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হসামবার

মঙ্গ বার

বু ধবার

"আশাবািী হজবন মনদির করুন।
এজে ভাজ া ববাধ হয়" - িা াই ামা
আপনার তাক কায় োকা
সবকচকয় গুরুত্বপূ ণত কবষয়টি
কদকয় আপনার কদন শুরু
করুন।

কঠিন পকরকিকতর উন্নকতর
জনে গঠনশী ককছু করুন।

মকন রাখকবন, আকরা হবকশ
ভা ওয়ার উকেকশেও
পকরবতত ন আকস।

আপনার আকস পাকশর
মানু ষগুক ার সৎ উকেকশের
প্রকত আজ নজর কদন।

করণীয় কাকজর তাক কা
ততকর করুন এবং স্বতঃস্ফূতত
ভাকব কাজ করুন।

আপনার হকাকনা একটি
বাধাকক কাটিকয় উঠার জনে
ককছু উকদোগ গ্র ণ করুন।

ককছু কদন কবরকতকত োকা
হকাকনা কাজ সম্পন্ন করার
মাকে আনন্দ খুুঁ কজ কনন।

অনেকদর প্রতোশাকক নয়
বরং যা আপনার কাকছ
গুরুত্বপূ ণত বক মকন কে
তা গুরুত্ব কদন ।

কনকজর প্রকত স ানু ভূকতশী
ন। মকন রাখকবন অগ্রগকতর
জনে সময় প্রকয়াজন।

কনকজকক কজকেস করুন,
কবষয়টি একবছর পকরও
আপনার কাকছ গুরুত্বপূ ণত
োককব ককনা।

সামকনর সপ্তাক র জনে
আশাবাদী ককন্তু বাস্তবসম্মত
ক্ষ্ে কনধতারণ করুন।

আপনার সকবতাচ্চ অগ্রাকধকার
এবং পকরকল্পনাগুক ক কখ
সপ্তা শুরু করুন।

বৃ স্পকতবার

শুক্রবার

এই মাকসর জনে আপনার
সবকচকয় গুরুত্বপূ ণত
ক্ষ্েগুক ক খু ন।

কঠিন সমকয়ও আশা
জাগাকনার মকতা কারণগুক া
খুুঁ জুন ।

এতকদন একিকয় যাওয়া
প্রকল্প বা কাজটিকক সামকন
একগকয় কনন।

কনকজকক বা অনে কাউকক
হদাষাকরাপ একিকয় কগকয়
সামকন আগাকনার উৎকৃষ্ট
পেটি খুুঁ কজ হবর করুন।

শকনবার
আপনার কাকছ সকতেই
অেতব এমন ক্ষ্েটি
অজতকনর উকেকশে প্রেম
পদকক্ষ্পটি কনন।

রকববার
বাস্তববাদী আশাবাদী হ ান।
প্রকৃত জীবনকক হদখু ন,
তকব সব ভাক া ককছু কতই
নজর কদন।

সময় ককর হভকব হদখু ন এই
সপ্তাক আপকন কক অজতন
ককরকছন।

এই সমাকজ হদখকত চান
এমন ইকতবাচক পকরবতত ন
সমূ ক র প্রকত নজর কদন।

গতানু গকতক পাওয়া বক
মকন ওয়া সমস্ত ককছু র
জনে কনকজকক ধনেবাদ কদন।

আপনার কবশ্বস্ত হ াকককদর
সাকে জীবকনর সবকচকয়
গুরুত্বপূ ণত ক্ষ্েসমূ হশয়ার
করুন।

প্রতোকশত করকছন এমন
কবষয়গুক র একটি তাক কা
ততকর করুন।

পছকন্দর হকউ বা স কমীর
সাকে অনু কপ্ররণাদায়ক হকান
আইকিয়া হশয়ার করুন।

সম্প্রকত ভাক াভাকব সম্পন্ন
কয়কছ এমন কনকদত ষ্ট কতনটি
কবষকয়র কো ক খু ন।

অগ্রাকধকার হদয়ার বোপাকর
আপনার হয বক্তবে আকছ
তার স্বীকৃকত কদন।

অধীর আগ্রক অকপক্ষ্া
করকছন এমন হকান
আনন্দদায়ক কাকজর
পকরকল্পনা করুন।

আপকন হয সমসোর সম্মু খীন
কেন তার হকান নতুন
দৃকষ্টককাণ খুুঁ কজ হদখু ন।

আপনার জীবকনর উকেকশের
সাকে সংযু ক্ত এমন ক্ষ্ে
কনধতারণ করুন।

আপনাকক ভকবষেকতর জনে
আশাবাদী ককর তুক এমন
৩টি কবষকয়র কো ভাবু ন।

খু কশ কয় উঠার মকতা
হকাকনা ইকতবাচক খবর এবং
কারণ খুুঁ কজ হদখু ন।
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