্ পড়াবিান্া
করার পশরকল্পন্া করবেন্, ো অশিোসবন্র পশরেবেে
ক্রোঝাবে পারবেন্ ন্া।
আপন্াবক েযািযা করবে হবে ক্রয যিন্ আপশন্
আপন্ার ক্রদবি শফবর আসবেন্ েিন্ যুক্তরাবষ্ট্র এর
পড়াবিান্া কীিাবে আপন্ার িশেষ্যবের ক্রপিাগে
জীেন্ ক্রক েৃক্রির সাবর্থ সম্পশকেে করবে।
অশেশরক্ত িকুবমবন্টিন্
আপন্ার সাক্ষাে্কারটি ক্রকেি দুই ক্রর্থবক পাাঁচ শমশন্ি
এর হবে পাবর।
আপন্ার ন্শর্থগুশি গুশেবয় রািুন্।
কন্সুযিার অশফসাবরর কাবে অশেিবে পশরষ্কার
হওয়া উশচে ক্রয আপশন্ ক্রকান্ শিশিে ন্শর্থগুবিা ক্রক
উপস্থাপন্ করবেন্ এেং ক্রস গুবিা শকবসর জন্য
আবে।
কমসংস্থান্
ে
আপন্ার যুক্তরাবষ্ট্র যাওয়ার জন্য আপন্ার মূি
উবেিযটি পড়াবিান্া করা হওয়া উশচে, কাজ করা
ন্য়।
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What’s Most Compelling About AI
The panelists saw AI as a “companion to
interpret data” that can increase efficiency and
accuracy relative to humans. Scott highlighted
AI’s power to personalize interactions with
patients. For example, through playing a game
similar to virtual hopscotch, Neofect’s software
learns a person’s unique strengths and
weaknesses and is able to tailor the game in
real-time to strengthen the player’s balance.

Meanwhile, Ang explained that Humana uses AI
to enrich every touchpoint of a patient’s health
journey. With multiple data points on its 13
million members, Humana is able to analyze
population health, which enables predictive
analytics in addition to more personalized
interactions with a particular individual.
The panel agreed that the sheer growth in the
number of data points potentially available for
analysis is staggering and exciting. As a society,
we are still learning how best to make use of
the data points we already have, even as their
volume continues to grow exponentially,
opening the door to possibilities we haven’t
even thought of.

Target
Lo más convincente de la IA
Los panelistas vieron la IA como un
&quot;compañero para interpretar
datos&quot; que puede aumentar la eficiencia
y la precisión en relación con los humanos.
Scott destacó el poder de la IA para
personalizar las interacciones con los pacientes.
Por ejemplo, a través de un juego similar a la
rayuela virtual, el software de Neofect aprende
las fortalezas y debilidades únicas de una
persona y es capaz de adaptar el juego en
tiempo real para fortalecer el equilibrio del
jugador.
Mientras tanto, Ang explicó que Humana utiliza
la IA para enriquecer cada punto de contacto
del viaje de salud de un paciente. Con múltiples
puntos de datos sobre sus 13 millones de
miembros, Humana es capaz de analizar la
salud de la población, lo que permite un análisis
predictivo además de interacciones más
personalizadas con un individuo en particular.
El panel estuvo de acuerdo en que el enorme
crecimiento del número de puntos de datos
potencialmente disponibles para el análisis es
asombroso y emocionante. Como sociedad,
todavía estamos aprendiendo cómo hacer el
mejor uso de los puntos de datos que ya
tenemos, incluso mientras su volumen continúa
creciendo xponencialmente, abriendo la puerta
a posibilidades en las que ni siquiera hemos
pensado.

