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ব্লগ লপামস্টি নমনুা 
 
 



 

 
 

FELS এর ভূমিকা 
  
উম্যািািা রিশ্বমক ি্মে ল্য এিং ভ্রির্যৎ বিরি কমি। িািা িাম্ি িরিমক কামজ োরগময সকে সমসযাি 
সমাধান কমি, িািপামিি রজরনমসি উন্নরি এিং সিষত্র্ মানুমর্ি জীিমন ইরিিািক প্রভ্াি লেেমি পামি এমন 

রির্ময মমনারনমিি কমি। 

 

একজন ধািািারহক প্ররিষ্ঠািা, পিামিষ্ািা, রিরনমযাগকািী এিং রিশ্বজমু়ে অমনক স্টােষ আমপি উপম্ষ্টা রহসামি, 
আরম রিপুে সংখযক উম্যািাম্ি সামে কাজ করি এিং িাম্ি উচ্চারভ্োর্ী িযিসারযক েক্ষয অজষ মন িািা 
লযসি িযামেমঞ্জি মুমখামুরখ হয লসগুরে সিাসরি প্রিযক্ষ করি। আমাি আমোিনা এিং কমষিাোি মাধযমম, আি 

eleva8or প্ল্যােেমমষি মাধযমম প্ররিষ্ঠািা এিং রিরনমযাগকািীম্ি মমধয একটি লসিু রহমসমি কাজ কমি,  লযটিি 
আরম সহ-প্ররিষ্ঠািা রিোম, আরম লসসকে রিমির্ বিরিষ্টয পযষমিক্ষণ কিমি আগ্রহী, যা লয লকান ধিমনি 
িযিসাি িীর্ষ পািেমষািম্ি অনযম্ি লেমক  আো্া কমি। 

 

সুরিধাজনক এই বিরিষ্টযগুরেি মমধয স্পষ্টিই রকিু বিরিষ্টয প্রযুরিগি যা প্ররিটি রিল্প িা কমষমক্ষমত্র্ি জনয 
রনর ষ্ষ্ট, রকন্তু আরম েক্ষয কমিরি, প্রায সি কমষমক্ষমত্র্ই অন্তরনষরহি িমযমি "সেে রিেস" যা সকমেি জনযই 
কমন রির্য – এমন একটি সামরগ্রক এিং িযাপক জীিনধািা যা এই ধিমনি সুরিধা োমভ্ি জনয  মানুর্ 
সা্মি গ্রহন কিমি। আরম এটিমক Flourishing Entrepreneurial Lifestyle ( সমৃদ্ধ উম্যািা জীিনধািা)  িা 
FELS িমে োরক, যা মূেি সােেয, সমৃরদ্ধ এিং পরিপূণষিাোমভ্ি একটি সািেীে  সূত্র্।  

 

লযমহিু আরম এই সমস্ত কমষমক্ষমত্র্ জ্ঞান িরৃদ্ধ কিমি এিং িাম্ি সম্পমকষ  সমিিনিা ির়েময ল্যাি 
কামজ িহু িিি িযয কমিরি, লসই অরভ্জ্ঞিাি উপি রভ্রি কমি এখামন আরম সংরক্ষপ্ত সািাংি রিনযামস 
িীর্ষ 10 টি িারিরত্র্ক বিরিষ্টয রনময এমসরি (েক্ষযনীয, িারেকাটি এমোমমমো িমম সাজামনা হমযমি 
এিং আমপরক্ষক অগ্রারধকাি গুরুত্বিহন কিমি না): 
 
 
 

    
  

 সংকল্পনা ও সৃজন 
  সংকল্পনা ও সৃজমনি প্ররি প্রিে অনুিাগ, অেষাৎ, িাজামিি সমসযা সমাধামন এিং 
সাধািণ অমেষ জীিনযাত্র্াি মান উন্নি কিাি েমক্ষয নিুন ধািনাি আরিভ্ষ াি 
ঘোমনা, িযিসারযক সকূ্ষ্ম্রিষিাি মজিুি রভ্রিি পািা পারি সাধািণ রকিু রিিািিুরদ্ধ 
এিং "উপরস্থ্ি িুরদ্ধ"-ি সাহামযয সঠিক সমাধান ও মমেে ্াাঁ়ে কিামনা। 

 স্ব-আমিষ্কার ও উৎকর্ষসাধন 

  স্ব-আরিষ্কাি ও উৎকর্ষসাধন, আমিগীয িরুদ্ধমিা এিং িারিরত্র্ক িরিি এক 
িরিিােী লপ্রিণা। এিা়োও অনযম্ি প্ররিভ্া আরিষ্কাি এিং ঘর্া-মাজা কিাি 
ভ্াে ধািনা োকা, সঠিক প্ররিভ্ামক সঠিক স্থ্ামন স্থ্াপন কিা সমিষাচ্চ সম্ভািযিাি 
িাো খুমে ল্য।  

 

 অমিমিন্ন মিক্ষা 
  অধযযন, পঠন, লকৌিূহে এিং অনুসন্ধানী কমোপকেমনি মাধযমম জ্ঞামনি িমাগি 
সংমযাজন ও আপমেে কিা। রিন্তামিিনাি লনিৃমত্বি িারেকািরি এিং রিক্ষা্ান িা 
পিামিষ্ামনি মাধযমম অনযম্ি মামে জ্ঞান ির়েময ল্যাি ভ্ােিাসা লযন একই সুিায 
গাাঁো।  

 

https://www.eleva8or.com/


         
 
 

  
 
  
  
 
  
  

  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

এই সূত্র্টি আমাম্ি সিাইমক ্ক্ষ উম্যািা হওযাি সাধনায, িযিসারযক উম্যাগমক িযামেঞ্জ কিাি 
লক্ষমত্র্ িা কযারিযামিি লয লকান উচ্চ আকাঙ্ক্ষায মানরসকভ্ামি এিং িািীরিকভ্ামি রনমজম্িমক লসিা 
ভ্ামি গম়ে িুেমি আমাম্ি সাহাযয কিমি। আরম মানুমর্ি মমধয যা ল্মখরি যািা সূত্র্টি সা্মি 
গ্রহন কমিমিন, ধািনা লপময লগমিন লয, এই জীিনধািাটি এি অনুসারিম্ি উমেখমযাগয আয এিং 
সমামজ প্রভ্ািিােী মযষা্া লেমক শুরু কমি প্রিুি উপাজষ ন, আজীিন স্বপ্ন এিং উচ্চাকাঙ্ক্ষা 

 

  ভ্রিণ ও অনুসন্ধান 

 ভ্রমণ ও অমের্মণি প্ররি ভ্ােিাসা, রিরভ্ন্ন সংিৃরি ও অনুমপ্রিণামক লিাো, বিরশ্বক 
নাগরিক এিং রেরজোে ভ্িঘুমি জীিনধািামক অঙ্গীভূ্ি কিা।  

 

 সঠিক সরঞ্জান্টির িযিহার  
 সঠিক উমেিয সাধমনি জনয সঠিক সিঞ্জাম (পণয, রেভ্াইস, লোেকা, সেেওযযাি 
ইিযার্) খুাঁমজ লিি কিা এিং িযিহাি কিা।  

 

প্রযুমি ট্রেন্ডস এর অনুকরণ 
 প্রযুরিি লনিৃস্থ্ানীয প্রামন্ত লেমক - সিষমির্ উদ্ভািন এিং বিজ্ঞারনক উৎকমর্ষি 
অনুসিণ কিাি মাধযমম মানমুর্ি সক্ষমিাি পরিরধ প্রসারিি কমি এমন লক্ষত্র্গুরেমি 
গভ্ীি মমনারনমিি কিা। 

স্বাস্থ্যকর জীিনধারার অভযাস 
স্বাস্থ্যকি জীিনধািাি অভ্যাস যা মানরসক স্বিিা এিং কমষক্ষমিায সহাযিা কমি 
লযমন স্বাস্থ্যকি খাওযা-্াওযা, িািীরিক সুস্থ্িা এিং ভ্াে ঘুম।  

িমিিালী আধযামিক গভীরতা 
মজিুি আধযারিক গভ্ীিিা এিং অনুিীেন (প্রমিযমকি রনজ রনজ রিশ্বাস) এি সামে 
সামে জারি ও সমামজি লসিা কিাি িারেকািরি।  

উনু্মি ও সুর্ি িানমসকতা 
একটি উনু্মি মানরসকিা যা নিুনত্ব, ভ্াে যুরি, ভ্াে বনরিকিা, সুর্ম ও রুরপিীেিাি প্ররি 
আকৃষ্ট কমি; পক্ষপাি, অসরহষু্ণিা এিং েগ়ো িজষ ন কমি।  

সখ ও মিয়াকলান্টের বিমচত্র 

িখ ও রিযাকোমপি বিরিত্র্ যা মনমক আিও প্রসারিি কিমি এিং আিও উচ্চিায লপৌাঁমিামি িযামেঞ্জ 
গ্রহন কমি, লযমন ভ্ার্া লিখা িা রিল্পকো ও সৃজনিীে সাধনাি প্রিংসা কিা। আমিা যা রকিু করি 
িাি মমধয লসৌন্দযষ এিং আনন্দ খুাঁমজ লনযা!  



িাস্তিারযি কমি এিং এমন এক পরিপূণষ জীিন োভ্ কমি, যা উমিজনা এিং লিামামে ভ্িপিু! 
রনিঃসমন্দমহ আমাম্ি িািপামিি সমগ্র রিমশ্বি উন্নরি এিং প্রমিযমকি জনয একটি ভ্াে জাযগাি িযিস্থ্া 
কিাও এি েক্ষয। 

 

এই রির্ময সমিিনিা ির়েময র্মি, আরম সম্প্ররি একটি রিমির্ ব্লগ এিং আেেরভ্রিক-োমগষেকৃি  
অসংখয লসািযাে রমরেযা িযামনমে ্িকািী জীিনধািা লিযাি ও প্রকামিি জনয একটি ললািাে কমেে  
মুভ্মমমেি সূিনা কমিরি, িিষ মামন এগুো ১৪টি ভ্ার্ায লপাস্ট কিা হমি (এসি লপামস্টি সংগ্রহ এই 

িইমযি লপিন র্মক উমেখ কিা হমযমি)। িািা়োও এই উমেমিয আরম রনমজি জীিন এিং িেমান 
যাত্র্া লেমক উ্াহিণ রনময এই স্তম্ভগুরেি কাযষকািীিা প্র্িষন কিাি েমক্ষয আমাি িযরিগি 
ওমযিসাইেটি উৎসগষ কমিরি। 

 

আরম এই ইিুকটি একটি সহজ এিং িযিহারিক রনম ষ্ রিকা রহসামি িিনা কমিরি, যামি এই 
নীরিমাোগুরে সা্মি এিং লসগুরে সমিষািম উপাময গহৃীি হয। প্ররিটি অধযায একটি কমি স্তম্ভ 
পৃেকভ্ামি আমোরিি হমি এিং িা লেমক কীভ্ামি সিষারধক উপকৃি হওযা যায িাি উ্াহিণ ল্যা 
হমি। 

 

যখন আপরন এই নীরিমাোগুরেি অনিুীেন কিমি শুরু কিমিন, িখন একই সমময প্ররিটি স্তমম্ভি 
উপি মমনামযাগ লকন্দ্রীভূ্ি কিা সহজ হমি, িখন আপরন ল্খমি পামিন লয, এগুরে পুমিাপুরি এমক 
অপমিি সামে অরঙ্গভূ্ি িমযমি এিং একটি সমূ্পণষ রসমস্টম বিরি কিমি একটি অপিটিমক গম়ে 
িুমেমি যা প্রাকৃরিক এিং আপনাি জনয মানানসই। 

 

আরম আিা করি, এই িইমযি মাধযমম আপরন FELS এি প্ররিটি র্কমক আপনাি ব্নরন্দন রুটিমন 
অন্তভু্ষ ি কিাি েমক্ষয কাজ কিমিন। FELS হে আপনাি জীিমনি অেষ একারধক র্ক লেমক আাঁকা, 
আপনামক মানরসক এিং িািীরিকভ্ামি একজন ভ্াে মানুর্ বিিী কিা এিং পরিমিমর্, একজন ভ্াে 
উম্যািা এিং ভ্রির্যমিি লনিা রহমসমি গম়ে লিাো। 
  

https://my-fels.life/posts/
http://www.aimankabli.com/


   
  

  
  

স্তম্ভ ১: সংকল্পনা ও সজৃন 
 
এর অর্ষ হন্টলা 
এটি মূেি িাজাি/জীিমনি সমসযা সমাধামনি জনয নিুন ধািণা রনময আসাি একটি ্ক্ষিা। মূে েক্ষয হে 

ভ্যােু বিরি কিা এিং আমাম্ি িািপামিি রিশ্বমক উন্নি কিাি উমেমিয সম্ভািয িারহ্াগুরে রিরিি কিা এিং 
িাি সঠিক সমাধান এিং মমেে প্রণযন কিা। িযিসারযক সূক্ষ্ম্রিষিাি মজিুি রভ্রি, সাধািণ রকিু 
রিিািিুরদ্ধ এিং "উপরস্থ্ি িরুদ্ধ"-ি সাহামযয গম়ে ওমঠ। 

 

আপরন সম্ভিি রিখযাি রকিু স্টােষ আপ সম্পমকষ  শুমনমিন িািা ্ু্ ষ ান্ত ধািণা রনময এমসরিে এিং লসগুরে 
কাযষকিও কমিরিে। লসগুরেি কমযকটি, লযমন: 

• এযািরিএনরি - প্ররিষ্ঠািািা ্িষনােীম্ি অিসি একটি রুমম শুধুমাত্র্ একটি এযাি মযামেস িরসময, 
আি সকামেি ঘমিাযা নাস্তা পরিমিিন কমি লহামেে আিাসমনি রিকল্প বিরি কমিরিমেন। আি এি 
নাম র্মযরিমেন "এযাি লিে অযান্ড লেকোস্ট"। 

• এমমপসা - প্ররিষ্ঠািা লকরনযামি, লযখামন িাস্তাঘাে এিং িযাংরকং রসমস্টমমি অভ্াি িমযমি, লমািাইমে 
অেষ োন্সোমিি একটি সহজ এিং রনিাপ্ উপায খুাঁমজ লিি কমিমিন। 

• উিাি - প্ররিষ্ঠািা একর্ন খুি ্ীঘষ সময ধমি েযারিি জনয অমপক্ষা কিরিমেন। আি িখন 
লভ্মিরিমেন লয লকান স্থ্ামন এিং লয লকান সমময সহমজ েযারি িুক কিাি একটি প্ল্যােেমষ বিরি 
কিমিন। 

 

রনিঃসমন্দমহ িযিসা িা প্রযুরিি লোমমইমন আইরেযা লকিে এই উ্াহিণগুরেমিই সীমািদ্ধ নয; িিং লসটি 
জীিমনি লয লকানও লক্ষমত্র্ই হমি পামি, লকান রকিুি উন্নরি িা িযাঘামিি প্রমযাজমন। 

  

সংকল্পনা ও সৃজন এমক অপমিি মমধয প্রিারহি হয। প্রেমম, একটি ধািণা সামমন োকমি হমি লযটি লেমক 
আপরন একটি সমাধান বিরি কিমিন। সমাধান উৎকমর্ষি েমক্ষয, একটি িযিসারযক মমেমেি রভ্রি রনময রকিু 
একো রিন্তা করুন। 

 

যর্ পিিিী ি়ে আইরেযাি রপিমন লেইমনি আিা কিা যায, িমি এটি একটি জীিনধািা যা আপনাি গ্রহণ 
কিা উরিি! রকিু সৃজনিীে রিন্তাি জনয সময রনন এিং িনু্ধ িা সহকমীম্ি একটি গ্রুপ খুাঁমজ রনন যািা 
আপনাি ধািণাগুরে মূেযাযন কিমি পামি। 

   

সুিিাং, এই োইনগুরে রনময ভ্ািুন – 

• লকান্ িযিসায আপরন মুগ্ধ হন? যর্ আপনামক মুগ্ধ কমি এমন একটি িযিসা পরিিােনা কিাি 
সুমযাগ ল্ওযা হয, িমি  আপরন রভ্ন্নভ্ামি কী কিমিন? 

• আপরন, আপনাি িনু্ধিান্ধি িা সম্প্র্ায প্রধান কী কী িযামেমঞ্জি মুমখামুখী হমিন? আপনাি মমি 
লকান্ পণয িা লকান্ লসিা এই ধিমনি িযামেঞ্জ লমাকামিো কিমি পািমি? 

 

িযিসাি র্মক িারকময, িাম্ি োমগষে মামকষ ে লক িা লিাো এিং িািা কামক উমপক্ষা কমি লসটি অনয 
উপায। িযিসা ্টুি উপাময সম্ভািয লভ্ািাম্ি উমপক্ষা কমি- 

 



• িাম্ি পরিমর্িা যাম্ি প্রমযাজন এমন একটি রনর ষ্ষ্ট জনসংখযািারিকমক সম্ভািয োমগষমেি জনসংখযা নয 
িমে রিমিিনায না িাখা, অেিা 
• একটি রনর ষ্ষ্ট জারিমগাষ্ঠীি নাগামেি িাইমি পরিমর্িা িা পমণযি মূেয প্রস্তাি কিা 

 

সুিিাং, যর্ আপরন একটি িযিসাি মারেক হন, িাহমে এই পদ্ধরিমি রিন্তা কিায গরন্ডি িাইমি রিন্তা কিমি 
পািা িরুণম্ি কামি অপ্রমযাজনীয হময রিপিীি পক্ষয রহমসমি অিমিমর্ আপরন রনমজমক িাধাগ্রস্ত কিমি 

পামিন! একটি ভ্ামো িযিসা সমমযি পিীক্ষা লনয 😊 

 

যখনই আপরন একটি (িা ্ইুটি) কাযষকি উপায খুাঁমজ পামিন, সংরিষ্ট িাজাি রনময গমির্ণা এিং পুিমনা 
িযিসাযী ও প্ররিমযাগীিা লকমন কিমি িা রনময রিমির্মণ সময িযয কিমি পামিন। এমনরক আপরন একটি 
সংরক্ষপ্ত িযিসারযক পরিকল্পনা রেখমি  পামিন, রকিু প্রােরমক গ্রাহমকি পিন্দ অপিমন্দি জরিপ িাোমি পামিন 
এিং এমনরক সম্ভািয অংিী্াি িা রিরনমযাগকািীম্ি জনয রকিু ইমরা স্লাইে িারনময রনমি পামিন। 

 

আি আপনামক অিিযই িেুমি হমি, এই ধিমনি জীিনধািায সেে হমি হমে আপনামক অিিযই িযেষিাি 
ভ্য মন লেমক লেমি লেেমি হমি। ভ্য সৃজনিীেিামক িাধাগ্রস্ত কমি েমে আপরন সংকল্পনা িা সৃজন 
কিমি পািমিন না। আপনামক অিিযই  সাহসী এিং রনভ্ীক হমি হমি, আপনাি রিশ্বাস িাখমি হমি 
লয, আপনাি িািুে ধািণাগুরেও মূেযিান। 

 

এই স্তন্টের উেকামরতা  
সংকল্পনা ও সৃজমনি জীিনধািা গ্রহমণি উপকারিিা লকিে আপনামকই নয, িিং আপনাি সম্প্র্াযমকও সমদৃ্ধ 
কিমি। লসগুরেি মমধয িমযমি 

• ট্রযসকল ধারনা অগ্রগমতর িূল মভমি – যখন আপরন রনমজমক নিুন ধািণা রিকামিি জনয জারগময 
িুেমিন, িখন এমন সি নিুন সমাধান বিরিমি মমনারনমিি করুন যা একটি নিুন উম্যাগ িােু কিমি 
এিং আপনামক মহান উদ্ভািকম্ি িামজয রনময লযমি সাহাযয কিমি পামি। 

  
• সুন্টযাগগুমল লুন্টে মনন – আপরন এমন একটি সুমযাগ খুাঁমজ রনন এিং একটি ধািণামক এমন রকিুমি 
রূপান্তরিি করুন যা সমামজি উপকামি আসমি। 

 

•  আন্টয়র িহু ধারা - আপরন যর্ সময রনময পুমিা রির্যটি রিন্তা কমিন এিং আপনাি 
আইরেযাগুরেমক একটি িযিসারযক রূপ ল্ন, িাহমে আপরন লির্ পযষন্ত রনমজি আমযি অসংখয ধািা খুাঁমজ 
পামিন। এো লক না িায? এো প্রমিযক উম্যািাি স্বপ্ন লয িািা িাম্ি স্বপ্ন লেমক অেষ উপাজষ ন কিমি! 
সুিিাং, এটি  মাোয িাখুন! 

 

একজন ধািািারহক উম্যািা রহসামি আরম রনমজ, অমনক সংকল্পনা কমষকামেি সমঙ্গ জর়েি রিোম এিং 
অমনক ধািণা আসে পণয রহসামি আমোি ল্খা লপমযরিে (মিরিিভ্াগই রিে অযাপ এিং ওমযি প্ল্যােেমমষি 
মমিা প্রযুরিক জাযগায)। সিকযটি অিিযই সেে হযরন, রকন্তু িযেষিাি উধষগরি এিং পুনিািৃরি সিষ্া 
সৃজন প্ররিযাি একটি অরিমি্য অংি হমযরিে। 
  

িিষ মামন আরম স্টযানমোেষ  ইউরনভ্ারসষটিমি লয Innovation & Entrepreneurship Certificate  লপ্রাগ্রামটি অজষ ন 
কিমি যারি, িাি অংি রহসামি কীভ্ামি নিুন অনুমপ্রিণা খুাঁমজ পাওযা যায লস রির্ময একটি লকাসষ গ্রহন 

কিরি। এটি সরিযই এই ধািণাি উপি লজাি ল্য লয রকিু কমষক্ষম ধািণাি লপমি হমে, আমাম্িমক অমনক 
ধািণাি আমূে উৎপন্ন কিাি কো ভ্ািমি হমি। সম্ভিি প্ররিযাটিই লিরিিভ্াগ ভ্াে উম্যািািা 
িযিহাি কমি োমক, িািা আসমে এটি উপেরি কিমি লপমিমি রকনা! 

https://online.stanford.edu/programs/stanford-innovation-and-entrepreneurship-certificate


   
  
  

 
স্তে 2: স্ব-আমিষ্কার ও উৎকর্ষসাধন 

 

এর অর্ষ হন্টলা  
রনমজমক অমের্ণ এিং আরিষ্কাি কিাি জনয একটি প্রিণিা োকা- প্ররিভ্া, রস্থ্রিস্থ্াপকিা, মানরসক িুরদ্ধ 
এিং িরিমত্র্ি িরিি মমিা লক্ষত্র্গুরেমি উৎকর্ষ সাধমনি জনয িরি এিং লক্ষত্র্গুরেমক খুাঁরিময ল্খা। 
িািা়োও, অনযম্ি প্ররিভ্া আরিষ্কাি এিং ঘর্া-মাজা কিাি একটি ভ্াে ধািনা োকা, সঠিক 
লমধািীম্ি সঠিক জাযগায িাম্ি সমিষাচ্চ সম্ভািযিাি দ্বািামক উন্মুি কমি। 

 
 
রনমজি সম্পমকষ  আিও ভ্াে কমি জানাি সিমিময সহজ উপায হে অনযম্ি রজজ্ঞাসা কিা, অেিা অনোইমন 
রকিু সাইমকামমরেক এিং মানরসক মূেযাযন গ্রহণ কিা। এই পিীক্ষাগুরে লযমন মজা্াি লিমরন সহাযক হময 
োমক! যর্ সঠিক উপাময কিা যায, িমি এগুো আপনামক আপনাি সুপ্ত ্ক্ষিা এিং পিন্দ অপিন্দ সম্পমকষ  
ভ্াে ধািণা লপমি সাহাযয কিমি,  অনযোয সম্ভািযিামক জানা কঠিন হমি পামি। 

 

স্ব-আরিষ্কাি মামন হে, লয কেকাঠি আপনামক না়োয িা খুাঁমজ লিি কিা! এখান লেমক আপরন িুেমি পািমিন লয, 
আপরন লকান ধিমণি উম্যাগ রনময ্ীঘষ সময ধমি োকমি পািমিন আি িামিই আপরন সেে হওযাি 
সম্ভািনা িমযমি কািণ,  প্রেমি আপরন এটি আমিমগি সামে কিমিন। আি িাই আপরন লয লকানও কাজ 
কিমিন, লসো আপনাি মমনই হমিনা। 

 

অরিরিি একটি উপহাি এই লয, অনযম্ি ্ক্ষিা এিং প্ররিভ্াগুরে রিনমি পািা এিং লসগুরে ঘর্া-মাজা 
কিা, সনাি কিা এিং লসগুরে িুেমি পািা এিং লসগুরেি সম্ভািযিাি িাো লখাোি জনয সঠিক জাযগায 
িাখা। আপরন যর্ একটি স্টােষ আপ িা লকাম্পারনি রসইও পম্ োমকন, লোক রনমযাগ এিং িাম্ি প্ররিক্ষণ 

ল্ন, িমি এই ্ক্ষিাটি অপরিহাযষ। এই ধিমনি ভূ্রমকায োকাি মামন, আপরন মূেি প্ররিভ্াি  
একজন িসজ্ঞ িযরি, আপনাি লস প্ররিভ্া র্ময একটি িারপশ্রী অঙ্কন কিমি সক্ষম এিং িাম্ি 
প্রমিযমকি অভ্যন্তিীণ সক্ষমিাি িাো খুমে ল্যাি ক্ষমিা িামখন। 

 
 



বৈনমিন জীিন্টন এটি ট্রৈখন্টত ট্রকিন হয়  

• আেমন আেনার েছি অেছিগুমল জান্টনন এিং ট্রসগুমল আিমিশ্বান্টসর সান্টর্ প্রকাি করন্টত োন্টরন 
- আি-সমিিনিাই আি-গ্রহণমযাগযিাি জন্ম ল্য। যখনই আপরন িুমে যামিন এিং লমমন 
রনমিন লয আপরন লক, িমিই আপরন আপনাি পিন্দ অপিন্দ সম্পমকষ  আিও লিরি রিন্তামুি 
এিং হিািাহীন হময উঠমিন। 

 
• আেমন মনন্টজর যত্ন এিং মরচান্টজষ  সিয় িযয় করুন  – িামি আপরন রনমজি সীমািদ্ধিাগুরে জানমিন 

লয, আপরন রনমজমক কিেুকু িযিহাি কিমি পািমিন, এিং যা আপনামক িারন্ত িা আিাম র্মি এমন 

লকান কাজটিমি রনমজমক রনযুি কিমি পািমিন িাও জানমি পািমিন। 

 

• িযমিগত মিকান্টি এিং িিাগত আি-উন্নমতন্টত প্রাণেন্টন ট্রচষ্টা করুন – একজন আি-সমিিন িযরি 
সিষ্া রনমজমক লসই জ্ঞান এিং ধািণাি সামমন িুমে ধিমি িাইমি  যা িামক আিও লিরি কাযষকি 
িযরিমি এিং লনিায পরিণি কিমি। 

 
 

স্ব-আমিষ্কার ও উৎকর্ষসাধন্টনর উেকামরতা 

িরিমক কীভ্ামি পুাঁরজ কিা যায এিং ্িুষেিাগুরে 
লমাকামিো কিমি হয িা আরিষ্কাি কিাি জনয 
প্মক্ষপ গ্রহন করুন। একজন আি-সমিিন িযরি রযরন 
রনমজি উন্নরিকমল্প রিরনমযাগ কমিন,  সাধািণি লস কী 
অজষ ন কিমি পামি িাি লকানও সীমা লনই। িািা 
রনম্নরেরখি রকিু উপকারিিা উপমভ্াগ কিমি পামি: 
 
 

• মনন্টজর ট্রজান্টন প্রিামহত করার ক্ষিতা। আি-সমিিনিাি অেষ হে, আপরন আপনাি িযরিত্ব 
অনুসামি কাযষকোমপ আপনাি সময এিং প্রমিষ্টা রিরনমযাগ কিমি সক্ষম হমিন। িািপমি আপরন সহমজই 
"ধািা"-ি পযষাময প্রমিি কিমিন, লযখামন স্বাভ্ারিকভ্ামিই কাজ আমিগ রহসামি িেমি োকমি। 
• প্রমতভার একজন রসজ্ঞানী হন্টয় ওঠা। আশ্চযষজনকভ্ামি, আি-সমিিনিা অনযম্ি প্ররিভ্া এিং 
গুণািেীমক খুমে খুমে সংগ্রহ কিমি সক্ষম কমি লিামে। একজন প্ররিষ্ঠািা রহসামি, আপনাি ্ক্ষিা এিং 
প্ররিভ্াি সম্পূিক রহমসমি লোক রনমযাগ কিমি হমি। আপনাি লকাম্পারন আপনাি টিমমি সামরগ্রক প্ররিভ্াি 
একটি লেরপশ্রী। একজন আি-সমিিন প্ররিষ্ঠািা অমূেয প্ররিভ্া লিমি রনমি পামিন এিং লসগুরেমক এমন 
অিস্থ্ামন িাখমি পামিন যা িাম্ি সম্ভািযিাি দ্বাি উনু্মি কমি। 

 

• অর্ষেণূষ িযমিগত এিং কান্টজর সম্পকষ  বতমর এিং িজায় রাখার ক্ষিতা: শুধুমাত্র্ একজন আি-
সমিিন িযরিই অেষপূণষ সংমযাগ বিরি কিমি পামি। এই ধিমনি একজন িযরি যিেুকু রনমি পামি িিেুকু 
র্মিও পামি এিং িাম্ি কমষ ও কোি আগি পরিণরি অনুধািন কিমি পামিন। 

 

• আপনাি রনমজি এিং অনযম্ি মমধয িেমান উমিজনা লমাকামিো কিাি ক্ষমিা এিং এমনরক অনয 
লোকম্ি মমধয মধযস্থ্িা কিাি ক্ষমিা আি-সমিিনিাি একটি অরিরিি উপকারিিা। 

 

• আন্টরকটি সুখী হন্টত- রন:সঙ্গ, িমাগি রিরন্তি এিং হিািাগ্রস্ত উম্যািা সম্পমকষ  অমনক গল্প িমযমি। 
যর্ও উম্যািাি জীিন িাপপূণষ হমি পামি, িমি িোি পমে িামপি র্কগুরেমক অভ্যন্তিীণ কিাি প্রমযাজন হয 
না। রনমজি িযাপামি একটি িি অনুভূ্রি োকমে, আপনাি িূ়োন্ত স্বপ্ন অজষ মনি রপিমন এি মধয র্মযও িুেমি 



পামিন – সময খািাপ আি ভ্াে যাই আসুক। উ্াহিণস্বরূপ অপিাহ এি র্মক িারকময ল্খুন, রিরন উিু এিং 
রনিুি লভ্িি র্ময লহাঁমেই, অমনক রকিু অজষ ন কমিমিন, আিাি জনসমু্মমখ িযেষও হমযমিন। যর্ও রিরন িাি 
িযেষিা সম্পমকষ  লখাোখরুে কো িমেন, রকন্তু রিরন লসগুরেমক সংজ্ঞারযি কিাি সুমযাগ ল্ন না কািণ, রিরন 
রনমজমক লিমনন। 

 

• সােন্টলযর কু্ষধা র্াকা। আি-সমিিন িযরিম্ি সােমেযি প্ররি আকাঙ্ক্ষা োমক এিং িািা মমন কমি 
লয িািা লসটিিই লযাগয!আমিমগি গভ্ীিিায েুি ল্ওযাি পি এিং পরিমিমিি প্ররি আপরন রকরূপ 
প্ররিরিযা ল্খান িা ি্ািক কিাি পি, আপরন আপনাি জীিমনি সামে সঙ্গরি আনাি জনয 
আপনাি জীিন এিং আপনাি সম্প্র্ামযি অমনক রকিুমক আপনাি মি কমি রূপান্তরিি কিমি আিও 
লিরি উ্যমী, আগ্রহী এিং উৎসাহী হময ওঠমিন। 

 
 

 

  

http://www.oprah.com/index.html


 

স্তে 3: অমিমিন্ন মিক্ষা 

এর অর্ষ হন্টলা 

এটি অধযযন, পঠন, লকৌিূহে এিং সন্ধানী  কমোপকেমনি মাধযমম ধািািারহক জ্ঞান অমের্ণ ও জ্ঞানাজষ ন 
সম্পকীয স্তম্ভ। এটি রিন্তািীে লনিৃমত্বি  িারেকািরি এিং এিই সমঙ্গ রিক্ষা িা পিামিষ্ামনি মাধযমম অনযম্ি 
সামে জ্ঞান লিযাি কিাি প্ররি এক ভ্ােিাসা। 

 

 
 
এই নীমত ধারন কন্টর এিন িযমিন্টৈর উৈাহরণ 

ব্রায়ান গ্রাজার 

আপনাম্ি লকউ হযমিা োযান গ্রাজামিি লকৌিূহে সম্পরকষ ি রিখযাি িইটি পম়েমিন। িইটি 
লকৌিূহেী আমোিনাি মাধযমম কীভ্ামি রিরন হরেউমেি একজন সেে প্রমযাজক হময উঠমেন 
লস সম্পরকষ ি। রিরন রিরিষ্ট পম্ি মানুমর্ি সামে ল্খা কমিন এিং িাম্ি কাি লেমক 
রিমখন। আপরন ভ্াে রকিু কিাি জনয একজন রিন্তািীে লনিা  হওযাি লিষ্টা করুন এিং 
আপনাি যাত্র্ায আপনাি জ্ঞান ভ্াগ করুন। 
 

ট্রেভর ট্রনায়া 
লেভ্ি লনাযা িাই র্য িুক নামমি একটি সাক্ষাৎকামি িইমযি প্ররি লেভ্ি িাি ভ্ামোিাসাি 
কো জানান। রিরন িমেমিন লয রিরন সমামজি সমসযাগুরে িুোি জনয প়েমি  ভ্ােিামসন, 
এিং ব্রনক প্র্িষনীি জনয িাি সুপরন্ডি হওযা ্িকাি। লেভ্ি একজন লকৌিুক অরভ্মনিা 
এিং খুি িাকযিাগীি িিা। িাি উপেরি  এিং সমসযাি িযাখযাি জনয রিরন িইময 
িযযকৃি সমযমক কৃরিত্ব র্মি পামিন!  

 

রমিন মল 

িীমনি সিমিময ধনী িযরি ধনকুমিি কারহনীি িীিিাসমক িাস্তি রূপ র্মযমিন। রিরন িাাঁি 
রিিাে সােমেযি জনয িইমযি প্ররি ভ্ােিাসা এিং প্রােরমকভ্ামি, িাি জীিমনি 
একামেরমক িিিগুরেি অধযযনমক রিমির্ারযি কমিন৷   

 

https://twitter.com/briangrazer?lang=en
http://www.grazeriscurious.com/
https://www.trevornoah.com/
https://www.nytimes.com/2016/11/06/books/review/trevor-noah-by-the-book.html
http://ir.baidu.com/management/robin-li


ধারািামহকভান্টি ট্রিখার  উেকামরতা 
• জ্ঞান গুরুত্বেণূষ! িমাগি লিখা জীিনধািাি অনয সি আমোিয রির্যমক সমেষন কমি। এটি সম্পমকষ  

রিন্তা করুন, লিখাি জনয সময ল্ওযা িা়োই আপরন যা কিমি িা অজষ ন কিমি পামিন লসখামন 
রক অেষপূণষ রকিুই আমি? এই  যুমগ, জ্ঞান এিং ্ক্ষিা খুি সহজেভ্য এিং সাশ্রযী। ইউমেরম, 
লকামসষিা, এিং রপ্ররমযাি রিশ্বরি্যােয দ্বািা প্ররিরষ্ঠি অনোইন োরনষং প্ল্যােেমমষি মমিা প্ল্যােেমষগুরেি 
মাধযমম আপরন অমনক রকিু রিখমি পামিন! 
 

• আেমন হন্টিন একজন মচন্তািীল ট্রনতা - একজন রিন্তািীে লনিা  হওযাি অেষ হে আপরন একটি 
রনর ষ্ষ্ট লক্ষমত্র্ কিৃষ পক্ষ রহসামি একটি েযান্ড বিরি কিমি পািমিন। এই ধিমনি রিমত্র্ি প্রভ্ামিি  লেউ 
হমি লয লোমকিা আপনাি িযরিমত্বি িযারপ্ত  রহসামি আপনাি িযিসামক রিশ্বাস কিমি। রিশ্বামসি 
েমে রিিয িৃরদ্ধ পামি, যা আপনাি লকাম্পারন এিং আপনাি মুনাো িৃরদ্ধ কমি। আপনাি 
িযিসাি জনয আপরন লয সুরিধাগুরে পান িা িা়োও, একজন িযরি রহসামি, আমাম্ি 
সমমযি জটিে সমসযাগুরে িুেমি মানুর্ আপনাি উপি রনভ্ষ ি কমি লজমন আপরন সন্তুরষ্ট লিাধ 
কিমিন। 

  
রিখযাি কাল্পরনক িরিত্র্ িােষক লহামস একিাি িাি অরিশ্বাসয যুরি িরিি উপা্ানগুরে এভ্ামি িযাখযা 
কমিরিমেন: গভ্ীি  পযষমিক্ষণ, গভ্ীি লযৌরিক রসদ্ধান্তগ্রহণ এিং সুরনর ষ্ষ্ট সাধািণ জ্ঞামনি রিসৃ্তি রভ্রি। এটি 
লসই লির্ অংি যা মামকষ ে পযষমিক্ষণমক রিন্তািীে অিমিাহী এিং সমাধামন পরিণি কিাি জনয গুরুত্বপূণষ 
ভূ্রমকা পােন কমি।  

 

লযমহিু আরম এো আমাি রনমজি জীিমন প্রমযাগ করি, িাই আরম আমাি জ্ঞামনি রভ্রিমক যিো সম্ভি রিসৃ্তি 
কিাি লিষ্টা করি এিং  এো রিরভ্ন্ন উৎস লেমক করি। আরম প্ররি িিি প্রায ১৫-২০টি িেযিহুে িই প়োি 
লিষ্টা করি, যাি রকিু আপরন আমাি রনিষারিি প়োি িারেকা হমি খুাঁমজ লপমি পামিন। আপরন ল্খমি পামিন 
লয এটি রিরভ্ন্ন লক্ষমত্র্  আমাি কামজি সামে সম্পরকষ ি িমে মমন হমি পামি লযমন িামযাহযারকং, 
অযামরারেরজি, অযােভ্ান্সে সাইমকােরজ এিং এ ধিমনি রকন্তু আরম এই সিগুমোমকই ্িকািী মমন করি 
কািণ এটি সিই একরত্র্ি হময আমামক রিশ্ব লিাোমি সাহাযয কমি। 
 

আরম প্রিুি TED আমোিনা এিং িেযরিত্র্/রসরিজও ল্রখ যা লনেরিি এিং ইউটিউমিি মমিা প্ল্যােেমমষ সহমজই 
পাওযা যায। এগুরে িা়োও, আরম অনুসন্ধানমেূক কমোপকেমনি মাধযমম মানুমর্ি কাি লেমক সিাসরি 
লিখাি সুিণষ সুমযাগ হািিা়ো করি না। 
 

আরম আমাি ব্লগ এিং লেখা, লখাো আমোিনা এিং কমষিাো, অেিা সিাসরি পিামিষ্ািা এিং প্ররিক্ষক 
উম্যািাম্ি মাধযমম আরম লয জ্ঞান অজষ ন করি িা প্র্ামন সমানভ্ামি আগ্রহী। আরম এটিমক অিযন্ত 
সমন্তার্জনক এিং অনযম্ি সামে প্ররিরিযা এিং আমোিনাি  মাধযমম জ্ঞানমক সম্প্রসারিি ও 

পরিমারজষ ি কিাি একটি ্ু্ ষ ান্ত সুমযাগ িমে মমন করি। 
 

 
 
  
  

https://www.udemy.com/
https://www.udemy.com/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://aimankabli.com/my-blogs/
https://aimankabli.com/talks/


  
 
  
  

 স্তে 4: ভ্রিণ ও অনুসন্ধান  
 

এর অর্ষ হন্টলা 

ভ্রমণ এিং অযােমভ্োমিি প্ররি ভ্ােিাসা, রিরভ্ন্ন সংিৃরি, ভূ্মগাে, েমপাগ্রারে এিং লপ্রিণা লিাো, বিরশ্বক 
নাগরিক এিং রেরজোে ভ্িঘুমি জীিনধািামক অঙ্গীভূ্ি কমি। 

 

  
 

আরম ৮৫ টি ল্মি রগমযরি, আি আমাি এখনও মমন হমি অমনক্িূ যাওযাি আমি। ভ্রমণ আপনাি 
সাংিৃরিক র্গন্তমক সম্প্রসারিি কিমি সহাযক হয। এটি আপনামক রিমশ্বি অনযানয অংমি মানুমর্ি রিরভ্ন্ন 
অনুমপ্রিণামক িেুমি সাহাযয  কমি। রির্যযার্ পযষমিক্ষণ এিং সমসযা সমাধামনি লক্ষমত্র্ সিাই একই িকম 

রিন্তধািা লপার্ণ কমি না।  

 

ভ্রমণ আিাি জনয  ভ্াে ঔর্ধ! এটি মানরসক িাপ এিং উমদ্বমগি জনয একটি ভ্াে প্ররিকাি। মানরসক এিং 
িািীরিক স্বামস্থ্যি উন্নরিি জনয সহাযক। 
 

একজন উম্যািা রহসামি, আপরন  অনযানয মানুর্ এিং সংিৃরি লেমক অনুমপ্রিণা লপমি পামিন লয িািা রকভ্ামি  
সমসযাি সমাধান কমিন এিং জীিমনি অনযানয কাজ কমিন। উম্যািাম্ি জনয সাংিৃরিক এিং জারিগি 
প্রিংসা/ উৎসাহ অপরিহাযষ  উপা্ান, কািণ আমিা প্রমিযমকি লসিায রনযরজি, আমিা মানিিাি লসিা করি 
আি িাই আমাম্ি সমাজমক িুো ্িকাি।  

 

এই যুমগ, রেরজোে ভ্িঘুমি  জীিনযাত্র্াি একটি রূপ গ্রহণ কিাি সুমযাগ িমযমি। এটি আমাি রনমজি 
জীিমনি একটি ি়ে অংি, লযমহিু আরম একটি ভ্রমণ ব্লগ পরিিােনা করি এিং ভ্রমণ মানরসকিাি সুরিধা 
রনমির্ি একটি ইিুক ও বিরি কমিরি। একিাি ল্খুন এিং েক্ষয করুন রকভ্ামি অনুসন্ধানমূেক ভ্রমণ 
আপনাি জীিমন মূেয এিং অনুমপ্রিণা লযাগ কিমি পামি! 
 
 
 

https://aimansadventures.blog/
https://aimansadventures.blog/globalistas-ebook/


সেল উন্টৈযািান্টৈর উৈাহরণ যারা ভ্রিণন্টক গুরুত্ব ট্রৈয় 

লোগান গ্রীন, 
রেমেি সহ-প্ররিষ্ঠািা, এমন একজন িযরি রযরন পরিিহমনি প্ররি উৎসাহ ও উম্যািামক 
সমেয  কমিন। লোগান শুধমুাত্র্ অনুমপ্রিণাি িিভূ্ি হওযা িা়োও  িযিহারিক কািমণও 
ভ্রমণ কিমি পিন্দ কিমিন। ভ্রমমণ রিরন িাি লকাম্পারনি উন্নরি এিং লভ্ািাম্ি 
সমসযা সমাধামনি উপায আরিষ্কাি কিমিন। রিরন িাি যাত্র্াপমেি অরভ্জ্ঞিাি উপি 

রভ্রি কমি িমাগি িাি িযিসামযি মমেে সংমিাধন কিমিন।  

 
  

টিম লেরিস, 
একজন উম্যািা এিং অসাধািণ িযিসাযী। রযরন সান ফ্রারন্সসমকামি িসিাস কমিন, 
অরিরিি ভ্রমণ কিাি জনয সুপরিরিি। িাি ভ্রমমণি অভ্যাসই রক িামক সুমযাগটি 
ল্রখমযরিে, েমে রিরন উিাি, লেসিুক, স্টাম্বেআপন, এভ্ািমনামেি প্রােরমক পযষামযি 
স্টােষ -আপ উপম্ষ্টা এিং রিরনমযাগকািী হমি পািমেন ? িািা়োও সম্ভিি রিম্িী 
ভ্ার্াি (িীনা সহ) িিষ া িাি বিরশ্বক িযিসারযক লেনম্ন এিং েুকারযি িত্ন 
খুাঁমজ লপমি সাহাযয কমি! 

 

ভ্রিন্টণর গুরুত্ব ও উেকামরতা 
• আেনার সাংসৃ্কমতক মৈগন্ত প্রসামরত করুন – ভ্ার্া, ইরিহাস, ভূ্মগাে এিং মূেযমিামধি রভ্ন্নিাি  

কািমণ রিরভ্ন্ন মানুমর্ি মমধয স্বিন্ত্র বিরিষ্টয োমক। রিরভ্ন্ন সংিৃরি সম্পমকষ  লিখা, আপনাি মন এিং 
আিামক সমদৃ্ধ কিমি। উম্যািািা মানিিাি লসিা কমি; অিএি, আপরন যাম্ি লসিা কিমি িান 
িাম্ি লিাোি জনয সময িযয কিা এিং ভ্রমণ কিা উরিি। 

• অনুন্টপ্ররণা ট্রযাগায় - ভ্রমমণি যা্ ুআসমে এই লয এটি আপনাি কামি নিুন ্িৃয এিং অরভ্জ্ঞিা 
এমন ল্য। নিুনত্ব মনমক নিুন ধািণা এিং নিুন ্রৃষ্টভ্রঙ্গ র্ময রিন্তা কিমি উৎসারহি কমি। 
একটি ভ্রমণ লিমর্ আপরন যখন আপনাি িযিসায রেমি আসমিন, আপরন উপেরি কিমি পািমিন লয, 
নিুন রির্ময রিন্তা কিা এখন আমিা সহজ যা পুিমনা ধািণাগুরেমক িযাহি কিমি। 

• ট্রযাগান্টযাগ ৈক্ষতা িৃমি কন্টর– রিমশ্বি রিরভ্ন্ন প্রামন্ত ভ্রমণ, নিুন সংিৃরি এিং মানুমর্ি সামে 
সাক্ষািোভ্ , আপনাি লমৌরখক িা িািীরিক ভ্ার্ায লযাগামযামগি সুমযাগমক সুপ্রসারিি কিমি। 
আপনাি আ্িষ লেমক ্মূি লযাগামযামগি রিকল্প/সৃজনিীে উপায সম্পমকষ  আপনামক ভ্ািমি হমি! 

• বধযষ গন্ট়ে তুলুন - আপনাি আমযমিি স্থ্ামনি িাইমি োকমে, আপনাি িরিত্র্ এিং সহনিীেিা গ়েমি 
সহাযিা কিমি। এমনরক এটি আপনামক নিুন পরিমিমিি পরিিিষ নগুরে পরিিােনা এিং পরিিিষ মনি 
সামে সেেভ্ামি রমরেরিযা কিাি জনয নিুন ্ক্ষিা অজষ মন লপ্রিণা র্মি পামি। 

• উনু্মি িনমসকতা 
• ভ্রমণ আপনামক অনয সংিৃরি িা িমণষি মানুর্ সম্পমকষ  সংকীণষ ধািণা লপার্ণ িযাগ কিমি িাধয 

কিমি, লকান উিিাধীকািসূমত্র্ পাওযা পক্ষপাি িা িাাঁধা িুরে ্িূ কিমি সাহাযয কিমি। এই 
গুরুত্বপূণষ ধািণাগুরে সম্পমকষ  আিও প়েুন এই FELTS আটিষ মকমে। 
 

রেরজোে ভ্িঘুমি জীিনধািা একটি বিরশ্বক প্রিণিা হময উঠমি। মানুর্ লয লকান জাযগা লেমক কাজ কিমি 
পািমি এিং িাম্ি কাজ রিমশ্বি লয লকান জাযগায সম্পন্ন কিমি পািমি এিং রিশ্ব নাগরিক হমি পািমি। 
প্রযুরিি উৎকমর্ষি সামে সামে ভ্রমণও সহজ এিং সুসংগঠিি হময উমঠমি। ল্িগুরে রনিাপ্ হময লগমি, আি 
এমন র্মনই ভ্রমণ এিং অনসুন্ধান কিা ভ্াে। 

https://twitter.com/logangreen
https://tim.blog/about/
https://my-fels.life/2020/09/04/keeping-an-open-mind-how-to-reduce-implicit-biases/


 

 
 

 স্তে 5: সঠিক সরঞ্জান্টির িযিহার 
 

এর অর্ষ হন্টলা 
সঠিক সিঞ্জাম (পণয, রেভ্াইস, হযাক, সেওযযাি ইিযার্) খুাঁমজ লিি কিা এিং সঠিক উমেমিয িযিহাি 
কিা। অল্প সমমযি মমধয কাজ সম্পন্ন কিাি জনয হযাক িা িেষ কাে আরিষ্কাি কিা। 
 

 
  

িযিসা শুরু কিা একটি কঠিন কাজ। একটি সেে নিুন িযিসা বিরি এিং টিরকময িাখাি জনয প্রমযাজনীয 
বিরিত্র্যময ্ক্ষিা এিং অরভ্জ্ঞিাি পরিমপ্ররক্ষমি অমনমকই িযেষ হয। যাইমহাক, রকিু সিঞ্জাম, রিমির্ কমি 
িেয প্রযুরিি েুে, একটি লেকসই প্রান্ত বিরিি কিাি জনয অপরিহাযষ। সামরগ্রকভ্ামি সরেি সময, কম খিি 
এিং মসৃণ অপামিিন আকামি সুরিধাগুরে আসমি পামি। 
 

আপরন আপনাি সমযসূিী লেমক এরগময োকাি এিং ইমমমেি সা়ো ল্ওযাি, ্ে পরিিােনা কিাি, আপনাি 
ওমযিসাইে কাজ কিমি রকনা িা রনরশ্চি কিাি, প্রকল্পগুরে সুসংগঠিি কিাি এিং আপনাি লনেওযামকষ ি 
সামে সিষ্া যুি োকাি প্রিযািা কমিন। লসৌভ্াগযিিি, আপনাি এসি রকিু  সহজ কিমি সাহাযয কিাি জনয 
প্রিুি রিমসাসষ আমি। এখামন লকৌিে হমো লকিেমাত্র্ লসসি রজরনস রনিষািন কিা লযসি আপনাি িযিসামযি 
মান িার়েময ল্মি এিং সমস্ত সহজেভ্য  রজরনস িয কিা নয। 

 

সিঞ্জাম িা়োও, ্িকািী "হযাকস" এিং লকৌিে িমযমি যাি মাধযমম  আপরন  িাধা অরিিম কিমি 
িা আপনাি কামজি রুটিমন িেষ কাে বিরি কিা রিখমি এিং মারনময রনমি পামিন। 

 

উন্টৈযািান্টৈর প্রন্টয়াজনীয় টুলন্টসর উৈাহরণ 

i.   িান্টকষ টিং টুলস 

লযমহিু  িযরিিা গম়ে প্ররির্ন িাম্ি লোমন প্রায 5 ঘো িযয কমি, িাই আপনামক আপনাি িযিসাি 
লমািাইে মামকষ টিং েুেমস রিরনমযাগ কিাি প্রমযাজন হমি পামি। লমািাইে মামকষ টিং এি জনয আপনাি 
প্রমযাজনীয রকিু েুেস হে পিু লনাটিরেমকিন েুেস, এসএমএস িা ইন-অযাপ লমমসজ মামকষ টিং েুেস আপনামক 



আপনাি ক্লামযমেি আিিমণি উপি মূেযিান িেয সংগ্রহ কিমি সাহাযয কমি এিং ক্লামযমেি স্বােষ এিং 
আিিণ অনুসামি আপনাি লকৌিেগুরে সংমিাধন কিাি সুু্মযাগ কমি ল্য। অনযানয ্িকািী মামকষ টিং রিমসামসষি 
মমধয িমযমি ইমমইে এিং লসািযাে রমরেযা মামকষ টিং েুেরকে যা আপরন অনোইমন প্রিুি পরিমামণ লপমি 
পামিন। 
 

ii.  কন্টেে িযান্টনজন্টিে মসন্টেি 

িািিাি িরহিাগি লেভ্েপািম্ি প্রমযাজন িা়ো আপনাি রনমজি উপাময আপনাি ওমযি উপরস্থ্রি পরিিােনা 
কিাি জনয কমেে মযামনজমমে রসমস্টম ্ারুন একটি সুু্মযাগ ল্য। গমির্ণায ল্খা লগমি লয 97% লভ্ািািা 
লকান  ল্াকান/মকাম্পারন সিিীমি  ল্খাি আমগ  লকাম্পারনি ওমযিসাইে  পরি্িষন কমি এিং িাম্ি 
অরধকাংিই ওমযিসাইে অিমোকন কমি িযিসাি সামরগ্রক মান এিং লপিা্ারিমত্বি রিিাি কমি। আমাি রনজস্ব 
ওমযিসাইেগুরে লিরিিভ্াগই ওযােষ মপ্রস রভ্রিক, এিং অিিযই লিমি লনওযাি লযাগয অনযানয অনুরূপ প্ল্যােেমষ 
িমযমি৷   

iii.  গুগল এনামলটিক্স  
মানি জারি রহমসমি এই ২০২০ সামে আমিা লযসি িযামেমঞ্জি মুমখামুরখ হমযরি, িামি সরিযই প্রযরুিি 
সিঞ্জামার্ি গুরুত্বমক সামমনি র্মক এরগময রনময লগমি। এখন, উম্যািাম্ি আমগি লিময লিরি িেুমি হমি 
লয ্িষকিা িাম্ি ওমযিসাইে এিং অযাপগুরে কীভ্ামি িযিহাি কিমিন?  গুগে অযানারেটিি আপনামক 
এর্মক েক্ষয িাখমি সাহাযয কমি লয লকান লপইজগুরে আপনাি সাইমেি রভ্রজেিম্ি জনয উপকািী আি 

লকানটি উপকািী নয, কিজন রভ্রজেি আপনাি পণয িা পরিমর্িা িয কমি এিং কিগুরে িয কমি? িিষ মামন 

আমাি সি সাইমে আরম এটি িযিহাি করি। 
iv.  সাটিষ োইড প্রন্টেিনাল এিপ্লয়ন্টিে অগষানাইন্টজিন্টনর সান্টর্ কাজ করা  

অমনক লিাে এিং মাোরি উম্যাগ একটি িেমান  প্রিণিা গ্রহণ কিমি, লয লপিাগি কমষসংস্থ্ান সংগঠনগুরেি 
(PEOs/CPEOs) সমঙ্গ অংিী্ারিত্ব গ্রহন কিমি। এই ধিমনি অংিী্ারিত্ব আপনাি িযিসামক রিমির্জ্ঞ এিং 
প্ররিভ্ািান রিল্পমক্ষমত্র্ প্রমিি কিমি ল্য যা আপরন অনযোয কিমি পািমিন না। PEOs আপনাি িযিসামক 
আপনাি স্থ্ানীয কি প্রমযাজনীযিা লমমন িেমি সাহাযয কমি এিং কমীম্ি প্ররিমযারগিামূেক কমষিািী 
প্রমণা্না এিং সুরিধা প্র্ান কমি।  

vi. মিলযান্সার অনুসন্ধান এিং হায়ার প্লযাটেিষ  
আমিকটি অপরিহাযষ গুরুত্বপূণষ সিঞ্জাম যা আপরন আপনাি িযিসাি প্রােরমক পযষাময িযিহাি কিমি পামিন 
িা হে োইভ্াি িা আপওযামকষ ি মমিা প্ল্যােেমষ লেমক আপনাি প্রমযাজনীয প্ররিভ্া আউেমসাসষ কিা। এই 
ধিমনি প্ল্যােেমষগুরে  রফ্রেযান্সািম্ি সমস্ত কাজ এিং লপমমে পরিিােনা কিাি জনয একটি সাধািণ েযািমিােষ  
সহ রিসৃ্তি পুে সিিিাহ কমি যািা অিীমিি ক্লামযেম্ি দ্বািা যািাইকৃি/মিটিংকৃি। িযরিগিভ্ামি, আমাি 
সািারিমশ্ব রফ্রেযান্সািম্ি িারহনী আমি, যািা  লকামনা পণূষকােীন কমী িা অরেমসি প্রমযাজন িা়োই সাশ্রযী 
উপাময আমাি কাজ পরিিােনা কিমি! 

vii.  প্রকল্প েমরচালনার টুলস  

লেমোি মমিা প্রকল্প পরিিােনাি েুেস আপনামক রিমকন্দ্রীভূ্ি ্মেি কমষক্ষমিা পযষমিক্ষণ কিমি সাহাযয কমি 

। এটি একটি লিােষ  রনময গঠিি যাি মমধয আপরন আপনাি হামি োকা কাজ অনুযাযী কােষ গুরেি রিকাি 
কিমি পামিন, কাজ িিাে কিমি পামিন, রনর ষ্ষ্ট ্মেি স্সযম্ি উমেখ কিমি পামিন, রেঙ্ক এিং নরে 
সরন্নমিি কিমি পামিন ইিযার্। প্রমজক্ট মযামনজমমে েুমেি সাহামযয, আপরন একটি টিম িযাে 
অযারপ্ল্মকিমনও রিরনমযাগ কিমি পামিন যা আপনাি কমীম্ি সামে সংমযাগ স্থ্াপন কমি এিং 
আপনামক লকাম্পারনি েমক্ষয লযাগামযাগ এিং যুি কিাি জনয একটি প্ল্যােেমষ ল্য। 

 
  
  



 
 
  
  
  
  

 
স্তে 6: সিষন্টির্ প্রযমুি অনুসরণ 

  

এর অর্ষ হল 
প্রযুরিি অগ্রণী প্রামন্ত োকা - সিষমির্ উদ্ভািনকৃি এিং বিজ্ঞারনক রিকাি অনুসিণ কমি গভ্ীি 
সৃজনিীে লক্ষত্র্গুরেমি মমনারনমিি কিা যা মানুমর্ি সক্ষমিাি সীমা সম্প্রসারিি কমি। 

 

সঠিক প্রযুরিমক কামজ োগামনাি জনয, আপনামক প্রযুরি রিমশ্ব যা ঘেমি িাি সামে সমান িামে িেমি হমি 

লযমন লকাযাোম রেরজি, নযামনা লেকমনােরজ, লস্পস রেসকভ্ারি, লিামিাটিি এিং লরান, িামযামেক 
আটিষ রেরিযাে ইমেরেমজন্স, লমরিন োরনষং ইিযার্। আপনাি মমনি মমধয এই সমস্ত রজরনমসি সংরমশ্রণ 
আপনামক পমেি র্িা ল্মি, যামি আপরন সহমজই নিুন নীরিগুরে ধািন কিমি পামিন এিং উ্ীযমান 
লেন্ডস অনুসিণ কিমি পামিন। এটি আপনামক রিমশ্বি ভ্রির্যি গঠমন অংিগ্রহণ কিমি এিং "স্বাভ্ারিক" 
িযিসাগুরে লযভ্ামি কাজ কিমি িা লেমক আো্া রকিু কিমি সহাযিা কিমি। 

  

প্রযুমিক িুমির সান্টর্ কীভান্টি ট্রলন্টগ র্াকা যায় 

• মিল্প ব্লগ এিং মনউজন্টলটান্টর সািস্ক্রাইি করুন – PopSci, TechCrunch, Wired ইিযার্ রেেগুরেমি 
সাইন আপ কিা আপনাি জনয উপকািী প্রমারণি হমি পামি। এমি  আপরন ইন্ডাররি রকিু লসিা 
অনুিীেন, সুমযাগ, রিল্প রিকামিি খিি পামিন এিং আিও অমনক রকিু আপনাি কামি লপৌাঁমি যামি। 

 

ওন্টেন ট্রসাসষ কমিউমনটির সান্টর্ ট্রলন্টগ র্াকুন- ওমপন লসাসষ করমউরনটিি লেন্ড েরপকগুরে িেমান সমসযা 
এিং িেমান প্রযুরিগুরেমক লিাোি একটি ্ু্ ষ ান্ত উপায। উ্াহিণস্বরূপ, রগেহামিি িািকারিরিি 
সমসযাগুরে আপনামক প্রযুরি রিমশ্বি পিিিী ি়ে রজরনসটি সম্পমকষ  ধািণা র্মি। 

 

• অনলাইন মভমডও - ইউটিউি িা লনেরিমিি মমিা প্ল্যােেমষগুরে রিরভ্ন্ন রির্ময িেযরিমত্র্ি রিনযামস 
িযাপক িেয প্র্ান কমি োমক। প্রযুরি সংিান্ত িেযরিত্র্ ল্খাি জনয সময িযয কমি লকিে লেন্ড 



িুেমি পািমিন িাই নয; িিং লসগুরে ইরিহাস এিং পরিিিষ মনি কািণ লিাোি জনযও সঠিক উপায 
িমে। 

  

• ট্রসািযাল মিমডয়া - রনম্নরেরখি রিজ্ঞানী এিং মানমুর্ি কোগুরে রিমিিনা করুন। িািা সিসময 
আপনাি আগ্রমহি জাযগায োকা নিুন নিুন প্রযরুিি সিষাধুরনক প্রামন্ত িাস কমিন। যর্ আপরন রকিুো 
গমির্ণা কমি োমকন, িমি আরম রনরশ্চি লয, আপরন পেকাস্ট এিং ইউটিউি িযামনেগুরেমি রগময 
োকমিন , এমনরক আপরন সািস্ক্রাইিও কমিমিন হযি, আিাি  শুনান অভ্যাসও গম়েমিন এিং র্গমন্ত 
আসন্ন পরিিিষ মনি অনুভূ্রিও লপমিমিন। 

 

প্রযুমির আধুমনকতায় আেনার ট্রকন ট্রলন্টগ র্াকা উমচত 

লয হামি নিুন নিুন প্রযুরি মুরি পামি, িামক িমকপ্র্ই িো িমে, প্রাযিই ওমিা মহৎ না হমযও িািপামি 
অরিমাত্র্ায প্রসংিা ির়েময পম়ে। লশ্রষ্ঠ প্রযুরি হমি রিমির্জ্ঞ এিং রিল্প রিমির্মজ্ঞি িযাপকিা। 

 

একজন উম্যািা রহসামি, আপনাি লকিেমাত্র্ হাইপ-আপ প্রযুরি সম্পমকষ  কানামঘার্া শুমন িাম্ি োাঁম্ পা 
ল্ওযা উরিি হমি না, কািণ লসগুরে দ্রুিই অনযিা িুমে রনমি এিং িািা হািামি িাম্ি র্িা। অিএি, 
রনম্নরেরখি উপকারিিাসমহূ লপমি এই রির্ময উম্যািাম্ি অরভ্প্রায োকা প্রমযাজন: 
 

• প্রাসমিক র্াকুন - গ্রাহকম্ি ্ারি, িযিসায লিিাি যাত্র্াি প্ররিটি ধামপ িযরিগিকৃি অরভ্জ্ঞিা 
প্র্ান কমি। গ্রাহকম্ি এমন অন্তিঙ্গ উপেরি অজষ মনি একমাত্র্ উপায হে, এমন নিুন প্রযুরি গ্রহণ 
কিা যা সঠিক অন্ত্রৃষ্ট সিিিাহ কমি।  

 

োকাি মান সিসমযই একজন গ্রাহক হন। যাইমহাক,  মেূয অজষ মনি জনয, এখন এমন প্রযুরি গ্রহণ 
কিা অপরিহাযষ যা উৎপা্ন খিি হ্রাস কমি। প্রযরুি উমপক্ষা কিাি েমে আপনাি িযিসায গ্রাহমকি 
িারহ্াি সামে সঙ্গরি িাখাি লিোয রপরিময প়েমি হমি পামি। 

 

• প্রমতন্টযামগতািূলক প্রান্ত- নিুন প্রযুরি গ্রহণ কিা আপনাি কমষমক্ষমত্র্ প্ররিমযাগীম্ি প্ররিমযারগিামূেক 
সুরিধাও প্র্ান কিমি। ি্পুরি, নিুন প্রযুরি গ্রহমণি উপকারিিাি মমধয িমযমি লয এিা লিাে 
িযিসাগুরে পিাস্ত কমি ও ি়ে প্ররিরষ্ঠি কমপষামিিনগুরেমক েক্কি ল্য। এই কািমণ, ি়ে 
কমপষামিিনগুরে লিাে লকাম্পারনগুমোমক প্রযুরি সমৃদ্ধ হওযাি আমগই রকমন লনয এিং লসগুরেমক 
অপ্রাসরঙ্গক িারনময ল্য।  

 

• সিগ্রতাসাধন ও োর্ষকযকরণ- উপেি প্রযুরিমক সঠিকভ্ামি িুোি অেষ হে, আপরন িাইমে 
আপনাি িযিসারযক মমেমে নিুন প্রযুরিি সুসংহি িযিহাি কিমি পামিন এিং আপনাি 
প্ররিমযাগীম্ি িুেনায আিও লিরি উন্নি এিং সাশ্রযী পরিমর্িা প্র্ান কিমি পামিন।  

  
  
  

 

 

 



 

 
 

স্তে 7: স্বাস্থ্যকর জীিনধারার অভযাস 

এর অর্ষ হল 

স্বাস্থ্যকি জীিনযাপমনি অভ্যাস হে যা মানরসক স্বিিা এিং কমষক্ষমিামক সমেষন কমি িাি মমধয িমযমি 
স্বাস্থ্যকি খাওযা, িািীরিক সুস্থ্িা এিং ভ্ামো ঘুম। 
 

 
 

মমনামযাগ ল্ওযাি সিমিময গুরুত্বপূণষ রির্য হে মানরসক স্বিিা এিং কমষক্ষমিা। একজন উম্যািাি জনয, 
ওজন কমামনাি প্রমযাজন হমি পামি।  িিুও, আরম একজন উম্যািামক এমন একটি জীিনধািা িজায িাখাি 
পিামিষ র্রি যা মানরসক স্বিিা এিং উৎকৃস্টিামক উৎসারহি কমি। 
 

এমি োমযে েযােে ধমি িাখা িযামেরঞ্জং হমি পামি, যাি মমধয রকিু কাজ কিমি হমি পামি িা নাও কিমি 
পামি। রকন্তু মূে রির্য হে প্রারন্তক পরিিিষ ন কিা যা আপনাি কেযামণ উমেখমযাগয প্রভ্াি লেমে। সহমজ 
উন্নরি হমি যা আপরন ধািািারহকভ্ামি কিমি সক্ষম হমিন। আি এো হমি ধািািারহক প্রমিষ্টা যা প্রভ্াি লেমে। 
 
একটি উ্াহিণ রহমসমি  যোেষ মমন  কিরি লেভ্ অযাসমপ্রমযি িুমেেপ্রুে োমযে। রিরন শুধ ুওজন 
কমামনাি জনয নয, উম্যািাম্ি মানরসক স্বিিা এিং কমষক্ষমিাি জনয এই খা্য গ্রহন 
কমিরিমেন। 

 

স্বাস্থ্যকর জীিনধারা অভযান্টসর উৈাহরণ  

• ভাল খান, ভালভান্টি ঘুিান, ভাল র্ান্টকন!– পযষাপ্ত ঘুম না হওযা আপনাি রিিাি এিং এমনরক 
িোমেিা িযাহি কিমি পামি। WebMD অনুযাযী কম ঘমু আপনামক  মমনামযাগ ল্ওযা, যুরি ল্ওযা 
এিং ভ্ািসাময এিং  সমসযাি সমাধান িরি  করমময ল্য। 

 

https://my-fels.life/2020/04/06/eat-well-sleep-well-and-stay-well-these-days/
https://my-fels.life/2020/04/06/eat-well-sleep-well-and-stay-well-these-days/
https://www.webmd.com/sleep-disorders/features/10-results-sleep-loss


• ডান্টয়ট এিং হাইন্টেিন - িুমেেপ্রুে োমযমে আমগই িো হমযমি োমযে এিং হাইমরিন আপনাি 
মানরসক স্বিিা, মমনামযাগ এিং রসদ্ধান্ত গ্রহণমক সমেষন কিাি জনয  অরিমাইজ কমি। 
উ্াহিণস্বরূপ, োইিাি কামিষাহাইমরে এি প্ররিকূে প্রভ্ািমক প্ররিহি কমি। োইিাি হজমম সাহাযয 
কমি এিং আপনাি িিীি লেমক িজষ য অপসািণ কমি। প্রস্তারিি োইিাি গ্রহণ এি পরিমান ২০-৩০ 
গ্রাম। 

 

• িযায়াি এিং হাইন্টেিন - প্রিুি পরিমামন পারন পান করুন এিং প্ররির্ন কমপমক্ষ রিি রমরনমেি 
জনয আপনাি হৃ্স্পন্দন িা়োমনাি জনয কাজ করুন। িযাযামমি রুটিমন এমন রকিু োকা উরিি যা 
আপরন উপমভ্াগ কমিন এিং ্ীঘষ সমমযি জনয এটিমক ধমি  িাখমি িাখমি পামিন।  

 

 
 

 FELS এ স্বাস্থ্যকর জীিনধারা অভযান্টসর িূলয 
• কখন্টনা ট্রিািা উন্টৈযািা ট্রৈন্টখন্টছন 😊?- প্রমিযক উম্যািামক মানরসকভ্ামি িাম্ি উনু্মিিাি িীমর্ষ 

োকমি হমি। আপনাি িযিসা এিং FELS এি অনযানয সমস্ত র্ক আপনাি লমোে লগম এি  ধিমনি 
উপি রভ্রি কমি হয! স্বাস্থ্যকি অভ্যামসি অেষ হে আপরন ধািণাগুরে রিকাি কিমি পািমিন, 
আপনাি  ইিাি অনুসিণ কিমি পািমিন এিং আপনাি প্ররিমযাগীম্ি প্ররিদ্বরিিা কিাি জনয 
আপনাি িযিসা  ভ্ােভ্ামি স্থ্াপন কিমি পািমিন। 

 

• মগ্রট!- প্ররিটি সেে উম্যািা আপনামক িেমি; আপনাি রগ্রে ্িকাি! আপনাি স্বপ্ন িাস্তিাযমনি 
জনয আপনাি মানরসক, আরত্নক এিং িািীরিক িরি োকমি হমি। এটি আিাম্াযক হমি না, 
এিং আপনামক েক্ষয লেমক ্মূি সিামনাি জনয অমনক কািণ োকমি। রনমজমক  কখনও 
লহাাঁিে লখময লযমি র্মিন না!  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

https://my-fels.life/2020/06/26/fiber-power/


 
 
 
  
 

স্তে 8: িমিিালী আধযামিক গভীরতা 
এর অর্ষ মক? 

 যমেষ্ট আধযারিক গভ্ীিিা এিং অনুিীেন (রনমজি রিশ্বাস িা পিন্দ অনুযাযী) আি রনমজি জারি 
ও সমামজি লসিা কিাি জনয একটি লপ্রিণা। 

 
আরম এখামন লকামনা রনর ষ্ষ্ট মিা্মিষি পমক্ষ কো িোি জনয আরসরন। যাইমহাক, লযমকামনা উপাময আপরন 
এটি অনুসিণ করুন, আধযারিক গভ্ীিিা োকা আপনামক রভ্রি িজায িাখমি সাহাযয কিমি। আপনাি 
আধযারিক র্কটি প্রকাি কিাি জনয আপনাি একটি মাধযম ্িকাি। এটি রিরভ্ন্ন উপাময প্রকাি কিা লযমি 
পামি, লযমন সহানুভূ্রি, সমাজ িা জারিি লসিা কিা। লকানও ধািণা, রিন্তা, িা আমন্দােনমক ধািণ কমি। 

 

এমন রকিু সন্ধান করুন যা আপনাি রিশ্বাস িা পিন্দ অনুসামি উপযুি লকননা সামঞ্জসযপূণষ এিং অেষপূণষ 
আধযারিক অনুিীেন আপনামক আত্ন ্াহ লেমক রিিি িাখমি। আধযারিকিা আপনামক আপনাি কৃি কামজ 

আিও লিরি গভ্ীিিা এমন ল্মি। অেষ অপরিহাযষ রজরনস, রকন্তু আপরন িীঘ্রই জানমি পািমিন এটি 
একটি পরিিিষ নিীে অনুমপ্রনা ্ািা। 

 

আধযামিক চচষ ার উৈাহরণ 

আিািও িেরি, আরম লকান রিমির্ আধযারিক অনুিীেমনি পমক্ষ কো িেরি না। আরম যা কিরি িা হে 
আপনাি সামে আইরেযা লিযাি কিরি যামি িিষ ািেীি আমোমক আপনাি জনয রক কাজ কিা িা না কিা 
উরিি লস িযাপামি ধািনা লপমি পামিন। আরম এখামন লয উ্াহিণগুমো লিযাি কিরি িাি  সামে ধমমষি লকান 
সম্পকষ  লনই রকন্তু সিই লিাোপ়ো এিং রিন্তাি রির্য। এো এমকিামিই আপনাি উপি। 

 

যাইমহাক, এখামন রকিু আধযারিক অনুিীেন িমযমি যা আপনাি FELS োইেস্টাইমেি অংি রহসামি গ্রহণ কিা 
উরিি: 
ট্রিমডন্টটিন িা ধযান - আমাি অিমিিন মানরসক প্রভ্াি কম িা লিরি কিাি প্রমিষ্টাি লক্ষমত্র্ আরম  গভ্ীি 

ধযামনি কো স্মিন করি। আপরন রক জামনন লয ৯০% মানুর্ সমিিন মন িা়োই অিমিিন মন রনময িাম্ি 
জীিন কাোয? এিং অিমিিন মন আপনাি আিিমণি ৯০% রনযন্ত্রণ কমি। গভ্ীি রিন্তা লনরিিািক 
অরভ্জ্ঞিাি সামে সংযুি আমিগ লেমক মুরিি উপায যা পরিিিী র্মন আপনাি রসদ্ধান্ত গ্রহমন প্রভ্ািক হমি। 

 



আি সকামে, ধযান হে আপনাি লে টিউন রনধষািমণি উপায এিং আপরন কীভ্ামি আপনাি র্মনি ঘেনাগুরে 
প্রকামিি প্ররিরিযা জানামি িান িাি মাধযম।  

 

প্রকৃিপমক্ষ, ধযামনি উপকারিিা সম্পমকষ  আিও লিরি জানমি সময র্ন এিং আপরন যা রিখমিন িা 
অনুিীেন কিমি ভু্েমিন না! ধযান, কৃিজ্ঞিা প্রকামিি  মমিা, আপনামক গ্রাউমন্ডে িাখাি আমিকটি কাযষকি 
উপায। ধযান আপনামক আপনাি পরিমিমিি সামে সম্পমকষ ি িযাপামি সমিিন হমি সহাযিা কমিমি।   

 

কৃতজ্ঞতান্টিাধ  অকৃিজ্ঞ িযরি একটি লি্না্াযক জীিন যাপন কমি! রিমির্ কমি যর্ আপরন মমন কমিন 
লয, আপনাি িযিসাি মমধয এমম রকিুই পানরন যা আপরন পামিন লভ্মিরিমেন, িমি কৃিজ্ঞ োকুন। সঠিক 
রজরনসগুরে রনিষািন কিাি জনয সময রনন এিং এই রজরনসগুরেি প্ররি গভ্ীি কৃিজ্ঞিাি অনুভূ্রি গম়ে 
িুেুন। কঠিন সমময, এটি আপনাি আিা বিরি কিাি সিমিময সহজ উপায, এিং ভ্াে সমময রস্থ্ি োকাি 
জনয এটি সমিষািম উপায। কৃিজ্ঞ হওযা আপনামক ইরিিািকিা এিং আিািার্ হমি সাহাযয কমি। 

  

রিমল্পাম্যাগ সম্ভিি হৃ্যরি্ািক হময োকমি। আপরন হযমিা  
ভ্ািমি পামিন লয আপনাি পণযটি গৃহীি হমি রকনা, যর্ 
আপনাি  ধািণা সমমযি পিীক্ষায কৃিকাযষ হয এিং আিও 
অমনক রকিু। সিষ্া কৃিজ্ঞ হওযাি অভ্যাস  আপনামক রস্থ্ি ও 
অরিিরেি িাখমি। এটি আপনামক আপনাি পিিিী প্মক্ষপ 
সম্পমকষ  রিন্তা কিাি, পরিকল্পনা কিাি এিং িা অনুসিণ 
কিাি জনয উৎসাহ ল্মি। সিষ্া কৃিজ্ঞ োকুন! 

 

আপনাি িযরিি,  আপনাি মেূযমিাধ এিং আপনাি বনরিক র্করনম ষ্িক কমপাস সম্পমকষ  সমিিনিা গম়ে 
লিাোি িযিহারিক এিং অেষপূণষ উপায খুাঁমজ লিি করুন। এই জািীয অনুিীেন লেমক যা েোেে আমস, 
িা আপনামক অরিিে োকমি এিং পিিিী অধযাময িরণষি উপকারিিাসমূহ লপমি সহাযিা কিমি। 

 

আধযামিক গভীরতার উেকামরতা 

• িামন্ত - যািা অেষপূণষ আধযারিক গভ্ীিিা অজষ ন কমিমিন িািা অিযন্ত িারন্তপূণষ। 
িাম্ি লমজাজ ভ্ািসামযপূণষ োমক, িািা সহানুভূ্রি িা লিাোপ়োি মাধযমম হিািা িা আনন্দ প্রকাি 
কিমি পামি। িারন্ত আপনামক এমন একটি জীিন যাপন কিমি সাহাযয কিমি যা আপনাি আমিমগি 
অমনক উমবষ। FELS এ িসিাসকািী উম্যািাি জনয, প্রকৃিপমক্ষ আপনাি অনুভূ্রিি পরিিােনাি  উপি 
রভ্রি কমি আপনাি সােেয রনভ্ষ ি কমি। িারন্ত হে একজন নারিক এিং এমন রজরনস যা আপনাি প্রিরৃি 
বিরি কমি। অনুিীেমনি মাধযমম , আপরন ল্খমি পামিন লয, আপরন সিষ্া লসই রসদ্ধান্তটিই লমমন িেমি 
উপমভ্াগ কিমিন যা আপনামক িারন্ত ল্য এিং লযটিমি আপনাি িারন্ত িুরি হওযাি সম্ভািনা িমযমি িা  
এর়েময িেমিন। 

  

• সাহস - এটি িুর্ লেমক গমমক আো্া কমি ল্য :) লমৌরেকভ্ামি, উম্যািািা েুাঁ রকগ্রহমণ 
অরনিকু। ি়ে সাহস ল্খামি এিং সাহসী প্মক্ষপ রনমি আপরন সক্ষম। রকন্তু আপরন যর্ আপনাি আধযারিক 
গভ্ীিিা গম়ে লিাোি জনয সময িযয না কমিন িাহমে আপরন সরিযই আপনাি সাহস খুাঁমজ পামিন না। 
ধরুন, আপরন আপনাি আধযারিক গভ্ীিিা গম়ে িুেমি সময ল্নরন। এমিািস্থ্ায, আপাি্রৃষ্টমি লয 

সাহসী রসদ্ধান্ত আপরন রনমযমিন িা রনমিষাধ িমে রিমিরিি হমি এিং আপরন লকিে ভ্ামগযি ভ্িসায 
োকমিন! 

 



• প্রজ্ঞা - সহজ ভ্ার্ায, লিাো মমন জ্ঞানমক সঠিকভ্ামি প্রমযাগ কিা। অধযাযটিি সামে 
িিভ্ামি আিদ্ধ হিাি এো খুি সুন্দি মাধযম, িাই না? শুধুমাত্র্ প্রজ্ঞাি মাধযমমই আপরন স্মােষ  
রসদ্ধান্ত রনমি পািমিন। 

 

  



 

 স্তে 9: উন্মুি  ও সরু্ি িানমসকতা 

 

 এর অর্ষ হল 

উনু্মি মানরসকিা নিুনত্ব, িব্দ যুরি, ভ্াে নীরি, ভ্ািসাময এিং কমনীযিাি প্ররি আকৃষ্ট হয, পক্ষপারিত্ব, 
অসরহষু্ণিা এিং েগ়ো প্রিযাখযান কমি। 

 

 
উম্যামগি নিুনত্ব সম্পমকষ , এমন রকিু প্ররিরিযা যা আমগ রিে না, িমি এটি অজষ মনি জনয আপনামক 
অিিযই যুরি প্রমযাগ কিমি হমি। অসরহষু্ণিা এিং েগ়োোটি এমন যা রকিু আমি িা প্রিযাখযান করুন। 
এটি আপনামক  প্র্ি সমাধান এি লক্ষমত্র্ মারজষ ি কমি িুেমি। 
 

ভ্ািসাময এিং কমনীযিাি উপি আপনাি মমনামযাগ িজায িাখুন। আপরন একজন রিল্পীমক পিন্দ কমিন। 
রিল্পীিা পক্ষপাি্ষু্ট নয, এিং িাম্ি এমন লকান সমসযা লনই। রিল্পীিা লখাো মমনি এিং িািা রিল্প 
সম্পমকষ  রিন্তা কমি লয কীভ্ামি রজরনস, িঙ, আি ভ্ািসামযপণূষ রিল্প বিরি কিা যায। 

 

মকভান্টি উনু্মিতা এিং ভারসান্টিযর িন্টনাভাি িজায় রাখা যায় 

সৃজনিীল িানমসকতা িনাি মস্থ্র িানমসকতা - 

  

• কর্া িলার ট্রচন্টয় ট্রিমি শুননু-  কখনও প্রিা্ শুমনমিন লয লিরি শুনুন এিং কম কো িেুন? ঠিক 
আমি, যর্ আপরন লিরি শুমনন এিং কম কো িমেন। আি িমিই আপরন লখাো এিং ভ্ািসামযপুনষ 
মমনাভ্াি অজষ ন কিমি পািমিন। লোকম্ি যা িোি আমি িামি সা়ো ল্ওযাি আমগ আপনামক দ্রুি 
শুনমি হমি।এিং শুধ ুশুনমি না, এি জনয,িাম্ি রিন্তাভ্ািনা রিমিিনা কিমি হমি। 

 



 
 

• েক্ষোত িজষ ন- আি্িষন কিাি জনয রকিু সময িাখনু এিং রনমজমক রজজ্ঞাসা করুন, লয "আমাি 
কযারিযাি, সম্পকষ  এিং সরমরিমি আমাি প্রিরেি পক্ষপাি কী কী? পক্ষপাি আপনামক লস্টরিওোইপ, 
অেষাৎ, একটি রনর ষ্ষ্ট লগাষ্ঠীি মানুমর্ি আিিণ িা গুণািেীি প্ররি আকৃস্ট কমি। পক্ষপামিি 
প্রকািগুরে হে অনযম্ি মমধয রেঙ্গ, ধমষ, জারিগি, সাংিৃরিক পিন্দ এি পােষকয। FELS আপনামক 
আপনাি রকিু পক্ষপাি ্িূ কিমি সাহাযয কিমি। কুসংিাি লিম়ে র্মি হমি  এিং আপনামক আপনাি 
্রৃষ্টভ্রঙ্গমক আিও রিসৃ্তি কিমি হমি যামি আপরন িমাগি রিক্ষা এিং আধযারিক গভ্ীিিা 
গ্রহণ  কিমি পামিন। 

 

• ভাল বনমতকতা - একটি বনরিক মান োকা ভ্ািসাময বিরি কিাি আমিকটি উপায। একটি বনরিক 
মান্মন্ডি মাধযমম আপরন ইরিমমধয জামনন রক কিমি হমি িাই আপরন রনমজি িা অনযম্ি সামে 
রসদ্ধান্ত রনময েগ়ো কমিনরন। বনরিকিাও লনিৃমত্বি একটি প্রধান বিরিষ্টয, সঠিক সমময সঠিক কাজ 
কিা।  

 

• মিমভন্ন িতািত সন্ধান করুন- কখনও কখনও, আপরন একটি ্েমক এি সুসংহি কিমি পামিন 
লয আপরন লকান রজরনস একইভ্ামি ল্খমি শুরু কমিন। ভ্ািসাময হািামনা এ়োমি, আপনাি ্মেি 
অংি নয এমন মানুমর্ি কাি লেমক রিরভ্ন্ন মিামি লনওযাও অপরিহাযষ। আপনাি ্মেি মমধয 
ভ্ািসাময অজষ মনি জনয, রিমিাধীপমক্ষি িমসি ভূ্রমকাি কো রিমিিনা করুন, রযরন সিসময িাি 

্েমক গরন্ডি িাইমি রিন্তা কিাি জনয িযামেঞ্জ কিমিন। 

 

• ভুন্টলর িাধযন্টি কিন্টোন্টটষ িল হন- আপনাি রনমজি ভু্ে লহাক িা অমনযি লহাক, সিসময ভু্ে কমি 
স্বািন্দয লিাধ করুন। আপনাি ্মে, এমন িযরিম্ি পুিিৃি করুন যািা নিুন সুমযাগ খুাঁজমি িা 
কাজ কিাি নিুন উপায খুাঁজমি িাম্ি গরন্ডি িাইমি িমে যায। এমনরক যর্ িাম্ি প্রমিষ্টা িযেষ 
হয, িািা সিসময নিুন রজরনস লিষ্টা কিাি লক্ষমত্র্ মানুর্মক কস্ট ল্য না। আপরন যখন নিুন 
রকিু কিাি লিষ্টা কমিন িখন বধযষ ধমি একই নীরি প্রমযাগ করুন যর্ও লসগুরে আপনাি 
উমেিয অনুযাযী কাজ কমি না। 

 

উনু্মিতা এিং ভারসান্টিযর উেকামরতা 
• আেমন ভাল ধারণার িযাোন্টর  সংন্টিৈনিীল হন্টয় উন্টঠন - ভ্াে ধািণাগুরে সিসমই আপনাি কামি 

োমক। আপনামক িাাঁ্ লেমক ি়ে লকানও রজরনস িুমে আনমি হমি না। আপনামক যা কিমি হমি িা 
হে আপনাি িািপামিি সুমযাগগুরেি জনয উনু্মি োকা। অনযর্মক, ভ্ািসাময হে আপনাি প্রিযািা 
এিং আপনাি লয লকানও িা়োিার়েমক রনযন্ত্রণ কিা। ভ্ািসামযই আপনামক স্মােষ  রসদ্ধান্ত রনমি সক্ষম 
কমি আি এটি প্রজ্ঞাি অনুিীেন। 



 

• আেমন  মিজয়ী ৈল বতমর এিং িজায় রাখন্টত োন্টরন – লোমকিা এমন লনিাম্ি সম্মান কমি যািা 
শ্রদ্ধািীে এিং লখাো, ভ্ািসামযপূণষ আিিণ কমি। ভ্ািসামযপূণষ মানরসকিা রনময, আপরন শুধু ্েই 
বিরি কিমিন না িিং সাধািণ েমক্ষযি র্মক ্ীঘষ পে ধমি িাম্ি লপ্রিণা ্ান কিমিন। 

 

• মনভষ রন্টযাগযতা–  ভ্ািসামযপণূষ এিং লখাো মমনি মানুর্  রনভ্ষ িমযাগয হয। আপরন আপনাি িািপামিি 

মানুমর্ি জনয রনমির্ি হময োকমিন। আপরন রসদ্ধান্ত লনওযাি িযাপামিও আিরিশ্বাসী হমিন, অনযম্ি 
মমধয নিুন অংিী্ারিত্ব গম়ে িুেমিন, কািণ আপনাি রনমজি কামি প্রমাণ রহমসমি স্মােষ  এিং সঠিক 
রসদ্ধান্ত লনওযাি েযাক লিকেষ  োকমি। 

 

• িতমিন্টরান্টধর নযাযয সামলস- যখন আপনাি ্মেি মমধয িা আপনাি লিামেষ ি মমধয রিিকষ  হমি, 
িখন আপনাি িািপামিি লোমকিা রিিমকষ ি রনিমপক্ষ সারেস রহমসমি আপনামক রিশ্বাস কিমি। 
আপরন আপনাি িযিসাি লকমন্দ্র োকমিন কািণ প্রমিযমকই িাম্ি ধািণানুযাযী ভ্য এিং 
ভ্িসা রনময আপনামক রিশ্বাস কিমি। 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

  
স্তে 10: িখ ও মিয়াকলান্টের বিমচত্র  

 

এর অর্ষ হন্টলা 
িখ ও রিযাকোমপি বিরিত্র্ জীিমন আিও উৎকর্ষ সাধন এিং আিও উচ্চিায লপৌাঁিামনাি িযামেঞ্জ প্র্ান 
কমি, লযমন ভ্ার্া লিখা িা রিল্পকো এিং সৃজনিীে রিল্পকমমষি মূেযাযন । আমিা যা রকিু করি িাি মমধয 
লসৌন্দযষ এিং আনন্দ লখাাঁজা! 
  

এো লয লকান উপাময হমি পামি; আরম লিি রকিু প্রিুি  কঠিন লখোধুো 
কমিরি যা আমামক আমাি কমমোেষ  লজান লেমক রকিুো ্মূি রনময লগমি। 
আরম লিস জারম্পং কমিরি; একটি লিাে লপ্ল্ন উর়েমযরি এিং ইনমোি 
িাইোইরভ্ং কমিরি। 

 

লসৌন্দযষ, আনন্দ এিং প্রিণিা সহকামি আপরন যা রকিু কমিন, আপনামক 
আমযমিি স্থ্ান লেমক রকিুো ্মূি রনময যায, লসৌন্দযষ ও মারজষ িভ্ামি। এটি 

আপনামক আপনাি স্টযান্ডােষ  লেি এিং অরেস লেমক লিি কমি আমন, যা আপনামক কমষরিিরি র্মি  
অনুমপ্রিণাি জাযগা কমি ল্য! অমনক উম্যািা এমন রকিু কমি সমাধান খুাঁমজ লিি কমি যা িাম্ি 
রনযরমি িযিসারযক রুটিমনি সমূ্পণষ িাইমি। 

 

িখ ও মিয়াকলান্টের বিমচন্টত্রর উৈাহরণ 
• ট্রখলাধুলা - িািীরিকভ্ামি সম্পৃি এমন লয লকান 

রকিু    আপনাি জীিনধািায অন্তভু্ষ ি কিা উরিি। 
মজা্াি লখোধুো লযমন লগা-কাটিষ ং, সাধািণ 
লপ্ল্ন উ়োমনা, ল্ৌ়োমনা এিং অনযানয লিামােকি 
কমষকাে আপনামক ভ্াে োগাি ওর্ধুী িিিমিি 
কাজ র্মি। 

 
 

 

• ট্রস্বিান্টসিা ৈান - অনয মানুমর্ি জনয রকিু একো কিাি কো ভ্ািুন। রনযরমি সময িিাে িাখুন, 
অন্তি মামস একিাি কারুি উপকামি আমস এমন একটি কাজ হামি রনন! অনয লোকম্ি জনয কিা 
লসিামক অিমূেযাযন কিা হয, কািণ অনয মানুমর্ি জনয রকিু কিমি ভ্াে োমগ। 

 

• বধন্টযষযর অনষু্ঠান - আপরন রক কখনও িিে-ঠান্ডা ভ্িা জমে লগাসে/স্নান কমিমিন? অেিা ৩০ 
রমরনমেি জনয প্ল্াঙ্ক (িযাযামমি প্ল্াঙ্ক পরজিন) ধমি লিমখমিন? বধমযষি রিযাকোপ আপনামক 
লকিে িািীরিক নয, মানরসক ্ঢ়ৃিাও বিরি কিমি সহাযিা কমি যা একজন উম্যািা 
রহসামি অিযন্ত প্রমযাজন। 

 
 
 



িখ ও মিয়াকলান্টের বিমচত্র সম্পন্ন উন্টৈযািান্টৈর কন্টয়কটি উৈাহরণ 

টিম লেরিস - প্ররি সপ্তামহ টিম লেরিস একটি নিুন ্ক্ষিা রিখমিন এিং িািপমি ্িষকম্ি একটি 
অনুষ্ঠামনি মাধযমম িা লিখামিন, এোমক রিরন টিম লেরিস এিমপরিমমে নাম র্মযরিমেন। রিরন অনযগুোি 
মমধয িরিং, লপিা্াি জজু ুএিং রারমং রিখমি সময িযয কিমিন। িখ ও রিযাকোমপি বিরিত্র্ রনময 
িমাগি রিক্ষামক রমোমনাি রক ্ারুণ উপায, িাই না? 

  

লুইস হাওস - রিরন রিখযাি একজন হযান্ডিে িী়ো িযরিত্ব , রিখযায িযরিত্ব এিং উম্যািা। একজন 
হযান্ডিে িী়োরি্ হওযা িা়োও, হাওস আইস িামেি সামে সমৃ্পি, এো এমন একটি কাযষকোপ যা 
িািীরিক এিং মানরসক সহনিীেিামক উন্নি কমি িমে লিি পরিরিি। 

 

মিমভন্ন িখ ও মিয়াকলান্টের বিমচত্র গ্রহন্টণর উেকামরতা  

• সৃজনিীলতা িা়োয় - যাইমহাক, লয রিযাকোপটি আপরন কিমিন, আপরন হময উঠমিন িাি মিই 
রিিাকর্ষক। ধরুন, আপরন সািার্ন লেরেরভ্িমনি সামমনই িমস োমকন।  

• লসমক্ষমত্র্ আপরন সম্ভিি আগ্রহী হময প়েমিন     , রকন্তু উমিজনাপূণষ হময উঠমি এিং সৃজনিীে 
ধািণা বিরি কিমি উমিজনাপূণষ কামজ সময িযয করুন। 

 

• উৎোৈনিীলতা িৃমি কন্টর- আনন্দময এিং আকর্ষণীয রিযাকোমপ যি িরি িযয কিমিন, 
উৎপা্নিীেিাি িরি িি লিরি িৃরদ্ধ পামি। একিাি লিষ্টা কমি ল্খনু।  

 
• যখন লকান প্রমজক্ট িা সমসযায আেমক যামিন এিং এমি অেষপূণষ অগ্রগরি কিমি না পািমিন, 

িখন িাইমি যান এিং মজা্াি, উমিজনাময রকিু করুন, েমে এটি আপনাি হৃ্যমক সোরিি  
কিমি। ্ি িামিি  মমধয নযিাি যখন আপরন আপনাি প্রকমল্প রেমি আসমিন, িখনই আপরন 
এটিমক পিিিী পযষাময রনময যাওযাি মি িরি এিং ধািণাি একটি সমাহাি পামিন!  
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