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রষ্টববোর

বৃ স্পষ্টতবোর

শুিবোর

শষ্টনবোর

আজ ষ্টনয়ষ্টমত রুটিনটি
পষ্টরবতথ ন কপ্রর হ খু নপ্রতো
হকমন হবোধ করপ্রছন

ষ্টনপ্রজপ্রক উৎসো ষ্ট ন।
শোরীষ্টরক িোপ্রব সষ্টিয়
র্োকোর নতুন হকোপ্রনো
উপোয় হ িো কপ্রর হ খু ন

সৃ জনশীল হ োন। রোন্নো,
আঁকো, রঙ করো, সৃ ষ্টি বো
অনু প্রেরণো

হকৌতূ লী হ োন। নতুন
ষ্টবষয় বো অনু প্রেরণো োয়ক
ষ্টকছু সম্পপ্রকথ জোনু ন

ষ্টবষন্নতো কোটিপ্রয় উঠোর
জনয নতুন হকোপ্রনো উপোয়
হ িো কপ্রর হ খু ন

নতুন পপ্রর্ লো ল কপ্রর
হ খু নপ্রতো নতুন ষ্টক ষ্টক
নজর কোপ্রড়

পছপ্রের উপ্রেশযটিপ্রক
সমর্থন করোর, নতুন
হকোপ্রনো পর্ খুঁজুন

ষ্টিন্ন েজপ্রের কোরও
সোপ্রর্ হযোগোপ্রযোগ করুন

দৃষ্টিিষ্টি েসোষ্টরত করুন:
ষ্টিন্ন হকোপ্রনো পষ্টিকো,
মযোগোষ্টজন বো সোইট পড়ুন

এক ম নতুন হকোপ্রনো
েণোলী বো উপো োন
বযব োর কপ্রর খোবোর ততষ্টর
করুন

বন্ধুর হর্প্রক নতুন ক্ষতো
ষ্টশখু ন বো তোপ্র রপ্রক
আপনোর হকোপ্রনো
ক্ষতো ষ্টশখোন

নতুন গোন উপপ্রিোগ
করুন । হখলো, গোন বো নো
করুন ষ্টকংবো ষ্টকছু শুনু ন

শপ্রখর কোজ কপ্রর এমন
বন্ধুর সোপ্রর্ হযোগ ষ্ট ন এবং
জোনপ্রত হ িো করুন, হস
হকন তো পছে কপ্রর

হসোমবোর

মিলবোর

বু ধবোর

এ মোপ্রস নতুন যো ষ্টকছু
করপ্রত োন তোর তোষ্টলকো
করুন

ষ্টিন্ন িোপ্রব কঠিন সমপ্রয়র
মু প্রখোমু ষ্টখ হ োন

বোষ্টড়র বোইপ্রর ষ্টগপ্রয়
োরপোপ্রশর েকৃষ্টতর
পষ্টরবতথ ন হ খু ন

নতুন হকোপ্রনো হকোসথ,
কোজ বো অনলোইন
কষ্টমউষ্টনটিপ্রত হযোগ ষ্ট ন

যত্ন কপ্ররন এমন কোরও
সম্পপ্রকথ নতুন ষ্টকছু সন্ধোন
করুন

এ সপ্তোপ্র পপ্ররোখ করপ্রত
োন এমন হকোপ্রনো নতুন
কোজ বো পষ্টরকিনো করুন

যখন মপ্রন প্রব পোরপ্রছন
নো তখন, "এখপ্রনো" শব্দটি
হযোগ করপ্রবন

বোইপ্রর হখলোধু লোর মপ্রতো
ষ্টকছু করুন - োঁটুন,
হ ৌড়োন, অপ্রেষণ বো
ষ্টশষ্টর্লোয়ন করুন

অপ্রনযর হ োখ ষ্ট প্রয় হ খোর
এবং তোপ্র র দৃষ্টিপ্রকোণ
হবোঝোর হ িো করুন

কোপ্ররো েশংসো করোর জনয
হকোপ্রনো নতুন উপোয় হবর
করুন

পছেসই কোজটি করোর
জনয ষ্টনয়ষ্টমতিোপ্রব ষ্টকছু টো
সময় হবর করুন

আপনোর তশষ্টিক
ষ্ট কটি আষ্টবষ্কোর করুন।
ষ্টনপ্রজর ষ্টিসমোস কোিথ
ষ্টিজোইন করুন!

আশোবো ী ওয়োর মপ্রতো
হকোপ্রনো কোরণ খুঁপ্রজ হবর
করুন, এমন ষ্টক কঠিন
সমপ্রয়ও

ষ্টনজ যত্ন এবং ষ্টনপ্রজর
েষ্টত স য় ওয়োর নতুন
হকোপ্রনো উপোপ্রয় হ িো
করুন
সম্প্রষ্টত ষ্টশপ্রখপ্রছন, যো
স োয়ক এমন হকোপ্রনো
ষ্টকছু বন্ধুপ্রকও ষ্টশখোন

আপনোর হয হকোপ্রনো
একটি ক্ষতোপ্রক নতুন বো
সৃ জনশীল িোপ্রব বযব োর
করুন

হরষ্টিও বো হটষ্টলষ্টিশন
ষ্টিন্ন হকোপ্রনো হেশপ্রন বো
যোপ্রনপ্রল টিউন করুন

"খেষ্টা কজর না খি া পর্য ন্ত তুদি োজনা না
খর্ খতািার পজে দক করা সম্ভব" - ষ্টস. এস.লু ইস

এই মোপ্রসর ষ্টবষয়বস্তু সম্পপ্রকথ আপ্ররো জোনপ্রত এখোপ্রন হ খু ন www.actionforhappiness.org/new-ways-november

শান্ত থাকুন, জ্ঞান ধারণ করুন, সিয় খ ান

