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আমরা আপনােক অ াে ােসজ ইয়ার বেুকর সাহােয  উ ল এবং সমৃ শালী ভিবষ েতর িনবাচন
করার জন  অিভন ন জানাি । আমরা িনি ত আগামী 12 মাস আপনার জীবেন অেনক অ গিত
হেত যাে । এ  কবল আশার আেলা নয়, বরং আপনার সম  সমস ার জন  কংি ট পূবাভাস
এবং সহজ সমাধান িল সরবরাহ করেব।

অ াে ােসজ ইয়ার বকু বিদক জ ািতষশাে র াচীন নীিত িলর উপর িভি  কের তির।
াচীনকােলর অিধবাসীরা, তােদর ধ ানা ক অবেচতন মেনর মেধ , দঃুি া ও স ট থেক
মানবজগৎেক মু  করার জন  ও সাহায  করার জন  এই িব ান আিব ার কেরিছেলন। এই িব ান
ব বহার কের, আমরা এই ইয়ার বকু তির কেরিছ, যােত আপিন আপনার অ িনিহত স াব তােক
স ূণ েপ বঝুেত এবং ব বহার করেত পােরন এবং আগামী 12 মােস সফলতা অজন করেত
পােরন।

মহাজাগিতক শি িলর বাহ পিরবিতত হে  সমেয়র সােথ সােথ, আপনার জীবেন কান পিরি িত
সহায়ক হেব এবং কান পিরি িত অসহায়ক হেব, তা এর মাধ েম িনধািরত হয়। এছাড়াও, আপনার
িক করণীয় ও িক করণীয় নয় এবং িক আপনার অ গিত রাধ করেত পাের, তা জেন িনন ও
জেন িনন তার িতকার। আমরা এই সময়কােল আপনার জ -চােট িবিভ  রাজ যাগ এবং
অন ান  িবেশষ যাগ িবে ষণ কের উপ াপন কেরিছ।

আমরা এক  অনন  সূচক তির কেরিছ যা পরবত  12 মােস আপনার জীবেন কান কান ে
আপিন আপনার অ িনিহত শি  িল কােজ লাগােত পারেবন, তা বণনা করা হেয়েছ। অন  কথায়,
আপনার অ িনিহত শি  িল ব বহার কের আপিন স ক ভােব এিগেয় যেত পারেবন এবং
আপনার পছ সই ফলাফল িল অজেনর জন  আরও বিশ স াবনাময় হেয় উঠেবন।

আমরা িব াস কির য আপিন অনন  এবং তাই, অ াে ােসজ ইয়ার বকু আপনােক সরবরাহ করেব
স ক িবে ষণ, স ক পূবাভাস এবং সহেজ অনসুরণ করার মেতা পরামশ িল যা িবেশষভােব
আপনার জন  তির করা হেয়েছ। ইয়ার বেুকর সাহােয , আপনার জীবেনর সম  ে  সাফেল র
পথ, স ি , সুখ এবং মানিসক শাি  স েক জাননু। আমােদর সে  এই আ যজনক যা া ক ন,
আগামী 12 মােসর আন  ও সমিৃ র এক  যা ায় আপনােক াগত জানাই।

আপনার জে র িববরণ

জ তািরখ: 7 : 9 : 1982

জ  সময়: 7 : 14 : 25

জ ান: Firozpur

টাইম জান: 5.5

অ াংশ: 30 : 55 : N

ািঘমাংেশর: 74 : 35 : E

এ েসজ ইয়ার বকু এ আপিন িক িক পােবন



আগামী ১২ মােসর পণূ জ ািতিবদ া মলূক িবষয়

পছে র পেয় িল

লািক সংখ া: 5

ভােলা না ার: 2, 7, 9

ভ িদন: বহৃ িতবার

ভােলা হ: বহৃ িত,সূয,চ

ব ু পূণ রািশ: িমঃ,িসঃ,ধঃ

ভ ল : কঃ,তুঃ ,ধঃ, ঃ

লািক ধাতু: ণ

লািক পাথর: কারাল

অপছে র পেয়

খারাপ িদন: রিববার

খারাপ করণ: বব

খারাপ ল : মষ

খারাপ সংখ া: 4, 8

খারাপ মাস: কাি ক

খারাপ ন : মঘা

খারাপ হর: 1

খারাপ রািশ: মষ

খারাপ তীিথ: 1, 6, 11

খারাপ যাগ: িবশ

খারাপ হ: বধু



বিদক জ ািতষশা  অনসুাের, িতকারমলূক পদে প আমােদর সমস া িল থেক মিু  পেত এবং
আমােদর জীবেন ইিতবাচক শি  বিৃ  করেত সহায়তা কের। িত  সময় অনন  সুেযাগ এবং
চ ােল  বহন কের আেন। এই দিৃ েকাণ থেক, এই সময় খুবই অনন  হেত যাে । এখােন দওয়া
িতকার আপনােক আগামী 12 মােস ক ন পিরি িত থেক র া করেব এবং আপনার ভাগ েক
বািড়েয় তুলেত সহায়তা করেব। এই িতকার 12 মাস ধের িবিভ  সময় আপিন কােজ লাগােত
পােরন। আপনার জন  িতকারমলূক িবষয় িল হেলা:

িতিদন এই ম েক পাঠ ক ন: ওম সা া সাদািশভেয় নামঃ

আগামী ১২ মােসর শাল
এই সময় আপনার জীবেন অেনক িল পিরবতন হেত চেলেছ, এর মেধ  িকছু পিরবতন ভ হেত
যাে , অন  পিরবতন িল আপনার মেনর ইে  মেতা নাও হেত পাের। একিদেক, আপিন এই সময়
অেনক সাফল  পােবন। সময় এই সময় আপনােক পরী া করেব। অতঃপর আমরা িকছু পূণ
িবষয় িলেত আপনার মেনােযাগ আকষণ করেত চাই, যা আপনােক এই সমেয়র মেধ  সরা ফলাফল
পেত এবং সমস া থেক মিু  পেত সহায়তা করেব। এই পরামশ বশ মৗিলক মেন হেত পাের,
িক  তারা গভীর এবং দীঘেময়াদী ভাব দেব। আসুন আপনার জীবেনর সােথ স িকত কেয়ক

পূণ িবষয় িলর িদেক নজর িদন:

করণীয়

আপনার বড় ভাই এবং বীণেদর স ান ক ন।
আপিন আেরা এবং আেরা বিশ লােকর সােথ যাগােযাগ ক ন।

করেবন না

আপনার বা ােক উেপ া করেবন না।
স েকর মেধ  উ াকা ােক বিৃ  পেত দেবন না।

আগামী 12 মােসর জন  িতকারমলূক পদে প



আপনার শি েক ভািবত কের এমন সূ  িবষয় িল সবদা িবরাজমান থােক। অতএব, পরবত
12 মােসর গভীরভােব িবে ষণ জীবেনর িবিভ  ে  িবিভ  ফলাফল দখায়। এখন, আস
মাস িলর িবিভ  িবভাগ িল আপনার জীবনেক িকভােব ভািবত কের তার উপর িভি  কের
িব ািরত পূবাভােসর িদেক নজর িদন:

আগামী 12 মােসর িব ৃত িবে ষণ



ম 21, 2019 - জলুাই 17, 2019

অথৈনিতক অব া
আশা করা হে  য এই সমেয়র মেধ  আপনােক িকছু আিথক সমস া মাকািবলা করেত হেব।
অ ত ািশতভােব কখেনা কখেনা কানও িত ল পিরি িতর মেুখামিুখ আপনােক হেত হেব তাই
ভালভােব ত হওয়া দরকার আপনার এই সকল িবষেয়। আপনার আয় াস হেত পাের, যা
আপনার জীবেন আিথক সমস া তির করেত পাের। আপিন যিদ আিথক সংকেটর মেধ  পড়েত না
চান তেব খরচ কিমেয় িদন।

পশা
আপনােক আপনার কােজর জগেত িকছু ক ন পিরি িতর মাকােবলা করেত হেত পাের। অতএব,
আপিন এই সমেয়র মেধ  আপনার কাজ এবং ব বসা স েক সতকতা অবল ন করা উিচত।
আপিন আপনার ঘিন  ব ু  এবং আ ীয় ারা তািরত হেত পােরন । অতএব, আপনার অ ভােব
কাউেক িব াস করা উিচত নয়। আপনার কমজীবন ভাল ভােব পিরক না ক ন এবং তাড়াতািড়
কােনা িস া  নেবন না। আপিন নতুন িকছু  করার কথা ভাবেল তার ভােলা ও খারাপ িদক
িল ভােলা ভােব িবেবচনা ক ন।

িশ া
আপিন আপনার পছ মেতা এক  মযাদাপূণ ইনি উেট নিথভু  করার সুেযাগ পেত পােরন।
আপিন উ াকা ী হেবন এবং আপনার ল  অজন করেত কেঠার সং াম করেবন। আপিন
আপনার ত াশার থেক বশী ভাল ফলাফল পাওয়ার স াবনা আেছ। আপনােক অেলৗিকক
কােনািকছুর পিরবেত কেঠার পির েমর উপর িনভর করার পরামশ দওয়া হয়। অধ বসায় আপিন
সফল হেত হেব।

পািরবািরক জীবন
আপনার পিরবাের আপনার কতব  পূরেণ িকছু অসুিবধা হেব। আপনার িপতামাতার ত াশা বিশ
হেব এবং আপিন তােদর ত াশা মেতা জীবনযাপন করেত পারেবন। আপনার পিরবােরর সদস েদর
মেধ  মতামেতর িকছু পাথক  থাকেত পাের যা আপনার পে  বািড়েত শাি পূণ জীবনযাপন করা
ক ন কের তুলেত পাের। আপিন আপনার পিরবােরর সদস েদর একসােথ বেঁধ রাখার জন  আপনার
িবেশষ ভােব েচ া করা উিচত। এই সময় আপনােক রে র স েকর আ ীয়েদর থেক দেূর
থাকেত হেত পাের।

ম ও িববািহত জীবন
আপিন আপনার ম এবং িববািহত জীবেন চ ােলি ং পিরি িতেত স খুীন হেত পােরন। ক ন
পিরি িত চলাকালীন আপনােক শা  ও ধযশীল হেত হেব, অন থায় পিরি িত িল হাত থেক
বিরেয় যেত পাের। আপনােক অবশ ই মেন রাখেত হেব য আপিন না ভেব িচনেত িকছু বলেবন
না বা করেবন না, যা আপনার স ীেক আঘাত করেত পাের। আপনার স ীর সােথ আপনার ভাল
স ক াপন করা উিচত এবং আপনার স েকর মেধ  থাকা কানও ভুল বাঝাবিুঝেক পির ার
করা উিচত। আপনার স ীর মৗিলক মানিসক চািহদা অবেহলা করেবন না।



া
আপনার া  এই সমেয়র মেধ  িকছুটা খারাপ ভােব ভািবত হেত পাের। আপিন স ক সমেয়
আপনার খাদ  হণ করেত স ম হেবন না, যা আপনার পাচক িসে মেক িবপরীতভােব ভািবত
করেব। আপনার কােজর সময়সূিচ আপনার শরীেরর উপর চাপ সৃি  করেব এবং আপনােক িনেজর
য  িনেত হেব। সুষম খাদ  খাওয়া এবং আপনার শরীরেক িফট এবং সু  রাখেত িনয়িমত ব ায়াম
ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
ক ন

উপাজন করেত আপনার কথা বলার দ তা ব বহার ক ন। শি শালী থা ন এবং িনেজেক
স ান করেত িশখুন।

করেবন না

কথা বলার আেগ িচ া ক ন এবং কাউেক আপনার কথার ারা আঘাত না করার চ া
ক ন। সংেবদনশীল হওয়ার চ া ক ন এবং ব গত িবলািসতা ত াগ করার চ া ক ন।

িতকার

স ার সময় কােলা উরাদ (সাবতু)ডাল দান ক ন। পালনকতা কৃ র পূজা।



জলুাই 17, 2019 - সে র 07, 2019

অথৈনিতক অব া
দশম ঘের বধু ভােলা ফলাফল দেব, তাই আপিন এই সময় সমিৃ  লাভ করেবন। আপিন ব বসায়
/ চাকরীেত অ গিত করেবন এবং আপনার ব বসা সািরত করার পিরক না করেবন। আপিন পূণ
ভি  এবং সততার সে  কাজ করেবন। আপিন সরকােরর ে  কমরত অিভজাত মানষু এবং
িসিনয়রেদর সােথ ভাল স ক াপন করেবন, এবং এই সময় তােদর কাছ থেক পূণ সমথন
পােবন। আপিন দািম যানবাহন ও অ ােরাহেণ আন  পােবন। আপিন এই সমেয়র মেধ  আিথকভােব
স  হেবন।

পশা
আপিন সরকােরর সহায়তায় অথ সং হ করেত পােরন এবং উ  পদািধকার লাভ করেত পােরন।
আপিন ব বসার মাধ েম খ ািত এবং অথ উপাজন করেবন। আপিন িবেদশ থেক িকছু ভাল খবর
পেত পােরন। আপিন িবেদেশ অবি ত এক  কা ানী থেক ব বসা বা কােজর াব পেত
পােরন। আপনার উপাজন ভালহেব এই সময়। ধনী হওয়ার পাশাপািশ, আপিন িবিভ  ধরেনর স দ
সং হ করেবন।

িশ া
আপনার কেঠার পির ম পড়ােশানার ে  অনু ল ফলাফল আনেত পাের। পরী ায় অনু ল ফলাফল
পেয় আপিন খুিশ হেবন। উ  পেদ পদাপণ করার জন , আপিন আপনার 100% দেবন। িকছু
সমেয়র জন , আপিন আপনার একা তা হারােত পােরন, তাই চ া ক ন এবং একা তা বজায়
রাখুন। আপিন পড়ােশানায় চমকার ফলাফল কের সমােজ া অজন করেবন।

পািরবািরক জীবন
আপনার বািড়েত এক  পিব  অনু ান হেত পাের। আপনার বাবা-মা এবং িশ কেদর স ান ক ন
এবং তােদর আশীবাদ িনন, কারণ এ  আপনােক এিগেয় যেত সহায়তা করেব। এই সময়, আপিন
য কান কােজ সফল হেবন। দশম ঘের বধু আপনােক অত  যুি স ত এবং দ  কের তুলেব,
এবং এক  শা  এবং ানী ব ি  হেত সাহায  করেব।

ম ও িববািহত জীবন
মতাদশগত পাথক  বরাবর িববািহত জীবেন িকছু সমস া সৃি  করেত পাের। অন িদেক, ভালবাসার
জীবেন মসৃণ হেব। জীবন ক সরল ভােব হণ ক ন এবং নরমভােব কথা বলনু।

া
আপিন িকছু া  সমস ার স খুীন হেত পােরন এবং চােখর বা চামড়া স িকত সমস া ভাগ
করেত পােরন। এই সকল ে  কান অবেহলা করেবন না। দীঘিদন থেক রাগ থেক আ া
হেল, সময়মত িচিক সা করেত থা ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
ক ন



কমে ে  আপনার িতভা এবং িচ া ব বহার ক ন এবং ভােলা ভােব কাজ ক ন। আপনার
ব ি  ভাল করেত িবেশষ চ া চালান।

করেবন না

আপনার কােজর িত সবদা স থা ন। মিহলা সহকম েদর সে  খুব সু রভােব আচরণ ক ন।

িতকার

সবজু সবিজ দান ক ন। িহজেড় স দােয়র মানষুেদর সবজু রেঙর জামাকাপড় উপহার িদন।



সে র 07, 2019 - নেভ র 07, 2019

অথৈনিতক অব া
আপিন আিথক লাভ করেবন এবং স ি  অজন করার এক  স াবনা আেছ। পিরবােরর সদস েদর
মেধ  কউ অথৈনিতক লাভ করার স াবনা আেছ। এছাড়াও, ব বসা করেল অত  সুিবধাজনক
পিরি িত তির হেব। র আশীবাদ এবং আপনার েচ ার দ ন আপিন পছ সই সাফল  অজন
করেত পারেবন। এছাড়াও, িবেদেশ যাওয়ার ই া আপনার পূরণ করেত স ম হেবন।

পশা
ব বসা এবং বািণেজ  ভাল ফলাফল অজন করেত পারেবন। আপিন আপনার বিহ  মখুী কৃিতর
কারেণ অেনক মানেুষর সােথ যাগােযাগ করেত পারেবন। এছাড়াও, আপিন এই পিরিচিত িলর
সাহােয  এক  দদুা  কমসং ােনর সুেযাগ পেত পােরন। অন  িদেক, যিদ আপিন একজন ব বসায়ী
হন, আপিন অথৈনিতক সুিবধা পােবন। আপিন িবেদশ থেক এবং অেনক দেূরর কােনা জায়গা
থেক িকছু ভাল খবর পােবন।

িশ া
আপিন যিদ উ িশ া বা িতেযািগতামলূক পরী ার িত িনে ন, তেব আপিন এই সমেয়র মেধ
পছ সই সাফল  পেত পােরন।  িশ া ে  ভাল ফলাফল অজেনর জন  লাভ দায়ক হেব।
আপনার কােনা কাজ করার েচ া ইিতবাচক ফলাফল আনেত সাহায  করেব আপনােক।

পািরবািরক জীবন
আপিন পিরবােরর সদস েদর মেধ  িবেশষ িমলিমশ দখেত হেব এবং বািড়েত আরামদায়ক এবং শা
পিরেবশ বজায় থাকেব। আপনার বািড়েত িকছু সুশৃ ল কাযকলাপ হওয়ার স াবনা আেছ। আপনার
িপতামাতা ও সবা ক ন। তােদর আশীবাদ লাভ করেল আপিন সাফেল র সােথ জীবেন এিগেয়
যােবন। ম  কম এবং খারাপ সে  থেক দেূর থা ন।

ম ও িববািহত জীবন
স ম ঘের  আপনার িববািহত জীবেনর পে  অনু ল মািণত হেব এবং ামী- ীর স কেক
শি শালী করেত সহায়তা করেব। আপিন িত  পদে েপ আপনার প ীর সমথন পােবন। আপনােদর
মেধ  এক  ভাল স ক তির হেব এবং আপিন আপনার প ীর সে  অেনক মণ করার সুেযাগ
পােবন।

া
শারীিরক এবং মানিসকভােব আপিন খুবই িফট হেবন। এই সমেয়র মেধ , আপিন িনেজর মেধ
এক  অনলস বাধ দখেত পােবন এবং উ সািহতভােব কাজ করেবন। ফল প, আপনার কােজর
এবং মেনাভােবর মেধ  ইিতবাচক ভাব িল দখা যােব। আপিন ভাল ফলাফল পােবন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
ক ন



আপনার জীবন স ীর িত িনেবিদত থা ন। আপিন ব বসা করেল সবিকছু  সহকাের
িনন।

করেবন না

যতটা স ব, কামকু িচ া থেক দেূর থা ন। অ েয়াজনীয় খরচ করেবন না।

িতকার

 বীজ ম  জপ ক ন। বািড়েত সাদা ফুেলর কােনা গাছ রাপণ ক ন।



নেভ র 07, 2019 - নেভ র 25, 2019

অথৈনিতক অব া
আপনার জীবেন আপিন অেনক চ ােল  এর স খুীন হেবন এবং অন ান  অসুিবধােরা স খুীন হেবন।
আপনার স দ এর য় হেত পাের। সূয স ম ঘের অব ান করেল, আপিন িবিভ  িবষেয় খুবই
িচি ত ও আেবগ বন হেবন।

পশা
যিদ আপিন সিত ই কেঠার পির ম কেরন এবং আপনার 100% দান কেরন তেবই আপিন সফলতা
অজন করেত পারেবন। যিদ আপিন অংশীদািরেত কানও ব বসা পিরচালনা করেছন তেব সহেযাগী
অংশীদাররা আপনার ওপর নজরদাির রাখেত পাের এবং আপনার সমস া সৃি  হওয়ার স াবনা
রেয়েছ। অতএব, তােদর উপর িনভর করেবন না এবং িব াস না করেত চ া ক ন। আপনার
পিরবার, কাজ, ব বসা এবং িশ া স িকত উে গ হেব। আপনার এইসকল িজিনস িল স েক
বিশ িচ া করা ক না এবং িনেজেক মানিুষক চাপ মু  রাখুন। আপনার ধ ান করেল মেনর শাি
বজায় থাকেব। সরকােরর প  থেক অসুিবধা লাভ করেত পােরন।

িশ া
আপিন পড়ােশানায় খুবই ভােলা ফল করেবন এবং শীষ ান অিধকার করেবন। আপিন পরী ার
ভাল ন র পােবন। আপনার আ িব ােসর মা া অত  বিশ হেব, যার ফেল আপিন অধ য়েন খুব
ভাল করেবন। আপিন উ  িশ া লাভ করেত পােরন এবং এক  িবখ াত িত ােনর ভিতর সুেযাগ
পেত পােরন।

পািরবািরক জীবন
স ম ঘের সূেযর অব ােনর সােথ আপনার অেনক বিশ অহংকারী হেয় ওঠার স াবনা রেয়েছ।
ফল প, লােকরা আপনার সােথ কথা বলা এিড়েয় চলেব এবং আপিন খুবই - কি ক ব ি
িহসােব পিরিচত হেবন। এই মেনাভাব ছেড় িদন এবং পিরবােরর সদস েদর মেধ  িবেরাধ সমাধান
করার উেদ াগ হণক ন।

ম ও িববািহত জীবন
এই ঘের সূেযর উপি িতর কারেণ, আপনার ীর সােথ বাগ-িবত া লেগই থাকেব। এই অব ান
আপনার িববািহত জীবেনর পে  অনু ল নয়। িবেরাধ িন ি র এবং শাি  বজায় রাখার চ া
ক ন। ধয শীল থা ন এবং স ক কেথাপকথেনর মাধ েম  সমাধান করার চ া ক ন।

া
আপিন া  সমস া, িপ  স িকত রাগ এবং অন ান  সং মণ যমন র, মাথা ব াথা ইত ািদর
কারেণ অসুিবধা ভাগ করেত পােরন। আপনার াে র িবেশষ য  িনন এবং পিরি িত তর
হেল ডা ােরর সােথ পরামশ ক ন। অলস না হেয় িনয়িমত শরীর চচা ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
ক ন



আপনার জীবন স ীেক স ূণ দয় িদেয় ভােলাবসুন। আপনার ব বসায় পাটনার এর িত
দায়ব  থা ন।

করেবন না

িনচু ণীর মানষুেদর িনেয় হািস ঠা া করেবন না। কােনা অ েয়াজনীয় তক বিশ দরূ এিগেয়
িনেয় যােবন না।

িতকার

রিববার লাল রেঙর কাপড় দান ক ন। অিলএ ার বা কােনর ফুল জেল ফেল তা িদেয় ান
ক ন।



নেভ র 25, 2019 - িডেস র 26, 2019

অথৈনিতক অব া
এই সমেয়র মেধ , আপনার উ াকা া এবং ই া পূরণ হেব। আপিন এক  লাভজনক চুি র অংশ
হেত পারেবন এবং এ  থেক যেথ  পিরমাণ উপাজন করেবন। আপিন দীঘ মেণ যাওয়ার এক
উ  স াবনা আেছ, যা পািনর জীবেন উপকারী মাণ হেত পাের। এই সমেয়র মেধ , আপিন
ব ি গত বা পশাদারী কারেণ িবেদশ মেণ যেত পােরন। আপনার স েদ এক  সংেযাজন হেব
এই সময়। আপিন এক  নতুন িবিনেয়াগ থেক সুিবধা পােবন এবং নতুন স দ অজন করার
সুেযাগ পােবন।

পশা
চঁােদর ভােব আপিন সমােজ খ ািত এবং স ান অজন করেবন। আপিন যিদ সরকাির কােজ িনযু
হন তেব এই সমেয়র মেধ  আরও দ তার সােথ কাজ করেবন। আপিন রাজনীিত করেত চাইেল
আপিন এই সমেয়র মেধ  সাফল  পেত পােরন। এছাড়াও আপিন সরকােরর সােথ বা সরকারী খােত
কাজ করার সুেযাগ পােবন এবং অত  শংসা পােবন। আপিন আপনার ব বসার মাধ েম অত
উপকৃত হেবন। এই সময়, আপিন আপনার আচরেণ অি রতা বাধ করেবন। আপনার ব ু  এবং
সহকম রা আপনােক সাহায  করেব। আপিন ব য়ব ল যানবাহন চড়ার িবলািসতা অিভ তা করেত
পারেবন।

িশ া
আপিন িশ া ে  অ গিত করেবন। যিদও িকছু িব াি র কারেণ, আপনার পড়ােশানা ভািবত
হেব এবং আপিন ভাল মেনােযাগ িদেত স ম হেবন না। যিদও ধীের ধীের আপিন উ িত করেবন।
এই সমেয়র মেধ , আপিন িশ া ে  িবেশষ সাফল  অজন করেবন।

পািরবািরক জীবন
পািরবািরক জীবন সাধারণত ভাল হেব। যাইেহাক িকছু কারেণ আপনােক দীঘ সমেয়র জন  আপনার
পিরবােরর কাছ থেক দেূর যেত হেত পাের। এ  আপনােক একটু িবর  করেব, তাই এক  সুষম
দিৃ ভি  বজায় রাখার চ া ক ন।

ম ও িববািহত জীবন
এ  আপনার জন  ভােলাবাসার সময়, যখােন আপিন আপনার স ীর সােথ সু র, অ র  মহূুত
কা েয় উঠেবন। এছাড়াও, এ  িববািহত দ িতেদর জন  উপযু  সময় হেব এবং আপিন কােনা
পা  ইত ািদেত যাওয়ার পিরক না করেবন।

া
আপনার া  চঁােদর ভােব ভাল হেব। আপিন কান কার অসু তা ারা ভািবত হেবন না।
আপিন দীঘকাল ধের ভুগেছন এমন এক  পুরােনা, দীঘ ায়ী অসু তা থেক মিু  পােবন এবং এর
ফেল আপনার মেনর শাি  অনভুব করেবন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা



ক ন

আপনার ব ু েদর সােথ সময় কাটান এবং বাইের কাথাও বরােত যান। আপনার চারপােশর
পিরবােরর এবং মানেুষর মান বঝুুন এবং তােদর স ান ক ন।

করেবন না

বা ববাদী হন এবং অন েদর থেক উ  আশা করেবন না। উ পদ  কােনা ব ি র সােথ
আপনার অনভূুিত শয়ার করেবন না।

িতকার

গলায় েপার তির কােনা হার পড়ুন এবং প গব  িদেয় ান ক ন।



িডেস র 26, 2019 - জানুয়ারী 16, 2020

অথৈনিতক অব া
ম েলর এই অব ান আপনােক হতাশ করেব। আপিন বড় িস া  হণ এিড়েয় চলনু এবং িবিনেয়াগ
করার পূেব ভােলা ভােব ভাবনা িচ া ক ন। শয়ার বাজার, পণ, জয়ুা ইত ািদেত আপনার টাকা
না লাগান ক হেবনা।

পশা
এক  ব বসািয়ক অংশীদািরে র মেধ , আপনার ীর সােথ িকছু সমস া তির হেত পাের। আপিন
আপনার পেথ নতুন চ ােল  এবং বাধা স খুীন হেত পােরন। ধয হারান এই সমেয় আপনার জন
ক হেব না এবং এক  ইিতবাচক মেনাভােবর সে  সামেনর িদেক এিগেয় চলনু। আপনার

িবেরাধীরা আপনার জন  য ণার সৃি  করেত পাের, অতএব সতক থা ন, এবং চতুরভােব সকল
িবষয় পিরচালনা ক ন।

িশ া
আপনার িশ া এই সময় বাধা া  হেত পাের। আপিন যিদ সিত ই কেঠার পির ম কেরন তেব
কবল সাফল  অজন করেবন। যিদ আপিন িতেযািগতামলূক পরী ায় ভােলা ফল করেত চান,
কেঠার পির ম ক ন এবং একা িচে  কাজ ক ন। আপনার িশ কেদর স ান ক ন এবং তােদর
পরামশ অনসুরণ ক ন।

পািরবািরক জীবন
পািরবািরক জীবেন িকছু খারাপ পিরি িতর জ  হেত পাের। বড় ভাইেয়র পাশাপািশ বাবার সােথ
আপনার স ক খারাপ হেত পাের। স ম ঘের ম ল আপনােক অহংকারী কের তুলেত পাের।
ফল প, লােকরা আপনােক এক  - ক ীক ব ি  িহসােব দখা  করেব, অতএব আপনার
মেধ  এই বিশ  জারদার করার চ া করেবন না।

ম ও িববািহত জীবন
স ম ঘের ম েল আপনার ম জীবেন িব প ভাব ফলেত পাের। িববািহত জীবেন সমস া হেত
পাের। আপনার প ীর প  থেক িকছু সমস া হেত পাের। এছাড়াও, আপনার স ীর সােথ আপনার
স েকর অবনিত হেত পাের, যার ফেল আপনার দইুজেনর মেধ  পাথক  তির হেব। অিববািহত
ব ি েদর ঘের ম ল এর উপি িতর জন  িববােহর িবল  হেত পাের।

া
ায়শই, আপিন িনেজর ওপর নিতবাচক ভাব ফলেত পােরন। আপিন মানিসক চাপ এবং উে গ
অনভুব করেত পােরন। আপনার া র িবেশষ য  িনন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
ক ন

আপনার প ীর া  য  িনন। আেপাস করার মানিুষকতা বজায় রাখুন।



করেবন না

আপনার স ী সে  অত িধক কলহ করেবন না। িবতেকর পিরবেত, কানও সমস ার সমাধান
খুেঁজ বর করার চ া ক ন।

িতকার

এক  বড় পাে  েড়র তির  বািনেয় তা মানষুজনেক ভাজন করান। ম লবার উপযু
জায়গায় র  দান করেবন।



জানুয়ারী 16, 2020 - মাচ 11, 2020

অথৈনিতক অব া
আপনার কেঠার পির ম এবং েচ া িল এই সমেয়র মেধ  আপনার জন  এক  ভাল আিথক জীবন
লােভর সহায়ক হেব। আপিন িবলািসতা উপর আেরা ব য় করেবন এর ফেল আপনার খরচ বিৃ
হেব। অ েয়াজনীয় ব েয়র এিড়েয় চলনু এবং যতটা স ব সংর ণ ক ন। বািজ এবং জয়ুার মত
কাযকলােপ িনেজেক জিড়ত করবেন না, অন থায়, আপিন িত ভাগ করেত হেত পােরন।

পশা
আপনার িস া  নওয়ার দ তা এবং সৃজনশীলতা এই সময় স ূণ েপ িবকিশত হেবনা। আপিন
আপনার কমজীবন স েক িব া  হেত পােরন। কাউেক িমথ া আশা পাষণ করেত দেবন না।
আপিন যিদ লখার সােথ স িকত ক ািরয়াের জিড়ত হন, তেব আপিন এই সময় আপনার বিৃ
দখেত পােবন।

িশ া
আপনার পড়ােশানার উপর ফাকাস করা আপনার জন  ক ন হেব। আপিন আপনার একােডিমক
ল  থেক িবচু ত হেবন যার ফেল িশ া ে  আপনার ড ন  হেত পাের। িশ াথ রা গিণেতর
সমস ার স খুীন হেব এবং মৗিলক ধারণা িলর সােথ অভ  হওয়ার জন  িতিদন অনশুীলন
করেত হেব। আপিন যিদ রাজৈনিতক িব ােনর ছা  হন, আপিন আপনার পরী ায় ভাল ফল
করেবন।

পািরবািরক জীবন
আপনার বািড়েত িকছু সমস া হেত পাের, যা আপনার মেনােযাগ আকষণ করেব। পিরবােরর
সদস েদর মােঝ ঘন ঘন শাি  িবি ত হেব। আপনার এই সমস া িলর জন  িনেজেক চাপ দয়া
উিচত হেব না, অন থায়, আপনার া , পাশাপািশ আপনার কমে ে  আপনার কম দ তাও
ভািবত হেব।

ম ও িববািহত জীবন
এই সমেয়র জন  আপনার জন  একটু ক ন হেব। আপনার স ীর সােথ বাি ত া হওয়ার স াবনা
রেয়েছ এবং এ  আপনার মানিসক শাি েক ব াহত করেব। আপনার আিধপত  িব ার করার বিৃ
পিরি িত আেরা খারাপ হেব। অতএব, আপিন আপনার স ীর উপর আপনার িচ া জার কের
আেরাপ উিচত নয়। আপিন যিদ আপনার স ীর মতামত না হণ কেরন এবং তােক না া
কেরন তেব আপনার ম জীবেন সমস া হেত পাের।

া
আপনার া র ওপর সবািধক  দয়া দরকার। আপিন যা খেত চান স স েক আপনার
খুব িনিদ  হওয়া উিচত, অন থায় খাদ  িবষা তা, সং মণ ইত ািদ সমস ার স খুীন হেত পাের।
এই পযােয় আপনার স ানেদর া ও খারাপ হেত পাের। িনয়িমত ব ায়াম বা যাগাভ াস করেল
আপনার া  ভােলা থাকেব।



এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
ক ন

আপনার ববািহক জীবন জারদার করার চ া ক ন। দেুধর সােথ বািল ধুেয় ফলনু তা
বািহত জেল ফেল িদন।

করেবন না

আপনার স ানেদর িত আপনার দািয়  উেপ া করেবন না। জীবেন আপনার লাভ করা সকল
সুেযােগর স বহার ক ন।

িতকার

রােত কােলা উরড ডাল দান ক ন। কােলা এবং নীল রি ন জামাকাপড় পড়েবন না।



মাচ 11, 2020 - এি ল 29, 2020

অথৈনিতক অব া
এই সমেয়র মেধ , আপিন ব বসার িকছু েয়াজনীয় এবং দরকাির পিরবতন দখেত পােবন।
ফল প, আপিন ভাল অথ উপাজন করেবন। যাইেহাক, আপিন এ র জন  আপনার েচ া চািলেয়
যােবন। এই সমেয়র মেধ , সমােজ আপনার খ ািত এবং জনি য়তা বিৃ  পােব। ফল প আপিন
উ  ণীর মানেুষর সােথ যাগােযাগ করেবন এবং তােদর মাধ েম সুিবধা পােবন।

পশা
দশম ঘের বধু ব বসা স সারেণ এবং চাকির াি েত সাহায  করেব। ফল প, আপিন িবিভ
ােন মেণ যেত পােরন। আপিন পাশাপািশ এক  িবেদশ মেণ যেত পােরন। এই সময়, আপিন

এক  উ তর পদ অজন করেত পােরন। সমােজর ভাবশালী মানেুষর সােথ আপনার মলােমশা
বিৃ  পােব। আপনার সাফল  িকছু লাকেক িবর  করেত পাের, তাই সাবধান হওয়া উিচত, কারণ
তারা আপনার িব ে  িকছু চ া  করেত পাের। কােনা বাধা মাকােবলা করার জন  বয় েদর
সােথ পরামশ ক ন।

িশ া
িশ া স িকত ে  িম  ফলাফল পােবন। ফল প, পড়ােশানায় আপনার আ হ খুব ঘন ঘন
পিরবতন হেত পাের। অতএব, এই সময় আপনার একা তা বজায় রাখা খুবই েয়াজন। আপনার
িশ ক দর স ান ক ন। আপিন এই সময় ধম য় সািহত  পড়েত আ হী হেবন।

পািরবািরক জীবন
পািরবািরক জীবন খুিশর হেব। পিরবােরর সদস েদর মেধ  সৗহাদ িবিনময় হেব। ভাইেবানরা তােদর
িনজ িনজ এলাকায় উ িত করেত পাের এবং আিথক সুিবধা লাভ করেত পাের। আপনার বাবা
সমােজ স ািনত হেব এবং তার খ ািত বাড়েব। আপিন আপনার মােয়র সে  খুবই একা  বাধ
করেবন এবং তার পরামশ আপনার জন  ভাল হেব।

ম ও িববািহত জীবন
আপিন যিদ িববািহত হেয় থােকন, তাহেল আপনার স ীর সে  আপনার স ক উ  এবং িমি
হেব এবং আপনার েমর স ক আরও জারদার হেব। যিদও আপনােদর মেধ  সামান  িকছু
মতিবেরাধ হেত পাের। ব  কােজর সময়সূচীর কারেণ, আপিন আপনার প ীেক কম সময় দেবন।
এই সময় ভােলাবাসার মানেুষর কাছ থেক আপনােক িকছু সেদামেয়র জন  দেূর যেত হেব।

া
আপনার া  সু র হেব। এই সমেয়র মেধ , আপিন কান অসু তা, এলািজ এবং সং মণ ারা
আ া  হেবন না। আপনার কােনা রাগ থাকেল আপিন এই সমেয়র মেধ  াে র উ িত দখেত
পােবন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
ক ন



যতটা স ব আপনার কমে ে  আপনার সহকম েদর সাহায  ক ন। আপনার কমে  এবং
পািরবািরক জীবন ব ালা  ক ন।

করেবন না

যেকােনা কাজ করার সময় স ূণ িন া িনেয় কাজ ক ন। লাক দখােনার জন  কােনা কাজ
না করার য়। স ক সমেয় অপরেক পরামশ দওয়ার থেক িবরত হে ন না।

িতকার

 াহ তী ম । বহৃ িতবার কলা দান ক ন।



এি ল 29, 2020 - জনু 25, 2020

অথৈনিতক অব া
আপিন য সাফেল র জন  এতিদন ধের আ হী িছেলন তা অজন করেত পারেবন। এই পযােয় 
হওয়া কানও নতুন উেদ াগ স ক েমর ারা সাফেল র মখু দখেব। আপনার ব ু েদর কাছ থেক
আিথক সহায়তা েয়াজন হেল আপনােক সাহায  করেব। আিথক লাভ আপনার জন  অেপ া করেছ
এই সময়।

পশা
এই পযােয়, আপিন য উ তায় পৗঁছােত চান সথায় পৗঁছােত স ম হেবন। এই সময় আপনার
কমজীবেনর বিৃ  এবং উ য়েনর জন  সহায়ক হেব। আপিন আেরা উ াকা ী হেবন এবং আপিন
যা ল  কেরন তা পেত আরও ক ন চ া করেবন। কান ব থতা আপনার দঢ়ৃসংক েক ভাঙেত
দেব না এবং আপিন িনেজর আ িব াস হারােবন না।

িশ া
ছা েদর তােদর পেথ আসা বাধা িল অিত ম করেত হেব। আপনার মন আপনার পড়ােশানােক
ভািবত করেত পাের, এই িবষেয় আপনার য শীল হওয়া উিচত । আটস এবং সািহত  ছা রা খুবই
সাধারণ ফলাফল পােবন। যারা িতেযািগতামলূক পরী ার জন  িত িনে , তারা আশানু প
সাফল  পেত চাইেল কেঠার পির ম করেত হেব।

পািরবািরক জীবন
আপনার িত আপনার পিরবােরর সদস েদর হ এই সময়কাল অন  েরর পৗঁছােত পাের। আপিন
আপনার িকছু আ ীয় থেক িকছু ভাল খবর নেত পেত পােরন। আপনার পিরবােরর সােথ
একসােথ যা া স বত। আপনার ভাইেবানেদর সােথ এক  উ  স ক আপনােক সুখী রাখেব।
আপনার র বািড়র লাকজন উপহার িদেয় আপিন অবাক করেত পাের।

ম ও িববািহত জীবন
এ  আপনার ম জীবেনর জন  এক  ভাল সময় হেত যাে । আপনার জীবেনর সােথ দঢ়ৃ এবং
গভীর স ক আপনার জীবেন  হেব। আপনার জীবন স ী সবসময় আপনার পােশ থাকেব ।
শত আপনার ম জীবেন খুব অনু ল হেত হেব। আপিন আপনার ি য়জেনর সােথ ভােলা সময়
কাটােত পারেবন।

া
আপিন এই সমেয়র মেধ  এক  ভাল া  ভাগ করেবন। আপিন য সমস ায় পড়েছন স িল
থেক মু  হেত পারেবন। আপিন আপনার সেবা  শি  ব বহার করেত স ম হেবন। ধূমপান করা
এবং অ ালেকাহল পান, িবেশষ কের যখন াইিভংকরেছ, বজন ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
ক ন



এিগেয় যান এবং ব ু েদর সে  আলাপ ক ন। নতুন যাগােযাগ তির ক ন। আপনার িনেজর
ভুল থেক িশখুন এবং সমােজর িত আপনার দািয়  পূরণ ক ন।

করেবন না

আপনার অতীেতর এবং নিতবাচক িচ া করা উিচত না। িকছু আশা না কের আপনার কাজ
করেত থা ন।

িতকার

যে র সময় বা পিব  ালািন িহসােব শামী ব বহার ক ন। নীল রেঙর জামাকাপড় ব বহার
ক ন।



জনু 25, 2020 - অগা  16, 2020

অথৈনিতক অব া
স ম ঘের বধু আপনার জন  অত  উপকারী হেব। এই সমেয়র মেধ , আপনার স ান বিৃ  হেব
এবং আপিন সমােজ িবিশ তা পােবন। আপিন যাগ তাস  মানষু এবং তােদর সাহােয র ারা
পশাদার ল  অজন করার চ া ক ন। আপিন ব বসা লাভজনক যন দন করেবন। অথ লাভ
বিৃ র সােথ সােথ আপনার সৗ য বিৃ  পােব।

পশা
এই সমেয়র মেধ , আপনার পশাদারী জীবেন ইিতবাচক পিরবতন হেব। এই সময় আপিন আপনার
ব বসা সািরত করেত পােরন এবং িবিভ  পিরক না এবং কৗশল িনেয় এিগেয় যেত পােরন।
আপনার সাফল  উভয় কাজ এবং ব বসায় দশৃ মান হেব। আপিন িবপরীত িল র মানেুষর কাছ
থেক অসীম সমথন পােবন। তারা িত  পিরি িতেত সাহায  করার জন  ত হেব। এই সময়
আপিন কােনা সু র মেণ যেত পােরন । আপিন আপনার ব বসায় অংশীদার দড় সােথ িমেল
িমেশ কাজ করেবন। আপনার ভাব ন তা এবং উদারতা থাকেব। আপিন নতুন মানেুষর সােথ
ব ু  তির করেবন। আপিন যিদ লখার কােজর সােথ যু  থােকন, তেব আপিন এই সমেয়র মেধ
সাফল  পেত পােরন।

িশ া
একােডিমক দিৃ েকাণ থেক, এই সময় াভািবক হেব। পরী ার সাফল  অজন আপনার দ তা এবং
কেঠার পির েমর উপর িনভর কের। এই সমেয়র মেধ , আপনার রণা বিৃ  পােব এবং আপিন
স ূণ সততা সে  কাজ  স  করেবন। আপিন িকছু সমেয়র জন  িব া  হেত পােরন, তাই
িনয়িমত যাগব ায়াম করেবন।

পািরবািরক জীবন
ঘেরর মেধ  শাি  এবং সাদশৃ র এক  বাতাবরণ থাকেব। জীবন াভািবক গিতেত চলেত থাকেব।
ঘেরর িত  সদস  এেক অপেরর জন  প পাতী হেব না এবং আপনার মদৃ ুআচরেণ খুিশ হেব।
কােনা কােনা সমেয় সদস েদর মেধ  িকছু িত তা তির হেত পাের, যা কেথাপকথেনর মাধ েম
সমাধান করা যেত পাের।

ম ও িববািহত জীবন
আপিন আপনার প ীর সে  িববােদ িল  হেত পােরন। প ীর াে র অবনিত হেত পাের। েমর
ে  সতক থা ন। িবনীতভােব আচরণ ক ন এবং য কান উপােয় আপনার স ীেক চাপ না

দওয়ার চ া ক ন।

া
এই সমেয়র মেধ , আপনার া  াভািবক থাকেব। আপিন খুিশ থাকেবন এবং জীবেন চাপ কম
থাকেব। আপিন যিদ দীঘ ায়ী রাগ / অসু তায় ভােগন তাহেল তা থেক পির াণ পােবন।
আপনার খাদ াভােস মেনােযাগ িদন এবং দীঘায়ুর জন  এক  ভাল জীবনধারা অনসুরণ ক ন।



এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
ক ন

এই সময় প ীর শংসা ক ন। আপনার কােজর িত অনগুত থা ন এবং এক   উে শ
বজায় রাখুন।

করেবন না

অন েদর সামেন আপনার প ীর অসুিবধা ই িনেয় আেলাচনা করেবন না। অ েয়াজনীয় িবতক
বা িবেরাধ এিড়েয় চলনু।

িতকার

িনয়িমত  িব ু  স নাম িত পাঠ ক ন। বধুবার সাদা চ ন দান ক ন।

এখন আপনার িবেশষ যাগ িল এবং রাজ যাগ িলর উপর নজর রাখিছ। এই যাগ িল আপনার
জীবেন ইিতবাচক শি  বাহ বিৃ  কের এবং সাফল  এবং সমিৃ  অজেন এিগেয় যাওয়ার জন
আপনােক সহায়তা কের। আপিন এই সময় িন িলিখত রাজ যােগর অধীন হেত যাে ন:

1.সর তী যাগ
এই যােগর ভােব আপনার আপিন অংেক বিু দী তা লাভ করেবন, আপিন িবচ ণ হেবন এবং
আপিন লখার কােজ উসাহ পােবন।

2.কাহল যাগ
এই যােগর ভােব আপনার মেন ভেয়র অবসান হেব, আপিন িনভ ক হেবন, সাহসী হেবন এবং
উ  পদ অিধকার করেবন।

3.হাল যাগ ( হাল)
এই যােগর ভােব আপনার উ  নমানের খাবার খাবার িদেক িবেশষ আকষণ থাকেব।

4.বুধ-আিদত  যাগ
এই যােগর ভােব আপনার আপিন খুবই িবচ ণ ব ি  হেবন এবং সবজন ারা স ািনত হেবন।

5.পরাসির রাজ যাগ
এই যােগর ভােব আপনার জীবেন সাফল  অজন সহজতর হেব।

6.অনাফা যাগ
এই যােগর ভােব আপনার ভােলা া  াি  হেব এবং আধ ািতক ভােবর হেবন।

7.মুসলা যাগ
এই যােগর ভােব আপনার অ াবর স ি  লােভর িবপুল স াবনা রেয়েছ।

12 মােসর মেধ  তির িবেশষ যাগ িল



জীবেনর িবিভ  িদক এেক ওপেরর থেক িভ  হয়। আমরা এতিদন অেনক িবষেয় আেলাচনা
কেরিছ। আমরা যখন এই িবিভ  উপাদান িল সািবক ভােব দিখ, এ  আমােদর এক  বহৃৎ ছিব
দখায় এবং এই সময় আমােদর আরও ভাল িস া  িনেত সহায়তা কের। এছাড়াও, এই ধরেনর
দিৃ ভি  আমােদরেক আরও গভীরভােব িবষয় িলেক দখেত এবং আমােদর কােনা িনিদ  িবষয় ক
সুখ ভােব দখেত সাহায  কের। এ  স  করার জন , আমরা এক  অনন  সূচক তির কেরিছ
যা সবিকছুেক িবেবচনা কের এবং এই সময়  আপনার জন  কতটা কাযকর এবং সফল হেব তা
িবেবচনা কের। আসুন এই সূচক  কী কাশ কের তা দিখ:

এই সময়কােলর শি শালী িবষয় িল হেলা 80%

আমরা আশা কির এই িতেবদেন দ  তথ  আপনােক গিতর পেথ অ সর হেত অেনক সাহায
কেরেছ এবং আপনােক আপনার  এবং উে শ িল পূরণ করেত সাহায  করেব।

এই সময়কােলর শি শালী িবষয় িল হেলা

80%



ওেয়বসাইট https://www.astrosage.com/

ইেমইল query@astrosage.com

মাবাইল নং: +91 95606 70006

টিলেফান +91 120 4138503
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