
My GRE Experience 
 

 

Exam Date: - 22/7/2015 

Exam center: - AAA 

Preparation Time: - active preparation for 6 months 

                                 Active reading এবং vocab আরেো আরে থেরে শুরু েরেছিলোম 

Section Pattern: - QVQVQ 

Score: - 331 (Verbal 164 Quant 167); AWA:-3.5 

 

Resources: 

Vocab: 1) Flashbook by BUET GRE community 

              2) Redefining Vocab by Tonmoy Das 

              3) GRE Vocabulary Flashcards-android app by Magoosh contains over 1000 words 

             4) My own vocab list by combining unknown words of various resources that I have  

                gone through for TC, SE and RC 

 

Verbal: 1) 363 passages from codecoax.com for RC 

              2) Verbal workout for new GRE by princeton review - only for TC and SE 

              3) TC from Big book's 27 practice test...Anyone can find this in the photo section  

                   of GRE center   FB page 

             4) TC and SE from Manhattan prep volume 8 

             5) Barron's new GRE 

             6) ETS official guide 

             7) ETS official Verbal Reasoning practice book 

             8) 5lb GRE Practice Problems by Manhattan Prep 

             9)1014 Practice Question by Princeton Review 



           10) A compilation of GRE, GMAT passages named '3000 RC' 

 

Quant:  1) Manhattan Prep's GRE strategy guide 1-6 volume 

              2) Barron's New GRE 

              3)5lb GRE Practice Problems by Manhattan Prep 

              4) Official GRE Guide by ETS 

              5) Official GRE Quant Reasoning by ETS 

              6) Some Data interpretation Exercise from Big Book 

              7) Nova GRE Math Bible 

              8) 1014 Practice Question by Princeton Review 

 

Analytical: 1) Barron's New GRE 

                     2) Some online video resources for template  

                     3) Some model responses from Kaplan GRE AWA   

 

 

 

থমোটোমটি এই resource use েরেছি preparation এে জন্য।আে আমোে থলখোে বোছে অংশ বোংছলরশ থলখোে 
জন্য দ ুঃছখত। খ ুঁটিন্োটি অরন্ে বযোপোে English এে থেরে বোংলোরতই সহজভোরব বলো যোে। 

 

আমোে GRE থদেোে প্ল্যোন্ ছিল েত বিরেে থশরেে ছদরে।এইজন্য ট েটোে vocab আে RC practice েেো শুরু 
েছে।ছেন্তু Govt. Job -এ joining, remote area থত posting এে থদৌড়োরদৌড়ী, frustration এইসব েোেরে GRE 

আে থদেো হরে উরেছন্। মোঝখোরন্ GRE preparation postpone েরে TOEFL থদই।এইসব েোেরে exam এ 
অরন্ে delay হে। 

 

Vocab: 

 আমোে GRE preparation শুরু েছে vocab ছদরে।BUET GRE community  এে Flashbook এে mark েেো 
word পড়ো শুরু েছে।এভোরব approx. 2200+ word পড়ো হে।েঠিন্ word গুরলো mnemonic dictionary বো 
ছন্রজে মন্মরতো mnemonic  বোছন্রে মরন্ েোখোে থেস্টো েছে।এেজোতীে word গুরলো এেসোরে থয থেোন্ এেটি 
synonym এে সোরে ছলরখ েোখরল মরন্ েোখরত সহজ হে।(রযমন্ raucous এে সোরে rowdy, strident, noisy, 



boisterous, unruly, chaotic এেসোরে ছলরখ েোখরল পড়ো এবং মরন্ েোখো দ ইটোই অরন্ে সহজ হে)। এিোড়ো 
TC, SE and RC solve েেোে সমে অপছেছেত word গুরলো Vocabulary.com এ Learning list এ enlist েেতোম 
এবং সমে থপরল Challenge এ word গুরলো review েেতোম।Challenge Test গুরলো Quiz এে মত।Worldwide 

competition হে score এে উপে, ছবছভন্ন achievement েোরে ।এই েোেরে challenge practice েেরত মজোই 
লোেত।আে New GRE থত literal meaning এে সোরে সোরে contextual meaning জোন্ো অরন্ে 
জরুেী।vocabulary.com এে challenge এে example গুরলো contextual meaning grasp েেোে জন্য খ বই 
effective মরন্ হইরি আমোে েোরি।রশরেে ছদরে Tonmoy Das এে Redefining Vocab বইটোও থদছখ। 

 

Verbal:  

Verbal এ আমোে েোরি আতরেে ছবেে ছিল RC। েোেে আমোে reading speed অরন্ে slow ছিল আে 
ছন্উজরপপোরেে বোইরে English েল্প, উপন্যোস পড়োে থতমন্ থেোন্ অভযোস ছিল ন্ো। যোই থহোে আছম New 

Yorker, Atlantic থেরে article পড়ো শুরু েছে। Readability.com ন্োরম এেটো reading platform এে থখোুঁজ 
পোই।এখোরন্ ছবছভন্ন source এে ভোরলো ভোরলো অরন্ে article share েেো েোরে।তোই ভোরলো আটিি রেল থখোুঁজোে 
পছেশ্রম অরন্েটো েরম যোে।এভোরব থমোটোরমোটি এেটো reading habit ততছে হে।TC, SE প্রেরম Barron's থেরে 
practice েেো শুরু েছে।এেপে GRE center এে photo section থেরে Big Book এে TC practice েছে।এেপে 
অন্যোন্য resource গুরলো practice েছে।রেউ েোইরল 5lb এে TC, SE বোদ ছদরত পোরেন্। 5lb এ conceptual 

complexity বো structural complexity এে থেরে Hard Vocab এে উপে থবশী focus েেো হরেরি থযটো 
actual GRE থে reflect েরে ন্ো। Verbal section timing এ আছম 12min-12min-6min pattern follow 

েেতোম। First 12 min- all TC and SE; Second 12 min:- all short RC; Last 6min:- long RC  

 

Quant: 

 Manhattan prep এে strategy guide 1-6 ছদরে quant preparation শুরু েছে।Barron's থেরে math rules 

গুরলো ভোরলোমরতো review েছে।এেপে 5lb manhattan আে 1014 princeton review থেরে problem solve 

েেরত েোছে।Data Interpretation এ ছেি টো সমসযো েোেোে আলোদোভোরব Big Book থেরে ছেি  Data 

Interpretation problem solve েছে।Probability এে জন্য manhattan follow েছে এবং magoosh blog থেরে 
ছেি  explanation থদছখ। Quant এে timing এ ছবরশে থেোন্ strategy ফরলো েছে ন্োই। 

 

Analytical: 

 Barron's এে AWA section থেরে overall এেটো idea থন্ই। এেপে Kaplan থেরে ছেি  sample response 

review েছে।Issue task এে idea development, supporting and refuting example এবং argument task এ 
logical flaw থবে েেো সম্পরেি  ভোরলো conception হে।Template এে জন্য 
http://www.greenlighttestprep.com/module/gre-analytical-writing-এই ছলরেে template follow েছে এবং 
actual exam এ এই template ই use েছে। 

 



 

 

Exam Day Experience: 

৯টোে AAA থত appointment ছিল।৮:১০ এ থপৌুঁিোই। ছেি ক্ষে বসোে পে ওেো reception থেরে থেরে থন্ে 
এবং হোলেো brief েরে।Confidentiality Form sign েেোে পে আরেেটো রুরম থেরে থন্ে এবং mobile, 

moneybag locker এ েোখরত বরল।এেপে pocket-sleeves সব check েরে webcam এ photo ত রল।Exam Hall 

ছন্রজে passport িোড়ো আে থেোন্ ছেি ই allowed ন্ো। এমন্ছে আমোে পরেরটে রুমোলটোও বোইরে থেরখ 
থযরত হইরস।Colored rough paper এবং pencil ওেোই provide েরে। AWA section ছদরে exam শুরু 
েেলোম।ভোেয ভোরলো, Kaplan থেরে থয েরেেটো topics থদরখছিলোম Issue Topics টো তোরদে মরযয ছিল।AWA 

এে পে quant section  আসরলো। প্রেম quant section টো ভোলই হরলো। ৬ ছমছন্রটে মরতো সমে save েেরত 
পোেলোম।রয problem গুরলোরত ছেি টো confusion ছিল থসগুরলো mark েেো ছিল।Review েেলোম।এেপে first 

verbal section শুরু েেলোম। Verbal এ RC ছন্রে আমোে ভে ছিল। ছেন্তু actual exam এ থদখলোম RC এে 
থেরে TC অরন্ে ঝোরমলোে।যোইরহোে, এই section থমোটোরমোটি ছদলোম।Break এে পে 2nd Quant section ও 
overall ভোরলোই হইরস। এেপে 2nd verbal section এ এরস প্রেম ভেোন্ে যোক্কো থখলোম। এরতো েঠিন্ TC আছম 
থেোন্ও resource এ পোই ন্োই। Single blank গুলোই মোেোে উপে ছদরে যোছিরলো, double blank and triple 

blank থতো বোদই ছদলোম।Contrasting phrase, negative word, complex idea ছদরে sentence এরতো থবশী 
dense ছিল থয এে direction ই trace েেো যোছিরলো ন্ো।মোেো প রেো েেম হরে যোছিরলো। থেোরন্োমরত দ ইটো 
দোছেরে বোছেগুরলো mark েরে SE  থত move  েেলোম। SE এে পে RC solve েেলোম। এেটো ভোরলো ছদে 
ছিরলো, এই section এে RC গুরলো সব technical topics এে উপে ছিল e.g. geology, environmental science, 

physical science etc. Arts, Music, literary criticism এইসব abstract topics ছিল ন্ো।এইেোেরে দ্রুত passage 

read েরে RC এে question গুরলো solve েেরত পোছে।৩ ছমছন্ট বোছে েোেরত TC থত থফেত আছস এবং 
থমোটোরমোটি guess েরে দোেোই।Third Quant Section এ ছেি  problem solve পোছে ন্োই।Timed out হরে 
যোছিলোম, তোই বোযয হরে ছেি  problem আন্দোরজ answer েছে । 

 

 

শেষকথ াঃ  

যছদও আমোে preparation period অরন্ে lengthy এবং fragmented ছিল ছেন্তু তোেপেও আমোে মরন্ হে 
এেটো ভোরলো score এে জন্য ৬ মোরসে preparation  enough. Preparation এে সবরেরে েঠিন্ পোটি  আমোে 
মরন্ হইরস এেটো strong reading habit েরড় থতোলো।েোেে এই skill develop েেরত সমে লোরে ,েোতোেোছত 
develop েেো tough যছদ ন্ো আরে থেরে abstract reading এ থেউ habituated েোরে।এটো develop েেরত 
পোেরল TC,SE,RC সবজোেেোরতই েোরজ লোেরব এমন্ছে vocab এ ছেি টো deficiency েোেরলও এই skill  ছদরে 
make up েেো যোে।quant এে জন্য যত থবশী practice েেো যোে ততই ভোরলো।আে এই strategy এেোন্তই 
আমোে ছন্জস্ব মতোমত। সবোেই পড়োে স্টোইল আলোদো, preference আলোদো।So, আপন্োে best mentor আপছন্ 
ছন্রজই।ছবছভন্ন strategy থেরে আপন্োে ছন্রজে জন্য best strategy আপন্োরেই adapt েরে ছন্রত হরব।যোইরহোে, 

এই ছবশোল থলখো পড়োে জন্য যন্যবোদ।ভোরলো েোেরবন্ আে আমোে জন্য থদোেো েেরবন্। আল্লোহ হোরফজ। 


