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তন রাখতব্ন
লনতজর যত্ন মনয়া া
স্বােতপরো নয়, অপলরহাযত।

মক ন মব্াধ
করতছন ো জানাতনার
ইো প্রকাশ করুন এব্ং
প্রতয়াজতন সাহাযয লনন।

কযাতিন্ডার মেতক
অপ্রতয়াজনীয় পলরকল্পনা
ব্াি লিতয় অব্সর স য়
মব্র কতর লনন।

আশানু রূপ কাজ
না হতি লনতজতক ক্ষ্ া
করুন, ভুি সব্ারই হয়।

এই ছু টির লিতন
আনন্দিায়ক লকছু
পলরকল্পনা করুন এব্ং
মসজনয স য় মব্র করুন।

ম ৌলিক লিকগুলিতে
নজর লিন: ভাতিা খান,
ব্যায়া করুন এব্ং স য়
তো ঘু াতে যান।

তন রাখতব্ন
খারাপ োকা া মিাতষর নয়,
সব্াই কখতনা না কখতনা
কঠিন লিন পার কতর।

ময কাজগুতিা
ভাি পাতরন মসগুতিাতক
আজ নজর লিন, ো যে
সাধারণই মহাক না মকন।

লনতজতক "আ ার
উলচে" এই কোটি ব্িা
এলেতয় চিু ন।

লনতজতক
অনযতির কাছ মেতক
আসা অনু তরাধ মক না
ব্িার অনু লে লিন।

লনখুুঁে নয় ব্রং
যতেষ্ট ভাি লহতসতব্
লনতজতক গতে মোিার
িক্ষ্য লির করুন।

কাতজ ব্যাস্ত
োকুন। লনতজতক আজ
লব্রলে মনয়ার অনু লে
লিন।

সলেযই পছন্দ
কতরন এ ন মকান কাজ
করার জনয আজ স য়
মব্র করুন।

লনতজর সাতে সিয়
হতয় কো ব্িু ন, ঠিক ময ন
ভাতিাব্াসার ানু ষটির
সাতে কো ব্তিন।

ন খারাতপর স য়
লনতজতক ব্িার জনয
মকাতনা যত্নশীি এব্ং
উতেগহীন ব্াকয খুুঁ জুন।

লব্চার না কতর
িক্ষ্য কতর মিখু ন ময
আপলন মক ন মব্াধ
করতছন।

লনয়ল ে
মিখতে পান এরক
মকাতনা ইলেব্াচক ব্ােত া
লনতজতক লিন।

অনযতিরতক
ময ন মিখাতে োর
সাতে আপনার অনু ভূলের
েুিনা করতব্ন না।

সলিয় হতয়
উঠু ন এব্ং শরীর ও নতক
প্রাকৃলেক শলিতে
উজ্জীলব্ে করুন।

পলরকল্পনাহীন
লিব্স - গলে কল তয়
আনু ন এব্ং লনতজর প্রলে
সিয় হন।

লনতজতক তন কলরতয়
লিন ময আপনাতক
অতনতক ভাতিাব্াতস এব্ং
আপলন পছন্দনীয়।

আনন্দ য়
স তয়র স্মৃলে তন
কলরতয় মিয় এ ন ফত া
মিখু ন।

আপনার প্রলে
অনযতির প্রেযাশার কো
আজ ভুতি যান।

লব্শ্বস্ত মকান
ব্ন্ধুর কাতছ জানতে চান
ময আপনার লক োর
পছন্দ।

অন্তঃলিে
চালহিা এব্ং আত্ম
স াতিাচনা মেতক
লনতজতক ু লি লিন।

আজ লনতজর একটি
শলি ব্া প্রলেভা মব্তছ লনতয়
ো ব্যব্হাতরর মকান নেুন
উপায় খুুঁ তজ মব্র করুন।

স য় লনন।
শ্বাস মনয়ার এব্ং
লির োকার জনয
জায়গা কতর লনন।

লনতজর ভুিগুলিতক,
আপনার উন্নলের পাতেয়
লহতসতব্ ম তন লনন।

প্রশংসা কতরন,
লনতজর এরক লেনটি
লব্ষয় সম্পতকত আজ
লিখু ন।

আপলন ূ িযব্ান।
তন রাখতব্ন আপলন
ময ন ঠিক মসভাতব্ই
আপলন যতেষ্ট।

দনজের যে করা মাজন স্বার্থ পরতা নয়।
একটি খাদি কাপ সর্জক আপদন দকছু ই ঢািজত
পারজেন না।

এই াতসর লব্ষয়ব্স্তু সম্পতকত আতরা জানতে এখাতন মিখু ন www.actionforhappiness.org/altruistic-august

শান্ত র্াকুন, জ্ঞান ধারণ করুন, েিয় স ান

