কাজের দিনপদি : বন্ধুত্বপূ র্ণ ফেব্রুয়াদর ২০২১
চসামোর

মঙ্গ োর

েু যোর

েৃ হস্পতিোর

শুিোর

শতনোর

রতেোর

চমবসজ কবর িাবক
জাতনবে তিন তিতন
আপনার কাবে কি া
গুরুত্বপূ র্ণ

েন্ধুবির চখাুঁজ তনবে
চিখু ন িারা ইিাতনং
চকমন আবেন

চকান সিে আেরবর্র
মাযেবম কাবরা জীেন
সহজির কবর িু ু ন

সহকমী ো েন্ধুর সাবে
ভােণু ো োবের অেসর
আবোজন করুন

অনেবির সাবে
আব ােনার সমে
স্বিঃপ্রবর্াতিি প্রবের মযে
তিবে আগ্রহ প্রকাশ করুন

অবনকতিন চিখা হে না
এমন চকাবনা পু বরাবনা
েন্ধুর সাবে চোগাবোগ
করুন

প্রতিবেশীর সাবে েন্ধুত্বপূ র্ণ
গল্প করার চেষ্টা করুন

কাউবক যনেোি তিন এেং
জানান তিতন তকভাবে
আপনার জীেবন পতরতেিণ ন
এবনবেন
খুুঁবজ চিখু ন চকউ
চভাগাতির মবযে তিবে
োবেন তকনা,িাুঁবক
সহােিা করুন

মানু বষর ভা তিকটির
চখাুঁজ করুন, এমনতক
িারা আপনাবক েখন
তেষন্ন কবর চিে িখনও
োবির সাবে কো হবে
িাবিরবক চসই সাবে
তনবজর প্রতিও সিে
প্রতিতিো তিন

মবনাে িরকার এমন
কাউবক সাহস চিোর
জনে একটি চনা পাোন

সঠিক হওোর চেবে সিে
হওোর প্রতি দৃতষ্ট তিন

স্থানীে চকাবনা েেেসাবক
সমেণন কবর েন্ধুত্বপূ র্ণ
একটি চমবসজ পাোন

আপনার জীেবনর চকাবনা
েেতির চকাবনা ভাব া
গুবনর প্রশংসা করুন

চপ্ররর্ািােক ো সহােক
চকাবনা তভতিও ো
চমবসজ চশোর করুন

অনেবির সাবে চোগাবোগ
কবর আনন্দিােক চকাবনা
কাজ করার পতরকল্পনা
করুন

আপতন সমাব ােনা
করবি আগ্রহ চোয কবরন
এমন কাবরা প্রতি
আিতরক হন

পেবন্দর কাউবক িার
একটি শতিশা ী তিবকর
কো ে ু ন ো আপতন
সেবেবে গুরুত্বপূ র্ণ মবন
কবরন

আপতন কৃিজ্ঞ এমন
তিনজন েেতিবক যনেোি
জানান

আজ েি চেতশ সম্ভে
মানু বষর প্রতি ইতিোেক
মিেে করুন

চকাবনা েন্ধুবক ক করুন
এেং িার কো মন তিবে
শুনু ন

সতিেই তেশ্বাস কবরন
এমন কাউবক আপতন
চকমন চোয করবেন িা
জানান
অবনের তিবক িাতকবে
হাসু ন চেন িাবির তিনটি
উজ্জ্ব হবে উবে
আজবক োবির সাবে
কো ে বেন
আিতরকভাবে িাবির
প্রশংসা করুন

"দনজে আনজে থাকার সবজেজয় ভাজ া উপায় হজে
অনযজক আনজে রাখা" - মাকণ চ াবেন

ভাব াোসার
মানু ষগুব াবক ে ু ন,
চকন িারা আপনার কাবে
তেবশষ জন
তেোর না কবর, মানু ষ তক
েব িা সতিেভাবে শুনু ন
ভাব াোসার মানু ষ
গুব াবক চিোর জনে
তনরতেতেন্ন সমে চের
করুন

"বন্ধু পাওয়ার একমাত্র উপায় হজে দনজে বন্ধু হজয়
উঠা" - র্যাল্ফ ওো বিা ইমারসন
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