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শশন্বার

রশববার

দসামবার

মঙ্গেবার

বু ধবার

বৃ হস্পশেবার

শুক্রবার

এই মাক্স খু ব োক্িন্
এমন্ শেন্টি শজশন্ক্সর
ন্াম শেখু ন্

আশাবযাঞ্জক শকছু
একটা খুুঁ ক্জ দবর করুন্
(এমন্শক কঠিন্
সমক্য়র মাক্েও )

গুরুত্বপূ ণি
দকান্ েক্ক্ষ্যর শদক্ক
দছাট পদক্ক্ষ্ক্প
এশগক্য় যান্

কাক্জর োশেকার
সবক্েক্য় জরুশর কাজটি
শদক্য় শদন্ শুরু করুন্

সত্যিই আশাবাদী হয়ে
উঠু ন, বাস্তবযার চ ায়ে
জীবনয়ে চদেু ন, ত্েন্তু যা
ভায় ায়য মনত্নয়বশ েরুন

শন্ক্জক্ক মক্ন্ কশরক্য়
শদন্ দয, ভাক্োর জন্য
শকছু ক্ে পশরবেি ন্
আসক্েই পাক্র

আক্শপাক্শ সব মান্ু ক্ষ্র
মক্ধয শক ভাক্ো আক্ছ
ো আজ খুুঁ ক্জ দদখু ন্

এশিক্য় যাশিক্েন্ এমন্
দকাক্ন্া প্রক্জক্টর কাজ
শকছু টা এশগক্য় শন্ন্

শবশ্বাস কক্রন্, এমন্
কাউক্ক আপন্ার
সবক্েক্য় গুরুত্বপূ ণি
েক্ষ্যটি জান্ান্

সম্প্রশে অজিন্ কক্রক্ছন্
এমন্ দকান্ শকছু সময়
শন্ক্য় দভক্ব দদখু ন্

শন্ক্জক্ক
বা অন্যক্ক দদাষ্াক্রাপ
বন্ধ কক্র সামক্ন্ এশগক্য়
যাওয়ার সহায়ক পেটি
খুুঁ ক্জ দদখু ন্

আজক্ক খু শশ োকার
জন্য দকাক্ন্া ভাক্ো খবর
বা কারণ খুুঁ ক্জ দবর
করুন্

সম্মু খীন্ হওয়া বাধা
দপশরক্য় যাওয়ার জন্য
সাহাযয প্রােি ন্া করুন্

কঠিন্ সময় পার হক্য়
যাওয়ার জন্য গঠন্মূ েক
দকাক্ন্া শকছু করুন্

সবসময় গোন্ু গশেক
বক্ে মক্ন্ করা দকাক্ন্া
শকছু অজিক্ন্র জন্য
শন্ক্জক্ক ধন্যবাদ শদন্

মন্ক্ক
োঙ্গা কক্র দোোর জন্য
শন্য়ক্মর কাজ গুক্ো
দরক্খ আন্ন্দদায়ক শকছু
একটা করুন্

সমাক্জ দয ইশেবােক
পশরবেি ন্টি দদখক্ে োন্
োর জন্য দছাট দকাক্ন্া
পদক্ক্ষ্প শন্ন্

সামক্ন্র শদন্গুক্োর
জন্য আশাবযাঞ্জক শকন্তু
বাস্তবসম্মে দকাক্ন্া
েক্ষ্য শন্ধি ারণ করুন্

আপন্ার ইশেবােক
গুন্গুক্োর দেক্ক
ভশবষ্যক্ের জন্য সহায়ক
হক্ে পাক্র এমন্ গুন্টি
শেশিে করুন্

শকছু শদন্ ধক্র দেক্ে
রাখা দকাক্ন্া কাজ
সম্পন্ন করার মক্ধয
আন্ন্দ খুুঁ ক্জ শন্ন্

অন্যক্দর
প্রেযাশাক্ক পাশ কাটিক্য়
শন্ক্জর জন্য মূ েযবান্
শবষ্য়গুক্োক্ে
মক্ন্াক্যাগী দহান্

বন্ধু বা সহকমীর সাক্ে
দকাক্ন্া আশা জাগাশন্য়া
উশি, ছশব বা শভশিও
দশয়ার করুন্

আপশন্ দয পছন্দ
অন্ু যায়ী অগ্রাশধকার
শন্ধি ারণ করক্ে পাক্রন্ ো
স্বীকার করুন্

সম্প্রশে ভাক্োভাক্ব
সম্পন্ন হক্য়ক্ছ এমন্টি
শেন্টি শন্শদিষ্ট শবষ্য়
শেখু ন্

আপন্ার পক্ক্ষ্ সব শকছু
করা সম্ভব ন্য়! এই
মু হূক্েি আপন্ার শেন্টি
অগ্রাশধকার শক শক?

মু ক্খামু শখ হওয়া দকাক্ন্া
সমসযাক্ক ন্েুন্
দৃশষ্টক্কাণ দেক্ক দদখু ন্

শন্ক্জর প্রশে সদয় দহান্,
অগ্রগশেক্ে সময় দরকার
হয়

শন্ক্জক্ক
শজক্েস করুন্, আজ
দেক্ক এক বছর পক্রও
শক এর দকাক্ন্া গুরুত্ব
আপন্ার কাক্ছ োকক্ব?

অক্পক্ষ্ায়
োকার মক্ো
আন্ন্দদায়ক বা
উক্েজন্াপূ ণি দকাক্ন্া
কাজ পশরকল্পন্া করুন্

ভশবষ্যক্ের জন্য আশা
জাগায় এমন্ শেন্টি
শজশন্স খুুঁ ক্জ দদখু ন্

এমন্
দকাক্ন্া েক্ষ্য শন্ধি ারণ
করুন্ যা আগামী মাক্সর
জন্য উক্েশযপূ ণি হয়

আন্ক্ন্দর যে কাজ

আক্রা খু শশ . আক্রা সদয় . একসাক্ে

