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িনিবার

রনববার

কসামবার

মঙ্গলবার

বু ধবার

বৃ হস্পনতবার

শুক্রবার

এই মাস বযাপী
অকিযর প্রনত
(এবং নিকজর প্রনত) সদয়
হওয়ার নসদ্ধান্ত কবকছ নিি।

সাকথ থাককত
পারকছি িা এমি কাউকক
একটি ইনতবােক কমকসজ
পাঠাি।

যাকদর সাকথ
কযাগাকযাগ করকছি
তাকদর সককলর সাকথ
বেু র মত আেরর্ করুি।

কাউকক নজকজ্ঞস
করুি নতনি ককমি কবাধ
করকছি এবং মকিাকযাগ
নদকয় তাুঁর উত্তরটি শুিু ি।

কষ্ট কথকক
মািু কের মু নি কামিায়
সময় বযয় করুি।

'িারীনরক দূরত্ব'
বজায় রাখ্ার সমকয়ও
হাুঁসু ি এবং বেু সু লভ আেরর্
করুি।

আপনি কৃতজ্ঞ এমি
কাউকক ধিযবাদ জািাি
এবং ককি কৃতজ্ঞ তা বলু ি ।

অবযবহৃত নজনিস,
কাপড়, খ্াদয বা অথণ
স্থািীয় ককাি দাতবয
সংস্থায় দাি করুি।

পাবনলক কেস বা
বনহরঙ্গকির ফুল বা
গাকছ পানি নদি।

আপনি তার
কথা ভাবকছি এটা
জািাকিার জিয ককাি বেু র
সাকথ কযাগাকযাগ করুি।

আপিার আহাকযণর
জিয এবং যারা এসব সম্ভব
ককরকছি তাকদর প্রনত
কৃতজ্ঞতা জািাি।

ককাি উৎসাহবযাঞ্জক
কানহিী জানিকয় অিযকদরকক
অিু প্রানর্ত করুি।

ককউ আপিাকক
নবরি করকল, সদয় থাকুি।
তাকদর অিু ভূনত কল্পিা
করার কেষ্টা করুি।

যথাসম্ভব কবনি
সংখ্যক মািু কের মু কখ্
হানস ফুটাকত
কেষ্টা করুি।

প্রিংসা করকব এমি
কাকরা জিয আপিার
পছকের খ্াবারটি রান্না
করুি।

পনরকল্পিানবহীি নদি !
নিকজর প্রনত সদয় হি কযি
আপনি অিযকদর প্রনত আকরা
কবনি সদয় হকত পাকরি।

কাউকক নেন্তািীল
একটি উপহার নদকয় অবাক
ককর নদি।

আপনি যত্নিীল এমি
ককাি প্রককল্প সময় নদকয়
সাহাযয করুি বা দাি করুি।

একানক রকয়কছি
বা উনিগ্ন কবাধ করকছি
এমি কাকরা সাকথ
কযাগাকযাগ করুি।

আজকক যাকদর
সাকথ কযাগাকযাগ হকব
তাকদর সবার ভাকলা নদকটি
খ্ুুঁ কজ কদখ্ু ি।

পছে বা প্রকয়াজিীয়
বকল মকি ককরি এমি
একটি বই বা প্রবকের কথা
কাউকক বলু ি।

আজকক এমি নকছু
করুি যাকত তা অিয
কাকরা জীবি সহজ
ককর কদয়।

আপিার কফাি
বে রাখ্ু ি এবং
অকিযকদরকক পূ র্ণ
মকিাকযাগ নদি।

অতীকত আপিাকক
আঘাত ককরকছ এমি
কাউকক
সময় নিকয় ক্ষমা করুি।

কঠিি সময়
পার করকছি এমি কাউকক
সাহাযয করার জিয সময়
এবং িনি নদি।

ককাকিা ভাকলা
উকদযাগকক সমথণি করার জিয
তা এনগকয়র নিকয় যাওয়ার
পথ খ্ুুঁ কজ কবর করুি।

লক্ষয করুি, ককউ
যনদ মি খ্ারাপ ককর থাকক
তকব তার মি ভাকলা
করার জিয কেষ্টা করুি।

অপনরনেত বযনির
সাকথ বেু সু লভ ককথাপকথি
শুরু করুি।

আপিার স্থািীয়
কনমউনিটির জিয একটি
ভনবেযৎ প্রকল্প বা সমাকবি
পনরকল্পিা করুি।

আমাকদর প্রকৃনত
এবং পৃ নথবীর জিয সদয় হয়
এমি নকছু আজ করুি।

অিযািযকদর সাকথ
আজ আিে বকয় আকি
এমি
সব কাজ ভাগ ককর নিি।

এমন একটি পৃ দিবী যেখাজন আপদন ো খু দি হজে পাজরন, সিয় যহান।
প্রদেটি সিয় আচরণ পািথ কয তেদর কজর।

এই মাকসর নবেয়বস্তু সম্পককণ আকরা জািকত এখ্াকি কদখ্ু ি www.actionforhappiness.org/altruistic-august

িান্ত থাকুি, জ্ঞাি ধারর্ করুি, সদয় কহাি

