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াথিমক িববরণ

ব ি  সং া  িববরণ

িল  : মিহলা

জে রিদন : 23 : 8 : 1979

জ সময় : 23 : 53 : 18

জে রিদন : বৃহ িতবার

ি িতকাল : 044-57-58

জ ান : Delhi

সময় ম ল : 5.5

অ াংশ : 28 : 40 : N

ািঘমাংশ : 77 : 13 : E

ানীয় সময় সংেশাধন : 00.21.07

যু কালীন সংেশাধন : 00.00.00

জে র ানীয় সময় : 23:32:10

জে র সমেয় িজএম  : 18:23:18

িতিথ : িতপদ

িহ  ুস ােহর িদন : বৃহ িতবার

প  : 

যাগ : িশব

করণ : বব

সূেযাদয় : 05:54:06

সূযা  : 18:53:43

অবকহডা চ

পায়া (ন  সং া ) : পা

বণ ( জ ািতষীয়) : ি য়

যানী : মূষক

গন : মানব

বশ  : বনচর

নাড়ী : মধ

দশার ভারসাম  :  13 বষ 3 মাস 11 িদন

ল  : বৃষ

ল  ামী : 

রািশ : িসংহ

রািশ ামী : সূয

ন -পদ : পূবফ নী-2

ন  ামী : 

জিুলয়ান ড : 2444109

সূয রািশ (ভারতীয়) : িসংহ

সূয রািশ (পি মী) : কন া

অয়নাংশ : 023-34-20

অয়নাংশ নাম : লািহড়ী অয়ন

ব তা : 023-26-31

না ি ক সময় : 21:37:56

রািশ

িসংহ

ল

বৃষ

ন -পদ

পূবফ নী-2

রািশ ামী

সূয

ল  ামী ন  ামী
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উপাদান এবং অনূ ল পেয়

ঘাতক (শ )

শিনবার
খারাপ িদন
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শিন,
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5
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1, 3, 7, 9
ভ সংখ া

8
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14,23,32,41,50
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মঃ,ধঃ,িমঃ
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ভ ল

ণ
ভ ধাতু

চুিন
ভ পাথর
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আপনার রা  চলেছ শিন থেক শিন যা 11 জানুয়ারী 2021 থেক 23 জনু 2021 পয  চলেব।

েহর অব ান

ল

বষৃ
রািহণী

সূয

িসংহ
মঘা

চ

িসংহ
পূবফ নী

ম ল

িমথনু
আ া

বুধ

ককট
অে ষা

বৃহ িত

ককট
অে ষা

িসংহ
মঘা

শিন

িসংহ
পূবফ নী

রা

িসংহ
পূবফ নী

কতু

শতিভষা

ইউেরিনয়াস

তুলা
িবশাখা

নপচুন

বিৃ ক
জ া

েটা

কন া
িচ া
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হ রািশ ািঘমাংশ ন পদ ব অ স ক

ল বৃষ 15-14-32 রািহণী 2 -- -- --

সূয িসংহ 06-27-41 মঘা 2 মা --

চ িসংহ 17-48-46 পূবফ নী 2 মা অ িম

ম ল িমথুন 16-23-41 আ া 3 মা -- শ

বুধ ককট 18-55-05 অে ষা 1 মা -- শ

বৃহ িত ককট 28-42-40 অে ষা 4 মা অ উ

িসংহ 05-59-04 মঘা 2 মা অ শ

শিন িসংহ 21-28-48 পূবফ নী 3 মা অ শ

রা িসংহ 15-13-08 পূবফ নী 1 ব -- --

কতু 15-13-08 শতিভষা 3 ব -- --

ইউেরিনয়াস তুলা 23-43-27 িবশাখা 2 মা -- --

নপচুন বৃি ক 24-08-51 জ া 3 ব -- --

েটা কন া 23-45-21 িচ া 1 মা -- --

নাট: [অ] - অ  [মা ] - মাগ  [ব ] -ব ী [ ] - হণ
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ঘর রািশ ঘর রািশ মধ ঘর

1 মষ 27.27.36 বৃষ 15.14.32 

2 বৃষ 27.27.36 িমথুন 09.40.39 

3 িমথুন 21.53.43 ককট 04.06.46 

4 ককট 16.19.50 ককট 28.32.53 

5 িসংহ 16.19.50 কন া 04.06.46 

6 কন া 21.53.43 তুলা 09.40.39 

7 তুলা 27.27.36 বৃি ক 15.14.32 

8 বৃি ক 27.27.36 ধনু 09.40.39 

9 ধনু 21.53.43 মকর 04.06.46 

10 মকর 16.19.50 মকর 28.32.53 

11  16.19.50 মীন 04.06.46 

12 মীন 21.53.43 মষ 09.40.39 

 চিলত তািলকা

চিলত তািলকা এবং চ
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আপনার ি র িবেশষ িবষয় িল

আপনার িবেশষ ই া

আরাম অজন

আপনার অনুে রণা

আপনার অংশীদার

উে শ  জীবেনর

জীবেনর মহান উ তা পৗঁছােনার

আপনার ক ািরশমা / দ তা

শারীিরক িফটেনস

কােজর ে  ঘাটিত

িনেজর মেধ  হািরেয় যাওয়া

মূল ব ব

আিম এখােন আিছ

জীবেনর িনিদ  িদক

ন  হওয়া

জীবনবৃ া

আপনার কেঠার পির ম
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বিদক মেত ল  ঘর পূণ ভুিমকা পালন কের। ব াি র জে র সময় আকােশ য রািশ উিদত থােক

তােক ব াি র ল  বেল এবং এই ঘের য রািশ দখা যায় তােক ল  রািশ বলা হেয় থােক। জ ািতষ

অনুযায়ী ল  যেকােনা ব াি র ু  ু  িবষেয় সাহায  কের। যখােন দিনক, সা ািহক, মািসক ও

বাৎসিরক ভিবষ ৎবাণী চ রািশ এবং সূযরািশর িভি েত তির করা হয়।

আপনার ল  িরেপাট

আপনার ল

বৃষ

বষৃ আেরাহীর জন  া

যিদও বৃষল মূলত এক  শি শালী সু  িচ , িক  তােদর জীবেনর দবুল িচ েলা জীবেন সমস া সৃি  করেব। এরা ায়শই

ায়ুতে র স িকত রােগ ভুগেব। তােদর মেধ  অেনেক মাটা হেয় জ ােব িবেশষ কের যারা ম মােস জ  নেব। তারা

যৗন রােগ আ া  হেত পাের। সাধারণত তারা িন  চায়াল এবং দঁাত, িচবুক ও তালু সমস ায় ভুগেব। িকডিন,

যৗনা ,গলাব াথা,কালিশেট ভাব বৃষল ব াি েদর ে  িনত সি  হেয় উঠেব।
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ভাব এবং ব ি  বষৃ আেরাহীর জন

এই ল  ব াি রা নতুন লােকর সােথ ব বহার ভাল কের থােক। তােদর আচার আচরণ সবার কােছ তােদরেক ি য় করেত

সাহায  কের। যিদ তারা িনেজেদর আয়  করেত না পাের এবং তার কথা য  সহকাের কউ না শােন তখন অন েদর িত

তারা িবর ,সতক,র ণশীল ব বহার কের। নতুন লােকর সােথ িমশেত না পারেল তােদর জীবন দদুশা  হেব। তারা

ব বসার ে ও উ িত করেব।এই ব ি রা যৗন ব ি  এবং যিদও অন  িদেক তারা েচ া কের সব এলাকায় শারীিরক

পিরেতাষ চাইেত এবং সমেয় দওয়া কাজ স ূণ কের িক  তােদর িনেজর গিত অনুসাের। তারা অন েদর িতভা এবং

েচ ােক কদর করেত জােন। সমেয় তারা কতৃ ি ◌়য় কাজও কের। বৃষল সহেজ আকৃ  হয় না এবং খুব সাবধানতার সােথ

তােদর ব াি সাধারেনর কােছ পৗছেত হয়। বৃষল ব ি রা তােদর মান ও নীিত স েক খুব দঢ়ৃ হয় এবং তােদর প িতর

পিরবতন করা খুব ক ন। তবু তােদর দরদী সত তা এবং চু কীয় ব ি ে  অেনেক ভািবত হয়। তারা আেবগ বণ নয়

িক  তােদর অি শমা হেতও সময় লােগ না। তারা এক ঁেয় এবং অেযৗি কও হেত পাের। তারা ব ু  চয়েনর ব াপাের অত

সতক। তারা িমেথ  বলা পছ  কের না তাই তােদর ব বহার করা খুব সহজ।

বষৃ আেরাহীর জন  শারীিরক উপি িত

বৃষ ল  ায়ই  গঠন ায়ই য  শিথেল র িদেক। সাধারণত তারা পিব ,সু র মুেখর সে  বড় দীি ময় চাখ,কান নাক

এবং ইি ◌়পরায়ণতাপূণ ঠাঁট স ূণভােব কেট বসােনা। শরীেরর গঠেনর িনিরেখ সৗভাগ বান িহসােব তােদর স াবনা কম

নয় তােদর মুখ,তারা বগে  আকৃিতর শরীেরর অিধকারী হয়,এক  পূণ গালগাল দিহক গঠন িনেয় কান মম শ

রখািচ র সে  িপছেন বা পােশ িকছু িচ  থাকেত পাের। বৃষ ল  ায়ই এক  মেনা  হাভভাব িনে প কের।
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চ রািশ িক?
বিদক জ ািতষরা রািশফেলর জন  সূযরািশর তুলনায় চঁােদর ল ণেক বিশ  দয়। এছাড়া বিদক

জ ািতষরা চ রািশেক ল  হ িহসােব ধেরেছন যটা খুবই পূণ ভূিমকা পালন কের। চ রািশর

রািশফেল অেনক ব াপার পাওয়া যায় যা সূযরািশর ারা পাওয়া স ব হয় না।

চ রািশ

আপনার রািশ

িসংহ

িসংহ রািশর জন  া

িসংহচ রািশে ে  দেরােগ আ া  হওয়ার স াবনা বিশ। ায়িবক টান বুক ধড়ফড় সে  হাট এবং মত ভািবত করেত

পাের। িসংহচ রািশস িকত লােকরা সাধারণত ফুসফুস, দয় রাগ,র  রাগ,পঁাজর,পে র মেধ  ব থা ঢামািল র, এবং

চােখর িকছু সমস ার স িুখন হেব।
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ভাব এবং ব ি  িসংহ রািশর জন

এই চ রািশ চে র িচে র আওতায় পড়া মানুষ গিতশীল ও আকষণীয় ব ি ে র মািলক হন। এক  আদশ িসংহ চ রািশ,

উ ািভলাষী, সাহসী, উ াম শি শালী, ইিতবাচক, াধীন ও আ িব াসী হন। তারা সহজেবাধ  এবং সরল িবেশষ হন তারা

খুব ভাল জােনন তারা িক চান এবং স ূণ উদ ম ও এক  সৃজনশীল উৎসােহর সে  এ র প া াবন কেরন। সাধারণত

তারা মজাজী, কখেনা কখেনা ভঁাতা এবং কদয হন যখন কােশ  অপমািনত হন অসূয়া বা আ াসন ারা তখন

গভীরভােব আঘাত পান। ব ি গত সমােলাচনায় খুবই সংেবদনশীল এবং যখন তােদর শাসক ভয় দখান, তারা হঠাৎ রাগ

করেত পােরন। তারা এক ঁেয় এবং মাটা বা পাতলা মাধ েম কেমর এক  ধারােত এক  িব াস বা লা  স েুখ রাখা হেব।

আদশবাদী ও মানিবক কৃিত অিধকার কেরন। মূলত িসংহ চ রািশবিহগামী, ভ, দয়ালু এবং উদার, -ভাবপূণ, বুি মান

এবং বড় মেনর হন। তার এক  িনিদ  সংক  আেছ িক  নামমা  িবরি েত এক  খারাপ মজােজর মেধ  অসমথনীয় েপ

পােবন িক  রাগ ত গেল যােব। তারা দীঘ িদেনর জন  িবে ষ রােখন এবং এক  াধীন ভাবুক হেত পােরন। তারা

ধম য় সনাতন নীিতেত লেগ থােকন িক  অন ান  আেদশ এবং অনুশীলেনর িত িবেশষভােব সহনশীল হন।

িসংহ রািশর জন  শারীিরক উপি িত

িসংহ ল  সহজাত ব ি ে র মািলক তারা ায়ই মানুেষর উপর সৗম  এবং চৗ ক ছাপ িনে প কের। িক  কাঠােমার

পিরে ি েত তারা পিব  নয় তােদর ব ি  িহেসেব তারা সাধারণত গড় উ তার সে  পুেরাপুির উ কীণ শরীেরর উপেরর

অংশ। িসংহ িবিশ  িচবুেকর সে  হির াভ আেমজ সহ চাখ িদেয় বড় িড াকৃিত মুেখর অিধকারী হয়। পু ষ এবং মিহলা

িসংহ িনয়ি ত হেত পাের, িক  সহেজই সরােনা যায় এবং যু রত হয়। াণশি  এবং আেবগ িহসােব ত সংেবদনশীলতা

এবং হামলাদািরতা সাধারণ হয়।
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আপনার ন  িরেপাট

আপনার ন

পবূফ নী
আপনার ন  পদ

2

িহ ু জ ািতেষ ন ে র িবেশষ ভূিমকা আেছ। আকাশেক যিদ বরাবর 27 (কখেনা আবার 28) ভােগ

ভাগ করা হয়, তাহেল িতটা ভাগেক এক এক  ন  বলা হয়। িতটা ন েক আবার বরাবর চার

পেদ ভাগ করা হয়। জ ািতেষর ধারণা অনুসাের িত  পদ এক  অ রেক ইি ত কের। সাধারণত

জে র সময় কােনা ব ি র চ  য পেদ অবি ত থােক, তার সােথ যু  অ র থেক ঐ ব ি র নাম

রাখা হয়।

ন  িক?

আপিন স ীত, িশ কলা, সািহত  স েক অেনক জানেবন, কারণ এইসব িবষয় িলেত শশব থেক আপনার

আ হ িছল। আপনার িচ াধারার ধরণ বশ শাি পূণ। আপিন সত বািদতার পেথ আপনার জীবন িনবাহ

করেত চান। ভালবাসা আপনার জীবেনর সবেচেয় পূণ িবষয়। আপিন িহং তা ও তক থেক দেূর

থাকেবন কারণ আপিন একজন শাি ি য় মানুষ। যিদ কান সমস া থােক তাহেল আপিন খুব শাি পূণ

প িতেত সমাধান খঁুেজ বর করার চ া কেরন। িক , যখন এ  আপনার আ স ােনর উপর আেস,

আপিন আপনার িবেরাধীেদর পরাভূত কেরন। এছাড়াও, আপিন খুব ভালভােবই জােনন িকভােব ব ু এবং

ভাল মানুষেদর াগত জানােত হয়। অ ােনর কারেণ, আপিন আেগ থেকই জেন যান য অন  মানুেষরা

িক িচ া করেছ। চািরি ক িদক থেক, আপিন বশ উদার এবং মণ করেত ভােলাবােসন। আপিন সৎভােব

কাজ করেত চান এবং জীবেনর িবকােশর জন , আপিন সবসময় সত  ও ন ায়স ত পেথ বেছ নন।

জীবেন, আপিন এক   িবেশষ খ ািত পােবন। তা সে ও, আপনােক অি র মেন হেত পাের। অন েদর

সাহায  করার জন , তােদর অনুেরাধ আসার আেগই তােদর সামেন উপি ত হেয় যান কারণ আপিন

দয়াবান ব ি । আপিন একজন াধীনতা মী হেবন। তেব, আপিন কান গি  পছ  কেরন না। আপিন

এমন িকছু করা পছ  কেরন না যা অন েদর ওপর িনভরতা আেন। আপনার মেধ  আেরক  ণ হল

আপিন উ পদ  কমকতােদর অত ািধক য় দন না, য কারেণ আপিন আপনার উ পদ  কমকতােদর

থেক কান উপকার পান না। আপনার বিলদানমূলক মানিসকতা আেছ তাই আপিন অন েদর কাছ থেক

কােনা সুিবধা নওয়া পছ  কেরন না। পিরবােরর সে  আপনার এক  িবেশষ অ াটাচেম  আেছ এবং

আপিন সবসময় আপনার পিরবারেক সবিকছু উৎসগ করেত ত থােকন।

িশ া এবং আয় : আপিন আপনার পশা পিরবতন করেত থাকেবন। 22, 27, 30, 32, 37, এবং 44

পূবফ নী ন র ভিবষ াণী
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বছর বয়স চাকির এবং ব বসার জন  পূণ হেব। আপনার জন  সে াষজনক পশা হল সরকাির

চাকির; উ তর কমকতা; নারীেদর পাশাক, িজিনসপ , এবং সাধনী উৎপাদন বা ব ন, িবেনাদনকারী;

মেডল; ফেটা াফার; গায়ক; অিভেনতা; সুরকার; িববােহর পাশাক সৃি কারী, িজিনসপ , এবং উপহােরর

ব বসা; জীবিব ানী; ণকার; তুলা, পশম, বা িসে র সােথ স িকত কাজ; ভৃিত।

পািরবািরক জীবন : আপনার পািরবািরক জীবন সুখী হেব। ী ও স ােনরা উ ম আচরণ করেব এবং

আপিন তােদর কাছ থেক যেথ  সুখ পােবন। আপনার জীবন স ী িব  হেব এবং পিরবােরর কল ােণর

জন  সবিকছু ত াগ করেত ত থাকেবন। আপিন ম িববাহ বা একজন পিরিচত ব ি েক িববাহ করেত

পােরন।
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জ  বার, জ  িতিথ, জ  ন , জ  যাগ এবং জ  করণ এই পঁাচ েক িমিলেয় পি কা ফেলর গণনা করা হেয়েছ। জে র

সময় উপেরা  এই পঁাচ  কারকেক ধ ান রেখ জাতেকর জীবেন ভােবর গণনা করা হয়। আপনার ি েত পি কা ফল িন

কার বিণত রেয়েছ।

পি কা ফল

িত দা ( থমা)
িতিথ

বহৃ িতবার
বার

িশব
যাগ

বব
করণ

পূব ফা িন
ন

িতিথ: িত দা ( থমা)

িতপাদ অথ থম তািরেখ জ হণ করা, আপনার কৃিত ব ু পূণ হেব। এই ব ু পূণ আচরেণর কারেণ আপিন সামািজক

জীবেন সি য় থাকেবন এবং এক  পৃথক পিরচয় তির করেবন। আপিন যৗথ পিরবাের বাস করেবন। আপনার কােছ ভাল

পিরমােণ অথ এবং সানার গহনা থাকেব। িবেশষ িবষয় হ'ল আপনােক অথ উপাজেনর জন  লড়াই করেত হেব না। যেহতু

আপিন িতপাদ তািরেখ জ হণ কেরেছন তাই আপিন সরকারী িত ান এবং সরকারী কতৃপে র কাছ থেক অথও পােবন।

আপনার মাথা শ  হেব এবং এ  আপনার বুি  দশন করেব।

িহ  ুস ােহর িদন: বহৃ িতবার

আপিন বৃহ িতবাের জ হণ কেরেছন। এই িদেন জ হেণর কারেণ আপিন সমােজ সুনাম অজন করেবন। আপিন ভাল কােজ

অংশ নেবন এবং জনসাধারেণর আ া অজেন আপিন সফল হেবন। আপিন তােদর মেধ  অ ভু  থাকেবন; এই দ তার

কারেণ আপিন সমাজ এবং আেশপােশর লাকেদর ভাল িজিনস িশিখেয় দেবন।
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যাগ: িশব

এই যােগ জ হণ আপনােক খুব বুি মান কের তােল এবং মানুেষর ভােলার জন  কাজ করেব। আপিন কানও উপাদান

া  চাইেবন না তেব আপিন িনঃ াথভােব মানুেষর সবা করেত উ সগ কৃত হেবন। আপনার সদয় এবং মৃদ ু ভাব

আপনােক সমােজ স ািনত করেব।

করণ: বব

আপিন যমন বাভ করেণ জে েছন, আপনার শারীিরক চািহদা বিশ হেত পাের। তেব আপিন অেন র িত সদয় হন। আপিন

ধািমক চিরে র সােথ সাহসী হেবন। আপিন চালাক হেবন এবং ত হঁাটাচলা করেত পােরন। আপিন ভাগ বান হেবন এবং

িবিভ  ধরেণর াবর ও অ াবর স দ সং হ করেত পােরন।

ন : পূব ফা িন

আপিন পূব ফা নী ন ে র মেধ  জ হণ কেরন। এই ন ে  জে র কারেণ আপিন সাহসী এবং সাহসী কৃিতর হেবন।

আপিন অন েদর জন  যারা ত াগ করেত পােরন তােদর মেধ  থাকেবন। দাস এবং দাসরা আপনার সবায় দঁাড়ােব। আপনার

চুল শ  এবং চকচেক হেব। আপিন একজন চালাক, চতুর এবং হাস কর ব ি  হেবন।
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সাধারণ ভিবষ াণী

আপনার অেনক ভােলা ভােলা ন আেছ। আপিন খুব দরদী, তাই আপিন একজন খুব ব ু । আপিন িব

আর দশে মী এবং তাই আপিন একজন থম নীর নাগিরক। আপিন খুব হ-পরায়ন িপতা/মাতা বা

ভিবষ েত এমন হেবন। আপনার জীবনসাথীর কামনার অনু প। পির ারভােব আপনার ভােলা ন অেন র

চেয় অেনক বিশ।আপিন একজন সংেবদনশীল আর আেবগ বণ মানুষ। এই পৃিথবীর ক ন আঘাত

অন েদর তুলনায় আপনার ওপর বিশ ভাব ফলেব আর এইসেবর জন  আপিন িকছু আন  হারােবন।

অেন রা আপনার িনেয় িক বেল এটা আপিন খুব মেন লাগান। তাই, এমন িকছু িজিনস আপনােক িনরাশ

করেব য েলা অতটাও বড় সমস া নয়।আপিন শা  ভােবর, আর এই েনর জন  আপিন আপনার

আেশ-পােশর লাকজনেদর নজের শি শালী ও দঢ়ৃ িত । এটার জন  আপিন যখন চান িনেজর প া িনেত

পােরন।আপিন যতটা িচ া কেরন তত কথা বেলন না আর আপিন যখন িচ া কেরন তখন খুবই যুি শীল

থােকন। আপনার িবচার খুব মূল বান আর লাকজন আপনার পরামশ নবার জন  িভড় জমায়।

চির

অন েদর সােথ মলা- মশা কের আপিন িনেজেক সিত কােরর খুিশ দান করেত স ম। আপিন

পুেরাপুিরভােব উৎফু  আর আন দায়ক, হাসেত ভয় পান না এবং চুর কৗতুকরসেবাধ স । সু রতা

আপনার মেন খুব ভাব ফেল এবং আপনার পিরেবেশ এটােক েপ িনেয় আেসন। কনব াি  িযিন

িনেজর আেস-পােশ সু রতা িনেয় আসেত স ম িতিন আেরা বিশ খুিশ পেত স ম হন।

সৗভাগ  এবং স ি

আপনার মাতা-িপতা সুিনি ত কােনা িজিনেস আপনােক আধ াি ক উপাদােন ভািবত করেবন। যটা

আপিন করেত ই কু সটাই করার চ া ক ন। আপিন িনেজর জন  কাজ ক ন, অন েদর জন  না।

জীবন শলী

আপনােক এমন জায়গায় চাকির খুজেত হেব যখােন আপিন অেনক মেধ  থেক জিড়েয় থাকেত পােরন

এবং যখােন িত িতর কান চাপ না থােক ও টাকা-পয়সার কােনা দািয়  না থােক। যখােন মানুেষর

সবা করা যাই যমন দেলর নতা হওয়া ইত ািদ পশােত আপিন উ িত করেত পারেবন।

রাজগার
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সে হাতীতভােব মসাধ  কােনা িকছু আপনার জন  উপযু  নয়, নােতা আপিন খুব বিশ দািয়  পেরায়া

কেরন। এটা নয় য আপিন কাজ ভালবােসন না, আপিন বর  কাজ করেত চান, তেব দািয়  িনেত

আপিন পছ  কেরন না। কােনা কাজ যখন আপিন হােত নন, তখন সটা থেক ইটা পির ার বাঝা

যায় য সু-সং ৃ িতর কাজ আপনার ভােলা লােগ। এছাড়াও আপিন চান কােনা কােজ লােকর ধ ান যােত

আপনার মেধ  ক ীভূত হয়। কৃতপে , আপিন িনেজ শা - ভােবর, তেব আেসপােশর পিরেবশ শা

থাকেল আপিন সটা পছ  কেরন না, আপিন চান যােত আপনার আেসপােশর পিরেবশ ফুি ত থােক এবং

লােকর ধ ান আপনার ওপর থােক।

ব াবসা

আপনার আরামেক আপিন উ -মূল  দেবন। এই বিশে র ফেল, আপিন িকছুটা ভাজনিবলাসী কৃিতর

এবং খাবার-দাবার উপেভাগ কেরন। আসেল আপিন বঁাচার জন  খান না, বর  খাবার জন  বঁােচন।

অতএব ইটা িব য়কর নয় য, আপনার শরীেরর পাচনতে র উপকরণ আপানেক সবেথেক বিশ িচ ায়

রাখেব। বদহজম জাতীয় কােনা রাগেক অবেহলা করেবন না, এবং যখন সসব হেব তখন ধুমা  অসুধ

খেয়ই সটােক সরােনার চ া করেল চলেব না। আপিন চলােফরা ধরেনর মাঝাির ব য়াম এবং হালকা

শারীিরক কসরত ক ন। চুর তাজা হাওয়া িনন, সুিবেবচক খাবার িনন এবং ফল খান। তাসে ও যিদ

সটা দীঘিদন ধের চেল তা িন য় ডা ার দখান। ৫০ বছর বয়েসর পর িনি য় হবার থেক সাবধান

থা ন। আপিন এটা- সটা ছেড় িদেত াভািবক বনতাস  এবং এমন একজন ব ি  িহেসেব িবকিশত

হেবন য জীবেনর ওপর িনেজর দখল হািরেয় ফেলেছ। িজিনেসর িত িনেজর আ হ বাড়ান, িনেজর শখেক

িবকিশত ক ন আর মেন রাখেবন যারা িনেজেদর বয়েসর চেয় কমবয়সীেদর সােথ মেশ তারা কখনই

বুেড়া হেয় যায় না।

া

আপনার অবসর সময় আপনার শারীিরক বা মানিসক ধােতর ওপর িভি  কের কাটান। পিরেশাধন ও

আরামি য় হবার জন  আপিন  বা মসাধ  খলা পছ  কেরন না। আপিন অন েদর স  পছ  কেরন

এবং জীবেন উ ল-দাগ কাটেত চান। তাস খলায় আপিন েলািভত হন, তেব যত ণ না সটােত টাকার

বািজ না ধরা হয় তত ণ সটা আপনােক আকষণ কের না। এবং তাই আপনােক জয়ুার িব ে  সতক

করা ভােলা। যিদ অনুেমাদন দওয়া হয়, তা সটা আপনার ওপর গভীর ভাব ফলেব।

িচ

আপিন সইসব মানুষেদর মেধ  পেড়ন না যারা একা থাকার মজা নয়, বর  যত আপনার বয়স বাড়েব

তত আপিন অনুভব করেবন য আপনার সুখ-দঃুখ ভাগ করার জন  একজন জীবনসাথীর েয়াজন। িনেজর

ঘর-বািড় আপনার কােছ সবেথেক বিশ আবশ ক এবং িববাহই এমন একটা িজিনস যা আপনােক এই

ম স ীয়
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িজিনস িদেত পাের। আপনার বািড় আপনার কােছ ভগবানতুল । যিদ আপিন মিহলা হন তা, যত ণ না

আপনার স ান হে  তত ণ আপিন পুেরাপুির ভােব খুিশ হেবন না। আপিন সাধারণত ভালবাসার জন

িবেয় করেবন, িক  যত িদন যােব আপিন আপনার জীবনসাথীর িনেয় তত ভাবেবন, এবং তঁােক ছেড়

এক বা দিুদন কাটােনাও আপনার পে  ক কর হেব।

টাকা-পয়সার ব াপাের আপনার চুর ওঠা-নামা চলেত থাকেব, ধানত আপনার িনেজর হঠকািরতা এবং

িনজ  মতা বাইের নওয়া উেদ ােগর জন । আপিন কা ািনর বতক, চারক, ব া বা সংগঠক

িহেসেব সফলতা লাভ করেবন। আপনার মেধ  সবসময় টাকা কমােনার দ তা আেছ, তেব আপনার

ব বসার জন  আপিন িত  শ  বানােত পােরন। ব বসা, বািণজ  বা উেদ ােগর ে  টাকা কামােনার

জন  আপনার ভােলা পিরি িত থাকেব, এবং ধন-স দ জমানরও অেনক সুেযাগ পােবন যিদ িনেজর জদী

ভােবর ওপর িনয় ণ রাখেত পােরন, যটা ব য়ব ল মামলা এবং আপনার পেথ মতাশালী শ র

আিবভােব আপনার সৗভাগ েক িবনাশ করেত পাের। তাই কােনা ব ি র সােথ মশার সময় িবচ ণতা

শখার চ া করেত হেব এবং িবেরাধ থেক বাচেত হেব।

অথৈনিতক

আপিন আপনার দদুা  কেথাপকথন ও বাক ালােপর জন  পিরিচত হেবন এবং আপনার অপেরর সােথ

সংেযাগ াপেনর দ তা আপনােক আপনার স ীেদর মেধ  দীঘিদন ধের জনি য় হেয় থাকেত সহায়তা

করেব। আপনার ব ি ে র এই িবেশষ িদক  আপনােক আপনার িশ ালােভ সাফল  অজেন সহায়তা করেব।

আপিন শা  স েক, িবিভ  িবষয় শখার িতও আ হও কাশ করেবন। আপিন গিণত, পিরসংখ ান এবং

যুি িবদ ার মত িবষয় িলর উপর আপনার কতৃ  িব ার কের আপনার  মাণ করেবন। আপিন

সকল িবষয়েক সাফেল র সােথ িবে ষণ কের তার স ক িনযাস বর করেত পারেবন। আপিন যিদ িনেজর

একা তার ারা সকল িবষয়েক একি ত করেত পােরন তাহেল আপিন জীবেনর পূণ িবষয় িলর

িবি  হেয় যাওয়ােক আটকােত পারেবন এবং এর ফেল প আপনােক শীেষ ওঠা থেক কউ আটকােত

পারেবন না।

িশ া
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জ ািতেষ হ িবচার

চতুথ 
ঘর  

িসংহ 
রািশ  

 
স ক  

মঘা
ন

আপনার ি েত সূয িসংহ রািশেত ি ত রেয়েছ, যা সূয এর । সূয 4 ঘেরর ামী হেয় আপনার ি েত

4th ঘের ি ত রেয়েছ। সূয এর দিৃ  10th ঘের রেয়েছ। কতু এর পূণ দিৃ  সূয ত রেয়েছ।

“সূেযর এখােন অব ান আপনােক আিথকভােব শি শালী কের তােল, কারণ অথ স েয়র মান িহসােব

আপিন এখােন থাকেবন। আপিন ব ি ে র িদক থেক াট হেত পােরন, িক  আপনার মেধ  িকছু মানিসক

উে জনা থাকেব। এখােন সূেযর উপি ত আপনােক আপনার বাবা মােয়র ভােলাবাসা থেক বি ত করেব।

এর কারণ হেত পাের য আপিন আপনার বাবা মােয়র থেক দেূর থােকন অথবা এমনিক যিদ আপিন

তােদর সে ও থােকন তবুও আপনার তােদর সে  মতপাথক  থাকেত পাের। 

সূেযর বতমান অব ান ভাইেদর মেধ  সম য়পূণ স ক ব াহত করেত পাের। িক  সূেযর এই অব ান

আপনােক গূঢ় িব ােনর ান িদেত পাের। আপিন আপনার েদশেক বশী  দেবন না। আপিন

কােরার িত কের পাপ বাধ করেবন। আপিন সানা ও পার ব বসায় সাফল  পােবন। আপনার

অিধকাংশ যা াই আপনার জন  অনু ল বেল মািণত হেব। 

যিদ আপিন কান নতুন কাজ  করা, কান নতুন িকছু গেড় তালা বা কান নতুন িকছু পরী ার

চ া কেরন, তেব তা আপনার জন  ভালই হেব। কােনা খারাপ অভ ােস জিড়েয় পড়েবন না, অন থায়

আপনার এ িল ছাড়েত সমস া হেত পাের। আপনার র শা ড়ী িকছু সমস ার স খুীন হেত পােরন।

এছাড়াও, িকছু চাখ স িকত সমস া হেত পাের। আপনার লাভী না হওয়ার চ া করা উিচত, অন থায়,

আপনােক িকছু আিথক সমস ার মাকােবলা করেত হেব পাের।”

সূয িবচার

চতুথ 
ঘর  

িসংহ 
রািশ  

িম  
স ক  

পবূফ নী
ন

আপনার ি েত চ  িসংহ রািশেত ি ত রেয়েছ, যা চ  এর িম । চ  3 ঘেরর ামী হেয় আপনার

ি েত 4th ঘের ি ত রেয়েছ। চ  এর দিৃ  10th ঘের রেয়েছ। কতু এর পূণ দিৃ  চ  ত রেয়েছ।

“চঁােদর এখােন অব ান িনেদশ কের য আপনার মা এবং পিরবােরর সে  আপনার ঘিন  স ক আেছ।

উদারতা সহেজই আপনার চিরে  দখা যােব। সাধারণত, আপনার খুিশ থাকার চ া করেবন। কেয়ক

চ  িবচার
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অব া ছাড়া আপনার অিধকাংশ পিরি িতেত মানিসক শাি  বাধ করেবন। আপনােক িবলািসতা, ভাল

গািড়, ভাল ব ু এবং স দ লাভ করার জন  অেনক েচ া করেত হেব না। আপিন সব িকছু সহেজই

পােবন। আপিন জেলর কাছাকািছ ােন থাকেত চান এবং ঘুরেত যেত চান। আপনােক জীব শায় ায়শই

আপনার বািড় পিরবতন করেত হেত পাের। 

আপিন এমন একজন ব ি  যােক সবাই ভােলাবােস এবং আপনার জীব শায় একই অব া থােক। এছাড়াও

আপনার জীবন স ীও একজন িবখ াত ব ি  এবং তােক সবাই পছ  কের। চঁােদর বতমান অব ান

আপনােক ভাল িৃতশি  দেব। যিদ আপিন আপনার পতৃক বাড়ীেত বসবাস কেরন অথবা আপিন

আপনার পতৃক বািড় র ণােব েণ সহায়তা কেরন, তেব তা আপনার জীবেন সৗভাগ  বেয় আনেব।”

ি তীয় 
ঘর  

িমথুন 
রািশ  

শ  
স ক  

আ া
ন

আপনার ি েত ম ল িমথুন রািশেত ি ত রেয়েছ, যা ম ল এর শ । ম ল 12,7 ঘেরর ামী হেয়

আপনার ি েত 2nd ঘের ি ত রেয়েছ। ম ল এর দিৃ  5th, 8th, 9th ঘের রেয়েছ। কতু এর পূণ দিৃ

ম ল ত রেয়েছ।

ম েলর বতমান অব ান িনেদশ কের য আপনােক কেঠার পির ম করেত হেত পাের, িক  শষ পয

আপিন সফলতা অজন করেবন। এখােন এক  স াবনা আেছ য আপিন িশ াে ে  িকছু সমস ার মুেখামুিখ

হেত পােরন। আপনােক িখটিখেট দখােত পাের, এর ফেল আপিন কােরার িতই কেঠার হেত পােরন।

আপনার খারাপ মানুেষর সােথ থাকা খারাপ মেন হেব না। ম েলর বতমান অব ান আপনার জীবন

স ীেক দীঘ জীবন দান করার জন  অনু ল হেব। 

আপিন চােখর সমস া এবং সইসে  কা কা েন  ভুগেত পােরন। আপিন আপনার েদশ থেক দেূর

থাকেত পােরন। আপনার বাবা বা স ানরা আ মনা ক কৃিত হেত পাের। আপনার স ানরা উদ মী হেব

এবং উঁচু পা  পেত পাের। তেব, থম স ােনর জে র সময় িকছু সমস া হেত পাের। িক  ম েলর

বতমান অব ান গাহ  জীবেন িকছু অসে ােষর সৃি  করেত পাের। 

ম েলর বতমান অব ান িনেদশ কের য ব ি  খারাপ অভ ােসর উপর অথ ব য় করেব অথবা িকছু

বআইনী উৎেসর মাধ েম ব য় করেব। আপনার ভাইেবানেদর কান িহং  ও িহংসা ক প র থেক িবপদ

হেত পাের। এছাড়াও, তারা তােদর শ েদর কারেণ বড় ধরেণর সমস ার মুেখামুিখ হেত পাের। আপনার

মা পিরিচত ব ি  কতৃক দ  িকছু ভুল পরামশ হণ কের িকছু ঝঁুিকপূণ িস া  িনেত পােরন।

ম ল িবচার

বুধ িবচার
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তৃতীয় 
ঘর  

ককট 
রািশ  

শ  
স ক  

অে ষা
ন

আপনার ি েত বুধ ককট রািশেত ি ত রেয়েছ, যা বুধ এর শ । বুধ 2,5 ঘেরর ামী হেয় আপনার

ি েত 3rd ঘের ি ত হেব। বুধ এর দিৃ েত 9th ঘের থাকেব।

বুেধর তৃতীয় ঘের অব ান আপনােক শারীিরকভােব দঢ়ৃতা দেব। আপিন একজন ধম য় এবং িস  ব ি ।

আপিন সব দবতােদর এবং আপনার িশ কেদরও স ান কেরন। আপিন একজন বুি মান এবং ন  ব ি ।

আপনার মেধ  সাহস এবং সাহসীকতা এক ীভূত আেছ। আপনার ন  ভােবর দ ন, আপিন য কান

অসু  কৃিতর ব ি র উপর আেদশ করেত স ম হেবন এবং আপনার ই া অনুযায়ী অনু ল ফলাফলও

পােবন। 

আপনার ভাইেবান এবং ব ু েদর সংখ া অেনক হেব এবং আপিন তােদর থেক ভালবাসা পােবন। আপনার

এক  বড় পিরবার থাকেব। আপিন আপনার ভাইেবানেদর থেক সুখ পােবন। আপিন দ'ু  ছেল ও িতন

মেয় থাকেত পাের। আপিন আপনার পছে র ব ি েদর ারা বি ত থাকেবন এবং তােদর জন  ভাল কাজ

করেবন। আপিন একজন নরম মেনর মানুষ এবং এ  আপনােক মেয়েদর েম পড়েত সাহায  কের। 

আপিন একজন নরম ও সরল দেয়র ব ি । আপনার অেনক ব ু থাকেব। আপিন পিরিচত মানুেষর সােথ

খুব মালােয়মভােব কথা বলেবন। এই সমেয়, আপনার আ েকি ক হওয়া েয়াজন। আিথক লােভর উপর

আেরা জার দওয়ার এ  স ক সময় নয়। আপিন লখা, কাশনা ও ি ি ং সং া  কান কােজ আ হ

পেত পােরন। আপিন আপনার জীবেনর পরবত  পযােয় িনিল তার িদেক আকৃ  হেত পােরন।

তৃতীয় 
ঘর  

ককট 
রািশ  

উ  
স ক  

অে ষা
ন

আপনার ি েত বৃহ িত ককট রািশেত ি ত রেয়েছ, যা বৃহ িত এর উ । বৃহ িত 8,11 ঘেরর ামী

হেয় আপনার ি েত 3rd ঘের ি ত হেব। বৃহ িত এর দিৃ েত 7th, 9th, 11th ঘের থাকেব।

বৃহ িতর তৃতীয় ঘের অব ান আপনােক সাহসী এবং শি শালী করেব। আপনার ধম  স েক ান

থাকেব এবং আপিন িবিভ  ধম য় অনু ােনর আেয়াজন করেবন। আপিন একজন িবজয়ী, গৗরবাি ত এবং

আি ক ব ি  হেবন। আপিন িত িত স  করার জন  আপনার সরাটা দেবন এবং আপিন কােজ

সাফল  অজন করেবন। 

আপিন অ র থেক একজন পযটক এবং তীথযা ায় যেত পছ  কেরন। আপিন আপনার ভাইেবান ও

আ ীয়- জনেদর মাধ েম আন  পােবন। আপিনই আনে র উৎস এবং আপনার ভাই বানেদর জন

সাহােয র হাত বািড়েয় দন। আপনার ভাইও সুপিরিচত হেব। আপিন আপনার ব ু এবং ঘিন  ব ি েদর

কারেণ ভালভােব িতি ত হেবন। তারা মুনাফা আনার উৎস হেত পাের। আপিন এক  সুখী িববািহত

জীবন লাভ করেবন। 

বৃহ িত িবচার
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আপিন শাসক বা সরকার কতৃক পুর ৃত হেবন। আপিন অেনক মানুেষর ত াবধান করেবন। আপনার

বুি র দ ন আপিন লখা থেক লাভ পেত পােরন। বৃহ িতর তৃতীয় ঘের অব ান আপনােক কৃপণ তির

করেত পাের। আপিন ু ধাত বাধ করেব না, তাই দবুল হেয় পড়েত পােরন। আপনার সবসময় আপনার

ভাইেদর সােথ সম য়পূণ স ক বজায় রাখা উিচত। এর পাশাপািশ িনেজর ধম য় ও আধ াি ক িবষেয়

জিড়ত রাখুন।”

চতুথ 
ঘর  

িসংহ 
রািশ  

শ  
স ক  

মঘা
ন

আপনার ি েত  িসংহ রািশেত ি ত রেয়েছ, যা  এর শ ।  1,6 ঘেরর ামী হেয় আপনার

ি েত 4th ঘের ি ত রেয়েছ।  এর দিৃ  10th ঘের রেয়েছ। কতু এর পূণ দিৃ   ত রেয়েছ।

“ ে র চতুথ ঘের অব ান আপনােক বিশরভাগ সময় অনু ল ফলাফল দেব। আপিন শারীিরকভােব সু

এবং উদার থাকেবন। আপিন একজন ভ , সাহসী ব ি  এবং সুখী থাকেবন। তেব আপনােক শে র

ব বহােরর উপর িনয় ণ রাখেত হেত পাের। আপিন দয় ারা একজন মহৎ ব ি  এবং অন েদরেক

সাহায  করায় িব াস কেরন। এছাড়াও আপনার ধম য় কােজ আ হ থাকেব। আপিন সবসময় মানিসকভােব

সুখী থাকেবন। 

আপিন ধম য় আচার বা ফাংশেনর সময় কাজ করেত পছ  কেরন। আপিন অন েদর খুিশ দেখ খুশী হন

এবং যিদ আপিন কাউেক দঃুিখত দেখন তাহেল আপিনও সই কারেণ মন খারাপ কেরন। আপনার জীবেন

বুি  এবং ান লাভ করা উিচত। আপিন মানুেষর থেক স ান পােবন। এমনিক সুপিরিচত মানুষও

আপনােক েভ া জানােব এবং তাইজন  িনেজেক সেবা ম মেন হেব। 

আপিন রাজপিরবােরর মেধ  স ান এবং া পােবন। আপিন আপনার মােয়র আনুগত  থাকেবন এবং তার

জন  য কান িকছু করেত ত হেবন ও িতিন আপনার জন  সুেখর উৎস হেবন। আপিন বািড়, গািড়,

গয়না, কাপড়, ইত ািদ সম  পািথব আন  পােবন। আপনার জীবন স ীর আকষণীয় ব ি  থাকেব।

িক , আপিন আিথক সমস ার কারেণ সামান  িচি ত থাকেত পােরন।”

 িবচার

চতুথ 
ঘর  

িসংহ 
রািশ  

শ  
স ক  

পবূফ নী
ন

আপনার ি েত শিন িসংহ রািশেত ি ত রেয়েছ, যা শিন এর শ । শিন 9,10 ঘেরর ামী হেয় আপনার

ি েত 4th ঘের ি ত রেয়েছ। শিন এর দিৃ  6th, 10th ঘের রেয়েছ। কতু এর পূণ দিৃ  শিন ত

শিন িবচার
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রেয়েছ।

“এখােন শিনর অব ান আপনােক শা  এবং ধযশীল তির কের। আপিন গ ীর, ধযশীল এবং অনাসি পূণ

ব ি  হেব। আপিন য কান আসি  থেক দেূর থাকেবন, ন ায় িবচার সমথন করেবন এবং অিতিথেদর

স ান করেবন। আপিন দান করায় িব াস করেবন। আপিন একজন ভাল ণাবলীযু  ব ি । আপনার

চুর অথ থাকেব। আপিন িবিভ  ধরেনর গািড় থাকেব। এছাড়াও আপিন অন  কােরার স ি  পােবন। 

আপিন িবেদেশ ি ত হেয় সফল হেত পারেবন। আপনার বয়েসর 16তম, 22তম, 24তম, 27তম এবং

36তম বছর আপনার জন  সৗভাগ বান হেব। এই বছেরর মেধ , আপিন কাজ পােবন, িবেয় করেবন এবং

স ানেদর জন  সুখানুভব করেবন। তেব, শিনর এই অব ান, কখনও কখনও 36 বছর বয়স পয  সমস া

দেব। তারপর 56 বছর বয়স পয  আপিন সুখ পােবন। 

আপিন আপনার শ েদর মাধ েম লাভবান হেত পােরন। শিনর অম লকারী ভাব আপনার শারীিরক সুখ

কেড় নব। আপিন খারাপ মানুষেদর সাি েধ  থাকেত পােরন। আপনার মানিসক উে জনা ও সমস া হেত

পাের। আপনার মা িকছু দঃুখ কে র স খুীন হেত পােরন। শিনর এই অব ান দইু িবেয়র অব া বা

িববািহত জীবেন সমস ার সৃি  করেব। এছাড়াও, এই অব ান আপনােক আপনার বাবার স ি  থেক

ত াজ  করেত পাের।”

চতুথ 
ঘর  

িসংহ 
রািশ  

অনুপল  
স ক  

পবূফ নী
ন

আপনার ি েত রা  িসংহ রািশেত ি ত রেয়েছ। রা  4th ঘের ি ত রেয়েছ। রা  এর দিৃ  8th, 10th,

12th ঘের রেয়েছ। কতু এর পূণ দিৃ  রা  রেয়েছ।

এখােন রা র অব ান আপনােক সাহসী কের তুলেব এবং রাজকীয় কতৃপে র মাধ েম আপিন সুখ পােবন।

এছাড়াও, আপিন শাসকেদর পছে র হেবন। আপিন শাসেনর মাধ েম মুনাফা পেত পােরন। আপনার মা

আপনার জন  সুেখর এক  উৎস হেয় উঠেত পােরন। আপনার এক  ি তীশীল মন থাকেব। আপনার

িবিভ  ধরেণর জামাকাপড় এবং অল ার থাকেব। 

আপনার জ  ােন থাকার স াবনা কম। আপিন আপনার জায়গা থেক ানা িরত হেত পােরন বা

িবেদেশ বসবাস করেত পােরন। এখােন রা র উপি িতর জন  উ তর সাফল  অজেন িতব কতার সৃি

হেত পাের, িক  কােজর পিরে ি েত, রা  ভাল ফলাফল দেব। এছাড়াও, রা র বতমান অব ান

অংশীদািরে র অনু ল ফলাফল দেব। 

রা র বতমান অব ান দু  িববাহ এবং দইু জেনর সে  ঘিন  স েকর িনেদশ কের। আপনার জীবন স ী

খারাপ সমেয় আপনােক সহায়তা করেব। আপনার কম সংখ ক পু  স ান থাকেব। 36 থেক 56 বছর

বয়স পয  ভাগ  সবেচেয় সদয় থাকেব। িক , রা  অম লকর ভাব দান কের যা মানিসক অি রতা

বেয় আেন। এখােন এক  স াবনা আেছ য আপিন জীবেনর সবিকছু পেত পােরন, তবুও এখনও আপিন

রা  িবচার
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অ র থেক অসুখী বাধ করেত পােরন।

দশম 
ঘর  

 
রািশ  

অনুপল  
স ক  

শতিভষা
ন

আপনার ি েত কতু  রািশেত ি ত রেয়েছ। কতু 10th ঘের ি ত রেয়েছ। কতু এর দিৃ  2nd, 4th,

6th ঘের রেয়েছ। সূয, চ , , শিন, রা  এর পূণ দিৃ  কতু রেয়েছ।

কতুর দশম ঘের অব ান আপনােক গৗরবাি ত ও শি শালী করেব। আপিন একজন বুি মান ব ি  এবং

ধম ে  ান থাকেব। আপিন সব ানস  ব ি  এবং াপত  স েকও তথ  আেছ। আপিন য কান

ােন সাফল  অজন করেবন এবং অেনক খ ািত পােবন। আপিন চািরি কভােব একজন ব ু পূণ ব ি ।

আপিন একজন ভাবশালী ব ি  এবং আপনার ভাব অতুলনীয়। 

এমনিক আপনার িবেরাধীরাও আপনার শংসা করেব। আপিন মণ করা পছ  করেবন। আপিন এমন

একজন ব ি  িযিন শ েদর পরািজত করেবন। িক , এখােন কতুর অব ান িকছু খারাপ ফলাফলও দেব।

ফল প, অ েয়াজনীয় কােজ আপিন আপনার শি র অপচয় করেবন। আপিন িকছুটা অহংকারী ব ি ।

আপিন হয় বাবা বা মােয়র থেক অেপ াকৃত কম সুখ পােবন। আপনার বাবার জন  িকছুটা উে জনা

থাকেত পাের। 

যখনই আপিন িকছু ভাল কােজর সূচনা করেবন, আপিন বাধার স খুীন হেত পােরন। এছাড়াও আপনার

গািড়েত িকছু িবপদ আেছ, তাই সাবধােন গািড় চালান। প র কারেণ আপনার িকছু সমস া থাকেত পাের।

আপিন পিরিচতেদর থেক নতুনেদর সে  সংযু  হেব বিশ পছ  কেরন। এছাড়াও আপিন মানিসকভােব

উে জক হেত পােরন। এখােন কতুর অব ােনর ফেল শরীেরর গাপনাে , পােয় রাগ হেত পাের এবং

গ াি ক সমস াও দখা িদেত পাের। আপনার চারেদর কারেণ সমস া থাকেত পাের।”

কতু িবচার
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রািশফল 12  খাদ  িনেয় গ ত যা মানুেষর জীবেনর সম  স ক এবং ি য়াকলাপ ধারণ কের। এ িলেক ভাব বলা হয়।

এইভােব, ভাচে র 12 রািশর িচ িল এই 12  বািড়েত অবি ত এবং সই িচে র ভু হ েক সই বািড়র ভােবশ বলা হয়।

িবিভ  ভবেত িত  ভােবর ভুর উপি িত এবং িত  ভবেত িবিভ  হ বা ভােবেশর ভাব জীবেনর িবিভ  পিরি িত িনেদশ

কের।

ভাব ফল

রািশফেলর চতুথ ঘর  ব ি গত িবষয় িলর সােথ জিড়ত। এর মেধ  মা, পিরবার, ঘর এবং গৃহ ালীর

িবষয় অ ভু  রেয়েছ। এ িল ছাড়াও আপনার মজাজ এবং আেবগ িল চতুথ ঘেরর সােথ স িকত। এই

সংেবদন  রাজ িসংহাসন নােমও পিরিচত।চতুথ ঘর  জিম, স ি  এবং যানবাহেনর িবষেয়ও িডল কের।

যখন আপনার আেরাহেণর পালনকতা চতুথ ঘের আেছন, তখন আপনার সংযুি  আপনার মা এবং বািড়র

চেয় বিশ। আপিন আপনার পিরবােরর সদস েদর সুর া এবং কল ােণ জীবেন অেনক িকছু করেবন।

আপনার মােয়র সােথ আপনার আরও ভাল যাগােযাগ হেব। এই অনুভূিত আপনার িচ া করার মতা

িনধারণ কের। চতুথ বািড় েক রাজা িসংহাসনও বলা হয় কারণ এ  আপনার মন, ইি য় এবং িনেজেক

িনয় েণর মতা িহসােব আপনার অভ েরর আ াদনেক িতফিলত কের। বাইেরর কভার  বািড়েত এবং

রােজ  লাকেক িনয় ণ করার মতা দখায়। চতুথ ইি য়  আপনার বুক, ফুসফুস এবং দয়েক িনয় ণ

কের। লগনা লেডর চতুথ ঘের থাকা আপনার শারীিরক সুখেক বািড়েয় তােল। আপিন সারাজীবন স ি ,

মূলধন এবং যানবাহেনর মেতা স েদর আন  উপেভাগ করেবন।

ব ি , া , ি িত

"ি তীয় বািড়র মািলেকর তৃতীয় বািড়েত থাকা ি তীয় বািড়র সােথ স িকত কায িল বািড়েয় তােল।

এ িল ছাড়াও এ  তৃতীয় ঘর স িকত কােজর জন  সরা এই সমেয়র মেধ , আপিন পিরবােরর জন

েয়াজনীয় স দ, অথ এবং সময় ব য় করার িদেক মেনািনেবশ করেবন এবং একই সােথ আপিন পিরবাের

বসবাসকারী সদস েদর িবেশষত ভাইেবানেদর অ গিতর জন ও সেচ  থাকেবন। আপনার পিরবার বড়

ভাইেবােনর সােথ স িকত িবষেয় মেনািনেবশ করেত পাের।তঁার িশ া, সাফল  এবং অ গিত শংিসত

হেব। বীণ ভাইেবানেদর অ গিত ও মতায়েন আরও বিশ মেনােযাগ দওয়া হেব এবং তােদর মতামত

এবং ধারণা িলেক আরও বিশ  দওয়া হেব। তৃতীয় বািড়েত ি তীয় বািড়র ভুর অব ানও এক

ইি ত দয় য আপনার পিরবার মূলত িতেবশী, ব ু বা ব এবং আ ীয়েদর সােথ স িকত হেব। িত

পিরবার এবং িবেনাদনমূলক ইেভে  পিরবােরর সদস েদর আ ীয়েদর সােথ দখা করেত হেব।২ য় বািড়র

মািলেকর এই ি িত  দখায় য আপনার পিরবােরর আকার, সং ান এবং া াম িলেত িনয়িমত পিরবতন

হেব। এ  দখায় য আপনার পিরবােরর িচ াভাবনা এবং মেনাভাব পিরবতন হেত থাকেব এবং নতুন

ধারণা এবং আধুিনক িচ াভাবনা হণ করার মেতা মেনাভাব থাকেব। তৃতীয় বািড়েত ি তীয় ঘেরর ভুর

অব ানও আপনার ভাষা এবং যাগােযাগ দ তা এবং ব -মুখী কৃিত এবং চা কলা এবং বৗি ক ে

আপনার পিরবারেক জিড়ত দখায়।তৃতীয় বািড়র ি তীয় বািড়র কতাও দখান য আপনার ব ি  আরও

স দ, পিরবার, স ি
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ভাল এবং পির ার হেব।

চতুথ ঘর  তৃতীয় ঘর র কতা তৃতীয় গৃহ স িকত িবষেয় বৃি  এবং সার দখান। আপনার

ভাইেবানরা পিরবােরর খুব কােছর হেব, িবেশষত তারা তােদর মােয়র সােথ আরও বিশ সংযু  থাকেব।

ভাই- বানেদর পিরবাের এক  পূণ ান থাকেব এবং তারা সংেবেগর সােথ পিরবােরর একতা বজায়

রাখেব। আপনার ভাই বা বােনর অথ পিরবােরর র ণােব ণ বা যানবাহন র ণােব েণ ব য় হেব।

এ িল ছাড়াও তারা জিম ও বািড় কনার ে ও সহায়তা করেত পাের।চতুথ ঘের থাকা তৃতীয় ঘেরর

কতা ঘেরর সােথ স িকত িবষেয় আপনার য়ােসর তরতা দখান। এ িল ছাড়াও এ  ঘের এবং

স িকত ি য়াকলাপ িলেত আপনার মানিসক ব তা দখায়। সাহস এবং সাহিসকতার সােথ, আপিন

আপনার পিরবার এবং পিরবার, িবেশষত মােক র া করেবন এবং তােদর অিধকােরর জন  লড়াই

করেবন। আপনার ভাষার শলী সংেবদনশীল িচ া িলেক ভািবত করেব। কবল এ ই নয়, তৃতীয় ঘের

চতুথ ঘেরর ভােবর কারেণ, অথাৎ আপনার বাসনা এবং আেবেগর মেধ  চতুথ ঘেরর ভােবর কারেণ

সংেবদনশীল িদক  দখা যােব, অথাৎ আপিন আপনার কাজ  সজীব ও িন ার সােথ করেবন। আমরা,

মানুষ, সহকম , ব ু বা ব এবং তৃতীয় ঘেরর সােথ স িকত িতেবশীরা সংেবদনশীলভােব আপনার সােথ

সংযু  থাকব। তৃতীয় ঘর  মানিসক উে জনা, পিরবতন এবং গিতর কারণ, সুতরাং তৃতীয় ঘেরর কতা

চতুথ ঘের থাকাকালীন এই কারণ িলেক সাহস এবং শি  দেব।

ভাইেবান, সাহস

চতুথ ঘের অবি ত চতুথ ঘেরর কতা আপনার হগত বাধেক শি  দয়। আপনার ঘর  আপনার শি

এবং আপিন বািড় থেকই ীকৃিত পান। ঘের মােয়র ভূিমকা পূণ। িত  বািড়েত মা পিরবােরর

সদস েদর মেধ  আকষেণর ক । পিরবােরর এক  বজায় রাখেত একজন মা ঘেরর ে র মেতা। চতুথ

ঘের অবি ত চতুথ ঘেরর কতা িনেদশ দয় য আপিন মােয়র সমান সমথন পােবন।আপিন বািড় এবং

বািড় স িকত িবষেয় জিড়ত থাকেবন। আপিন জিম এবং আবািসক স ি  িহসােব িরেয়ল এে ট িকনেত

আ হী হেবন। জীবেন খুব শী ই, আপিন স ি  িকনেবন বা বািড়র িনমাণ কােজর সােথ জিড়ত হেবন।

ব য়ব ল যানবাহেনর আন  পােবন। চতুথ ঘের অবি ত চতুথ ঘেরর মািলক ইি ত দয় য বািড়র

র ণােব েণর জন  আপনার ভূিমকা খুব পূণ হেব।আপিন মা এবং পিরবােরর অন ান  সদস েদর সুখ

এবং সুিবধােথ িত িতব  থাকেবন। আপনার ব ি  খুব সংেবদনশীল হেব। আপিন গভীর িচ াভাবনা

এবং উ সাহী িচ ায় সমৃ  হেবন। তেব আপিন কখনই সংেবদনশীলতার ভান করেবন না।

সুখ, িশ া, বািড়, মা, স ি

প ম ইি য়  আপনার বুি ম ার সােথ স িকত এবং তৃতীয় ান  বাঝায় য আপিন কীভােব, কাথায়

এবং কীভােব আপিন িনেজর বুি েক িশ ী ব বহার করেবন। তৃতীয় ঘর আপনার মজাজ আপনার

সহকম েদর, ব ু বা ব এবং িতেবশীেদর সােথ স িকত। প ম ঘেরর ভুর তৃতীয় ঘের এই অব ান

িশ , মন, বুি
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আপনার ভাই এবং বান এবং সহকম েদর সােথ আপনার সাি ধ  দখায়। আপনার ব ুরা আপনােক সবদা

িঘের থাকেবন বা আপনার আ েহর কােজ সহকম েদর সােথ ব  থাকেবন। যেহতু তৃতীয় বাধ

উ ািভলােষর ধারণা, তাই মানিসকভােব কানও িকছুই আপনার পে  যেথ  হেব না। আপিন যখােনই

থা ন না কন, আপিন ব ু বানােবন এবং িবেনাদনমূলক এবং আকষণীয় কােজ তােদর সােথ ব

থাকেবন। প ম ঘর থেক গণনা করা, তৃতীয় ঘর  একাদশ অব ান দখল কের এবং একাদশ ঘর

সার ও িব ার ইত ািদ দখায় একাদেশর এই ণ িল আপনার মি েক ভািবত কের, এর ফল প

আপিন আপনার আচরেণ এক  ভাল র, দিৃ  এবং দ তা দখেত পােবন।

চতুথ ইি য়  হল আমােদর ব ি গত িবষয় িলর কাশ। এ  আমােদর বািড়, সুখ এবং মা এবং তােদর

স িকত িবষয় িলর িতিনিধ  কের। ষ  ঘেরর কতা যখন চতুথ ঘের অবি ত হন, তখন ষ  ঘেরর

নিতবাচক ভাব িল অভ রীণ ািয় , শাি  এবং স ীিতেক ব াহত কের এবং িবতক সৃি  করেত পাের।

এ িল পািরবািরক িবেরাধও হেত পাের, যার কারেণ আপনার মানিসক শাি  িবি ত হেত পাের।যিদ

আপনার এই চ ােল িল মাকািবলা করার আরও ভাল উপায় থােক তেব এখনও ষ  ঘেরর কতা আপনার

ঘেরর পিরেবশেক শাি েত বাধা িদেত পাের। আপিন মাগত বািহ ক এবং অভ রীণ ে র সােথ লড়াই

করেবন এবং অস  এবং অস  থাকেবন। ষ  ও চতুথ ঘেরর এই অব ান ও িবিভ  িবষেয় আপনার

মােয়র সােথ আপনার িবেরাধ দখায়। ষ  ঘেরর কতার উপি িত আপনােক ি িতশীল হেত দেব না।

পািরবািরক িবষেয় অশাি , অি িতশীলতা ও াধ থাকেব।যিদও ষ  ঘেরর মািলক তার িনজ  একাদশ

ােন অবি ত, বাড়ীেত তার ভােবর কারেণ কউ বষিয়ক সুিবধা পেত পাের তেব সুখ ও শাি র

কানও গ ারাি  নই। সরা বািড়র মািলেকর চতুথ ঘের এই অব ান ও দখায় য, আপিন ঘর এবং

যানবাহন িলর র ণােব েণ অযথা ব য় করেবন। অন িদেক, এ ও ঘটেত পাের য, ঘেরায়া ে , আপিন

উপাদান আরাম বাড়ােনার জন  আরওেবিশ অথ ব য় করেত পােরন।স ি  স িকত িবষয় িলও আইনী

অসুিবধার মুেখামুিখ হেত পাের। রাগ, শ  বা ঘৃণার কারেণ আপিন পািরবািরক জীবেন উপেভাগ পােবন

না। যিদ কানও বািহ ক শ  না থােক তেব আপিন িতেযািগতা এবং তুলনা করার মেনাভাব িদেয়

আপনার সুখেক ংস করেবন।

রাগ, ঋণ, শ

রািশফেল, ি তীয় ঘর  পিরবার, ভাষা, স দ বা পিরবার সি ত স দ উপ াপন কের। এ  ছাড়াও

এ  পিরবােরর শারীিরক স েদর সােথও স িকত। স ম ঘর ী এবং ব বসািয়ক অংশীদারেক বাঝায়।

স ম ঘেরর কতা ি তীয় ঘেরর ারা ি তীয় ঘেরর সােথ স িকত িবষয় িলর বৃি র ইি ত দয়। এ

ইি ত দয় য িবেয়র পের আপনার আিথক অব া আরও বাড়েব। আপনার ী আপনার পিরবার আেয়র

ে ও উে খেযাগ  অবদান রাখেত পাের।এছাড়াও, িতিন আপনার এবং আপনার পিরবােরর সােথ সম

ধরেণর উপাদান া  ভাগ করেবন। ব বসায় সাফল  অথৈনিতক পিরি িত জারদার করেব। িবেয়র

পের আপনার ভাষার াইল আরও ভাল হেব এবং আপিন সবিকছু ভালভােব কাশ করেত স ম হেবন।

এ কারেণ আপিন ীকৃিত পােবন। তা ছাড়া িবেয়র পের আিথক সুিবধাও পােবন। যেহতু স ম ঘর

ি তীয় ঘর থেক অেনক দেূর অ ম ােন বেস আেছ। এই পিরি িত স ম ঘর স িকত িবষেয় বড়

িববাহ, অংশীদার

31

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



পিরবতন এবং িতর দখায়।এর অথ এইও হেত পাের য আপনার পিরবােরর সদস েদর ই ানুযায়ী

জীবনস ীর ব ি েত বড় পিরবতন এেসেছ। এ িল ছাড়াও, এ  হেত পাের য আপনার ামী / ী য

আিথক াধীনতা পান তা হারােত পাের এবং আপিন তােদর থেক পািরবািরক সং ান িল আপনার

পিরবােরর উ িতর জন  ব বহার করেত পােরন।এই পিরি িত আপনার ী এবং আপনার পিরবােরর মেধ

আরও ভাল স ীিত এবং সহেযািগতা চার কের। িবেয়র পের পািরবািরক রীিতনীিত বাঝার পের

আপনার ীর সামািজক এবং ব ি গত জীবেন বড় পিরবতন দখা যায়।

রািশফেল, তৃতীয় এবং অ ম ঘর উভয়ই পিরবতেনর কারণ। পিরবতন অ ম ঘেরর কারেণ জীবেন

িনয়িতর ারা ঘেট থােক, তৃতীয় ঘেরর ভােবর কারেণ ােসবী পিরবতন হয়। তৃতীয় ঘর  শি ,

ধয, ছাট ভাইেবান, অংশীদার এবং শেখর কারণ অ ম ঘর তৃতীয় ঘর ংস করার মতা রােখ। অ ম

ঘেরর ভাব িকছু দঘুটনাজিনত ঘটনা ঘটােত পাের যা স েকর ায়ী দরূে র িদেক িনেয় যেত পাের।

অ ম ঘর যখন তার জায়গা থেক অ ম ঘের অথাৎ তৃতীয় ঘের চেল যায়, তখন স ব হয় য সই

সমেয়র মেধ  ভাইেবানেদর সােথ আপনার স ক ভেঙ যেত পাের বা সই স ক  স ূণ েপ শষ

হেব। এই অেথ অবি ত হওয়ার কারেণ, কানও পুরােনা ব ু  বা স ীর সােথ ব ু  ভেঙ যেত পাের বা

তােদর া  াস পেত পাের। এর ভােবর কারেণ ভাই এবং বােনর কাছ থেক া  সুখ এবং

ভালবাসা াস করা যায়। তৃতীয় ঘের অ ম ঘেরর অিধপিত হওয়ার কারেণ জীবনযা ায়ও অেনক

পিরবতন  হয়। আপনার িনজ  শখ পিরবতন ।তৃতীয় ঘর ও আপনার চালচলন উপ াপন কের

এবং যিদ এই ঘেরর অ ম িদক  ভািবত হয়, তেব এ  গাইটেকও ভািবত করেত পাের। উদাহরণ প,

আপিন যিদ কানও সড়ক দঘুটনায় আহত হন তেব তা আপনার দনি ন কাজকমেক বাধা  করেত

পাের। এ  প াঘাত ইত ািদর মেতা শারীিরক সমস ার ইি ত দয়।অ ম ঘেরর মািলেকর তৃতীয় ঘের

থাকার কারেণ আপিন দীঘঅসু তায়ও ভুগেত পােরন, বা লাকজেনর সােথ যাগােযাগ ও যাগােযােগর

অভাব হেত পাের যা আপনার চাপ তির করেত পাের। অন  কথায়, আপিন মানিসক অি রতার মুেখামুিখ

হেত পােরন।

দীঘায়ু, িবপদ, অসুিবধা

চতুথ ইি য়  আেবেগর এক  কারণ, এ কারেণই এ  আপনার বািড়, মা এবং আপনার বািড়র সােথ

স িকত অন ান  লাকেক ভািবত কের। নবম ান ান বাধ। এ  উ িশ া, বুি , িশ ক, িপতা

এবং গাইডেক িনেদশ কের। আপিন যিদ চতুথ ঘেরর মাধ েম অেনক অিভ তা উপলি  কেরন তেব আপিন

নবম ঘেরর ভাব থেক ান অজন করেবন, পাশাপািশ আপনার বৗি ক মতাও বৃি  পােব। এই উভয়

এ ে শন শি  এক  অনুভূিত দয়।যিদও চতুথ ঘর ধ ােনর মাধ েম অিজত অভ রীণ শি  দখায়, নবম

ঘর  ঈ েরর অনু েহ া  মানিসক শি  এবং ম লেক িনেদশ কের। নবম ঘেরর কতা যখন চতুথ ঘের

অবি ত তখন িতিন তঁার জায়গা থেক অ ম ঘের থাকেবন। এ থেক এ   য ধুমা  চতুথ ঘেরর

ভাব নবম ঘেরর কতা পিরবতন কের। ধেমর কারেণ নবম ইি েয়র ভাব আচরেণ সহনশীলতার অভাব

দখা িদেত পাের।চতুথ ান যা সম  মানুষ এবং সম  িকছু সহানুভূিতর সােথ দখায়, এই অেথ অবি ত

নবম ঘেরর কতা স ক িজিনস িলেত ভারসাম  বজায় রাখার চ া কের এবং িবচারেকর ভূিমকা পালন

ভাগ , িপতা, উ রািধকার ইত ািদ
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কের। এ ও স ব য আপনার ধম য় এবং সাং ৃ িতক দিৃ ভি ও িকছুটা বদেল যায় এবং আপিন পিরবতন

কেরন।ঐিতহ বাহী এবং সাং ৃ িতক অনু ান মােয়র প  থেক করা আপনার বণতা বািড়েয় তুলেত পাের।

এ  আপনার মােয়র িচ েকও িনেদশ কের। এই সম  িকছুর পাশাপািশ, চতুথ ঘেরর নবম ঘেরর ভুর

অব ান পিরবােরর সদস েদর সুখ, সৗভাগ  ইত ািদ িনেদশ কের।

চতুথ এবং দশম ঘর উভেয়রই পার িরক িবপরীত কৃিত রেয়েছ। তােদর ওিরেয়ে শন এবং আ হ

এছাড়াও পৃথক। যখােন চতুথ ঘর  আপনার ব ি গত জগতেক বাঝায়, পিরবার, মা, বষিয়ক উপায়

ইত ািদ। দশম ঘর পািথব জীবেন আপনার পশাদার উ াকা া এবং রণােক িতফিলত কের। চতুথ

ঘর  আপনার সংেবদনশীলতার অেনক িল রঙ কাশ কের, যখন দশম ঘর  নব ি ক কৃিত দখায়।

দশম ঘেরর কতা যখন চতুথ ঘের থােকন, তখন িতিন তঁার মূল ঘর থেক স ম ােন থােকন।এই

পিরি িত  ইি ত দয় য আপনার বািড় আপনার ব বসােয়র ি য়াকলােপর ক িব ুেত পিরণত হেব। এই

পিরি িত  আপনার ব ি গত এবং পশাদার জীবেনর মেধ  এক  সংেযাগ িতফিলত কের। আপিন

আপনার বািড় থেক আপনার ব বসােয়র ি য়াকলাপ পিরচালনা করেত পছ  করেবন। সুতরাং স বত

আপনার বািড়েত এক  ছাট অিফস থাকেব। ব বসািয়ক ি য়াকলােপ পিরবার ও আপনার সােথ যু

থাকেব। আপনার মা বা পিরবােরর সােথ অংশীদাির কের আপিন ব বসা করেত পােরন এমন এক

স াবনাও রেয়েছ।চতুথ ইি য়  আপনার ব বসােয়র দিৃ ভি েত ভাব ফলেব। আপিন আপনার কমজীবন

স েক িকছুটা বিশ আ হী হেবন এবং িত  ব বসািয়ক কােজ আরও বিশ ব ি গত মেনােযাগ দেবন।

এই পিরি িত  আরও দখায় য, আপিনও ি ল া ার িহসােব কাজ করেত পােরন বা আপিন িনেজ বািড়েত

বেস পরামশদাতার কাজ করেত পােরন। িরেয়ল এে ট এবং স ি  ব বসায় আপিন িডলার বা এেজ

িহসােব কাজ করেত পােরন। অথবা আপিন িনমাণ, িব য় এবং িবপণন স িকত ব বসা করেত পােরন

পশা

তৃতীয় ান হল আপনার সাহস, উেদ াগ, েচ া, মানিসক র, ব ু বা ব এবং আমােদর বয়  সহকম েদর

ফ া র। একই সমেয়, একাদশ লাভ, বড় ভাই এবং বান, সাফল  এবং উপেভাগ ইত ািদর সােথ স িকত

এই উভয় এ ে শন কাজ িল অথাৎ ই ার কাশ। একাদশ ঘেরর কতা যখন তৃতীয় ঘের অব ান কেরন

তখন িতিন তঁার ান থেক প ম ােন থােকন। এই পিরি িত িবেনাদনমূলক ি য়াকলাপ এবং আ হ িলেত

গভীর ব তা এবং অংশ হণেক উ সাহ দয়।একাদশ ঘেরর কতা র ভােবর কারেণ তৃতীয় ঘেরর

কাযকারক উপাদান িল িনেজরাই সািরত কের এবং তােদর রাজ েক সািরত করেত  কের। এই

পিরি িত  সেহাদরেদর সােথ গভীর সংেযাগও িতফিলত কের। এটাও স ব য ঈ েরর অনু েহ এই

পিরি িতেত আপনার ভাইেবানরা সংখ ায় বৃি  পােব এবং তােদর কাছ থেক আরও ভালবাসা লাভ করেব।

এই সমেয়, েহর ব ন বােদ, আপনার ভাইেবানরা আপনার সােথ বৗি ক অনুসারী িলেতও আ হ দশন

করেব।এর অথ এইও হেত পাের য পিরবােরর বড় ভাইেবানরা তােদর ছাট ভাইেবানেদর জন  ব ু এবং

িসিনয়র উভেয়র ভূিমকা পালন কের। তৃতীয় ঘের অবি ত একাদশ ঘেরর ভুর এই সংিম ণ  াচীন

এবং ছাটেদর মেধ  এক  মসৃণ যাগােযাগ এবং গভীর বাঝার ইি ত দয়। এর সােথ এই পিরি িত ও

ইি ত দয় য এই সমেয়র মেধ  আপনার ভাইেবান বা ব ু বা বেদর শখ এবং আ হ িল আরও মজাদার

আয়, লাভ
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এবং মেনার েনর পাশাপািশ বৗি কভােব বৃি  পােব।অংশীদারেদর সােথ আপনার স ক বৗি কভােব

িতি ত হেব, এমনিক যিদ এ  এক  ছাট কাজ িদেয়  হয়। একাদশ ঘেরর ভুর তৃতীয় ঘের

থাকার এই অব ান  আপনার বীর , েচ া এবং সাহসেক বািড়েয় তালার জন ও কাজ কের। এই

সমেয়র মেধ  আপিন আপনার জীবেন আরও উেদ াগ এবং েচ া রাখেবন। এই পিরি িত গিতেতও ভাব

ফলেব, যার কারেণ মেণর সুেযাগ অব াহত থাকেব।আপিন অ াডেভ ােরর বাধ তির করেবন যার

কারেণ আপিন িনেজেক ুবা ডাইিভং, প ারা াইিডং, রাফ ং, সািফং, রক াইি ং ইত ািদর মেতা

কাযকলােপর িদেক িনেয় যেত পছ  করেবন এই সম  ি য়াকলােপ যাগ িদেয় আপিন য রামা

অনুভব করেছন তা আপনােক উ সাহ এবং সাহেসর সােথ পূণ করেব।

ি তীয় ভাব ব গত সুখ বাঝায়। অথচ াদশ এর ভাব জীবেনর ভৗিতক সুেখর লালসার িত ঘৃ ার

সৃি  কের। যখন াদশ ঘেরর কতা ি তীয় ঘের অবি ত হয় তখন স ি তীয় ঘেরর সােথ স িকত

ঘটনা িলর িতর ইি ত দয়। াদশ ঘেরর কতা যখন ি তীয় ঘের উপি ত থােক তখন স িনেজর মূল

ভাব থেক তৃতীয় ােন থােক।এই পিরি িত আপনার আর আপনার পিরবােরর পিরবতেনর কারণ হেত

পাের। াদশ ঘেরর কতা সইসব অভ াস আর পর রা বাঝােত চাই যা আপনার পািরবািরক সং ৃ িত

থেক িভ ।আপিন এই পর রা আর পিরবাের অভ ের াি কারী পিরবতন আনেত পােরন।ডাবল ঘেরর

মািলকেক িতর ধারনা বেল আপনার পািরবািরক স ক িল ভািবত হেত পাের। পািরবািরক বা

পািরবািরক স ক থেক আলাদা হেয় যাওয়ার স াবনাও রেয়েছ। ফলাফল  এমন হেত পাের য আপিন

আপনার পিরবার এবং পিরবার থেক আদিশক এবং শারীিরকভােব পৃথক হেত পারেবন। ি তীয় ঘেরর ত

ঘেরর কণধােরর অব ান ও দখায় য বষিয়ক জীবন এবং স েদর িত আপনার দিৃ ভি  পিরবতন

হেত পাের।আপিন আপনার যৗথ স ি  আর আপনার স দ ভাগ করেত পছ  করেবন না। আপিন

আপনার পিরবােরর স ি র কােনা ভাগ নাও পেত পােরন অথবা আপিন আপনার কােনা আি েয়র জন

িনেজর ভাগ ত াগ করার স বনা রেয়েছ। াদশ ঘেরর ভােব আপনার ভাষা বািহত বা পিরবতন হেত

পাের। এই কারেণ আপিন বলেত দির করেবন অথবা িনেজর মেধ ই রেয় যােবন। াদশ ঘেরর কতা

িবে েদর ভাবনা বািড়েয় তােল। এর পিরণােমর ফেল,পিরবােরর লাকজেনর সােথ আপনার কথাবা া কেম

যােব।পািথব জীবন থেক আধ াি কতা এবং িবি তা আপনার কেথাপকথেন দখা যােব।

ব য়, মা
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িন িলিখত িনিদ  যাগ এবং রাজা যাগ আপনার রািশফেল উপি ত আেছ:

আপনার ি েত শাল যাগ এবং রাজ যাগ িল হেলা

এই িরেপােট, আমরা আপনােক আপনার ি েত উপি ত িবিভ  রাজ যাগ এবং অন ান  পূণ যাগ স েক জানােবা যা

আপনােক জীবেন এিগেয় যেত এবং সাফল  অজন করেত সাহায  করেব।

যখন থম, ি তীয়, প ম, নবম এবং এক  লীেত একাদশ ঘর অ া লুার ( ক ) বা াইন

(ি েকানা) ঘেরর সােথ যু , তারপের ধন যাগ তির হয়। ল ৰ বািড় বা আেরাহণ উভয়ই কৗিণক

( ক ) বা াইন ( াইেকানা) ঘর িহসােব গণ  হয়। এই যাগব ায়াম উি িখত পিরি িতর অধীন গ ত

হয়: যখন এই ঘেরর ামী এেক ওপেরর িদেক দিৃ পাত কের এবং এেক ওপেরর সােথ িমিলত ভােব

অব ান কের,এই যাগব ায়াম অধীেন জ  হে  , আপনার লীেত চুর স দ লােভর স াবনা রেয়েছ

এবং আপিন যখন এই েহর দশা সময়কােলর ভােব আসেবন তখন সমােজ আপনার া বাড়েব এবং

আপিন ভাল লাভ করেবন এবং and এই যাগব ায়াম আপনার আিথক অব ােক শি শালী কের।

এই যােগর ভােবর সােথ আপিন িবখ াত ও ধনী হেয় উঠেবন এবং এক  সমৃি শালী স দ অজন
করেবন।

ধন যাগ

भूपोऽगदशर र  शीलवान ् यातक ितमान ्। 
सु प ाऽनफाजातो सुखैः सवः सम वतः

জ  লে  চঁােদর অব ােনর পিরে ি েত ১২তম ােন সূয, র - কতু ছাড়া অন  কােনা হ থাকেল এবং

চ  থেক ি তীয় ঘের কান হ না থাকেল, এই যাগ  সৃি  হয়। জ  তািলকােত এই যাগ থাকেল

আপিন ভাল া  লাভ করেবন, ধািমক কৃিতর এবং সুদশন হেবন। আপিন াকৃিতক ভােবর হেবন

এবং এক  িবলাসব ল জীবন শলী লাভ করেবন।

এই যােগর ভােব আপনার ভােলা া  াি  হেব এবং আধ ািতক ভােবর হেবন।

অনাফা যাগ
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वोशौ च िनपुणो दाता 
यशो व ाबलाव तः

জ লে র সূয থেক ১২তম ঘের চ  ছাড়া অন  কােনা ভ হ ( বুধ, বৃহ িত বা ) অব ান

করেল এবং সূয থেক ি তীয় ঘের কােনা হ অব ান না করেল এই যাগ  তির হয়। আপনার জ

তািলকায় এই যাগ  থাকেল, আপিন িবখ াত ও ধািমক কৃিতর হেবন। আপিন সমােজ সুখ ািত পােবন

এবং সুদশন কৃিতর হেবন। আপিন কামল বােক র ব ি  হেবন এবং সহেজই অপরেক িনেজর িদেক

আকষণ করেত পারেবন।

এই যােগর ভােব আপনার জনি য়তা বৃি  পােব এবং আপিন খুবই িবখ াত হেয় উঠেবন

বিস যাগ

मण चयो वकृ ा दूताः सुरतानुजीवनो धृ ाः । 
कलह या  िन यं वहगे योगे सदा जाताः

হরা চতুথ ও দশম ঘের অব ান করেল প ী যাগ তির হয়। আপনার নাম অনুসাের আপিন এই

যােগর অধীেন জ  হণ কেরেছন। এই কাপেন আপিন উদারতা ও মু  মেন হেবন এবং আপিন উড়েত

পছ  করেবন। আপিন মণ িপপাসু হেবন এবং আপিন ফ াশন, ক ািরয়ার, জীবনস ীর ব াপাের পরী া

িনরী া করেত পছ  কেরন।

এই যােগর ভােব আপিন খুবই ভােলা ব া হেবন এবং খুবই সবল ব ি  লাভ করেবন।

প ী বা িবহ  যাগ

व णु थानं च के ं या ल मी थानं कोणकम ्। 
तदशयो  स ब धा ाजयोगः पुरो दतः

কােরা জে র তািলকায়, যখন কৗিণক ঘর এবং ি েকাণ ঘর িলর মেধ  স ক থােক, তখন রাজ যােগর

স াবনা বৃি  পায়। থম ঘর কৗিণক এবং ি েকাণ ঘর েপও িবেবচনা করা হয়। িনে র িবষয় িলর

মাধ েম রাজ যাগ আেলাচনা করা হয়: চতুথ ঘের যখন লে র ামী অব ান কেরন; প ম ঘের যখন

লে র ামী অব ান কেরন; নবম ঘের যখন লে র ামী অব ান কেরন; চতুথ ঘেরর শাসক হ যখন

লে র ঘের অব ান কের; যখন চতুথ ঘেরর শাসক হ বা ামী প ম ঘের অব ান কের; চতুথ ঘেরর

পরাসির রাজ যাগ
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শাসক হ নবম ঘের অব ান কের ; যখন নবম ঘর শাসক হ লে র ঘের অব ান কের, যখন নবম

ঘেরর ামী চতুথ ঘের অব ান কের;ম এছাড়াও, উপের উি িখত ঘর িলর শাসক হ এেক অপেরর সােথ

ঘর িবিনময় করার সময়, জ  তািলকােত রাজ যােগর স াবনা রেয়েছ। এই যাগ  আপনার জ

তািলকােত গ ত হেল তা আপনার জীবেন িবিভ  িবষেয়র অব ান ক সই দশা চলাকালীন অেনকটা

বািড়েয় দেব। এ  আপনােক ধনী, ধািমক, িবখ াত, সমৃ শালী কের তােল এবং আপিন কমে ে  উ তর

অব ান অজন করেত স ম হেবন এবং আপনার িবপুল স ি , যানবাহন ইত ািদ থাকেব।

এই যােগর ভােব আপনার জীবেন সাফল  অজন সহজতর হেব।

সুতরাং এইভােব আমরা বলেত পাির য উপের বিণত রাজ যাগ  আপনার

ায়ই আপনার ধারণা কেরন য আপনার জীবেনর সানালী সময় কখন আসেব বা কখন আপনার

রািশফেলর রাজা যাগফল দেব? আমরা আপনােক এই রাজ যাগ িরেপােটর আওতায় বলেত চাই য

আপনার রািশফেল উপি ত িবিভ  রাজা যাগা িলর ভাব আপনার সারা জীবন জেুড় থােক তেব িবেশষত

জীবেনর সানালী সময়  িবিভ  েহর মহাদশা, অ ঃস া ইত ািদেত আেস য িল রািশর জাতক িলেত

উপি ত িনিদ  রাজ যাগ িলেক তির কের। কারণ এরই মেধ , এই হ িল আপনার রািশফেল স ূণ

কাযকর এবং আপনার উপর ভাব ফেল এবং এই ভাব িলর সােথ আপিন জীবেনর উ তায় পঁৗেছেছন,

যার মাধ েম আপিন খ ািত, স ান এবং কৃিত  অজন কেরন

নাট এই সময়কােল, হ এবং ন ে র চলােফরার কারেণ রাজ যােগর ভাব সবািধক হেব।

আপনার সুবণ সময় বা রাজেযাজেনর সমৃি

থম সানার সময়:
জানুয়ারী 2021 থেক নেভ র

2023

ি তীয় সানার সময়:
জানুয়ারী 2036 থেক আগ

2038

37

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



আপনার ি েত রাজ যােগর শি

যমনিক আপনারা সবাই ই জােনন, রাজেযাগ আপনােক ভগবান, অেনক সফল আর অেনক স ূণ বানায়।অন  কথায়, রাজ

যােগর মাধ েম, রািশফেলর জীবেন এই সম  িজিনস পাওয়ার দ তা কাশ পেয়েছ।িবিভ  মানুেষর কেয়ক  ধারণ মতা

আলাদা হয়, িকছু লােকর মেধ  অেন র তুলনায় কেয়ক অ িনিহত এই মতা থােক।সুতরাং, আপনার রািশফেল রাজা যােগর

শি র উপর িনভর কের আপিন িনেজর মেধ  লুকােনা স াবনা বািড়েয় তুলেত একই ের চ া করার জন  ত করেত

পােরন। আসুন দখুন এই দিৃ েকাণ থেক আপনার রািশফেলর চূড়া  িবে ষণ কী বেল।

রাজেযােগ এর শি :70%

আমরা আশা কির য এই রাজ যাগ িরেপাট  আপনার পে  সহায়ক হেব এবং আপিন জীবেন নতুন উ তা শ করেত

থাকেবন। ঈ েরর অনু হ সবদা আপনার উপর থা ক

70%
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অ  জ ািতষ িরেপাট

5
রিডকাল সংখ া / মূলা

3
ডস িন সংখ া / ভাগ  সংখ া

4
নাম সংখ া

নাম

Pooja Sharma

জ  তািরখ

23-8-1979

অনু ল িচ

িমথনুরািশ, কন ারািশ

লাভজনক অ র

ই, এন, ডাবলু

হর

এমার  [পা া] (সবজু, কােলা)

অনু ল িদন ( িল)

বধুবার, বহৃ িতবার, বার

অনু ল সংখ া

1, 3, 5

িদক

উ র

ভ রঙ

সবজু

শাসক হ

বধু

দব / দবী

ভু িব ু

উপবাস

বধুবার

অনু ল তািরখ ( িল)

05, 14, 23

ম

ওম াম ি ম াউম সাঃ বধুােয় নমঃ
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Pooja,সংখ াত  অনুসাের আপনার জীবেনর সবেথেক পূণ ন র হেলা মােসর সই তািরখ  যিদন

আপনার জ  হেয়েছ। এই সংখ া  আপনার ব ি , চির  ও চিরে র ত তা স েক পূণ তথ

কাশ কের। এই সংখ া  আপনার জীবেনর মূল ভাবশালী িদক িলেক িনেদশ কের। িকছু িকছু িজিনস

যমন আপিন উ ত না শা  কৃিতর, একজন নতা না িশষ , তা জানেত পারেবন এই ন র থেক। এর

মূল কারণ হেলা িত  সংখ ার িনজ  িকছু বিশ  এবং ক া  রেয়েছ। আমরা মাগত িবে ষণ ও

িনরী েণর পর সংখ াতে র গণনা অনুসাের আপনার জ  সংখ া  িচি ত করেত পেরিছ। আপনার মূলা

বা রিডকাল ন র হেলা 5 ।

আপনার মূলা  সংখ া 5 এবং বুেধর ভােবর অধীেন জ হণ করার ফেল, আপিন অেনক ব ু থাকা

একজন ব ি । ব ু ে র জন  আপনার আেবগ আেছ, আপনার ব ুর বৃে  অেনক লাক আেছ। এক  ভাল

ব বসা কতার বা ভােলা ব বসায়ী হওয়ার মেতা সব ণাবলী আপনার মেধ  উপি ত। আপিন ায়শই

লােভর িদেক আকৃ  হন এবং অতএব তাড়াতািড় কের অেনক িল কাজ কেরন, এ প করার ফেল আপনার

তার জন  ক  ভাগ করেত হয় পরবত  কােল। আপিন আপনার মেধ  এক  আ যজনক ি তা আেছ।

তাই কােনা কােজ আপিন দীঘ সমেয়র জন  আটেক থাকেবন না এবং একই কারেণ তাই দীঘ সমেয়র জন

িবর  থাকেবন না। আপিন চা রীর পিরবেত ব বসা করেত বিশ পছ  কেরন। রাগ ও মজাজ আপনার

মেধ  বিশ থাকার এক  ভাল স াবনা আেছ। আপিন িনেকােনা িবষেয় ভােলা যুি  খাড়া করেত পােরন

ও আপনার কথা বলার দ তা বিশ। আপিন িকছুটা চ ল দেয়র ও আপিন মেনর কথা খুেল বলার

কারেণ অেনক কাজ আপিন সহেজ কের উঠেত পােরন। উপর , আপিন মানিসক কাজ পছ  কেরন,

শারীিরক পির েমর চেয়। আপনার অসুিবধা বা কান সমস া থেক ত বিরেয় আসেত পােরন, এ

আপনার অন তম । তেব, আপনার মানিসক শি  অপব বহার এড়ােত হেব।

রিডকাল সংখ া / মূলা

আপিন ওপেরর জন  একজন দৃ া মূলক ব ি  বেল িবেবিচত হেবন আপনার যাগােযাগ মতা আপনার

সাফেল র জন  অন তম কারণ বেল িবেবিচত হয়। আপনার মেধ  ব মুখী িতভা রেয়েছ এবং এই কারেণই

আপিন কােরা সহচর িহেসেব কাজ করেত চান না। আপিন খুবই সুসংহত জীবন যাপন করেত পছ

কেরন, আপিন িনওমানুবত তা অনুসরণ কেরন এবং আপনার ভালনবাস খুবই পিব  এবং আপিন সবদা

ন ােয়র পথ অনুসরণ কেরন। এর পাশাপািশ আপিন খুবই দরূদিৃ  স  একজন ব ি  িযিন বা ব বাদী ও

যার মেধ  যেথ  হাস রস রেয়েছ। আপনার অিধক টাকা ব য় এিড়েয় চলা উিচত এবং আিপনার এমন

এক  চির  গঠন করা উিচত যা অন েদর ঈষার কারণ হেত পাের। আপনার ধন স দ লােভর ে

গাড়া েড়া করা উিচত না। আপনার িনেজর রােগর ওপর িনয় ণ রাখুন ও িনেজর দমুুখী চির েক সংযত

রাখুন। এছাড়াও খারাপ সে  ঠকেল দেূর থাকার চ া ক ন কারণ এ  আপনার জীবনেক খারাপ ভােব

ভািবত করেত পাের।

ডস িন সংখ া / ভাগ  সংখ া
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কসিমক শি  একজন ব ি র নােমর সংখ া ক িবে ষণ কের তার জীবেনর ধারােক ও জীবেনর িবেশষ

িবেশষ িদক িলেক িনেদশ কের। আপনার স ূণ নাম এর সকল অ ৰ িল থেক আপনার নামা  বা

নােমর সংখ া পাওয়া যায়। এর মাধ েম কােনা এক ব ি র নােমর স ক তাৎপয জানা যায় এবং তার

নামা  সই ব ি র ব াপাের অেনক িকছু বলেত পাের। এই ন র এর সাহােয  আপনার িভতের িক িক

ণাবিল রেয়েছ তা জানা যায় এবং সারাজীবন ধের আপনার ারা িক িক কায স  হওয়া স ব তা

জানা যায়। আপনার নাম আপনার জীবেনর স ক ক নেক কাশ কের যার মাধ েম আপনার অ িনিহত

শি  িলেক স ক ভাব জানা যায় এবং যার মাধ েম আপিন কান কান ে  ভােলা কাজ করেবন তা

বাঝা যায়। িবেশষ িকছু ণাবলী আপনার নােমর অ র িলর সংেযাজেনর মেধ  লুিকেয় আেছ যা আপনার

নামা  সংখ া কাশ কের। আপনার নােমর িবে ষণ Pooja Sharma, অনুসাের আপনার নামা  হেলা 4 ।

এবার আমরা আপনােক আপনার নােমর িকছু িবেশষ ণাবলী স েক জানােত চাই 4। 

জ  সংখ া 4 এর মানুষ শি , ূ িত ও অ গিত দশন কের। তারা মানুেষর উ তর অনুষেদর সে

মানুষ। এই সংখ া র অ ুত কৃিত হল য এ  মাগত জীবন এবং সমােজর পিরবতন িল ল  কের

এবং পিরেবশ ও সমােজর দাস  থেক মনেক মুি  িদেত পের। আপিন আপনার বয়েসর তুলনায় অিধক

পিরপ  হেবন মানুিষক িদক থেক। ৪ সংখ ার মানুেষরা অ াভািবক এবং িকছুটা িভ  ােদর িজিনেসর

িত আকৃ  হয় এবং কখনও কখনও িনয়ম িলর িব ে  যাওয়ার েয়াজনীয়তা অনুভব কের।

ক ািরয়ার: জ  সংখ া ৪ হেল আপিন চমৎকার লখক, ব বসায়ী এবং রাজনীিতিবদহেত পােরন।

নাম সংখ া

উ র  আপনার পে  সবেচেয় উপযু  িদক হেত পাের, যমন  আপিন ট ন র 5 এর অধীেন

জ হণ কেরিছেলন। অতএব, এই িদক থেক কাজ করা আপনােক সাফল , সুখ এবং সমৃি  লাভ করেত

সাহায  করেব। িবেশষত কািরয়া, সৗিদ আরব, ন, আেমিরকা, গায়া, এবং াগ এমন ান যা

আপনার জন  খুব সুফলদায়ক হেব।

পিব  ান

যেহতু বুধ হ আপনার পালনকতা, তাই জনু থেক জলুাই এবং সে র থেক অে াবর পয  সময়

আপনার পে  খুব উপকারী। আপিন যিদ এই সময় কানও কাজ  কেরন, তেব এই সময়কােলর মেধ

এ  করার জন  আপনার পে  সফলতা অজেনর এক  উ তর সুেযাগ থাকেব।

ভ সময়
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আপনার জীবেনর বুেধর ভাব িলর কারেণ, আপনার ধারােলা তী  মন থাকেব এবং আপিন আপনার

বয়েসর চেয় ছাট দখেবন। িক  অন িদেক, আপনার জীবেন আপনার িনউরাই স ( ায়ু দাহ), মুেখর

আলসার, চাখ এবং হাত, অিন া, প ারালাইিসস (প ারালাইিসস), অথবা পািলও ইত ািদ স িকত সমস া

হেত পাের। অতএব, আপিন এক  সুশৃ ল জীবনৈশলী হণ করা উিচত এবং আপনার া  স েক

উদাসীন হেল চলেব না।

া

আপনার ট ন েরর পালনকতা বুধ হয়। এই কারেণ, এই সংখ া র অধীেন জ হণ করা আপনােক হ

থেক িবেশষ ভাব দয়, যা আপনােক বুি র সােথ আপনার সম  কাজ স াদন করেত সাহায  কের।

অতএব, আপনােক এমন এক  পশা বেছ িনেত হেব যখােন আপনার শারীিরক শি র পিরবেত আপনার

মানিসক শি র েয়াজন। েকৗশল, িব য় স িকত কাজ, িহেসেব-িনেকশ, রলওেয়, টিল াফ,

সাংবািদকতা, তামাক, রিডও িডিলং, ািকং, কিমশন এবং তােদর সােথ স িকত িল আপনার জন

আরও উপকারী হেব।

অ গিত

কােনা  পে র বুধবার থেক সু রা কের আপনার িনয়িমত ায় 17 বা 45 বুধবার উপবাস করা

উিচত। উপবাস করার সময়, যিদ আপিন িদেন একবার ধু খেত পােরন, এ  আপনার জন  ভাল হেব

এবং িনয়িমত বুধ মে র জপ করেল তাও উপকারী হেব। সবুজ রেঙর জামাকাপড় এবং এমাের  র

পিরধান ক ন। এই িদেন সবুজ াম / স ূণ মুগ (সাবুত মগ ডাল) খান এবং িহজেড় দর থেক

আশীবাদ হণ ক ন। আপিন আপনার বান, মািস, মামী ও িপিসেক িকছু সবুজ রেঙর িজিনেসর উপহার

দওয়ার চ া করেত পােরন।

উপবাস এবং িতকার

আপনার ট সংখ া হে  5 , বুধ হ আপনার ভু হ। এই হ থেক ঐ িরক অনু হ এবং অনু ল

ফলাফল অজন করার জন  বুেধর হারা বা ন ে র (আেশশা, জেয় থা, রভাথী) অধীেন আপনার বুধ

য  হণ করা উিচত।

য
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এখন িকননু
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ल ने यये सुखे वा प स मे वाऽ मे कुजे। 
शुभ योगह ने च पितं ह त न संशयः॥

ম লেদাষ িবেবচনা

ম ল দাষ ভাব

ম ল দাষ একজন ব ি র িববািহত জীবেন বাধা সৃি  কের বেল মেন

করা হয়।

যিদ একজন মা িলক ব াি  অন  মা িলক ব াি েক িবেয় কের তেব

মা িলক দাষ কােনা ভাব ফেল না।

দাষ উপি ত

ব ি  মা িলক নয়

ল
ি তীয় ঘর

চ
একাদশ ঘর

ম ল দাষ িবচার

সাধারণত ম ল দাষ জ - ি র ল  এবং চে র অব ান থেক িবেবচনা করা হয়।
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উপসংহার

অত: ম ল দাষ না ল  চােট আর না চ  চােট উপি ত।

আপনার ি েত ম ল ল  থেক ি তীয় ঘর এবং চ  থেক একাদশ ঘের আেছ।

িকছু িতকার (ম ল দােষর উপি িতেত)

নাট: তাও আমরা বলব িতকার মূলক কাজ করার আেগ একজন িবিশ  জ ািতষীর পরামশ িনন।

 িববাহ,িব ু  িববাহ,অ  িববাহ এর জনি য় িতকার িহসােব বলা যেত পাের।অ  িববাহ মােন

হে  অ  গাছ বা কলা গােছর সােথ িবেয় কের গাছ েক কেট ফলেত হেব।  িববাহ মােনটা হে

ঘেটর সােথ িবেয় কের ঘটটােক ভে  ফলা।

িতকার (িবেয়র আেগ স  করা েয়াজন)

কসিরয়া গেণশ রাখুন (কমলা রেঙর গেণশ এর িতমা) পূজার ঘের এবং িনত  পুজা ক ন।

িনত  হনুমান চািলশা পাঠ ক ন।

মহামৃতু য় পাঠ (মহামৃতু য় ম  পাঠ)

িতকার (িবেয়র পর স াদনা করা যেত পাের)

পািখেদর িমি  িকছু খাওয়ান।

বািড়েত গজদ  রাখুন (হািতর দঁাত)

িমি  িকছু সে  িমি ত দধু িদেয় অ  গােছ িদন।

িতকার (লাল িকতােবর উপর িভি  কের, িবেয়র পের স াদনা করা যেত
পাের)
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ম সংখ া সােড় সািত/পােনৗিত শিন রািশ শষ তািরখ পযায়

1 সােড় সািত িসংহ সে র 07, 1977 নেভ র 03, 1979 িশখর

2 সােড় সািত কন া নেভ র 04, 1979 মাচ 14, 1980 অ

3 সােড় সািত িসংহ মাচ 15, 1980 জলুাই 26, 1980 িশখর

4 সােড় সািত কন া জলুাই 27, 1980 অে াবর 05, 1982 অ

5 ছাট পােনৗিত বৃি ক িডেস র 21, 1984 ম 31, 1985

6 ছাট পােনৗিত বৃি ক সে র 17, 1985 িডেস র 16, 1987

7 ছাট পােনৗিত মীন জনু 02, 1995 আগ  09, 1995

8 ছাট পােনৗিত মীন ফ য়াির 17, 1996 এি ল 17, 1998

9 সােড় সািত ককট সে র 06, 2004 জানুয়ারী 13, 2005 উদয়

10 সােড় সািত ককট ম 26, 2005 অে াবর 31, 2006 উদয়

11 সােড় সািত িসংহ নেভ র 01, 2006 জানুয়ারী 10, 2007 িশখর

12 সােড় সািত ককট জানুয়ারী 11, 2007 জলুাই 15, 2007 উদয়

13 সােড় সািত িসংহ জলুাই 16, 2007 সে র 09, 2009 িশখর

14 সােড় সািত কন া সে র 10, 2009 নেভ র 14, 2011 অ

15 সােড় সািত কন া ম 16, 2012 আগ  03, 2012 অ

16 ছাট পােনৗিত বৃি ক নেভ র 03, 2014 জানুয়ারী 26, 2017

17 ছাট পােনৗিত বৃি ক জনু 21, 2017 অে াবর 26, 2017

সােড়সািত িরেপাট

Pooja Sharma
নাম

23 : 8 : 1979
জে রিদন

23 : 53 : 18
জ সময়

Delhi
জ ান

িল
মিহলা

িতপদ
িতিথ

ন
পূবফ নী

িসংহ
রািশ
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18 ছাট পােনৗিত মীন মাচ 30, 2025 জনু 02, 2027

19 ছাট পােনৗিত মীন অে াবর 20, 2027 ফ য়াির 23, 2028

20 সােড় সািত ককট জলুাই 13, 2034 আগ  27, 2036 উদয়

21 সােড় সািত িসংহ আগ  28, 2036 অে াবর 22, 2038 িশখর

22 সােড় সািত কন া অে াবর 23, 2038 এি ল 05, 2039 অ

23 সােড় সািত িসংহ এি ল 06, 2039 জলুাই 12, 2039 িশখর

24 সােড় সািত কন া জলুাই 13, 2039 জানুয়ারী 27, 2041 অ

25 সােড় সািত কন া ফ য়াির 06, 2041 সে র 25, 2041 অ

26 ছাট পােনৗিত বৃি ক িডেস র 12, 2043 জনু 22, 2044

27 ছাট পােনৗিত বৃি ক আগ  30, 2044 িডেস র 07, 2046

28 ছাট পােনৗিত মীন ম 15, 2054 সে র 01, 2054

29 ছাট পােনৗিত মীন ফ য়াির 06, 2055 এি ল 06, 2057

30 সােড় সািত ককট আগ  24, 2063 ফ য়াির 05, 2064 উদয়

31 সােড় সািত ককট ম 10, 2064 অে াবর 12, 2065 উদয়

32 সােড় সািত িসংহ অে াবর 13, 2065 ফ য়াির 03, 2066 িশখর

33 সােড় সািত ককট ফ য়াির 04, 2066 জলুাই 02, 2066 উদয়

34 সােড় সািত িসংহ জলুাই 03, 2066 আগ  29, 2068 িশখর

35 সােড় সািত কন া আগ  30, 2068 নেভ র 04, 2070 অ

36 ছাট পােনৗিত বৃি ক ফ য়াির 06, 2073 মাচ 30, 2073

37 ছাট পােনৗিত বৃি ক অে াবর 24, 2073 জানুয়ারী 16, 2076

38 ছাট পােনৗিত বৃি ক জলুাই 11, 2076 অে াবর 11, 2076

39 ছাট পােনৗিত মীন মাচ 20, 2084 ম 21, 2086

40 ছাট পােনৗিত মীন নেভ র 10, 2086 ফ য়াির 07, 2087

41 সােড় সািত ককট জলুাই 03, 2093 আগ  18, 2095 উদয়

42 সােড় সািত িসংহ আগ  19, 2095 অে াবর 11, 2097 িশখর

43 সােড় সািত কন া অে াবর 12, 2097 ম 02, 2098 অ

44 সােড় সািত িসংহ ম 03, 2098 জনু 19, 2098 িশখর

ম সংখ া সােড় সািত/পােনৗিত শিন রািশ শষ তািরখ পযায়
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শিন সােড় সািত: উদয় পযায়

এটাই হে  শিনর সােড় সািত ারে র সময়কাল। এই সমেয়র মেধ  শিন চ  থেক ১২নং ঘের গমন করেব। সাধারণভােব

লুকােনা শ , উে শ হীন মণ, িবেরাধ ও দাির  ারা আিথক িত ভৃিত সমস া িনেদশ কের এই সময়। এই সময়কােল,

আপিন আপনার লুকােনা শ েদর ারা সমস ার স খুীন হেত পােরন। আপনার সহকম েদর সােথ স ক ভাল থাকেব না এবং

তারা আপনার কােজর পিরেবেশ সমস া তির করেত পাের। এছাড়াও আপিন আপনার গাহ  জীবেনও চ ােলে র স খুীন হেত

পােরন। যােত আপিন চাপ ও চাপা উে জনা অনুভব করেবন। আপনােক িনয়িমত খরচ িনয় ন করেত হেব, অন থায় এ

বড় আিথক সমস া ধারণ করেত পাের। দেূর মেনর জন  সময়টা ফল সূ নয়। শিনর কৃিত িবল  এবং িনরাশা হেলও,

ধয ধরেবন আপিন ফলাফল পােবন।সময়টােক জানার কােজ লাগান এবং দ ভােব কম কের যান, সবিকছুই কঠাক

জায়গায় থাকেব। ব বসার িবষেয় এই সময় কান ঝঁুিক নেবন না।

শিন সােড় সািত: িশখর  পযায়

এই সময় শিনর সােড়সািত িশখের রেয়েছ। সাধারনত এই সময় শিনর েকাপটা বশ ক ন হেব। শিন চে র ওপর রেয়েছ

বেল া  সমস া, চির  হত া, স ক ন ,মানিসক সমস া ভৃিত দঃুখজিনত ব াপার ঘটেত পাের। সাফল র ে  সময়টা

ক ন হেত পাের। পির েমর স ক মূল  আপিন পােবন না। আপনার সংিবধান এবং অনা ম তা শি শালী হেব না। যেহতু

লীর থম ঘর হে  াে র ঘর, তাই াে র িত িনয়িমত য  িনন, তা নাহেল দরুােরােগ র িশকার হেত পােরন।

আপিন িবষ তা, অজানা ভয় বা িবতৃ ােত ভুগেত পােরন। িচ া, কম, এবং িস া  নওয়ার ে  আপনার তার অভাব

দখা দেব। আপিন আধ াি কেত  আকৃ  হেয় পড়েবন। ীকৃত বুিনয়ািদর মূলসূ  িবসিজত হেব।
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নাট: ওপেরর ভিবষ ৎবাণী থেক সাধারনত ধারণা জ ায় য সােড়সািত িতকারক। সিত  বলেত সবসময়ই তা হয় না, এবং

আমরা চচা করিছ সােড়সািতর িবষয়ব . সােড়সািতর ওপর িভি  কের কান িস াে  উপনীত হওয়া ক নয়। সােড়সািতর

সময়টা িতকর না লাভদায়ক তা জানেত গেল বতমান শিনর দশা কৃিতর ওপর দিৃ পাত করা েয়াজন। ওপেরর পূবাভাসেক

গ ীর ভােব না িনেয় একজন িবিশ  জ ািতষীর পরামশ িনন।

শিন সােড় সািত: অ   পযায়

এটা শিনর সােড়সািতর ‘অ ’ যাবার সময়।শিন চ  থেক ২নং ঘের যাওয়ায় আিথক এবং গাহে  অসুিবেধ দখা দেব।

সােড়সািতর দেুটা পযােয়র পর আপিন িকছুটা শাি  অনুভব করেবন। যিদও ভুল বাঝাবুিঝ এবং আিথক চাপ এই সমেয়র

মেধ  দখা যােব। খরচ উ  স  হেলও আপনােক িনয়িমত িনয় ন চািলেয় যেত হেব। আিথক লাকসান ও চুিরর ভেয়র

স াবনা আেছ। হতাশাপূণ িচ া হেলও আপনােক যেকােনা লনেদন এর ব াপাের উদ মী থাকেত হেব। আপনােক পিরবার বা

ব াি গত জীবেন মেনািনেবশ করেত হেব অন থায় আপনােক এে ে ও সমস ার স খুীন হেত হেব। ছা েদর ে  সময়টা

একটু ভািবত হেলও িবদ বান রটা ক রাখেত হেব। ফলাফেলর িদকটা সবসময় একটু ধীর বা িবল  হেত পাের। এই

সময়টােত িবপেদর আশ া রেয়েছ বেল গাড়ী চালােনার সময় সেচতনতা বজায় রাখেবন। শিনেক খুিশ রাখেত মদ পান বা

আিমষ জাতীয় িজিনসেক দেূর রাখেবন। আপিন বুি র জাের গাহ  বা আিথক িবষয়টােত উতের যােবন।
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কালসপ দাষ/ যাগ – কালসপ িতকার

কালসপ দাষ উপি ত নই।

জনি য় সং া িহেসেব বলা যায়, সম  হ যখন জ তািলকা বা

ি েত রা  এবং কতুর মেধ  অবি ত, জ ািতষীরা এেক কালসপ

দশা বেল।বতমান িদেন ভারতবেষর িহ ু জ ািতষীেদর মেধ  এই দশা

থা িহসােব আেলািচত হয়।একজেনর জীবেন নানা সমস া িনেয় আেস

কালসপ দাষ।অন ান  এলাকার জ ািতষীরা িবে ষণ না কেরই কালসপ

দাষেক সমস ার মূল রা া বেল হন কেরেছ।িক  বা বটা হল য

যিদ সম  হ ভােলা অব ােন থােক ীেত, তেব কালসপ দাষ

িতকারক হেব না এবং সমথনমূলক উপকারী ফল পাওয়া যেত পাের

েহর ভােলা অব ােনর ারা। কােরা ীেত কালসপ দাষ হয় অ ভ

যখন অন ান  েহর অব ান হয় িত ল। 

সইজন  ‘কালসপ দাষ’এর কথা েন ভয় পাবার িকছু নই। কালসপ দােষর নিতবাচক ভােবর গভীর িবে ষেণর জন

একমা  জ ািতষীর পরামশ িনেয় সবদা ভােলা িতকাের পঁৗছেনা যােব। কৗতূহলজনকভােব, িবিভ  মানুেষর ে  কালসপ

দােষর ভাব িবিভ  রকম। কারন কালসপ দােষর ভাব কত িল িবষয় ক িভি  কের- কান িচ  কান ঘের অবি ত

এবং অন ান  হরা িকভােব পূণ কের এই ঘর, িক তােদর ভাব এবং িক ভােব চলেব।

কালসপ

অনুপি ত

কালসপ নাম

অনুপল
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িবংশ রী মহাদশা ফল (দশা ভিবষ তবাণী)

চতুথ
ঘর  

িসংহ
রািশ  

শ  
স ক  

মঘা
ন

আপিন অেনক মতা পােবন এবং আপনার স বত এর আেগ এমন অিভ তা কান িদন হয় িন।

ব ি গত িদক িদেয়, আপনার ভালবাসার মানুেষরা তােদর ভরণেপাষণ এবং ি র জন  আপনার উপর

িনভর করেব। আপিন অেনক খ ািত এবং ীকৃিত অজন করেবন। আপনার মানিসক শি  খুব বিশ

থাকেব। সবেচেয় পূণ হল, আপনার এবং আপনার ীর মেধ  স ক খুব সু র হেব। আপনার ভােগ

এক  বা ার জে র ইি ত আেছ। আপনার অধীন রা আপনার িত তােদর পূণ সমথন দশন করেব।

সামি কভােব এই সময় খুব আরাম দ হেব।

 (জ  - িডেস র 5, 1992)

চতুথ
ঘর  

িসংহ
রািশ  

 
স ক  

মঘা
ন

আপিন াি কর কাজ িনেত পারেবন না কারণ আপিন এই সময় শারীিরকভােব দবুল থাকেবন। আপিন

অসাধু কমকাে  িনেজেক জিড়েয় ফলেত পােরন। যিদ আপিন কৃিষর সে  যু  থােকন তাহেল লাকসান

হেত পাের। উ তর কতৃপে র সে  সমস ায় জিড়েয় পড়েত পােরন। আপনার মােয়র শারীিরক অসু তার

জন  উে গ সৃি  হেত পাের। বািড়র মেধ  অবাি ত পিরবতন হেত পাের। বপেরায়াভােব গাড়ী চালােবন

না।

সূয (িডেস র 5, 1992 - িডেস র 5, 1998)

চতুথ
ঘর  

িসংহ
রািশ  

িম  
স ক  

পবূফ নী
ন

এই সময়কাল আপনার জন  সমৃি  বেয় আনেব। আপনার জন  বিশরভাগ সময় সু র সু র চমক

অেপ া করেব। আপিন প ী এবং আপনার আ ীয়েদর মাধ েম সুখ পােবন। িবেরাধ ও মামলায়ও সাফল

পােবন। আপিন এক  নতুন বািড় অথবা গাড়ী িকনেবন। আপিন আপনার চুি  এবং চুি প  থেক িবপুল

লাভ পেত পােরন। আপিন আপনার সকল শ েদর উপর িবজয় লাভ করেবন। অথৈনিতক িদক থেক এই

চ  (িডেস র 5, 1998 - িডেস র 5, 2008)
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সময়কাল অনু ল থাকেব।

ি তীয়
ঘর  

িমথুন
রািশ  

শ  
স ক  

আ া
ন

এই সময়টা আিথক লােভর জন  অনু ল নয়। আপনার পিরবােরর একজেনর মৃতু র হেত পাের। এছাড়াও

পািরবািরক িবেরাধ আপনার মানিসক শাি েত িব  ঘটােত পাের। আপিন আপনার কটূি  বা কটু বচেনর

জন  সমস ায় পড়েত পােরন। এই সময় ব বসা সং া  িকছু খারাপ খবর আসেত পাের। চুর লাকসানও

হেত পাের। া  স িকত সমস া আপনার জন  অসুিবধা সৃি  করেত পাের।

ম ল (িডেস র 5, 2008 - িডেস র 5, 2015)

চতুথ
ঘর  

িসংহ
রািশ  

অনুপল
স ক  

পবূফ নী
ন

এই সময়কােল কমজীবেন ি ধা ও িদক িনণেয়র অভাব ল  করা যােব। আপনার এই সমেয় নতুন ক

বা কমজীবেন পূণ পিরবতন করা উিচত নয়। আপিন আপনার ব ু এবং আ ীয়েদর সােথ ভালভােব

মািনেয় িনেত পারেবন না। অবাি ত পিরি িত তির হেত পাের যারজন  আপনার জীবেন ঝগড়া, সমস া

ভৃিত দখা িদেত পাের। ত আিথক লােভর জন  অবাি ত উপায় অবল ন করেবন না। কাজ/ সবা

সে াষজনক হেব না। দঘুটনা/অঘটন ঘটেত পাের। এই সমেয় িব  পিরি িতর মাকােবলা করার জন

আপনার িনেজর িত আ া গেড় তালার চ া ক ন। আপিন কািশর সমস া, হঁাপািন রাগ বা বাত

য ণায় ভুগেত পােরন।

রা  (িডেস র 5, 2015 - িডেস র 5, 2033)

তৃতীয়
ঘর  

ককট
রািশ  

উ  
স ক  

অে ষা
ন

আপিন আপনার ব গত চািহদা পূরেণর জন  ও ব ি গত িনরাপ া তির করেত আপনার উপর অন েদর

শি শালী ভাব থাকেব। অথ আপনার কােছ অবশ ই আসেব এবং ব াপকভােব আপনার ব ি গত িব াস,

 ও দশনেক ভািবত করেব। আপিন সরকার এবং উ তর কতৃপে র কােছ আপনার যাগ তার ীকৃিত

পােবন। আপনার এক  ব ু পূণ ভাব আেছ এবং িবিভ  গিতশীল সামািজক দেলর সে  া  বাধ

খুব উপেভাগ কেরন; আপনার শারীিরক অসু তার কারেণ একটু অসুিবধার সৃি  হেত পাের। বাইেরর

পিরবতেনর থেক ব ি গত পা র অেনক বশী আকষণীয়।

বৃহ িত (িডেস র 5, 2033 - িডেস র 5, 2049)
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চতুথ
ঘর  

িসংহ
রািশ  

শ  
স ক  

পবূফ নী
ন

মণ ু ধার অনুভূিতর জন  স বত িকছু অি রতা অনুভব করেবন। আপিন িপিছেয় যাওয়া পছ  কেরন না

এরজন  আপিন চাপ অনুভব করেবন। এই সময়কাল অি রতা এবং কমজীবেনর চাপ িনেয়  হেব।

নতুন ক  এবং ঝঁুিক এড়ােনাই উিচত। আপনােক নতুন িবিনেয়াগ ও অ ীকার িনয় ণ করেত হেব। লাভ

হবার স াবনা আেছ িক  কােজর পিরেবশ ি ধাি ত হেব যটা স ূণভােব আরামদায়ক হেব না। এই

সমেয় পািথব আরাম উে েগর কারণ হেত পাের, ধম য় এবং আধ াি ক কাজ আপনােক য ণা থেক মু

করেত পাের। আপিন আপনার আ ীয়েদর মাধ েম দঃুেখর স খুীন হেবন। হঠাৎ দঘুটনা ও িতর স াবনা

আেছ।

শিন (িডেস র 5, 2049 - িডেস র 5, 2068)

তৃতীয়
ঘর  

ককট
রািশ  

শ  
স ক  

অে ষা
ন

মণ আকষণীয় মাণ হেব এবং সাম স পূণ ব ি েদর সে  আকষণীয় কথাবাতার পথ সুগম হেব। আপিন

বুি র সে  পশাদার ও গাহ  জীবেনর দায়ব তার মেধ  সাম স  বজায় রাখেবন এবং জীবেনর এই

উভয় অত াবশ ক িদেকই আপনার সেবা ম িদেত পারেবন। আপনার লািলত ই া অসুিবধা সে ও পূণ হেব

িক  শষ পয  আপনার সমৃি র খ ািত এবং ভাল আয় বা লাভ আনেব। পুেরােনা ব ু েদর সােথও দখা

হওয়ার ইি ত আেছ। আপিন িবপরীত িলে র সাি ধ ও পােবন। আপিন উ তন বা দািয় শীল বা

ভাবশালী ব ি েদর কাছ থেক িকছু সাহায  পেত পােরন।

বুধ (িডেস র 5, 2068 - িডেস র 5, 2085)

দশম
ঘর  রািশ  

অনুপল
স ক  

শতিভষা
ন

আপিন আপনার উ তনেদর সে  ভাল স ক বজায় রাখেত স ম হেবন যা পরবত কােল আপনার জন

খুবই উপকারী মািণত হেব। এই সময়কােল আপিন আপনার পদ হারােত পােরন। আপনার মন উ াবনী

ও সৃজনশীল িচ াভাবনায় পূণ থাকেব িক  পিরি িত ভাল কের না বুেঝ তার েয়াগ করার চ া করেবন

না। আপনােক আপনার গাহ  জীবেন আেরা মেনােযাগ িদেত হেব। আপনার ভােগ  মেণর স াবনা আেছ

এবং তা আপনার জন  পুর ার প হেব। আপনার পিরবােরর সদস েদর শারীিরক অসু তার স াবনা আেছ

তাই তােদর এবং সইসে  আপনারও ভাল য  িনেত হেব।

কতু (িডেস র 5, 2085 - িডেস র 5, 2092)
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বিদক জ ািতষ অনুসাের, িত  ব ি র জ  চােট উপি ত হ িল িবিভ  উপােয় ভাব ফেল। রািশফেল গ ত ভাল বা

খারাপ যাগাসফেলর ফেল িবিভ  েহর ফলাফল হয়। এই কারেণ বিদক জ ািতেষ হ িল দশার সময় িবিভ  গণনার উপর

িভি  কের এক  পিরসের বঁাধা থােক। এখােন গণনা  িবভ করেণর প িতর িভি েত করা হেয়েছ। জে র সময়, চঁাদ ারা

িতি ত ন ে র ভুর অব ান জে র সময় া  হয় এবং অন ান  েহর শত িল তার ভাব েক সামেন রেখ দয়। িত

েহর মহাদশায় সম  েহর অ িনিহত (ভি ) থােক। যাইেহাক, স ূণ ভােবর অিভ তা  রািশফেলর পাশাপািশ শত এবং

ানিজেটর উপর িনভর কের যার জন  গভীর-অধ য়ন েয়াজন, যা কবলমা  একজন পি ত, দবতা ( জ ািতষ) ারা স ব।

আপনার রািশফেলর িবিভ  অব ােনর ময়াদ িন িলিখত:

অ দশা ফল

রা  মহাদশা

মহাদশার মেধ  িবিভ  েহর অ দশার ফল রা  মহাদশা

বৃহ িত অ দশা
17/ 8/2018-11/ 1/2021

শিন অ দশা
11/ 1/2021-17/11/2023

বুধ অ দশা
17/11/2023-5/ 6/2026

কতু অ দশা
5/ 6/2026-23/ 6/2027

 অ দশা
23/ 6/2027-23/ 6/2030

সূয অ দশা
23/ 6/2030-17/ 5/2031

চ  অ দশা
17/ 5/2031-17/11/2032

ম ল অ দশা
17/11/2032-5/12/2033

রা  মহাদশার অধীেন বৃহ িত অ দশা ায় 2 বছর 4 মাস 24 ঘ া কাজ করেব। যেহতু রা  এবং

বৃহ িত সৗ েযর স ক ভাগ কের না; একিদেক বৃহ িত াকৃিতক উপকারী এবং রা  াকৃিতক

ম ািলিফক। অতএব; এই দােসর অধীেন িম  ফলাফল দখা যােব। এই সময়কােল আপিন ভাল া  এবং

অতীত অসু তা উপেভাগ করেত পােরন (যিদ থােক) এছাড়াও সু  হেয় উঠেত পাের। আপিন আপনার

শ  বা িবেরাধীেদর উপর কতৃ  করেত স ম হেবন। উ  কতৃপে র মাধ েম লাভ স বত আপিন

স ােনর জে র আকাের পিরবাের আিথক লাভ এবং সংেযাজন স বত পােবন (যিদ েযাজ  হয়)। তা

ছাড়া আপনার পিরবাের য কানও পিব  অনু ান বা অনু ান হেত পাের। আপিন উপাসনা এবং

আধ াি কতার িদেক ঝঁুকেবন এবং নতুন ানীয় বা জাদ ু স িকত ি য়াকলাপ িশখেত চান। যােহাক;

হঠাৎ িকছু ধন স েদর য় িত, কলহ এবং বাধা স বত are হয় আপিন আরও ধািমক হন বা আপিন

িব বী হন। আপনার মন এই দােশর অধীেন খুব তী  হেয় উঠেব এবং আপিন িবিভ  িবষেয় অন েক

চার করেত পছ  করেত পােরন।

বহৃ িত অ দশা
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রা  মহাদশার অধীেন শিন অ দশা ায় 2 বছর 10 মাস 6 িদন কাজ করেব। রা  এবং শিন ব ু  ভাগ

কের িনেলও দজুেনই ম ািলিফক হ িহসােব পিরিচত। একিদেক শিন ধীর এবং িস া  হেণ সময় নয়,

অন িদেক রা  হঠাৎ কের তা িণক পদে প হণ কের। সুতরাং, এই সংেকাচেনর ফেল মানবজীবনেক

অেনক শি শালী উপােয় ভািবত কের। এই সময়কােল, সখােন মানিসক চাপ বাড়েব এবং আপিন বাধ

করেবন য এনািজ আপনােক িবিভ  িদক থেক টানেছ; আপনার িস া  নওয়ার মতা ভািবত হেব।

আপনার ব ু েদর, ভাইেবান বা ি য়জনেদর জন  সমস া হেত পাের। আপনােক িকছু সমেয়র জন  তােদর

থেক দেূর থাকেত হেত পাের। আপনার িবদ মান জায়গা থেক িবেদেশ বা দরূবত  ােন যাওয়ার স াবনা

রেয়েছ। এ িল ছাড়াও, আপনার কমে ে  আপনার অব ােনর অবনিত হেত পাের, সুতরাং আপনার এই

িবষয় িলর য  নওয়া উিচত এবং আপনার কােজর িত আপনার স ূণ েচ া এবং একা তা রাখা

উিচত। িপ া স িকত া  সমস া িল এই সমেয়র মেধ  হেত পাের। সাধারণভােব, এই সময়  মানিসক

দ তার জন  যেথ  িবি ত হেত পাের। অতএব, এই সমেয়র মেধ  আপনার অতীেতর কেঠার পির েমর

ভাল ফল উপেভাগ করেত আপনার িনরাপেদ খলা উিচত।

শিন অ দশা

রা  মহাদশার অধীেন বুধ অ দশা ায় 2 বছর 6 মাস 18 িদন ধের চলত। রা  এবং বুধ এেক অপেরর

সােথ াভািবক স ক ভাগ কের নয় এবং রা  বুেধর স ীর সােথ ভাল অনুভব কের। অতএব, তারা

একসােথ এই দােসর অধীেন িম  ফলাফল তির কের তেব, আপিনও িকছু ভাল ফলাফল আশা করেত

পােরন। এই সময়কােল, আপনার মন এবং বুি  আরও তী  হেয় উঠেব এবং আপিন যখােন েয়াজন

সখােন আপনার িৃত, দ তা এবং ঘন েক সেবা মভােব রাখেবন। আপিন ভাইেবান এবং ব ু েদর সােথ

উপেভাগ করেবন। সামািজক জীবেন বৃি  পেত পাের এবং আপিন ায়ই পা  এবং সম  উপেভাগ করেত

ঘেরর বাইের থাকেত পছ  করেবন। আপিন আপনার জীবেন এক  নতুন এি  পেত পােরন এবং এক

নতুন স ক আপনার জীবন পূরণ করেত পাের। তা ছাড়া, আপিন বশ িকছু লাভ হেত পাের বেল

আপিন স দ জমা করেত স ম হেবন। আেয়র আগমন ভাল হেব এবং অিবি  থাকেব। সরকার বা

কতৃপে র মাধ েম িকছু প পাত থাকেত পাের। আপনার নাম ীকৃত হেব। যােহাক; অিতির  মেনর মেধ

কাজ আপনােক াি  দয়।

বধু অ দশা

রা  মহাদাসার অধীেন কতু অ দশা ায় 1 বছর 18 িদন ধের কাজ করেবন। যেহতু রা  এবং কতু

উভয়ই াকৃিতক ম ালিফক হ; এই দােসর অধীেন আপনার সতক হওয়া উিচত এবং আপনার সাহেসর

সােথ িকছু চ ােলে র মুেখামুিখ হেত ত থাকেত হেব। এই সময়কােল, কেয়ক  স েদর িতর স াবনা

থাকেব। সুতরাং আপনার আেয়র াস হেত পাের; আপিন আপনার আিথক অব া স িকত সমস া বাধ

কতু অ দশা
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করেত পােরন। কানও ষড়যে  িল  না হওয়ার িবষেয় আপনার সেচতন হওয়া উিচত কারণ এ  সমােজ

খ াত হেত পাের। আপনার বা ারা ( েযাজ  ে ) া  সং া  সমস ার মুেখামুিখ হেত পাের এবং

আপনার তােদর িদেক মেনােযাগ দওয়া উিচত। এ িল ছাড়াও, যিদ আপনার গবািদ প  থােক তেব তারা

সমস ায় ভুগেত পাের। আপনার িবেরাধীরা আপনার উপর ভাব ফলেব এবং আ ন বা চুিরর আশ ার

স াবনা থাকেত পাের। এই সময়কােল আপিন কানও দঘুটনার মুেখামুিখ হেত পােরন, কানও সাজাির, র

বা িপ  হেত পাের। মাটা খাবার থাকার িব ে  সতকতা অবল ন ক ন কারণ এ  খাবাের িবষি য়া

হেত পাের।

রা  মহাদশার অধীেন ভনাস অ দশা ায় 3 বছর ধের কাজ করেতন।  সৗ য, িবলািসতা,

আকা া এবং া ে র জন  পিরিচত এবং রা  ত এবং িব বী িহসােব পিরিচত। একসােথ তারা

উভেয়ই আেবগ বৃি  পেয়িছল এবং খুব অ  সমেয় সম  িকছু অজন করার আকা া। এই দাস সময়কাল

িম  ফলাফল সরবরাহ কের তেব তােদর বিশরভাগই ইিতবাচক হেব। এই সময়কােল, যৗনতা বৃি  হেব

এবং আপনার মন কামুক ি য়াকলােপ িল  হেত চান। আপিন যানবাহন অজন করেত পােরন এবং িবেদেশ

িগেয় িবলািসতা উপেভাগ করেত পােরন। আপনার সামািজক বৃে  বাড়েত পাের এবং আপিন অেনক উ স

থেক লাভ পােবন। এই সমেয়র মেধ  সরকােরর মাধ েম সুিবধা িল পূবাভাস দওয়া হেয়েছ। আপিন যিদ

িববািহত হন তেব নতুন স েকর স াবনা থাকেব তাই ববািহক পিরেতাষ উপেভাগ করার জন  এ

থেক দেূর থা ন। আপিন যিদ অিববািহত হন তেব আপিন িবপরীত িলে র থেক লাকেদর সংেযাগ

পােবন এবং যিদ আপিন েমর স েক থােকন তেব রামাি ক সংঘষ ঘেট এবং আপিন আপনার

িমকার সােথ িববাহ ব েন আব  হেত পােরন। এ ছাড়া িকছু রােগর িবকাশ হেত পাের, িবেরাধীেদর

ারা আিধপত  িব ার এবং পিরবােরর সদস েদর সােথ মতিবেরােধর স াবনা রেয়েছ। এই সমেয়র মেধ ,

িব বী মতামত আপনার মেন আসেত পাের যা আপনার পিরবােরর রীিতনীিত িলর িব ে  যেত পাের।

তেব লাভ িল সখােন থাকেব এবং আপিন আরামদায়ক সময় উপেভাগ করেত পােরন।

 অ দশা

রা  মহাদশার অধীেন সূয অ দশা ায় 10 মাস এবং 24 িদেনর জন  পিরচালনা করেব। যেহতু সূয

এবং রা  উভয়ই এেক অপেরর পে  অিনবায, সাধারণত রা র অ দশা খারাপ ফল দয় যখন কখনও

কখনও এ  কানও ব ি র জন  বৃি  বৃি  কের। এই সময়কােল, আপিন পুণ পূণ ও পিব  সাধনা

স াদেন অেনক আ হ অজন করেবন। আপিন আেগর চেয় আরও দাতব  এবং উদার হেয় উঠেত পােরন।

আপিন িবেরাধ এবং মামলায় িবজয়ী িহসােব উপি ত হেব। তেব, আপনার িবেরাধীরাও শি  অজন করেব

এবং তারা আপনােক পরা  করার চ া করেত পাের। এই দােসর সময় আপনার খােদ র িবষ, আে য়া

এবং অে র িব ে  য  নওয়া উিচত care তা ছাড়া এই সময়কােল সং মণ রাগ আপনােক সমস ায়

ফলেত পাের। আপিন িবেদশ যেত পােরন বা আপনার বতমান বাস ান থেক দেূর থাকেত পােরন। র,

ডায়িরয়া এবং য ণার মেতা িকছু সমস া আপনার কােছ আসেত পাের। িনেজেক কানও অৈবধ কাযকলােপ

িল  করেবন না কারণ এ  আপনােক সরকােরর মাধ েম খ াত বা শাি  িদেত পাের। উ  কতৃপে র

সূয অ দশা
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লাকেদর সােথ সুস ক বজায় রাখুন।

রা  মহাদশার অধীেন চঁাদ অ দশা ায় 1 বছর 6 মাস ধের পিরচালনা করেতন। যেহতু চঁাদ এবং রা

উভয়ই এেক অপেরর িত অনন , তাই সাধারণত রা র অ দশা খারাপ ফল দয় যখন কখনও কখনও

এ  ব ি র জন  বৃি  বৃি  কের। এই সময়কােল, রা র ভাব আপনার মন এবং িচ াভাবনার উপের

ছিড়েয় পেড়, সুতরাং, আপিন মানিসক চােপ ভুগেত পােরন বা কানও িকছুর িত চ  আেবগ অজন

করেত পােরন। আপিন া  উপেভাগ করেত পােরন এবং আেয়র বােহ অেনক বৃি  হেত পাের। এর

পাশাপািশ, আপিন ভাল খাবােরর াদ িনেতও পােরন। মানিসক চাপ থেক মুি  পাওয়ার জন  আপনার

ধ ান করা উিচত। এ িল ছাড়াও পিরবােরর মেধ  ঝগড়া ও ঝােমলা হেত পাের এবং আপিন পািনর ভয়

পান। আপনােক িকছু মামলা মাক মা করেত হেত পাের। কানও কার তক এিড়েয় চলুন এবং আপনার

ি য়জেনর ভাল য  িনন। মন থেক ভারসাম  বজায় থাকেল আপিন িবলািসতা উপেভাগ করেবন।

চ  অ দশা

রা  মহাদশার আওতাধীন ম ল অ দশা ায় 1 বছর 18 িদন ধের কাজ করেব। রা  এবং ম ল ম ল

স ক রােখ না এবং তারা সবেচেয় খারাপ শ , অতএব, এই দােসর অধীেন সমস ার স াবনা অেনক

বিশ। এই সময়কােল আপিন বশ কেয়ক  সমস ার মুেখামুিখ হেত পােরন। িকছু িবেরাধ আপনার সামেন

তােদর মুখ খুলেত পাের। আপনার সাহেসর সােথ তােদর মুেখামুিখ হওয়া দরকার। মানিসক ঝােমলা থাকেব

এবং আপিন িভতের ালা অনুভব করেত পােরন এবং এ  আপনার চহারায় কািশত হেব। অতএব,

আপনার ি য়জেনর সােথ সৗহাদপূণ স ক রাখেত আপনার যুি  এড়ােনা উিচত। িজিনস সািরত করেবন

না। তা ছাড়া চাকরীর পিরবতন এবং কমে ে  িকছুটা আকি ক লােভর স াবনা রেয়েছ। এই সময়কােল,

রা  এবং ম ল েহর িবিভ  শি র সংিম ণ আপনােক ভািবত কের, সুতরাং, আপনােক এ িল আপনােক

শাসন করেত দওয়া উিচত নয়, বরং স কভােব ব বহার এবং লাভ অজেনর জন  তােদর িনয় ণ করা

উিচত। আপনার াে র এবং আপনার পিরবােরর সদস েদর াে র িবেশষত আপনার ী এবং বা ােদর

াে র য  নওয়া উিচত (যিদ েযাজ  হয়)।

ম ল অ দশা
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বহৃ িত মহাদশা

মহাদশার মেধ  িবিভ  েহর অ দশার ফল বৃহ িত মহাদশা

বৃহ িত অ দশা
5/12/2033-23/ 1/2036

শিন অ দশা
23/ 1/2036-5/ 8/2038

বুধ অ দশা
5/ 8/2038-11/11/2040

কতু অ দশা
11/11/2040-17/10/2041

 অ দশা
17/10/2041-17/ 6/2044

সূয অ দশা
17/ 6/2044-5/ 4/2045

চ  অ দশা
5/ 4/2045-5/ 8/2046

ম ল অ দশা
5/ 8/2046-11/ 7/2047

রা  অ দশা
11/ 7/2047-5/12/2049

বৃহ িত মহাদশার অধীেন বৃহ িত অ দশা ায় 2 বছর, 1 মাস 18 িদন ধের কাজ করেব। বৃহ িত

অ গিত, ান, স লতা, ভাগ , খ ািত, ধম, িব াস, স ান, আইন ইত ািদর সূচনা কের ীেদর ে  এ

িববােহরও এক  তাৎপয is এ  মানুেষর দেহ ফ াট িনয় ণ কের। এই সমেয়র মেধ , বৃহ িতর পূণ

ভাব আপনার জীবনেক এর শি র সােথ ভািবত করেব। সরকার এবং উ তর কতৃপে র মাধ েম লাভ

স বত। আপনার উেদ াগ িল সাফেল র সােথ িমিলত হেব। আপিন িব  িস া  িনেত স ম হেবন যা

আপনােক সাফল  এবং িবকােশর পেথ িনেয় যােব। আপিন যিদ অধ য়ন কের বা িকছু িশখেত থােকন তেব

এই সময়  আপনার জন  ভাল ফলাফল এেন দেব এবং আপিন িনেজর শখার িত মেনািনেবশ করেবন।

ান অজেনর ই া থাকেব এবং আপিন িব ান এবং িবিশ  লাকেদর স ী হেবন। স েদ লাভ এবং

আপনার পিরবাের সংেযাজন স বত ( েযাজ  ে )। আপনার সামািজক অব া উ ীত হেব। ভাগ

আপনার উপের টলাইট ছিড়েয় দেব এবং আপনার আভা একািধকবার বাড়েব। আপনার দিৃ ভি  দানশীল

এবং উদারবাদী হওয়ায় আপিন পুণ পূণ কােজর জন  ঝঁুকেবন।

বহৃ িত অ দশা

বৃহ িত মহাদশার অধীেন শিন অ দাস ায় 2 বছর 6 মাস 12 িদন ধের কাজ করেব। বৃহ িত এবং

শিন এেক অপেরর সােথ িনরেপ  স ক ভাগ কের নয়, সুতরাং, আপিন এই দােসর অধীেন িম  ফলাফল

পেত পােরন। এই সময়কােল আপিন দাতব  বা সামািজক পিরেষবা করেত চান। সাধারণভােব আপনার

দিৃ ভি  অন েক যেথ  সহায়তা করেব। অন িদেক, আপিন নশার জন  যেত পােরন এবং এমন কানও

স েক জিড়ত হেত পােরন যা ভিবষ েত ু ত নাও হেত পাের। স েদর িতর স াবনা রেয়েছ এবং

আপনার াে র অব াও কম থাকেব। আপিন সংহিত পছ  করেত পােরন এবং যিদ পিরি িত আপনােক

শিন অ দশা
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আকষণ কের, আপিন অেন র সােথ িবর  এবং িহংসা বাধ করেত পােরন। এ িল ছাড়া মানিসক চাপ

থাকেব এবং আপনার বা ারা ( েযাজ  ে ) আিথক িতর কারণ হেয় উঠেত পাের। আপনার পরবত

পূণ সমেয়র জন  আপনার িকছু পূণ িস া  িগত করা উিচত কারণ তারা লাভজনক ফলাফল

না দয়। আপিন যিদ আধ াি কতা অনুশীলন কেরন তেব এই দাস আপনার জন  ভাল ফলাফল এেন দেব

কারণ আপিন এই ধরেনর ি য়াকলােপ িল  হওয়ার িদেক ঝঁুকেছন।

বৃহ িত মহাদশার অধীেন বুধ অ দাস ায় 2 বছর 3 মাস 6 িদন চলেব। বৃহ িত এবং বুধ উভয়ই

াকৃিতক উপকারী হ, তেব তারা এেক অপেরর সােথ ভাল স ক ভাগ কের না। অতএব, এই দােসর

অধীেন, আপিন িম  ফলাফেলর অিভ তা অজন করেত পােরন তেব তােদর বিশরভাগই ইিতবাচক পে ।

এই সমেয়র মেধ , আপিন ব বসা বা বািণেজ র মাধ েম ভাল লাভ অজন করেত স ম হেবন। সরকার বা

স িকত কতৃপ  আপনার পে  থাকেত পাের এবং আপনার যিদ সরকােরর সােথ আপনার কাজ স িকত

থােক তেব আপিন এর ভাল ফল পােবন। পুণ  অনুসারী িলর িদেক আপনার বণতা বাড়েব এবং আপনার

বুি  এবং ােনর বৃি ও ঘটেত পাের। আপিন উপাসনা করেত এবং তীথযা া যেত পাের। এছাড়াও

আপিন এই সমেয়র মেধ  এক  গািড় অজন করেত পােরন। আপনার বা ারা ( েযাজ  ে ) উপেভাগ

করেব এবং তারা আপনােক া  এবং সুখও সরবরাহ করেত পাের। অভ রীণ সুখ এবং পািরবািরক

স ীিত থাকেত পাের। সমেয়, আপিন এক  ব মুখী ব ি  িহসােব কাজ করেত পােরন। ামী / ী

সহায়তা করেব। িবেদেশ যাওয়ার স াবনা বিশ থাকেব।

বধু অ দশা

বৃহ িত মহাদশার অধীেন কতু অ দশা ায় 11 মাস 6 িদন ধের কাজ করেব। বৃহ িত এবং কতু এেক

অপেরর সােথ ভাল স ক ভাগ কের না। বৃহ িত  াকৃিতকভােব উপকারী এবং কতু াভািবকভােবই

পু িষক তেব কতু আধ াি ক উ িতর জন  ভাল ফলাফল সরবরাহ কের। সুতরাং, িম  ফলাফল এই

দােসর অধীেন দখা যােব। এই সময়কােল আপিন তীথযা ায় যেত আরও ঝঁুকেবন এবং িনেজেক ধম য়

কােজ জিড়ত করেবন। আপিন আধ াি ক উ িত চাইেত পােরন এবং জীবেন এই অব া অজেনর উপায় িল

খঁুজেত চ া করেত পােরন। আপিন লাভও পােবন যখন ভাল আিথক পিরি িত আপনােক একািধক উপােয়

সহায়তা করেব। অন িদেক, আপনার িশ ক, পরামশদাতা, পিরবােরর বীণ ব ি  এবং কম েল আপনার

িসিনয়রেদর সােথ িকছু সমস া থাকেত পাের। তা ছাড়া আপনার বা  এবং িপতা িল স েক সতক হওয়া

উিচত। আপনার চাকর বা অধ নরা আপনার সােথ সৗহাদপূণ স েকর মেধ  না থেক থাকেত পাের

এবং এই িবষেয় ঝগড়া হেত পাের। সুতরাং, এেক অপেরর িত আপনার প িতর পাশাপািশ তােদর

তদারিক ক ন। মানিসক চাপ উ তর িদেক থাকেব যা আপনার িস া  নওয়ার মতােক ভািবত

করেত পাের।

কতু অ দশা
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বৃহ িত মহাদশার অধীেন ভনাস অ দশা ায় 2 বছর, 8 মাস ধের কাজ করেব। বৃহ িত ে র শ

িহসােব কাজ কের যখন  বৃহ িতর িদেক িনরেপ । উভয়ই াকৃিতক উপকারী হ িহসােব িবেবিচত

হয়। অত: পর; এই দােসর অধীেন আপিন িম  ফলাফল পােবন। এই সময়কােল, আপিন িবলািসতা এবং

ধন উপেভাগ করেবন। সামািজক মযাদায় িবিভ  লাভ ও উ তা থাকেত পাের। আপিন এই দাস

িপিরয়েডর ইিতবাচক ফল িহসােব কােজর জায়গায় ভাল অব ান বা বৃি  পেত পােরন। আপিন সরকােরর

প  থেক যানবাহন এবং প পাতী অজন করেত পােরন। অন িদেক, িবপরীত িলে র লাকেদর কারেণ

আপিন িকছু সমস ার মুেখামুিখ হেত পােরন। আপিন অেন র কাছ থেক বাধ করেত পােরন এবং দশন

ব  হওয়ার বণতা বাড়েব। তা ছাড়া আপিন আপনার ব ু েদর সােথ আলাদা হেয় যেত পােরন এবং

বাতাসযু  রাগ বা চুলকায় ভুগেত পােরন। ভুল কােজ িল  হওয়ার সামান  বণতা থাকেত পাের।

আপিন ান অজন করেত হেব এবং পি ত লােকরা আপনার শংসা করেত পাের। সাধারণভােব িকছু

সমস া থাকেব তেব, আপিন এই দ'ু র সময়কােল অেনক ভাল িজিনস উপেভাগ করেবন।

 অ দশা

বৃহ িত মহাদশার অধীেন সূযর অ দশা ায় 9 মাস 18 িদন চলেব। যেহতু বৃহ িত এবং সূয উভয়ই

ব ু পূণ হ এবং এেক অপেরর সােথ এক  ভাল স ক ভাগ কের িনেয়েছ, এই দােসর অধীেন আপিন

অেনক ভাল ফলাফল পােবন। সূযর রাজা এবং বৃহ িত তার ম ী, অতএব, এই দাস অেনক ধন অজন

করেত যেথ  স ম। এই সমেয়র মেধ , আপিন এক  স ােনর সােথ আশীবাদ পেত পােরন (যিদ েযাজ

হয়)। আপনার লাভ ব ণ হেব এবং আেয়র বাহ বৃি  পােব। আপনার সামািজক পাশাপািশ আপনার

পশাগত ি িতেতও উ িত হেত পাের। আপিন কমে ে  কতৃ  বা পদ লাভ করেত পােরন। আপিন আপনার

িবেরাধীেদর উপর ভাব ফলেবন এবং তারা আপনার মুেখামুিখ হেত পারেব না। আপিন িভতের আন

অনুভব করেবন এবং আপনার চারপােশ সুখ আরও বাড়েব। তা ছাড়া আপনার াে র অব া শি শালী

হেব এবং আপিন অতীেতর অসু তা থেকও মুি  পােবন (যিদ থােক)। সরকারী বা উ পদ

আিধকািরকরা আপনার িত অনু হ বািড়েয় িদেত পাের এবং আপিন তােদর মাধ েম স ান পেত পােরন।

এই সময়কােল আপিন শংসাও পেত পােরন।

সূয অ দশা

বৃহ িত মহাদশার অধীেন মুন অ দশা ায় 1 বছর 4 মাস ধের কাজ করেব। বৃহ িত চঁােদর ব ু

িহসােব কাজ কের যখন মুন বৃহ িতর িদেক িনরেপ । উভয়ই ভাল হ িহসােব িবেবিচত হয় এবং

একসােথ অেনক ভাল ফলাফল দয়। এই সময়কােল, আপিন িবেশষত সরকারী কাজ িলর মাধ েম বা

আপিন যিদ সরকাির চাকিরেত থােকন তেব আপিন অেনক লাভ পােবন, এই সময়  আপনার জন

ম লজনক ফলাফল অজন করেব। আপিন সাধারণভােব মিহলােদর সাহােয  উঠেবন। তাই তােদর সােথ

চ  অ দশা
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সৗহাদ পূণ স ক বজায় রাখা উিচত। আপিন ান এবং স দ জেড়া করা হেব এবং এ  আপনার

জীবেনর এক  গিতশীল সময় হেব। তা ছাড়া, আপিন এই সমেয়র মেধ ও িববাহ করেত পােরন ( েযাজ

ে )।

বৃহ িত মহাদশার আওতাধীন ম ল অ দাস ায় 11 মাস 6 িদন চলেব। যেহতু বৃহ িত এবং সূয

উভয়ই ব ু পূণ হ এবং এেক অপেরর সােথ এক  ভাল স ক ভাগ কের িনেয়েছ, এই দােসর অধীেন

আপিন অেনক ভাল ফলাফল পােবন। অন িদেক ম ল হেক াকৃিতক ম ািলিফক হ িহসােব পিরিচত এবং

বৃহ িত এক  াকৃিতক উপকারী হ, তাই এর িকছু কম ফলাফল দখা যােব। সাধারণভােব, িম

ফলাফল দখা যােব। এই সময়কােল, আপিন আপনার ধান িবেরাধী বা শ েদর পরা  করেত স ম

হেবন এবং তারা আপনার মুেখামুিখ হওয়ার সাহসও করেত পাের না। আপিন সমােজ খ ািত এবং ভাল

নাম অজন করেত পােরন এবং আপনার চারপােশর লােকরা আপনার ব ি  এবং কাজ িল ারা ভািবত

হেব। তা ছাড়া, দঢ়ৃ সংক  এবং াে র সমস া িলর অভাব থাকেত পাের। আপিন র, মাথাব থা বা

পিরনাল রােগ ভুগেত পােরন। ম ল েহ যিদ ভাল ফলাফল না কের থােক তেব আপিন শি র বশ কম

অনুভব করেত পােরন।

ম ল অ দশা

বৃহ িত মহাদশার অধীেন রা  অ দশা ায় 2 বছর 4 মাস 24 িদন ধের কাজ করেবন। বৃহ িত এবং

রা  উভয়ই ভাল স ক ভাগ কের না এবং উভয়ই এেক অপেরর থেক আলাদা। বৃহ িত

াকৃিতকভােব উপকৃত হয় এবং রা  আর তাই মিরিফক, এই দােসর অধীেন আপিন বশ কম ফলাফেলর

স খুীন হেত পােরন। এই সময়কােল, পিরবাের কলহ হেত পাের এবং আপিন মানিসক উে গ অনুভব

করেবন। এই দাস আপনার িস া  নওয়ার মতােক ভািবত করেত পাের। িবেরাধীরা উঠেত পাের এবং

আপনার ইেমজেক সমােজ ন  করার চ া করেত পাের। সরকােরর প  থেক প পাতী হেত পাের।

আপনার কেমর ফল প আপনােক এ র জন  অথ িদেত হেব বেল কানও অৈবধ ি য়াকলােপ িল  হওয়া

এিড়েয় চলুন। তা ছাড়া আপনার স েকর ে  ভুল বাঝাবুিঝ হেত পাের যা আপনার যথাযথ

মেনােযােগর েয়াজন।

রা  অ দশা
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শিন মহাদশা

মহাদশার মেধ  িবিভ  েহর অ দশার ফল শিন মহাদশা

শিন অ দশা
5/12/2049-8/12/2052

শিন মহদােসর অধীেন শিন অ দশা ায় 3 বছর, 3 িদন ধের কাজ করেব। শিন শৃ লা, বাধক , দািয় ,

দীঘায়ু, চাকর, সহেযাগী, অযুি , আধ াি কতা, গভীরতা ইত ািদর পিরচয় দয় শিনর এমন এক িবচারক

যা আমােদর কম অনুসাের ফলাফল দয়। এ  কৃিতর বাতােসর। এই সময়কােল, আপনার পিরবার বা

ি য়জনেদর মেধ  কলেহর সৃি  হেত পাের এবং আপিন পািরবািরক জীবন থেক স ি র অভাব বাধ

করেত পােরন। আপনার াে র িত হেত পাের এবং আপিন অহংকার বা িহংসা িবকাশ করেত পােরন।

অতএব, আপিন দ:ু িখত হেত পােরন, আপনার ি য়জেনর কাছ থেক সহায়তার অভাব থাকেত পাের এবং

সরকার বা উ তর কতৃপে র প  থেক াস পেত পাের। িকছু কলহ এবং ালা আপনােক ঝােমলা

করেত পাের এবং আপিন জগেতর জগত থেক িবি তা বাধ করেত পােরন। আপিন সংহিত পছ

করেবন এবং স বত আপনার কেঠার েচ া সে ও আপিন ত াশা অনুযায়ী ফলাফল পাে ন না বেল মেন

হেত পাের। এই সময়কােল আপিন িনঃস  জায়গায় থাকেত পছ  করেবন এবং গভীর িচ াভাবনাও করেত

পােরন।

শিন অ দশা
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নাট: এই িরেপা র মেধ  গাচর ল  িদেয় দখা হেয়েছ।

আজেকর গাচর

সযূ

দশম 
ঘর  

 
রািশ  

শ  
স ক  

শতিভষা
ন

এই সময়টা িনেজেক কাশ করার জন  এবং িবিভ  ে  িনেজর সৃজনশীল মতা ব বহােরর জন  ভাল সময়।আপনার

কমে ে  সবেচেয় অ ত ািশত পিরবতনও আশা করা যেত পাের এবং আপনার পশাদািরে র িদক িদেয়ও সময়টা ভাল যােব।

উ তর কতৃপ  এবং িসিনয়ারেদর থেক আনু ল  পােবন। আপনার ব ি গত ও পশাগত জীবেন ইিতবাচক পিরবতন ঘটেব।

আপিন পতৃক স ি  লাভ করেত পােরন। আপিন িনি তভােব এই সমেয়র সফল হেবন এবং আপনার ই াও পূরণ হেত

দখেবন।

চ

থম 
ঘর  

বৃষ 
রািশ  

উ  
স ক  

কৃি কা
ন

আপনার কােছ য সুেযাগ িল আসেব আপিন তার স বহার করেত পারেবন না যিদও আপনার কােছ অেনক সুেযাগ আসেব

িক  সবই বৃথা যােব। আপিন আপনার অথবা আপনার বাবামােয়র শরীর সং া  সমস ার স খুীন হেবন তাই তােদর সে

আপনারও ভাল য  িনন। দেূর মণ আপনার ভােগ  আেছ িক  তা খুব উপকারী হেব না তাই এিড়েয় চলাই উিচত। এই

সময়কােল আপিন িম  ফল পােবন। সাধারণ মানুষ এবং আপনার সহকম েদর সােথ িববাদ হেত পাের। আপনার ঠা া লাগা

এবং র হওয়ার বণতা থাকেব। কােনা ত  কারণ ছাড়াই মানিসক িচ া থাকেব।

ম ল

াদশ 
ঘর  

মষ 
রািশ  

 
স ক  

কৃি কা
ন

আপিন আ তুি র এবং অলস মেনাভাব এিড়েয় চলুন, আপনার আকষণীয় মতাও কিমেয় ফলুন এবং জীবেন সফল য়ােসর

জন  আেগর অব ায় িফের যান। আিথকভােব এ  খুব ক ন সময় হেব। আপনােক এই সময় চুির, কেল াির ও িববােদর

মাকািবলা করেত হেত পাের। আপনােক কমে ে  বাড়িত কােজর ভার এবং মা ািতির  দািয়  পালন করেত হেব। এটা

াে র জন ও িকছুটা খারাপ সময় িহেসেব গণ  হেব। আপিন কান ও চােখর সমস ার স খুীন হেবন। আপনার জীবন স ীও

শারীিরক সমস া থাকেত পাের। আপনার মেন শাি  থাকেব না।
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বুধ

নবম 
ঘর  

মকর 
রািশ  

িনরেপ  
স ক  

বণা
ন

সমস া ও কে র পের আপনার জন  এক  খুব ভাল সময়কাল আসেছ এবং শষ পয  আপিন িব াম করেবন এবং সাফল

উপেভাগ করেবন এবং আপিন দীঘ িদেনর ক ন পির েমর ফলাফলও এই সমেয় পেয় যােবন। আপনার আিথক ভাগ

চমৎকার হেব যিদ আপিন অিনি ত ফাটকামূলক কাযকলাপ এিড়েয় চলেত পােরন। মেণর মাধ েম আপিন সাম স পূণ স ী

বা নতুন ব ু েদর মেধ  যাগােযাগ াপন করেত পােরন। রাজৈনিতক পদািধকারী অথবা উ তর কমকতােদর সােথ আপনার

ব ু  হেত পাের। আপিন এই সমেয় স ােনর জ  দখেত পােবন।

বৃহ িত

নবম 
ঘর  

মকর 
রািশ  

নীচ 
স ক  

বণা
ন

এই সমেয় আপিন সবিকছুর উপর কতৃ  বজায় রাখেত পারেবন। এক  িবেদিশ সংেযাগ যেথ  সমেয়র জন  আপনােক ভাল

সহায়তা দেব এবং আপনার ভাগ  অনুযায়ী তারা আপনার জন  অিতির  অ ত ািশত আেয়র উৎস এবং মতা িহসােব

মািণত হেব যারজন  আপিন চ া করিছেলন। আপনার গিত ধের রাখুন এবং আপনার মতার উপর িব াস রাখুন, এই

বছের আপিন িনেজেক এক  স ূণ নতুন অব ােন দখেত পােবন।পিরবােরর পিরেবশ খুব সমথনেযাগ  হেব। দেূর মণ

পুর ার প হেত পাের। আপিন ধেমর িত আ হ দখােবন এবং দাতব  কােজ যাগ দেবন।

নবম 
ঘর  

মকর 
রািশ  

িম  
স ক  

ধিন া
ন

আপনার আ েহর এক  পিব  ান দশন আপনার তািলকায় থাকেব। তেব আপনার আেবগপূণ ও মেনামু কর মেনাভাব

থাকেব এবং এটা আপনােক পিরিচতেদর সে  আ িরক স ক বজায় রাখেত সাহায  করেব ও অপিরিচতেদর সে ও যাগােযাগ

াপন করেত সাহায  করেব। িনিদ  পিরমাণ পয  আপনার ই া পূণ হেব যার মােন আপিন যখােন কাজ কেরেছন সই

িত ােনর ণীিবন ােসর উপর লনেদন বা পেদা িত লাভ িনভর করেব। ভােগ  নতুন গাড়ী পাওয়ার অথবা নতুন বািড়

কনার স াবনা আেছ। সামি কভােব, এই সময়টা খুব ভাল।
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শিন

নবম 
ঘর  

মকর 
রািশ  

 
স ক  

বণা
ন

এই সময়কালেক ভ সমেয়র সূচনা বলা যেত পাের। এই সময়কােল, আপিন অত  খুিশ থাকেবন। আপিন সম  রকম

িত ল পিরি িত সামলােত স ম হেবন। আপিন পািরবািরক সুখ ভাগ করেবন। যিদও আপনার ভাইেবানরা িকছু ঝােমলা

এবং সমস ায় জিড়েয় পরেত পাের। আপনার িনজ  েচ ায় আপনার আয় বৃি  পােব। আপনার শ রা আপনার িত করেত

পারেব না। সামান  শারীিরক সমস ার স াবনা আেছ। আপনার ব ু এবং সহেযাগীরা আপনােক অনুসরণ করার চ া করেব।

রা

থম 
ঘর  

বৃষ 
রািশ  

অনুপল
স ক  

রািহণী
ন

এই বছর নতুন এলাকা অে ষণ করার জন  িত হেত পাের কারণ খরচ ায়ীভােব বৃি  পােব এবং এর থেক আপিন

সরাসির লাভ বা কান দীঘ ায়ী পদ পােবন না। শ  এবং আইিন সমস া থেক ক  পেত পােরন। আপিন কােজর এক

িনিদ  লাইন ধের এিগেয় যােবন এবং িনেজর াফাইল কম কের রাখেবন ও তােতই আপনার দিৃ ভ ী ি র রাখেবন। লাভ

ধুমা  েময়াদী হওয়ার স াবনাই বিশ। মধ ম ও দীঘ ময়াদী কে র  ভালই হেব। আপনার চাখ স িকত সমস া

থাকেত পাের। িবপরীত িলে র সে  ব ু ে র সাহােয  আপনার ত টাকা তিরর আ িরক পিরক না স ব হেব না তাই

থেম ভাল কের পযেব ণ কের নওয়া উিচত। আপনার িমকা/ িমকেক িনেয় সমস া হেত পাের।

কতু

স ম 
ঘর  

বৃি ক 
রািশ  

অনুপল
স ক  

জ া
ন

এই সময়কােল আপিন িম  ফলাফল পােবন। এই সমেয় আপিন মানিসক চাপ এবং াি েত ভুগেবন। আপিন আপনার ব বসার

অংশীদািরে  সমস ার স খুীন হেত পােরন। আিথকভােবও এই সময়কাল ভাল হেব না। মণ ফল সূ হেব না। ঝঁুিক নওয়ার

বণতা স ূণই পিরত াগ করা উিচত। আপিন আপনার ি য় মানুেষর সােথ ে  জিড়েয় যেত পােরন, তাই এই ধরেণর

পিরি িত এড়ােনার চ া করা উিচত। যিদও এই সময়কাল ম ও ণেয়র জন  ভাল নয়। তাই আপনােক ম এবং স েক

খুব সতকতা অবল ন করেত হেব কারণ এরজন  আপনার মযাদা এবং স ােনর িত হেত পাের।
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হ ি িত

হ  রািশ  অব ান  সায়া  ভাগ েক জাগােত পাের এমন  লাভকর/ িতকর  

সূয ককট িম  না না লাভকর 

চ  ককট  না হঁ া লাভকর 

ম ল বৃষ িনরেপ  হঁ া না লাভকর 

বুধ িমথুন   হঁ া হঁ া িতকর  

বৃহ িত িমথুন  শ  হঁ া না লাভকর 

 ককট শ  না না লাভকর 

শিন ককট শ  না না িতকর  

রা  ককট --- না না লাভকর 

কতু মকর --- না না লাভকর 

েহর ঘেরর অব ান

খানা ন র মািলক পা াঘর ভাগ  সায়া উ  নীচ 

1 ম ল সূয ম ল --- সূয শিন 

2  বৃহ িত চ  না চ  --- 

3 বুধ ম ল বুধ না রা  কতু 

4 চ  চ  চ  হঁ া বৃহ িত ম ল 

5 সূয বৃহ িত সূয হঁ া --- --- 

6 বুধ বুধ কতু কতু হঁ া বুধ রা   কতু 

7   বুধ  না শিন সূয 

8 ম ল ম ল শিন চ  না --- চ  

9 বৃহ িত বৃহ িত শিন না কতু রা  

10 শিন শিন শিন না ম ল বৃহ িত 

11 শিন শিন বৃহ িত --- --- --- 

12 বৃহ িত বৃহ িত রা  রা  ---  কতু বুধ রা  

লাল িকতাব হ, ঘর এবং ি
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 লাল িকতাব ি
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লাল িকতাব দশা (মহাদশা এবং ত র দশা)

শিন 6 বষ
23/08/1979 
23/08/1985

রা : 23/08/1981

বুধ : 23/08/1983

শিন : 23/08/1985

রা  6 বষ
23/08/1985 
23/08/1991

ম ল : 23/08/1987

কতু : 23/08/1989

রা : 23/08/1991

কতু 3 বষ
23/08/1991 
23/08/1994

শিন : 23/08/1992

রা : 23/08/1993

কতু : 23/08/1994

বৃহ িত 6 বষ
23/08/1994 
23/08/2000

কতু : 23/08/1996

বৃহ িত : 23/08/1998

সূয : 23/08/2000

সযূ 2 বষ
23/08/2000 
23/08/2002

সূয : 23/04/2001

চ : 23/12/2001

ম ল : 23/08/2002

চ  1 বষ
23/08/2002 
23/08/2003

বৃহ িত : 23/12/2002

সূয : 23/04/2003

চ : 23/08/2003

 3 বষ
23/08/2003 
23/08/2006

ম ল : 23/08/2004

সূয : 23/08/2005

চ : 23/08/2006

ম ল 6 বষ
23/08/2006 
23/08/2012

ম ল : 23/08/2008

শিন : 23/08/2010

: 23/08/2012

বুধ 2 বষ
23/08/2012 
23/08/2014

চ : 23/04/2013

ম ল : 23/12/2013

বৃহ িত : 23/08/2014
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শিন 6 বষ
23/08/2014 
23/08/2020

রা : 23/08/2016

বুধ : 23/08/2018

শিন : 23/08/2020

রা  6 বষ
23/08/2020 
23/08/2026

ম ল : 23/08/2022

কতু : 23/08/2024

রা : 23/08/2026

কতু 3 বষ
23/08/2026 
23/08/2029

শিন : 23/08/2027

রা : 23/08/2028

কতু : 23/08/2029

বৃহ িত 6 বষ
23/08/2029 
23/08/2035

কতু : 23/08/2031

বৃহ িত : 23/08/2033

সূয : 23/08/2035

সযূ 2 বষ
23/08/2035 
23/08/2037

সূয : 23/04/2036

চ : 23/12/2036

ম ল : 23/08/2037

চ  1 বষ
23/08/2037 
23/08/2038

বৃহ িত : 23/12/2037

সূয : 23/04/2038

চ : 23/08/2038

 3 বষ
23/08/2038 
23/08/2041

ম ল : 23/08/2039

সূয : 23/08/2040

চ : 23/08/2041

ম ল 6 বষ
23/08/2041 
23/08/2047

ম ল : 23/08/2043

শিন : 23/08/2045

: 23/08/2047

বুধ 2 বষ
23/08/2047 
23/08/2049

চ : 23/04/2048

ম ল : 23/12/2048

বৃহ িত : 23/08/2049
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শিন 6 বষ
23/08/2049 
23/08/2055

রা : 23/08/2051

বুধ : 23/08/2053

শিন : 23/08/2055

রা  6 বষ
23/08/2055 
23/08/2061

ম ল : 23/08/2057

কতু : 23/08/2059

রা : 23/08/2061

কতু 3 বষ
23/08/2061 
23/08/2064

শিন : 23/08/2062

রা : 23/08/2063

কতু : 23/08/2064

বৃহ িত 6 বষ
23/08/2064 
23/08/2070

কতু : 23/08/2066

বৃহ িত : 23/08/2068

সূয : 23/08/2070

সযূ 2 বষ
23/08/2070 
23/08/2072

সূয : 23/04/2071

চ : 23/12/2071

ম ল : 23/08/2072

চ  1 বষ
23/08/2072 
23/08/2073

বৃহ িত : 23/12/2072

সূয : 23/04/2073

চ : 23/08/2073

 3 বষ
23/08/2073 
23/08/2076

ম ল : 23/08/2074

সূয : 23/08/2075

চ : 23/08/2076

ম ল 6 বষ
23/08/2076 
23/08/2082

ম ল : 23/08/2078

শিন : 23/08/2080

: 23/08/2082

বুধ 2 বষ
23/08/2082 
23/08/2084

চ : 23/04/2083

ম ল : 23/12/2083

বৃহ িত : 23/08/2084
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লাল িকতাব ভিবষ তবাণী

সূয
চতুথ ঘর

চ
চতুথ ঘর
িম

ম ল
ি তীয় ঘর
শ

বুধ
তৃতীয় ঘর
শ

বৃহ িত
তৃতীয় ঘর
উ

চতুথ ঘর
শ

শিন
চতুথ ঘর
শ

রা
চতুথ ঘর
অনুপল

কতু
দশম ঘর
অনুপল

সূয ভ হেল 

(1) আপিন িবেবচক, দয়ালু এবং ভােলা শাসক হেবন। আপনার িনরিবি  আেয়র উৎস থাকেব।

আপিন আপনার জীবনাবসােনর পর পরবত  জে র জন  চুর ধন ও দৗলত রেখ যােবন। 

(2) চ  সূেয র সােথ চতুথ ঘের অব ান করেল আপিন নতুন আিব ােরর মাধ েম অথ উপাজন

করেবন। 

(3) বুধ যিদ চতুথ বা দশম ঘের অব ান কের, এ  আপনােক একজন দ  ব বসায়ী কের তুলেব। 

(4) বৃহ িত যিদ সূেয র সােথ চতুথ ঘের অব ন করেল আপিন সানা বা েপার ব বসা কের অথ

উপাজন করেত পারেবন। 

সূয অ ভ হেল, 

(1) আপিন লাভী কৃিতর হেবন, আপিন চুির করার িদেক আকৃ  হেবন এবং অেন র িত করেত

উৎসাহী হেবন। এই সকল বৃি  খারাপ ফলাফল দেব। 

(2) শিন স ম ঘের অব ান করেল, আপিন রাতকানা রােগর ীকার হেত পােরন। 

(3) সূয ভ হেল এবং যিদ তা স ম ঘের অব ান কের, এবং এর সােথ ম ল যিদ দশম ঘের অব ান

কের, আপনার চাখ মারা ক ভােব আহত হেত পাের, যিদও এর সােথ ভাগ  লন এর স াবনা নই। 

(4) সূয অ ভ এবং চতুথ ঘের অব ান করেল, চ  থম বা ি তীয় ঘের,  প মঃ ঘের এবং শিন

স ম ঘের অব ান করেল, আপনার নপুংসক হওয়ার স াবনা রেয়েছ। 

িতকার :

(1) গিরব বা িভ ুক দর খাবার দান ক ন। 

(2) লাহা এবং কাঠ এর ব বসায় েবশ করেবন না। 

সূয আপনার চতুথ ঘর ঘের ি ত
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(3) শানা, েপা এবং কাপেরর ব বসা ভােলা ফল দেব। 

চতুথ ঘেরর ফলাফল িনভর কের চ , চতুথ রািশ ককট এর ামী এবং চতুথ ঘেরর ায়ী অিধবাসীেদড়

সি িলত ভােবর ওপর। এখােন চ  ধীের ধীের অত  শি শালী ও মতাবান কের তুলেব। 

চে র সােথ স তিকত েব র ব বহার আপনার জন  অত  লাভদায়ক হেব। অিতিথেদর জেলর পিরবেত

দধু পিরেবশন ক ন। আপনার মােয়র এবং অন  বয়  মিহলােদর থেক তােদর পা শ কের আশীবাদ

হন ক ন। চতুথ ঘর  হেলা িবপুল আেয়র উৎস এবং বশ এেত সােথ খরচও অেনক বৃি  পােব। অন

কাথায় বলা যায় অিধক খরচ আেয়র পিরসরেকও বৃি  করেব। 

আপিন কামল দেয়র অিধকারী হেবন এবং আপিন সব  স ািনত হেবন, আপিন যেথ  মান মযাদার

অিধকারী হেবন, আপিন অেনক ধন স েদর অিধকারী হেবন। আপিন আপনার মােয়র সকল েনর

অিধকারী হেবন এবং জীবেনর িবিভ  সমস ােক িসংেহর মেতা সাহসী ভােব জয় করেবন। আপিন সরকােরর

এবং অপর ধনী ব ি র আনু ল  লাভ করেবন এবং আপিন অন েদর আ য় ও বাস ান দান করেবন। 

আপিন সুিশ ার অিধকারী হেবন। বৃহ িত ষ  ােন এবং চ  চতুথ ােন অব ান করার দ ন আপনার

িপতৃক পশা আপনার জন  লাভদায়ক হেব। যিদ আপনার কােছ কখেনা ব ি  িকছু ব ক রেখ থােক, স

পুনরায় তা নওয়ার জন  িফের আসেব না। 

চ  চতুথ ঘের চার  েহর সােথ অব ান করেল, আপিন হেয় উঠেবন আিথক ভােব অেনক সবল এবং

ধনবান হেয় উঠেবন। পু ষ হ আপনােক পুে র মেতা এবং মিহলা হ আপনােক কন ার মেতা সাহায

করেব। 

িতকার 

(1) দধু এবং দু  জাত সাম ীর িব য় আপনার জন  িতকারক হেব, এ  আপনার মানুিষক শাি ,

আেয়র উৎস এবং আয়ুেক ভািবত করেব। 

(2) ব িভচারী আচরণ আপনার খ ািত এবং ধন াি  দইুেয়র জন ই িতকর হেব। 

(3) খরেচর সােথ সােথ আেয়র পিরমানও বৃি  পােব। 

(4) কােনা ভ কাজ র ারে  মা র পা  বা ঘ  দধু িদেয় পূণ কের ঘের রাখুন। 

(5) দশম ঘের অব ান রত বৃহ িত কােনা অ ভ ইি ত িদেল তা দরূ করার জন  আপিন আপনার

িপতামেহর সােথ কােনা মি ের িগেয় দব মূিতর চরেণ মাথা ঠিকেয় আশীবাদ িনন।

চ  আপনার চতুথ ঘর ঘের ি ত

আপনার ম ল ি তীয় ঘের অব ান করেল আপিন হয় বািড়র বেরা স ান হেবন বা আপনার িপতামাতা

আপনােক বােরা স ােনর ন ায় পালন করেবন। িক  একজন ছাট ভাইেয়র মেতা থাকেল বা আচরণ

ম ল আপনার ি তীয় ঘর ঘের ি ত
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করেল স  আপনার জন  লাভ দায়াক হেব এবং এ  আপনার ওপর অেনক খারাপ ভাব ক িনেজ

থেকই সিরেয় দেব। আপিন আপনার র বািড়র িদক থেক অেনক স েদর অিধকারী হেবন। ম ল

খারাপ হেল আপিন অেন র জন  লুেকােনা শ  হেয় থাকেবন এবং কােনা যু  বা কলেহর দ ন আপনার

মৃতু  হেত পাের। 

ম ল এর বুেধর সােথ ি তীয় ঘের অব ান আপনার ই াশি  ক অবদিমত করেব এবং আপনার 

ক লঘু করেব। 

িতকার 

(1) চ  ক শি শালী কের তুলুন, কারণ চে র সােথ স িকত ব বস া যমন কাপেড়র ব বসা

আপনােক সাফেল র িদেক ঠেল দেব। 

(2) আপনার এটা িনি ত করা উিচত য আপনার র বািড়র স ক জনসাধারণেক জল পান করার

ব ব া কের িদে । 

(3) বািড়েত হিরেনর চামড়া রাখুন। 

তৃতীয় ঘের বুেধর অব ান ভ হেবনা আপনার জন । বুধ ম েলর িত েল অব ান কের িক  ম েলর

সােথ বুেধর কােনা শ তা নই। এই কারেণ আপিন আপনার ভাই বা বােনর থেক অেনক সাহায

পােবন, িক  আপিন তােদর ক িবিনমেয় কােনা সাহায  করেত পারেবন না। নবম এবং একাদশ ঘেরর

বুধ এর বিশে র জন  আপনার িপতা এবং অন ান  িবষয় খারাপ ভােব ভািবত হেত পাের। 

িতকার 

(1) রাজ আপনার দঁাত ভােলা ভােব পির ার ক ন িফটিকির িদেয়। 

(2) পািখেদর খাবার িদন এবং এক  ছাগল দান ক ন। 

(3) দি ণ মুখী কােনা বাড়ীেত আপিন বসত করেবন না। 

(4) হঁাপািন রাগীেদর ওষুধ িবতরণ ক ন।

বুধ আপনার তৃতীয় ঘর ঘের ি ত

তৃতীয় ঘের বৃহ িত অব ান করেল আপিন িশি ত, ধনী হেবন, এর সােথ আপিন আপনার সম  জীবন

কাল ধের সরকাির সাহায  এবং আনু ল  লাভ করেবন। নবম ঘের শিনর অব ান আপনােক দীঘায়ু কের

তুলেব িক  শিন ি তীয় ঘের িবরাজ করেল আপিন অত  চালাক ও ধূত কৃিতর হেবন। শিন চতুথ ঘের

িবরাজ করেল আপনার ব ুরা আপনার অথ এবং স দ লুট করেব। তৃতীয় ঘের বৃহ িত কােনা তার

িতপ  শ  েহর সােথ িবরাজ করেল তা আপনার জন  িব ংসী হেত পাের এবং আপন আপনার কােছর

মানুেষর কােছ বাঝা হেয় উঠেত পােবন। 

িতকার 

(1) মা দগুার আরাধনা ক ন এবং কােনা ছাট মেয়র পা শ কের তার আশীবাদ হণ ক ন। 

বৃহ িত আপনার তৃতীয় ঘর ঘের ি ত
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(2) চাটুকদার কৃিতর লাকজন ক এিড়েয় চলুন। 

 চতুথ ঘের অব ান করেল এ র ভােব আপনার দজুন ী থাকার বল স াবনা রেয়েছ এবং আপিন

খুবই ধনী হেবন। বৃহ িত দশম ঘের এবং  চতুথ ঘের অব ান করেল, আপনার ধম য় হওয়ার

বণতা আপনার জন  অেনক সমস ার সৃি  করেব। আপিন কােনা েয়ােক ঢেক তার ওপর বািড় িনমাণ

করেল, চতুথ ঘের র ভােব আপনার পু  স ান লােভর স াবনা ন  হেয় যােব। বুেধর স িকত

কােনা ব বসা আপনার জন  িতকারক হেব। আপনার মদ পােনর অভ াস থাকেল শিন আপনার জন

খুবই খুবই খারাপ ফলাফল দেব। ম েলর সােথ স িকত ব বসা আপনার জন  লাভদায়ক হেব। 

চতুথ ঘের এবং বৃহ িত থম ঘের অব ান করেল আপনার া িড়র সােথ বারবার িববােদর স াবনা

আেছ। 

িতকার 

(1) জীবন স ীর নাম পিরবতন কের পুনরায় িববাহ ক ন। 

(2) চাল, েপা এবং দধু বহমান জেল িনে প ক ন এবং মাতৃ সুলভ কােনা মিহলােক িখর বা দধু

খাওয়ােল া িড় এবং বৗমার মেধ  কলহ ব  হেব। 

(3) আপনার জীবন স ীর সু াে র জন  আপনার বািড়র ছাদ পির ার রাখুন। 

(4) বৃহ িতর সােথ স িকত ব  যমন গম, শস  এবং কশর নদীর জেল িনে প ক ন।

 আপনার চতুথ ঘর ঘের ি ত

এই ঘর  চঁােদর ারা অিধকৃত। তাই এই ঘের িম  ভাব দখােব। আপিন আপনার িপতা ও মাতার িত

দায়ব  থাকেবন এবং দয়ালু কৃিতর হেবন। আপনার শারীিরক সমস া দখা িদেল শিন স িকত কােনা

ব র ব বহার আপনার জন  লাভ দায়াক হেব। আপনার পিরনােরর কােনা একজন ব ি  িচিকৎসক

হওয়ার স াবনা। শিন এই ঘর েত অ ভ হেল মদ পান, কােনা সাপেক মের ফলা এবং রােতর বলা

বািড়র িভি  র াপন করেল তা আপনার জন  িতকারক হেত পাের ও খুবই খারাপ ভাব দেব তা

আপনার জীবেন। রােত দধু সবন করেল তা আপনার জন  খারাপ ভাব দেব। 

িতকার 

(1) সাপ ক দধু পান করেল বা কাক বা মাষেক দধু বা ভাত খেত িদেল তা আপনার জন  ভ

হেব। 

(2) কােনা প এ দধু ঢালুন। 

(3) বহমান জেল রাম ঢালুন।

শিন আপনার চতুথ ঘর ঘের ি ত

রা  আপনার চতুথ ঘর ঘের ি ত
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এই ঘর  চে র ারা অিধকৃত যা রা র িবপ ী। এই ঘের রা  ভ হেল আপিন বুি মান, স দশালী

এবং আপিন ভােলা কােজর জন  অথ ব য় করেবন। তীথ মণ আপনার জন  লাভ দায়াক হেব।  ভ

হেল আপনার িবেয়র পর আপনার র বািড়র স েকর আিথক উ িত ঘটেব এবং আপিন তােদর ারা

উপকৃত হেবন। চ  উ  ােন িবরাজ করেল আপিন খুবই ধনী হেবন এবং বুধ স িকত কায বা আ ীয়

দর থেক উপকৃত হেবন। রা  অ ভ হেল এবং চ  দবুল হেল আপিন দাির র মেধ  সময় কাটােবন এবং

আপনার মা ও দদুশা  হেবন। চারেকাল সং হ করেল, শৗচাগার এর ান পিরবতন করেল বা ভূিমেত

কােনা চুলা াপন করেল না বািড়র চােলর িত াপন করেল তা আপনার জন  অ ভ ভাব দখােব। 

Remedies

(1) েপা পিরধান ক ন। 

(2) ৪০০ াম ধােন বা বাদাম বা উভয় কই কােনা ফুেলর গােছর গাড়ায় িনে প ক ন।

দশম ঘর  শিনর ারা অিধকৃত। কতুর ভাব শিনর চিরে র ওপর িনভর করেব। কতু ভ হেল

আপিন ভাগ বান, িনেজর ব াপাের িচি ত এবং সুেযাগস ানী হেবন। আপনার িপতার অকাল মৃতু  হেত

পাের। শিন ষ  ঘের িবরাজ করেল আপিন িবখ াত খেলায়াড় হেয় উঠেত পােরন। আপিন মাগত

আপনার ভাইেদর ভুল মাফ কেরেত থােক আপিন জীবেন অ সর হেবন। আপনার ভাব ভােলা হেল আপিন

অেনক ধন লাভ করেবন। ১০ম ঘের কতু অ ভ হেল আপিন মূ  ও কণ স িকত সমস ায় পড়েবন।

আপনার অি র পীড়া দখা িদেত পাের। শিন চতুথ ঘের অিব ান করেল আপনার পািরবািরক জীবন

অেনক সমস া সং ল হেব। আপনার িতন পুে র মৃতু  হেত পাের। 

িতকার 

(1) েপার পা  মধু িদেয় ভের বািড়েত রাখুন। 

(2) ৪৮ বছর বয়েসর পর বািড়েত এক  র রাখুন। 

(3) ব ািভচািরতা করেবন না। 

(4) চ  ও বৃহ িতর িতকার মেন চলুন।

কতু আপনার দশম ঘর ঘের ি ত
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লাল িকতাব টবা

ল ণ: িকছু রািশফল লাল িকতােবর মেধ  ধম  রািশফল িহেসেব িবেবিচত হয়। লাল িকতােবর মেত, রা ,

কতু এবং শিন িতকর হ িহেসেব িবেবিচত হয়। যিদ এক  জ পি কা ধম , শিন, রা  এবং কতু হয়

তেব িতকর ফলাফল দান ব  হেব। যিদও এটা েয়াজনীয় নয় য তারা লাভদায়ক ফলাফল দেব

িক  অ ত িতকর ফলাফল দান ব  করেব।

রা  এবং কতু ধম  হয় যখন তারা চতুথ ঘের ািপত হয় বা যেকান ােন চঁােদর সােথ জ পি কা

থােক। শিন ধম  হয় যখন স একাদশ ঘের ািপত হয় বা যেকান ােন বৃহ িতর সােথ জ পি কা

থােক। যিদ উভয় শত পূণ হয়, তেব জ পি কােক ধম  টবা বলা হয়।

পিরণাম: আপনার ি  ধম  ি  নয়

ল ণ: রাতা  (নাইট াই ) হ লাল িকতােবর এক  অনন  ধারণা। এক  ি েক রাতা  িহসােব বলা

হয় যখন শিন ৭ম ঘের এবং সূয ৪থ ঘের থােক। এক  অ  ি েত, রাতা  ব ি র ি  িদকহীন হয়

এবং তার িনেজর িস া  হণ করেত পােরন না। িতিন এক  রাত ব ি র মত ভ  হন।

পিরণাম: আপনার ি  রাতা  ি  নয়

ল ণ: এক  ি েত, দশম ঘর পশা, কাজ, অব া, খ ািত এবং সরকােরর প পাতীর ঘর িহসােব এক

ি র এক  িভি  হেব। যিদ দশম ঘের এেক অপরেক শ ভাবাপ  হ থােক, বা িনবল েহর মেতা

খারাপভােব ািপত হ থােক ইত ািদ, সব েহর ভাল ফলাফল িদেত পারেব না। সংিম ণ থাকার ি েক

অ  ি  বলা হয় এবং এই ধরেনর এক  ি র ব ি  অ  অথবা িদকহীন িহসােব আচরণ কেরন।

পিরণাম: আপনার ি  অ  ি  নয়

ল ণ: লাল িকতােবর মেত, িনি ত অব ার িকছু রািশফল ১২ বছর বয়স পয  নাবালক িহসােব িবেবিচত

হয়। ি েত েহর াপন অনুযায়ী নাবালক ি  ফলাফল িদেত পাের না এবং অিনেদশ  আচরণ দখা

যেত পাের। ি  িহসােব ব ি র ভাগ  ১২ বছর বয়স পয  অিব  হয়।

ধম  ি

রাতা  ি

অ  ি

নাবালক ি
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পিরণাম: আপনার ি  কান নাবালক ি  নয়
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আপনার লাল িকতাব ি র উপর িভি  কের ঋণ (ঋণ)

লাল িকতােবর মেত, ঋণ এক  ীর সবেচেয় বড় দবুলতা িহেসেব িবেবচনা করা হয়। পূবপু েষর ঋণ

মােন পূবপু ষ ও বীণেদর ারা কৃত পােপর ভাব ব ি র ওপর পড়েব। অন  কথায়,আ ীয়রা অেন র

করা ভুেলর ফলাফল বহন করেব। একজেনর ীেত যা ঋণ দখােব যা অন ান  আ ীেয়র ীেত সমান

ঋণ দখােব। 

সাধারণত পুেরা বংশ ঋেণর কারেণ ভািবত হয় এবং এই কারেন িতকার রেয়েছ যা পুেরা বংেশর

সাহােয  স  হেয় থােক। এমনিক যিদ কান ব ি র ি েত হ রাজেযাগ (রাজকীয় সম য়) সৃি

করেছ,এবং সই হ ঋণ স ীয় যাগ গঠন করেছ তখন ধুমা  খারাপ ফলাফল পাওয়া যায়।

ল ণ : লাল িকতােবর মেত, ীেত যখন ,বুধ,রা  ি তীয়,প ম,নবম বা াদশ ঘের অবি ত তখন

জাতক িপতৃ ঋেণর ারা িত  হেত পােরন।

কারণ: বীণরা পিরবােরর পুেরািহত পিরবিতত কের থাকেবন।

সে ত: ঘেরর পােশ কান মি র বা কান অ থ গাছ ংস হেয় থাকেব।

িতকার: ১. সব রে র স েকর আ ীয়েদর থেক িপ মু া সং হ ক ন এবং এক  িদেন এক

মি ের সংগৃহীত মু া দান ক ন।

২. যিদ আপনার বািড়েত এক  অ থ গাছ আেছ তা জল িদন এবং এ  সবা ক ন।

পিরণাম: আপনার ি  িপতৃ ঋণ থেক মু ।

ল ণ : লাল িকতােবর মেত, যখন , শিন, রা , কতু এক  ি র প ম ঘের অব ান কের তখন

জাতক -ঋেণর ারা পীিড়ত হেত পাের।

কারণ: আপনার পূবপু ষরা ঐিতহ গত পািরবািরক রীিতনীিত মেন চেলন িন এবং পরমা ার ওপর িব াস

কেরনিন।

সে ত: বািড়র িনেচ অি  ান থাকেত পাের বা বািড়র ছােদর সূেযর েবেশর জন  একািধক গত থাকেব।

িতকার: ১. পিরবােরর সব সদস েদর (রে র স েকর আ ীয়) থেক সমান টাকার চঁাদা িনেয় য

স ালন ক ন।

পিরণাম: আপনার ি  -ঋণ থেক মু ।

িপতৃ ঋণ

য়ং ঋণ
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ল ণ : লাল িকতােবর মেত, যখন কতু এক  ি র চতুথ ঘের অব ান কের তখন জাতক মাতৃ-ঋেণর

ারা িনপীিড়ত হেত পাের।

কারণ: এই ঋেণর পছেন কারন হেত পাের য আপনার পূবপু ষরা কান মােক অবেহিলত বা িনযািতত

করেছন বা কান মােয়র িশ র জে র পর িশ েক মােয়র থেক দেূর রেখেছন, বা মােয়র িবষ তা

উেপ া কেরেছন।

সে ত: পােশর য়া বা নদীর পুজা না কের নাংরা এবং আবজনা ফলার জন  বিশ ব বহার করা হেয়

থােক।

িতকার: সব র  আ ীয়েদর থেক সমান পা িনন এবং এক  িদেন এক  নদীেত তা বািহত ক ন।

পিরণাম: আপনার ি  মাতৃ ঋণ থেক মু ।

ল ণ : লাল িকতােবর মেত যখন সূয, চঁাদ, রা  আপনার জ পি কার ি তীয় বা স ম ঘের অবি ত হয়

তখন জাতক প ী ঋণ ারা পীিড়ত হেত পােরন।

কারণ: এর কারণ আপনার পূবপু ষ বা জনরা িকছু লােভর জন  গভবতী মিহলােক হত া করেছন

হেত পাের।

সে ত: পিরবাের দঁাত যু  াণী িবেশষ কের গ  বা এমন কান াণী য সমুেহ থােক না থাকেব।

িতকার: ১. সব র  আ ীয়েদর থেক সমান টাকা িনেয় এবং সই অথ ব বহার কের ১০০  গ েক

এক  িদেন সু াদ ুচারা খাওয়ান।

পিরণাম: আপনার ি  প ী ঋণ থেক মু ।

ল ণ : লাল িকতােবর মেত, যখন বুধ, কতু ি র থম বা অ ম ঘের অবি ত তখন জাতক আ ীয়

ঋণ ারা পীিড়ত হেত পােরন।

কারণ: এর কারণ এটা হেত পাের য আপনার পূবপু ষরা কােরা পাকা ফসেল বা বািড়েত আ ন

লািগেয়েছন, কাউেক িবষ িদেয়েছন, গভাব ার কান মিহেষর াণনাশ কেরেছন।

সে ত: বা ােদর জ িদন, উৎসব এবং অন ান  ভ মু েতর িদেন পিরবার থেক দেূর থাকা অথবা

আ ীয়েদর সােথ সা াত না হওয়া এই দােষর সে ত হেত পাের।

িতকার: ১. সমান পিরমাণ টাকা সব র  আ ীয়েদর থেক সং হ ক ন এবং অন েদর সাহায  করার

জন  এক  হািকম বা ডা ারেক টাকা  িদন।

মাতৃ ঋণ

প ী ঋণ

ভাই বা আ ীয় ঋণ
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২. সব র  আ ীয়েদর কাছ থেক টাকা সমান পিরমাণ সং হ ক ন এবং এই টাকা িদেয় ওষুধ িকেন

িকছু দাতব  িত ােন দান ক ন।

পিরণাম: আপনার ি  আ ীয় ঋণ থেক মু ।

ল ণ : লাল িকতােবর মেত, যখন চ  এক  ি র তৃতীয় বা ষ  ঘের অবি ত তখন জাতক কন া ঋণ

ারা িনপীিড়ত হেত পােরন।

কারণ: এর কারণ পূবপু ষ বা জনেদর ারা কান মেয় বা কােরা বানেক হত া বা তার ওপর

িনযাতন হেত পাের।

সে ত: হািরেয় যাওয়া বা ােদর িব ী বা এটা থেক লাভ ওঠােনার য়াস হেয় থাকেত পাের।

িতকার: ১. সব রে র আ ীয় িকছু হলুদ রেঙর কিড় ( ছা  িঝনুক) িকেন, সটােক ািলেয় তার

ছাইেক সই িদেনই কােনা নদীেত ফলুন।

পিরণাম: আপনার ি  কন া ঋণ থেক মু ।

ল ণ : লাল িকতােবর মেত, যখন সূয, চ , ম ল দশম ও একাদশ ঘের অবি ত তখন জাতক উৎপীড়ক

ঋণ ারা পীিড়ত হেত পােরন।

কারণ: এর কারন এটা হেত পাের য আপনার পূবপু ষ বা জনরা কাউেক ঠিকেয়েছন অথবা তােক

ঘর থেক বর কের িদেয়েছন এবং তােক িদনযাপেনর জন  িকছু দন িন।

সে ত: বািড়র ধান দরজা দি ণ িদেক হেব, বা বািড়র জিম যার ছেল নই তার থেক নওয়া হেব,

অথবা এক  রা া বা এক  েয়ার উপের ঘর িনমান করা হেয় থাকেত পাের।

িতকার: ১. িবিভ  ােনর ১০০  মাছ অথবা িমকেদর সব পিরজন ধন একি ত কের একিদন

খাওয়ান।

পিরণাম: আপনার ি  উৎপীড়ক ঋণ থেক মু ।

ল ণ : লাল িকতােবর মেত, যখন সূয, , ম ল এক  জ পি কার াদশ ঘের অবি ত তখন জাতক

অজাত ঋণ ারা পীিড়ত হেত পােরন।

কারণ: এর কারণ এটা হেত পাের য আপনার পূবপু ষ বা জনরা শ র-পে র সােথ িব াসঘাতকতা

কেরেছন বা কান আ ীেয়র পিরবােরর িবনােশ ভুিমকা িনেয়েছন।

কন া ঋণ

উৎপীড়ক ঋণ

অজাত ঋণ
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সে ত: নদমা দারেগাড়ার নীেচ বািহত, অথবা শবদাহ ল ংস বা বািড়র দি ণ দয়ােল সংযু  চুি

থাকেব।

িতকার: সব র  আ ীয়েদর েত েকর কাছ থেক এক  কের নািরেকল িনেয় এবং একই িদেন এক

নদীেত এ িলেক বািহত ক ন ।

পিরণাম: আপনার ি  অজাত ঋণ থেক মু ।

ল ণ : লাল িকতােবর মেত, যখন চঁাদ, ম ল এক  জ পি কার ষ  ঘের ািপত হয় তখন জাতক

কৃিত ঋণ ারা পীিড়ত হেত পােরন।

কারণ: এর কারন এটা হেত পাের য আপনার পূবপু ষ বা জনরা কাউেক দির  েরর মত ংস

কেরেছন।

সে ত: বুেলট ারা র হত া, অেন র পুে র াণনাশ, অথবা ভাইেপার সােথ এতটা িব াসঘাতকতা করা

য স পুেরা ংস হেয় যােব।

িতকার: ১. একই িদেন সব র  আ ীয়েদর কাছ থেক অথ সং েহর পর িমি  দধু বা ীর ১০০

রেক খাওয়ান।

২. আপনার পাশাপািশ বসবাসকাির সই িবধবা ীর সবা ক ন এবং আিশরবাদ িনন িযিন অ  বয়েস

িবধবা হেয়েছন।

পিরণাম: আপনার ি  কৃিত ঋণ থেক মু ।

কৃিত ঋণ
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লাল িকতাব বািষক ি

লাল-িকতাব বষফল ি  23/8/2020 থেক 23/8/2021 পয  (42 বষ)

 থম মােসর লাল-িকতাব ি
(23/08/2020 থেক 23/09/2020 পয )

 ি তীয় মােসর লাল-িকতাব ি
(23/09/2020 থেক 23/10/2020 পয )

 তৃতীয় মােসর লাল-িকতাব ি
(23/10/2020 থেক 23/11/2020 পয )

 চতুথ মােসর লাল-িকতাব ি
(23/11/2020 থেক 23/12/2020 পয )
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 প ম মােসর লাল-িকতাব ি
(23/12/2020 থেক 23/01/2021 পয )

 ষ  মােসর লাল-িকতাব ি
(23/01/2021 থেক 23/02/2021 পয )

 স ম মােসর লাল-িকতাব ি
(23/02/2021 থেক 23/03/2021 পয )

 অ ম মােসর লাল-িকতাব ি
(23/03/2021 থেক 23/04/2021 পয )
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 নবম মােসর লাল-িকতাব ি
(23/04/2021 থেক 23/05/2021 পয )

 দশম মােসর লাল-িকতাব ি
(23/05/2021 থেক 23/06/2021 পয )

 একাদশ মােসর লাল-িকতাব ি
(23/06/2021 থেক 23/07/2021 পয )

 াদশ মােসর লাল-িকতাব ি
(23/07/2021 থেক 23/08/2021 পয )
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 সুপািরশ

র  পাথেরর ভিবষ াণী

র  পাথর িক?

ইিতহাস জেুড় াথিমক ভােব রে র ব বহার িনরাময় এবং আধ াি ক ধমানু ােনর জন  হেয় এেসেছ। রে র সৗ য এবং দলুভ

বেল এ  ধারন করার পর এক অ ুত মতা অনুভব হয়। তারা শরীেরর িবিভ  অংেশ যাগােযােগর মাধ েম মতা রণ

কের থােক। র  ধারণ উপকারী না িতকর তা ধারণ করার িভি েতই বাঝা যায়। সম  পাথর বা রে র মেধ  আকষণ

থােক যা আমােদর উপকারই কের। তােদর মধ  থেক এক শি শালী ক ন বা ন িনগত হয়। এখােন আপনার র  পাথর

ভিবষ াণীর মেতা দখেত িক।

জীবন র
হীরা

ভাগ বান র
এেমরা

ভাগ  র
নীলম
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জীবন র

ল  ভু িহসােব জীবন একটা মিণ। অতীি য় মতার অিভ তার জন  এটা ধারণ করেত পােরন। পাথর ধারেণ আপনার

বাধা অপসারণ হেব এবং জীবেন সুখ, সাফল  ও সমৃি  পােবন। সবসাধারেণর ে ই এটা বশ লাভদায়ক। এর মহাজাগিতক

রি  তার অি েক ভািবত কের।

 সুপািরশ

র  পাথেরর পরামশ দান
হীরা

নূ নতম েয়াজনীয় ওজন
১ কেরট

িনেদশাবলী হন
মধ মা িুলর মেধ  সানা বা পা

ম  পরামশ
ওম াম ি ম ওম সাহ ায় নমঃ

ভাগ বান র

জীবন েচ া এবং িনয়িতর িনখঁুত িম ন। পাথর আপনার জীবেনর ভাগ ও বদেল দয়। যেকােনা একটা পাথর আপনার

জীবেনর চমক ধের রােখ। তাই পাথর ধারণ করার আপনােক পরামশ দব:

 সুপািরশ

র  পাথেরর পরামশ দান
এেমরা

নূ নতম েয়াজনীয় ওজন
১.৫ কেরট

িনেদশাবলী হন
কিড় আ েুল সানার আং

ম  পরামশ
ওম াম ি ম উম সাহ বাধ ায় নমঃ
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ভাগ  র

পাথর ভাগ  পাথর নােমও পিরিচত য  নবম ঘেরর পালনকতা িহসােব কাজ কের।আপনার েয়াজন অনুযায়ী পাথর িনেজর

কাজ কের। সৗভাগ  আপনার ব ি গত ও পশাগত উপােয় আেস। আপনার সমৃি র বাধািনেষধ িহসােব এটা কাজ কের।

 সুপািরশ

র  পাথেরর পরামশ দান
নীলম

নূ নতম েয়াজনীয় ওজন
২ কেরট

িনেদশাবলী হন
মধ মা িুলেত সানা

ম  পরামশ
ওম াম ি ম উম সাহ শানাইেসরান া নমঃ

পূণ তথ

যখন কােনা র  ধারণ করেবন তখন িকছু িজিনস অবশ ই মেন রাখেবন। ধুমা  আসল র ই িকনেবন কারণ য েলা

আসল নয় স েলা আপনােক কােনারকম ফল দেব না। আপনােক িবিহত ওজেনর ( যটােক "রি " বেল) র ই ধারণ

করেত হেব। বতমােন বাজার জাল রে  ভরা। আমােদর পাঠকেদর স ক সহায়তার জন  এ ক া /এ স াজ আপনােদর জন

িনেয় এেসেছ অনন  িনখাদ রে র সং হ। আেরা জানেত এখােন ি ক ক ন।

র  িকনেত, দয়া কের আমােদর র  পরী া ক ন এ সপ.

আমােদর িবেশষ  জ ািতষীর ারা "র  সুপািরশমালা" অডার করেত, িভিসট ক ন র  সুপািরশমালা পাতা.
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আপনার ই  দবতার উপাসনা করেল জাগিতক সাফল  এবং াধীনতা পাওয়া যায়। আপনার জ  চাট অনুযায়ী, আপনার ই

দব হেলন ভগবান হনুমান, কািতক / মু গান।

ই  দবতা: েয়াজন এবং 

মাে র অবধারণা জ  আর মৃতু র সােথ জিড়ত রেয়েছ। বিদক জ ািতষ সব ব াি র জীবেন মাে র

সেবা  লে র মেতা পিরভািষত কের। আমােদর ই  দবতা অথবা য দবতার পুেজা আমরা কের থািক

উিন আমােদর বা িবক উে শ  মােন মা  াি েত আমােদর সাহায  কের আর মা  াি র পেথ

আমােদর মাগদশন কের। ই  দবতা শাি ক েপ সই দবতােক বলা হেয় থােক িজনার আমরা পুেজা

কের থািক আর িযিন সব শি মান, আধ ািধক পেথ চলার সময় আমরা আমােদর ই  দবতার সােথ

জিড়েয় থািক। ই  দব জীবেনর মাধ েম আমােদর মাগদশন কের থােকন, এর সােথই উিন আমােদর

সংরি ত আর পূণ জীবন বঁাচার জন  আমােদর সাহায  কেরন আর শেষ জ -মৃতু র চ ের আমােদর

মুি  কের পরমা ার সােথ আমােদর জিড়েয় দন। সব ব াি র ল দবতার িবপরীত, ই  দবতা

অি তীয় মানা হেয় থােক আর আমােদর ি র সাহােয  ই  দবতার ব াপাের বলা হেয় থােক। জ ািতষ

শা  অনুসাের সব ব াি েক িনেজর ই  দবতার পুেজা অবশ ই করা উিচত। য ই  দবতােক আমরা

মেন থািক উনার পুেজা করা সহজ হেয় থােক িক  মে র ারা ই  দবতার পুেজা করার ফেল আমরা

ভ ফল াি েত িবল  হয় না।

আপনার ই  দবী / দবতা ক ?

জ ািতষ শাে র অ গত ই  দবতা ক াল েলটেরর মাধ েম আমরা এমন এক  ব ব া দওয়া হেয়েছ যার

ই  দবতা

ভগবান হনুমান, কািতক / মু গান
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উপর িভি  কের আপিন এটা জানেত পারেবন য আপনার ল দবতা বা ই  দবী অথবা দবতা ক

আর আপনার কান দবতার পুেজা করা উিচত। জ  ি র অনুসাের আমােদর এই ই  দবতা

ক াল েলটার আপনার ই  দবতার ব াপাের বলার জন  সাহায কারী যার উপর িভি  কের য কউ

িনেজর ই  দবতােক িচনেত বা জানেত পারেবন। জািমনী জ ািতেষর অনুসার আ া কারেকর অপ িভি

কের জাতক ই  দবতার িনধারণ করা হেয় থােক। আমােদর ি েত য সব হ সবেথেক অিধক অংেশ

থােক স েক আ ার কারক বেল মানা হেয় থােক। আ  কারক নবাংশ বগ ি েত য রািশেত ি ত

হেয় থােক স েক কারংশ ল  বলা হেয় থােক। ই  দবতার িনধারণ করার জন  আমােদর এটা দখেত

হেব য কারংশ ল  থেক াদশ ভােব ি ত রািশ কান  আর তার মািলক বা ামী ক, তার সােথ

স ি ত দবী দবতা আমােদর ই  দবী- দবতা হন।
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জ ািতেষ নয়  হ রেয়েছ যােদর িনেজর আলাদা আলাদা কৃিত রেয়েছ। এই হ আমােদর রািশ অনুসাের আমােদর কখন

ইিতবাচক বা কখন নিতবাচক ভাব দয়। েহর নিতবাচক ভাব দরূ করার জন  জ ািতেষর বশ  রেয়েছ। এরকম

করােত নািক ধু েহর নিতবাচক ভাব দরূ হয় বরং জাতকেদর হ থেক ভােলা ফলও লাভ হয়। যিদ আপিন অসু  হন

তাহেল ডা ােরর কােছ যান। িদেয় ডা ার আপনার রাগেক জানার জেন  ভােলা কের সব জােনন আর তারপের উিন আপনােক

ঔষুধ দন যােত আপিন রাগমু  হেত পােরন। ক এরকম কেরই একজন জািতষ আপনার জ  ি  দেখ আপনার সমস ার

িনদান কের এবং আপনােক সই হ থেক বঁাচার উপায় বা পরামশ দন। যখন আপিন সই উপায় িল পালন কেরন তখন

আপনার সই সমস ার সমাধান হয়।

আপনার জন

উপায়

পাশাক-আশাক এবং জীবন শলী
লাল আর কসিরয়া

ত
রিববার

সকােলর জন  াথনা
ভগবান িব ু  / সূয দব / ভগবান রাম

দান
ড়, গম, তামা, লাল পু , পা , মনিসল ইত ািদ।

ম
ওঁ দরং ি ং দরং সঃ েয় নমঃ

হ িল আমােদর জীবনেক সবেচেয় নাটকীয়ভােব ভািবত কের। যখনই েহর কানও িনিদ  সময় 

হেয়িছল, হ িল এবং এর সােথ স িকত িজিনস িল আমােদর চারপােশ িঘের রেখেছ যােত আমরা

স ূণ েপ সই েহর ভােবর মেধ  পিড়। িত  েহর সােথ স িকত িনিদ  িজিনস অনুসরণ কের

(যিদ হ  আপনার পে  উপকৃত হয়) বা এড়ােনা (যিদ হ  আপনার পে  ম ািরিফক হয়) এড়ােনা

উিচত।

লাল এবং জাফরান রঙ আপনার িপতা, সরকারী এবং উ পদ  আিধকািরকেদর া ক ন সূেযাদেয়র
আেগ খুব সকােল ঘুম থেক ওঠার জন  ন  চােখর সােথ উদীয়মান সূয দখুন

পাশাক-আশাক এবং জীবন শলী

বিদক জ ািতষ অনুসাের, দান হ িলর িতকারক ভাব িল থেক মুি  পাওয়ার সরা উপায় পাশাপািশ

ত
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এ  আপনার পাপ িল সিরেয় দওয়ার জন  িকছু ভাল এবং ধািমক কাজ করার সুেযাগ দয়। এ  পূণ

িব াস এবং িন ার সােথ এবং িবিনমেয় কানও ত াশা ছাড়াই করা উিচত। দানেক এক  সু-পা  দওয়া

উিচত (এক  ভাল এবং উপযু  ব ি )। বিদক জ ািতেষ, হ িল আপনার পে  ভাল, আপনার তােদর

শি  দওয়া উিচত এবং য হ িল আপনােক ক  িদে , তার ভাবেক দবুল করার জন  আপনার সই

িনিদ  েহর জন  অনুদান করা উিচত।

রিববাের সান হারােত এবং সেনর ন ে  (কৃি কা, উ রা ফা িন, উ র আষা) সূয দান করা উিচত
সকাল দশটার আেগ েড়র গেমর দানা তামা িব লাল ফুল খস মনিসল

াথনা হ"ল সবশি মােনর সােথ আপনার আ ােক সংযু  করার সেবা ম উপায়। াথনা হ"ল আপনােক

িনরাময় করার, আপনার মেনাবলেক উঁচু রাখার এবং আপনার জীবেন য সম  চ ােল িলর মুেখামুিখ

হে  স িল কা েয় ওঠার জন  আপনার অনুেরােধর মেতা। আপিন যিদ াথনা কেরন তেব এ

আ িরকতার সােথ আপনার কম স াদন করার আশা এবং শি  দয়। সুতরাং িত  েহর সােথ

স িকত এক  িনিদ  দবতা রেয়েছ; আপিন কানও িনিদ  দবতা বা েহর কােছ াথনা করেত পােরন

যােত তারা আপনােক বর দয়।

God েরর উপাসনা ক ন িব ু  উপাসনা Sun র সূয উপাসনা লড রাম আবৃি  ক ন আিদত  দ
া া আবৃি  ক ন হিরবংশ পুরাণ

সকােলর জন  াথনা

উপবাস িনেজেক সবশি মােনর িত িনেবিদত করার এক  উপায় এবং এ  আপনার অভ রীণ পাশাপািশ

বািহ ক শরীরেকও  কের। উপবাস আপনােক ই াশি  দয় যা িবিভ  উপােয় সহায়ক হেব। এ

হেদর খুিশ করারও এক  উপায়। আপিন যিদ িনেজেক িফট রাখেত চান এবং হেক স  করেত চান

তেব আপিন কানও েহর জন  িনিদ  িদেন উপবােসর জন  যেত পােরন।

রিববার উপবাস ক ন

দান

যা িল িতসম ডায়া াম এবং এ িল ম িলর কাযকািরতা পিরপূরক িহসােব ব বহার করা যেত পাের

এবং ম  আবৃি  করা যায় না এমন পিরি িতেত যখােন তীক আকাের দবতার উপি িত অপিরহায বা

যখােন ন েভর ব য় বহন কের না সখােন এমন পিরি িতেত খুব সহায়ক হয় পাথর। য িল

সাধারণত আঙুেল পিরধান করা হয় এবং তািবজ িহসােব পরা হয়। শরীের যিদ এ  তির করা আপনার

পে  স ব না হয় তেব তা তািবজ বা দেুলর উপর খাদাই করা যেত পাের এবং আপিন এ  িকনেতও

পােরন। আপনার রফােরে র জন , আপিন যিদ িনেজর মেতা কের ােনট য র আঁকেত চান তেব

িন িলিখত িজিনস িলর েয়াজন হেব: 1) ডািলম গােছর পঁচা; এ েক কলেমর আকার দওয়ার জন  যা

ম
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এক া  থেক তী  করা উিচত। ২) অ গ । এ  ক রী, চ ন, জাফরান ইত ািদসহ আট  িজিনেসর

িম ণ এ  সহেজই দাকােন পাওয়া যায়। ৩) ভাজ পাে র ছাট ছাট টুকরা পানসাির দাকােন সহেজই

পােবন। এ  এক  িনিদ  গােছর বাইেরর ক। 4) গ া জল (গ ার জল), যিদ পাওয়া যায়। ঐি ক।

5) তামা িদেয় তির তািবজ ঘর। এ  নীেচর ছিবেত দ  মত দখাে । ঘর  িবিভ  আকাের আেস

যমন বৃ াকার, বগে  ইত ািদ আকােরর কানও ব াপার হয় না। এই আপনার েয়াজন সম  িজিনস।

মু ত: িত  েহর িবপরীেত উি িখত িনিদ  মু েত এ  ত করা উিচত। প িত: িচম  অ াশট গ

িনন, যিদ পাওয়া যায় তেব এেত কেয়ক ফঁাটা গ ার জল যাগ ক ন। এ  যিদ না পাওয়া যায় তেব

এেত াভািবক জল যাগ ক ন। এ  কািল তির করেত যােত উপেরর দখােনা য  এই কািল িদেয়

আঁকেত পাের। কািল তিরর পের ডািলেমর ডাল / ময়ূেরর পালক িনন এবং উপের বিণত য  অ গে

কািল িদেয় ভাজপাটেরর এক  ছাট টুকেরােত আঁ ন। য র আঁকার পের কেনা িদন। এ  িকেয়

যাওয়ার পের ভাজপে র টুকেরা  ভঁাজ ক ন যােত তা তািবজ ঘেরর িভতের িফট হয় এবং এ  ঘেরর

িভতের রাখুন এবং ঘর  ব  ক ন। আপনার তািবজ এখন পরেত ত। আপিন এ  আপনার ঘােড়র

চারিদেক বা ডান বা েত এক  হলুদ বা লাল সুেতােত পরেত পােরন। এই যে  তির করার সময় সূেযর

ম  আবৃি  করা উিচত।

ােনট ভনােসর ভাল ভাব উ ত করেত আপনার  িবজ ম  আবৃি  করা উিচত অথাত াম
ি ম ি ম সাহ সা ক া নমঃ! আপনার 16000 বার একই জপ করা উিচত। দশ-কল-প  িস
অনুসাের, কল াগায়, 4 বার জপ করা উিচত যােত আপনার একই উ ারণ 64৪০০০ বার করা উিচত।
আপিন অন ান  ম  জপ করেত পােরন অথা  শাম া নমঃ!
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সুপািরশ
আপনােক এক  উপযু  গােছর িশকড় পিরধান করার জন  এ  সুপািরশ করা হয়। পিরেবেশ চুর ধরেণর িশকড়/মূল পাওয়া

যায়। আপনােক খঁুেজ বর করেত হেব কান  আপনার জন  উপযু । এটা ধুমা  আপনার জ  তািলকােত আপনার হাণু

সািরব করেণর উপর িভি  কের বা জ  তািলকার ওপর িভি  করা যেত পাের। আপিন গােছর িশকড় স েক কােনা

জ ািতষিবদ সােথ পরামশ করেত পােরন। িশকড়/মূল বা িশকড় পিরধান করেল আপনার জীবেনর দবুলতা িলর উ িত হেব।

আমরা আপনার জ তািলকােত আপনার হাণু সািরব করেণর িভি েত িবিভ  ধরেণর িশকড় উে খ কেরিছ।

িশকড়/মলূ পরামশ ফলাফল

বল মূল

এখিন িকননু

লােকরা সাধারণত তােদর সমস ার সমাধান িহসােব জ ািতষীয় িতকার িলেত িফের আেস; র পাথর,

যে , ম িল, জ ািতষীেদর সােথ পরামশ করা ইত ািদ। এর মেধ  জািদ বা গােছর িশকড় সবেচেয়

াকৃিতক িতকার। যমন  আমরা জািন, ভষজ িল িচিক সা সং া  সমস া সহ অসংখ  উে গ সমাধান

কের। ি  ট  েলার এক  উপ-অংশ এবং আপনার লীেত নিতবাচকভােব াপন করা হ সহ

অেনক সমস ার এক দদুা  সমাধান। নয়  েহর েত ক র পিরেবশগত শি র ভারসাম  র ার জন

এক  িনিদ  গােছর মূল রেয়েছ এবং এ িল র পাথেররও এক  ভাল িবক  এ িল পাথেরর িবপরীেত খুব

ব য়ব ল নয়, এবং জাদীরা পছ সই ফলাফল অজন কের এবং র িলর মেতা কানও েহর িতকারক

ভাবেক াস কের। আমরা আপনার লী িবে ষণ কের এবং আপনার জে র চােট হ সং া

সািরব করেণর মূল ায়ন কের আপনার জন  উপযু  জািদ বা গােছর মূল াব করব।

জির / গােছর মূল:  এবং পরামশ িতেবদন

এ  সূয, এক  রাজকীয় হ িহেসেব িচি ত। সূয এক  আিধকািরক অব ান বা উ  নতৃ  বা

সরকােরর িতিনিধ েক িনেদশ কের এবং তাই জ ািতষশা  এক  পূণ হ িহেসেব িবেবিচত হয়।

আপনার সূয খারাপ ভােব ি েত অব ান করেল, আপিন এটা পরেত পােরন। সূেযর শি  াইিস এবং

অি সদশৃ উি েদর মাধ েম বাড়ােনা যেত পাের। স ক িশকড় পিরধান করেল এই েহর নৃশংস ভাব

বল মূল
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াস করা স ব হেব। আপিন যিদ খ ািত, যশ এবং সামািজক অব ােনর সােথ সং াম করেছন, তেব এ

আপনার জীবেন উ তর হওয়ার জন  ইিতবাচক শি  সরবরাহ করেত পাের।

বল , সূেযর জন  এই মূল গলায় পিরধান করা যেত পাের বা এেক হােতও বঁাধা যেত পাের।

এ  পিরধান করার আেগ কঁাচা দধু বা গ ার জেল ডুিবেয় রাখা উিচত।

সূেযর ম  ওম াম ীম াউম সাঃ সূযােয় নামঃ এই ম  ১০৮ বার জপ করেত করেত মহােদব

বা ভগবান িব ু েক লাল বা সাদা ফুল অপণ ক ন ও সুগি  ধুপ দান ক ন, এর ফেল আপনার

সূয জাগিরত হেব।

এই অনু ান িল স াদেনর পের, এ  রিববার সকােল অথবা ি কা, উ রা ফা নী এবং

উ রাশাডা ন কােলও পিরধান করা যেত পাের।

" বল" গােছর মূল িকভােব পিরধান করেবন

াকৃিতক জািদ বা িশকড় আজেকর িদেন বাজাের পাওয়া খুবই দলুভ। সাধারণত, গােছর মূল িল

কৃি মভােব তির করা হে  এবং সারা িবে  িবতরণ করা হে । এক  াকৃিতক  মূলত এক  গােছর

এক  মা  মূল এবং তাই, সীিমত সংখ ায় পাওয়া যােব। এছাড়াও, আবহাওয়ার মত অিনি ত িজিনস

এক  পূণ ভূিমকা পালন কের এবং মােঝ মােঝ উৎপাদেন বাধা দয়। কৃি মভােব তির করা গােছর

মূল িল মূল র অনু প দখেত হেত পাের তেব এ  জ ািতিষকভােব ব বহার করা হয় না। এই সমস ার

সমাধান করার জন , আমরা 100% াকৃিতক গােছর মূল িনেয় এেসিছ। এ  পিরধান করেল আপিন সম

ত ািশত জ ািতিবদ াগত সুিবধা পােবন। এই গােছর িশকড় পরী াগাের স ক প িতেত পরী া করা

হেয়েছ এবং তা স ূণ জনুইন পাওয়া গেছ।

াকৃিতক গােছর মূেলর 
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সুপািরশ
আপনার জীবেন ইিতবাচকতা অজেনর জন  আপনার িনিদ  াে র স ােনর করা এবং তা পিরধান করা অত  েয়াজনীয়।

াচীন ে  সং ািয়ত া  িবিভ  ধরেনর হয়। যিদও, আপনার থেম আপনার জ  তািলকা িবে ষণ কের তার দবুল িদক

িল মেপ দখেত হেব এবং তার উপর িভি  কের আপনােক া  পিরধান করেত হেব। চলুন িবিভ  ধরেণর া

স েক জানা যাক এবং আপনার জন  কান  উপযু  হেত পাের দখুন :

আপনার জন  িবক  া  পরামশ : 3 মখুী া  / 12 মখুী া  .

া  পরামশ িরেপাট

এক মুখী া

এখিন িকননু

া  (" " = ভগবান িশব এবং "অ " = য়ার ফাটা) া  গােছর বীজ। জ ািতষশা  দািব

কেরেছ য তারা কানও ব ি েক ধম, আথ, কাম এবং মা  িদেয় আশীবাদ কের। একই সােথ, িব ান

িব াস কের য এ  তিড়ৎচু কীয়, প ারাম াগেন ক, না িপক বিশ  িনগত কের যা মানবেদেহ

াসযে র িসে ম এবং র  স ালন উ ত করেত সহায়তা কের। মাট কথা, া  পিরধান করা

আপনার েসর মা া াস কের, আপনার শি র র বাড়ায় এবং শষ পয  মেনর শাি র িদেক িনেয়

যায়। এ  সবদা পিরধানকারীেক ইিতবাচক ফলাফল দয়, রে র িবপরীেত এবং পাপ িল ছাইেয়র মেতা

দেূর পুিড়েয় দয় যিদ আপিন এ  দখেত পান, জপ ক ন এবং উপাসনা ক ন। ত তীত, এ  পরা

আপনার সম  বদনা, দঃুখ এবং িবপযয় দরূ কের এবং আপনার আকা া পূণ কের। এ  পিরধানকারীর

ক ািরশমাও বাড়ায়, আপনার িলনীেক জা ত করেত সহায়তা কের, পাশাপািশ স, হাইপারেটনশন এবং

র চাপ িনয় ণ করেত পাের আমরা আপনার লীর িবে ষণ কের আপনার জন  উপযু  াে র

পরামশ দব, এবং এ  পিরধান কের আপিন জীবেন ইিতবাচকতা ধের রাখেত পারেবন এবং উপকারী

ফলাফল া ।

া  :  ও পরামশ িতেবদন

এ  ত এবং গভীরভােব আপনার কম ক পিরবতন ও িনরাময় করেব। এ  মহােদব িশেবর পূজ  তীক

এক মুখী া
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িহসােব িবেবিচত হয়। এ  িশব উকােরর অ গত এবং খুব পিব  বেল মেন করা হয়। এ  আপনােক

সম  ধরেনর নিতবাচকতা এবং িনেদিশকা থেক র া করেব এবং আপনােক গভীরতম সত  দশন

করেব। তার শি  আপিন আপনার ই া শি েক বৃি  করেত সাহায  করেব। আপিন যিদ আধ াি কতার

সিত কােরর স ানী হন তেব এ  আপনার জন  িবেশষ ভােব সুপািরশ করা হে । এ  সূয ারা শািসত,

যা আপনার চতনােক আেলািকত করেব। ধ ান করার সময় এ  সহায়ক। এ  শরীেরর তাপ জিনত

সমস া, র চাপ ইত ািদ িনয় েণ আপনােক সহায়তা কের। এ  আপনােক আপনার রা ায় আসা সম

সমস ােক অিত ম করেত সহায়তা করেব। এ  আপনার নতৃ  দয়ার দ তা িবকাশ করেব এবং আপনার

িনেজর িত িব াস বৃি  পােব।

এক মুখী া , সূেযর পিব  কণা, সানা বা েপা িদেয় পিরধান করা যেত পাের। এ  পিরধান

করার পূেব কঁাচা দধু বা গ া জেল িনমি ত করা উিচত। ম  সূেযর ওম াম ীম াউম সাঃ সূযােয়

নামঃ (Oṃ Hrāṃ Hrīṃ Hrauṃ Saḥ Sūryāya Namaḥ) এই ম  ১০৮ বার জপ করেয া

জাগিরত হেব। এই অনু ান িল স াদন করার পের, এ  রিববার সকােল বা ি িতকা , উ রাফালগিন

এবং উ রাশ  ন  কােল পিরধান করেত হেব।

একমুখী া  িকভােব পিরধান করেবন

আজেকর িদেন বাজাের াকৃিতক া  পাওয়া খুবই দু র এক  ঘটনা। সাধারণত, কারখানা িলেত

াি েকর ফাইবার ব বহার কের া  তির করা হয়। িবেশষত, কৃি ম া  িল চীেন বড় আকাের

তির হে  এবং তারপের স িল সারা িবে র বাজাের িবি  করা হে । এক  াকৃিতক া , এক

গােছর ফল এবং তাই সীিমত সংখ ায় পাওয়া যেত পাের। এছাড়াও, আবহাওয়ার মত অিনি ত ও

পিরবতনশীল িজিনস এক  পূণ ভূিমকা পালন কের এবং মােঝ মােঝ উৎপাদেন বাধা দয়।

কৃি মভােব তির া  একই রকম দখেত হেত পাের তেব এ  জ ািতিষকভােব ব বহার করা হয় না।

এই সমস ার সমাধান করার জন , আমরা 100% াকৃিতক া  িনেয় এেসিছ। এ  পের আপিন সম

জ ািতিবদ ার ত ািশত সুিবধা বা ফলাফল পােবন। এই া  গেবষণাগাের কেঠার প িত অনুসরণ কের

পরী া করা হেয়েছ এবং এ  পুেরাপুির জনুইন বেল মেন হেয়েছ।

াকৃিতক াে র 
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সুপািরশ
সবাই য  াপন করেত পারেবন না। িত  যে র িনজ  উে শ  রেয়েছ, যমন আমরা ইিতমেধ ই বণনা কেরিছ য িত

য  কােনা না কােনা দবতার সােথ যু । সই ে , আপিন যিদ কান দবতার আেরা বিশ অনু হ পেত চান, কবল

সই দবতার জন  ত করা য  ইন ল ক ন। মানুেষর েয়াজন পিরি িত অনুযায়ী পিরবতন হেত পাের। উদাহরণ প,

আপিন যিদ আপনার স দ বৃি  করেত চান তেব আপনােক েবর য  ইন ল করার পরামশ দওয়া হয়। আধ াি কতার

পিরে ি েত, এ  আপনােক ইিতবাচক শি র সােথ যু  কের বা পিরেবেশর ইিতবাচক শি েক আকষণ কের যার ফেল িনেজর

জীবেন সুখ ও সমৃি  সৃি  হয়। শি র ইিতবাচক বাহ িনেজর িদেক আকৃ  করার জন  এই য  িল উপযু  মে র সাহােয

বািড়েত ইন ল করা উিচত। আপনার জ  তািলকা অনুসাের আমরা আপনার জন  উপযু  য িল নীেচ বণনা কেরিছ।

য  সপুািরশ ফলাফল

সূয

এখিন িকননু

ই  হ'ল শি র মহাজাগিতক ক া র এবং িতিব , ঘন  এবং ধ ােনর জন  ব ব ত হয়। তােদর

জ ািমিতকভােব নকশাকৃত িনদশন িল, ম িলর এক  ািফকাল উপ াপনা, মৗিলক শি র িতিনিধ

কের এবং তারা পিরেবশ এবং মানুষেক শি শালী কের। এই যে  আট  পৃে  তির করা হয়; ণ, রৗপ ,

তামা, ক, বাচ, হাড়, আড়াল ( কানও ধরেণর কাগজ অ ভু  থাকেত পাের) এবং িব ু  পাথর।

তারা কবল আমােদরেক অ ভ শি র হাত থেক র া কের না, বরং আমােদর জীবেন ভাগ , া ,

িশ া, ভালবাসা এবং স দেকও সামেন এেন দয়। বা  শা  এ িলর স ক ব বহােরর বণনা িদেয়েছন

যােত তারা আমােদর উপর িতকারক ভাব কমােত সেবা মভােব কাজ কের। এছাড়াও, এ  স ােনর

জ দান, ি িতশীল স য় এবং তহিবল বজায় রাখা, একজেনর ভাব িনয় ণ করা এবং আরও অেনক

িকছুেত সহায়তা িনি ত কের। যে  অেনকটা মে র মেতাই আমােদর মন ও দেহর ভারসাম  র া কের।

এ িলেক হয় তািবজ িহসােব পরা যেত পাের বা বািড়েত িতি ত করা যেত পাের, যা অত  ভ এবং

সু া  এবং সমৃি র সােথ দশীয়েক আশীবাদ কের 

আমরা আপনার লীর অনুসাের আপনার জন  উপযু  য েরর পরামশ দব এবং এ  িত  ে

সমৃি  বািড়েয় তুলেত পাের আপনার জীবেনর িদক।

য :  এবং পরামশ িতেবদন
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বিদক জ ািতষঅনুসাের সবেথেক শি শালী হ সূয আমরা সবাই জািন য এ  কানও হ নয়,

জ ািতিব ান অনুসাের এ  এক  ন । তেব, এ  জ ািতষশা  অনুসাের হ এবং অন ান  েহর নতা

িহসােব িবেবিচত হয়। সূয য  িহ ুধেমর দবতা সূযেক িতিনিধ  কের। আপনার জ  তািলকায় যিদ

সূেযর অব ান ভােলা হয়, তা জীবেনর িবিভ   পূণ িদক যমন ক ািরয়ার বৃি , মানিসক শি  এবং

সাফেল র মেতা ভাল সুেযাগ দয়। এই যে র িবিকরণ আপনােক নতৃে র ণমান, বুি ম া এবং কতৃ

দান করেব। আপিন যিদ আপনার কমে ে  িবিভ  কে র মধ  িদেয় যাে ন তেব তা কা েয় ওঠার জন

ও িনেজর জীবেন ইিতবাচক ভাব বৃি র জন  আপনােক এই য  ইন ল করেত হেব। অতএব আপিন

মানিসক চাপ বাধ করেবন না এবং কমে ে  কােনা িবপেদর স খুীন হেবন না। এটা আপনার আ া

এবং আ  স ান বৃি  করেত সাহায  করেব। এ  আপনার বাইেরর এবং অভ রীণ দিৃ ভি  উভয়েকই

উ ত করেব। এ  আপনােক স ক সমেয় স ক িস া  িনেত স ম কের। এ  আপনােক আপনার

শ েদর জয় করেত স ম করেব। এ  আপনােক কমে ে  চার পেত আপনার ব ি  িবকাশ ঘটােত

স ম করেব। এ  আপনােক আপনার বাধা িল দরূ করেত এবং আিথক ািয়  লাভ করেত সহায়তা

করেব। যারা সরকাির চাকির পেত ই কু তােদর জন  এ  খুবই ভাগ শালী বেল িবেবিচত হেব এবং

তারা সহেজই সরকাির চাকিরর পরী ায় উ ীণ হেত পারেবন।

সূয

সূয য  সূয হেক িনেদশ কের। এই য  াপন করার পূেব তার ওপর কঁাচা দধু বা গ া জল

ছটােত হেব।

মহােদব বা ভগবান িব ু েক লাল বা সাদা ফুল অপণ ক ন ও সুগি  ধুপ দান ক ন।

সূেযর ম  ওম াম ীম াউম সাঃ সূযােয় নামঃ ( Oṃ Hrāṃ Hrīṃ Hrauṃ Saḥ Sūryāya
Namaḥ) এই ম  ১০৮ বার জপ ক ন।

এই অনু ান িল স াদেনর পের, এ  রিববার সকােল অথবা ি কা, উ রা ফা নী এবং

উ রাশাডা ন কােলও পিরধান করা যেত পাের।

সূয য  িকভােব হণ করেবন

এক  সি য় য  আজেকর বাজাের পাওয়া খুবই দু র। সাধারণত, এক  য  কারখানা িলেত াি েকর

ফাইবার ব বহার কের তির করা হয়। এক  সি য় য  হে  উপযু  য পািত ারা সি য় িস  য

এবং সই কারেণ তা খুবই সীিমত সংখ ায় পাওয়া যেত পাের। এক  িনি য় য  সি য় যে র অনু প

অনু প চহারার হেত পাের, িক  এ  জ ািতিষকভােব কান সুফল দেব না। এই সমস ার সমাধান

করার জন , আমরা 100% সি য় য  আপনােদর জন  িনেয় এেসিছ। আপিন এ  ইন ল করার পর সম

জ ািতিবদ াগত সুিবধা পােবন। আমােদর যে  িবেশষ ম  অ ভূ  করা হেয়েছ এবং স িল স ূণ জনুইন

বেল পিরিচত।

সি য় যে র 
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18 থেক 45 বছেরর আয়ুর িবে ষণ
দশা অ দশা অবিধ া অবিধ সমা িবে ষণ

সূয কতু 29/ 7/1997 5/12/1997 লাভদায়ক

চ চ 5/12/1998 5/10/1999 লাভদায়ক

চ ম ল 5/10/1999 5/ 5/2000 উ ম

চ বৃহ িত 5/11/2001 5/ 3/2003 লাভদায়ক

চ শিন 5/ 3/2003 5/10/2004 লাভদায়ক

চ বুধ 5/10/2004 5/ 3/2006 সেবা ম

চ কতু 5/ 3/2006 5/10/2006 লাভদায়ক

চ সূয 5/ 6/2008 5/12/2008 লাভদায়ক

ম ল ম ল 5/12/2008 2/ 5/2009 লাভদায়ক

ম ল রা 2/ 5/2009 20/ 5/2010 লাভদায়ক

ম ল বৃহ িত 20/ 5/2010 26/ 4/2011 সেবা ম

ম ল বুধ 5/ 6/2012 2/ 6/2013 উ ম

ম ল কতু 2/ 6/2013 29/10/2013 লাভদায়ক

ম ল সূয 29/12/2014 5/ 5/2015 লাভদায়ক

ম ল চ 5/ 5/2015 5/12/2015 লাভদায়ক

ভ ঘিড়

িববােহর জন  ভ সময়

িববাহ জীবেনর এক  পূণ পযায়। অেনক সময় িনিদ  কারেণ িববাহ দির হয়।

একই সােথ দা ত  জীবেনও িকছু সমস া রেয়েছ। এই ে , আমরা আপনােক

রািশফেলর িভি েত স ক তথ  দওয়ার জন  যথাসাধ  চ া কেরিছ। নীেচর

সারণীেত, এ  এক  অনু িমক প িতেত উে খ করা হেয়েছ, আপনার িববাহ এবং

ববািহক জীবেনর জন  কান সময়  সবেচেয় ভাল হেব? এছাড়াও, এই ে িল

যখন আপিন সমস ার মুেখামুিখ হেত পােরন তেব আপিন এ  স েক তথ ও পেত

পােরন।
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রা রা 5/12/2015 17/ 8/2018 লাভদায়ক

রা বৃহ িত 17/ 8/2018 11/ 1/2021 লাভদায়ক

রা বুধ 17/11/2023 5/ 6/2026 উ ম

দশা অ দশা অবিধ া অবিধ সমা িবে ষণ
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18 থেক 65 বছেরর আয়ুর িবে ষণ
দশা অ দশা অবিধ া অবিধ সমা িবে ষণ

সূয কতু 29/ 7/1997 5/12/1997 উ ম

সূয 5/12/1997 5/12/1998 সেবা ম

চ ম ল 5/10/1999 5/ 5/2000 সেবা ম

চ বৃহ িত 5/11/2001 5/ 3/2003 লাভদায়ক

চ শিন 5/ 3/2003 5/10/2004 লাভদায়ক

চ বুধ 5/10/2004 5/ 3/2006 লাভদায়ক

চ কতু 5/ 3/2006 5/10/2006 লাভদায়ক

চ 5/10/2006 5/ 6/2008 উ ম

চ সূয 5/ 6/2008 5/12/2008 লাভদায়ক

ম ল ম ল 5/12/2008 2/ 5/2009 উ ম

ম ল বৃহ িত 20/ 5/2010 26/ 4/2011 সেবা ম

ম ল শিন 26/ 4/2011 5/ 6/2012 লাভদায়ক

ম ল বুধ 5/ 6/2012 2/ 6/2013 লাভদায়ক

ম ল কতু 2/ 6/2013 29/10/2013 লাভদায়ক

ম ল 29/10/2013 29/12/2014 লাভদায়ক

ম ল চ 5/ 5/2015 5/12/2015 লাভদায়ক

রা বৃহ িত 17/ 8/2018 11/ 1/2021 লাভদায়ক

রা শিন 11/ 1/2021 17/11/2023 উ ম

কিরয়ােরর জন  ভ সময়

কিরয়ার স েক েত ক ব ি র এক  উ াকা া থােক। জীবেনর েত েকই এিগেয়

যেত এবং িকছু করেত চায়, তেব কিরয়ােরর ে  সমস া দখা িদেল মােঝ মােঝ

জীবেন িকছু পিরবতন আেস। অন িদেক, অেনক সময় এমন কাকতালীয় ঘটনা ঘেট

যখন আমরা কিরয়ােরর ে  এক  িবকাশ পাই। আমােদর চ া  হ'ল আপনার

রািশফেলর উপর িভি  কের আপনার ক ািরয়ােরর জীবন  স কভােব িবে ষণ করা।

এই টিবেলর মাধ েম আপিন িনেজর ক ািরয়ােরর আরও ভাল এবং ক ন সময় িল

জানেত পারেবন
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রা বুধ 17/11/2023 5/ 6/2026 লাভদায়ক

রা কতু 5/ 6/2026 23/ 6/2027 লাভদায়ক

রা 23/ 6/2027 23/ 6/2030 লাভদায়ক

রা চ 17/ 5/2031 17/11/2032 লাভদায়ক

রা ম ল 17/11/2032 5/12/2033 সেবা ম

বৃহ িত বৃহ িত 5/12/2033 23/ 1/2036 লাভদায়ক

বৃহ িত শিন 23/ 1/2036 5/ 8/2038 লাভদায়ক

বৃহ িত বুধ 5/ 8/2038 11/11/2040 সেবা ম

বৃহ িত কতু 11/11/2040 17/10/2041 লাভদায়ক

বৃহ িত 17/10/2041 17/ 6/2044 লাভদায়ক

দশা অ দশা অবিধ া অবিধ সমা িবে ষণ
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18 থেক 65 বছেরর আয়ুর িবে ষণ
দশা অ দশা অবিধ া অবিধ সমা িবে ষণ

সূয কতু 29/ 7/1997 5/12/1997 উ ম

সূয 5/12/1997 5/12/1998 লাভদায়ক

চ ম ল 5/10/1999 5/ 5/2000 সেবা ম

চ বৃহ িত 5/11/2001 5/ 3/2003 উ ম

চ শিন 5/ 3/2003 5/10/2004 লাভদায়ক

চ বুধ 5/10/2004 5/ 3/2006 লাভদায়ক

চ কতু 5/ 3/2006 5/10/2006 লাভদায়ক

চ 5/10/2006 5/ 6/2008 লাভদায়ক

চ সূয 5/ 6/2008 5/12/2008 লাভদায়ক

ম ল ম ল 5/12/2008 2/ 5/2009 উ ম

ম ল বৃহ িত 20/ 5/2010 26/ 4/2011 লাভদায়ক

ম ল শিন 26/ 4/2011 5/ 6/2012 লাভদায়ক

ম ল বুধ 5/ 6/2012 2/ 6/2013 সেবা ম

ম ল কতু 2/ 6/2013 29/10/2013 লাভদায়ক

ম ল 29/10/2013 29/12/2014 লাভদায়ক

ম ল সূয 29/12/2014 5/ 5/2015 লাভদায়ক

রা বৃহ িত 17/ 8/2018 11/ 1/2021 লাভদায়ক

ব াবসার জন  ভ সময়

ব বসােত বৃি  আর জীবেন স িৃ  সব ব াি র ই া হয়। যখােন ব বসােত সফলতা

আমােদর উ িতর িশখের িনেয় যাই , ক তমিন ি তীয় আর অেনক বার

ব বসােত পাওয়া অসফলতা থেক আিথক সংকট দঁাড়ােত বা সৃি  হেত পাের। সব

ব াি  িনেজর ব বসােক বাড়ােত চান। িনেচ দওয়া তািলকােত আমরা চ া কেরিছ

য আপনার ব াবসার ব াপাের ভ সময় আর চ ােল র সময়েয়র জানকারী িদেত

পাির। যারফেল আপিন আপনার ব বসােক এক  নতুন িদশা যন িদেত পােরন।
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রা শিন 11/ 1/2021 17/11/2023 লাভদায়ক

রা বুধ 17/11/2023 5/ 6/2026 লাভদায়ক

রা কতু 5/ 6/2026 23/ 6/2027 উ ম

রা 23/ 6/2027 23/ 6/2030 লাভদায়ক

রা সূয 23/ 6/2030 17/ 5/2031 লাভদায়ক

রা ম ল 17/11/2032 5/12/2033 সেবা ম

বৃহ িত বৃহ িত 5/12/2033 23/ 1/2036 সেবা ম

বৃহ িত শিন 23/ 1/2036 5/ 8/2038 লাভদায়ক

বৃহ িত বুধ 5/ 8/2038 11/11/2040 লাভদায়ক

বৃহ িত কতু 11/11/2040 17/10/2041 লাভদায়ক

বৃহ িত 17/10/2041 17/ 6/2044 লাভদায়ক

বৃহ িত সূয 17/ 6/2044 5/ 4/2045 লাভদায়ক

দশা অ দশা অবিধ া অবিধ সমা িবে ষণ
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18 থেক 75 বছেরর আয়ুর িবে ষণ
দশা অ দশা অবিধ া অবিধ সমা িবে ষণ

সূয কতু 29/ 7/1997 5/12/1997 লাভদায়ক

সূয 5/12/1997 5/12/1998 লাভদায়ক

চ ম ল 5/10/1999 5/ 5/2000 সেবা ম

চ রা 5/ 5/2000 5/11/2001 লাভদায়ক

চ বৃহ িত 5/11/2001 5/ 3/2003 লাভদায়ক

চ শিন 5/ 3/2003 5/10/2004 লাভদায়ক

চ কতু 5/ 3/2006 5/10/2006 লাভদায়ক

চ 5/10/2006 5/ 6/2008 লাভদায়ক

চ সূয 5/ 6/2008 5/12/2008 উ ম

ম ল ম ল 5/12/2008 2/ 5/2009 সেবা ম

ম ল রা 2/ 5/2009 20/ 5/2010 লাভদায়ক

ম ল বৃহ িত 20/ 5/2010 26/ 4/2011 লাভদায়ক

ম ল শিন 26/ 4/2011 5/ 6/2012 উ ম

ম ল কতু 2/ 6/2013 29/10/2013 লাভদায়ক

ম ল সূয 29/12/2014 5/ 5/2015 লাভদায়ক

ম ল চ 5/ 5/2015 5/12/2015 লাভদায়ক

গৃহ িনমােণর জন  ভ অবিধ

েত েকর ই তােদর জীবন। েত েক এক  ভাল বািড় এবং সুখী জীবন কাটােত

চায়। এর জন , িত  ব ি  তার েরর সরা চ া কের। তেব িকছু লাক তােদর

 পূরেণ সফল হয় এবং িকছু লাকেক দীঘ সময় অেপ া করেত হয়। নীেচ দওয়া

সারণীর মাধ েম আপিন জানেত পারেবন কান সময় আপনার ঘর িনমােণর জন

উপযু ।
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রা রা 5/12/2015 17/ 8/2018 লাভদায়ক

রা বৃহ িত 17/ 8/2018 11/ 1/2021 লাভদায়ক

রা শিন 11/ 1/2021 17/11/2023 উ ম

রা কতু 5/ 6/2026 23/ 6/2027 লাভদায়ক

রা সূয 23/ 6/2030 17/ 5/2031 লাভদায়ক

রা চ 17/ 5/2031 17/11/2032 লাভদায়ক

রা ম ল 17/11/2032 5/12/2033 সেবা ম

বৃহ িত বৃহ িত 5/12/2033 23/ 1/2036 লাভদায়ক

বৃহ িত শিন 23/ 1/2036 5/ 8/2038 লাভদায়ক

বৃহ িত কতু 11/11/2040 17/10/2041 লাভদায়ক

বৃহ িত সূয 17/ 6/2044 5/ 4/2045 লাভদায়ক

বৃহ িত চ 5/ 4/2045 5/ 8/2046 লাভদায়ক

বৃহ িত ম ল 5/ 8/2046 11/ 7/2047 সেবা ম

বৃহ িত রা 11/ 7/2047 5/12/2049 উ ম

শিন শিন 5/12/2049 8/12/2052 লাভদায়ক

দশা অ দশা অবিধ া অবিধ সমা িবে ষণ
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ায়ী ব ু
সূয চ ম ল বুধ বৃহ িত শিন

সূয --- িম িম িনরেপ িম শ শ

চ িম --- িনরেপ িম িনরেপ িনরেপ িনরেপ

ম ল িম িম --- শ িম িনরেপ িনরেপ

বুধ িম শ িনরেপ --- িনরেপ িম িনরেপ

বৃহ িত িম িম িম শ --- শ িনরেপ

শ শ িনরেপ িম িনরেপ --- িম

শিন শ শ শ িম িনরেপ িম ---

সময়গত ব ু
সূয চ ম ল বুধ বৃহ িত শিন

সূয ---  শ   িম   িম   িম   শ   শ   

চ শ   ---  িম   িম   িম   শ   শ   

ম ল িম   িম   ---  িম   িম   িম   িম   

বুধ িম   িম   িম   ---  শ   িম   িম   

বৃহ িত িম   িম   িম   শ   ---  িম   িম   

শ   শ   িম   িম   িম   ---  শ   

শিন শ   শ   িম   িম   িম   শ   ---  

ম ী চ
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পাঁচ ণ ব ু

সূয চ ম ল বুধ বৃহ িত শিন

সূয ---  িনরেপ   অিতিম   িম   অিতিম   অিতশ   অিতশ   

চ িনরেপ   ---  িম   অিতিম   িম   শ   শ   

ম ল অিতিম   অিতিম   ---  িনরেপ   অিতিম   িম   িম   

বুধ অিতিম   িনরেপ   িম   ---  শ   অিতিম   িম   

বৃহ িত অিতিম   অিতিম   অিতিম   অিতশ   ---  িনরেপ   িম   

অিতশ   অিতশ   িম   অিতিম   িম   ---  িনরেপ   

শিন অিতশ   অিতশ   িনরেপ   অিতিম   িম   িনরেপ   ---  
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ষাড়শবগ তািলকা

ঃ ষাড়শবগ ল সূ: চ: ম: বু: বৃহ: : শ: রা: ক: ইউ: ন: :

1 ল 2 5 5 3 4 4 5 5 5 11 7 8 6

2 হারা 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5

3 াণ 6 5 9 7 8 12 5 1 9 3 3 4 2

4 চতুথাংশ 8 5 11 9 10 1 5 11 11 5 4 5 3

5 স মাংশ 11 6 8 6 2 4 6 9 8 2 0 7 5

6 নবমাংশ 2 2 6 11 9 12 2 7 5 11 2 11 5

7 দশমাংশ 3 7 10 8 6 9 6 12 10 4 2 12 9

8 াদশাংশ 8 7 12 9 11 3 7 1 11 5 4 5 3

9 ষাড়শাংশ 1 8 2 5 11 4 8 4 1 1 1 5 9

10 িবশাংশ 7 1 8 3 1 8 12 11 7 7 4 1 8

11 চতুরিবশাংশ 4 10 7 6 7 2 9 10 5 5 11 11 11

12 স িবশাংশ 5 6 5 9 3 11 6 8 2 8 4 7 1

13 ি শাংশ 12 11 9 9 12 8 11 3 9 9 3 10 10

14 খেভদাংশ 3 9 12 10 8 9 8 5 9 9 8 3 2

15 অ েবদাংশ 3 2 7 9 5 8 1 1 3 3 12 5 8

16 ষ য়ংশ 8 5 4 11 5 1 4 11 11 5 6 8 5

ষাড়শবগ তািলকা
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ষাড়শবগ ঘর তািলকা

ঃ ষাড়শবগ ল সূ: চ: ম: বু: বৃহ: : শ: রা: ক: ইউ: ন: :

1 ল 1 4 4 2 3 3 4 4 4 10 6 7 5

2 হারা 1 1 12 12 1 1 1 12 12 12 12 1 1

3 াণ 1 12 4 2 3 7 12 8 4 10 10 11 9

4 চতুথাংশ 1 10 4 2 3 6 10 4 4 10 9 10 8

5 স মাংশ 1 8 10 8 4 6 8 11 10 4 2 9 7

6 নবমাংশ 1 1 5 10 8 11 1 6 4 10 1 10 4

7 দশমাংশ 1 5 8 6 4 7 4 10 8 2 12 10 7

8 াদশাংশ 1 12 5 2 4 8 12 6 4 10 9 10 8

9 ষাড়শাংশ 1 8 2 5 11 4 8 4 1 1 1 5 9

10 িবশাংশ 1 7 2 9 7 2 6 5 1 1 10 7 2

11 চতুরিবশাংশ 1 7 4 3 4 11 6 7 2 2 8 8 8

12 স িবশাংশ 1 2 1 5 11 7 2 4 10 4 12 3 9

13 ি শাংশ 1 12 10 10 1 9 12 4 10 10 4 11 11

14 খেভদাংশ 1 7 10 8 6 7 6 3 7 7 6 1 12

15 অ েবদাংশ 1 12 5 7 3 6 11 11 1 1 10 3 6

16 ষ য়ংশ 1 10 9 4 10 6 9 4 4 10 11 1 10
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ষাড়শবগ ি িল

 ল  হারা (ধন-স ি )

 াণ (ভাইেবান)  চতুথাংশ (ভাগ )

113

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



 স মাংশ (িশ )  নবমাংশ (পিত/প ী)

 দশমাংশ (ব াবসা)  াদশাংশ (মাতা-িপতা )
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 ষাড়শাংশ (যানবাহন )  িবশাংশ (ধম য় িচ)

 স িবশাংশ (বল)  চতুরিবশাংশ (িশ া)
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 ি শাংশ (দভুাগ )  খেভদাংশ ( ভ ফল)

 অ েবদাংশ (সামান  জীবন)  ষ য়ংশ (সামান  জীবন)
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ছায়াময় বিদক জ ািতষশাে  এক  প িত যা হ এবং ঘর িলর শি  স েক ত খবর দয়।সং ৃত ভাষায় ছায়ামেয়র অথ
ছয় তাই ছায়াছিব 6  িবিভ  শি র উ স িনেয় গ ত। ছায়ামেয়র গণনা এক  াি কর ি য়া তেব কি উটারেক ধন বাদ
যারা কবলমা  এক  মাউস ি ক কের এই শি  গণনা অজন করেত পাের।ছায়াময় প িত  িত  হ এবং িত  বািড়র
জন  এক  মান দয়। যিদ কানও বািড় এবং কানও েহ আরও পেয়  পাওয়া যায় তেব ছায়াময় আরও শি শালী হেব।

ষডবল তািলকা

 সূয চ  ম ল বুধ বৃহ িত  শিন 

উ  বল 21.18 25.06 13.87 41.31 52.1 17.01 40.49 

স বগজ বল 125.63 120.0 112.5 90.0 151.88 95.63 63.75 

অজয়ু রস াংশ বল 15 15 30 15 0 15 30 

ক  বল 60 60 30 15 15 60 60 

ান বল 1 1 1 1 1 1 1 

সম  ান বল 236.8 220.06 186.37 176.31 218.97 187.63 194.24 

সম  িদগবল 2.64 53.58 14.05 38.77 35.51 57.52 32.08 

নতন  বল 2.55 57.45 57.45 60.0 2.55 2.55 57.45 

প  বল 56.22 56.22 56.22 3.78 3.78 3.78 56.22 

ি ভাগ বল 0 0 0 0 60 60 0 

অ  বল 0 0 0 15 0 0 0 

মাস বল 0 30 0 0 0 0 0 

বার বল 0 0 0 0 45 0 0 

হারা বল 0 0 0 0 0 60 0 

অয়ন বল 89.26 20.75 59.28 51.7 47.85 44.83 22.48 

যু  বল 0 0 0 0 0 0 0 

সম  কাল বল 148.03 164.41 172.94 130.48 159.19 171.17 136.15 

সম  চ া বল 39.99 3.78 23.74 24.71 3.18 0.47 4.14 

সম  নসিগক বল 60.0 51.42 17.16 25.74 34.26 42.84 8.58 

সম  ি ক বল -2.51 -4.1 -12.06 -0.32 -1.54 -2.45 -4.7 

সম  ষডবল 484.95 489.15 402.2 395.7 449.57 457.18 370.49 

ষডবল ( পস) 8.08 8.15 6.7 6.59 7.49 7.62 6.17 

ষডবল এবং ভাববল টিবল
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সবিন  যাগ তা 5.0 6.0 5.0 7.0 6.5 5.5 5.0 

অনুপাত 1.62 1.36 1.34 0.94 1.15 1.39 1.23 

আেপি ক ম 1 3 4 7 6 2 5 

ই  ফল 29.1 9.73 18.15 31.95 12.87 2.83 12.95 

ক  ফল 27.87 44.32 40.9 25.68 21.19 50.59 33.01 

 সূয চ  ম ল বুধ বৃহ িত  শিন 

ভাববল তািলকা

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

ভাবািধপিত
বল 

457.18
 

395.7
 

489.15
 

484.95
 

395.7
 

457.18
 

402.2
 

449.57
 

370.49
 

370.49
 

449.57
 

402.2
 

ভাব িদগবল 30  50  50  60  20  10  60  10  50  0  10  40  

ভাবদিৃ  বল -0.09
 

-
13.74
 

0.0  -1.52
 

2.12
 

44.75
 

36.68
 

29.02
 

20.52
 

92.71
 

47.97
 

55.75
 

সম  ভাব
বল 

487.09
 

431.95
 

539.15
 

543.43
 

417.81
 

511.93
 

498.88
 

488.59
 

441.01
 

463.2
 

507.55
 

497.95
 

সম  ভাব
বল
( পস) 

8.12  7.2  8.99
 

9.06
 

6.96
 

8.53
 

8.31  8.14  7.35
 

7.72
 

8.46
 

8.3  

আেপি ক
ম 

8  11  2  1  12  3  5  7  10  9  4  6  
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মঃ বৃঃ িমঃ কঃ িসঃ কঃ তুঃ বৃঃ ধঃ মঃ ঃ মীঃ

সূয 5 5 5 3 3 4 2 4 3 3 5 6

চ 4 5 5 4 2 1 8 3 2 5 7 3

ম ল 3 5 6 3 1 2 3 2 4 4 2 4

বুধ 5 5 8 3 3 5 2 4 6 3 4 6

বৃহ িত 6 5 5 4 4 6 5 3 5 5 4 4

5 6 5 3 4 4 4 6 5 1 2 7

শিন 2 5 6 2 3 1 4 3 3 3 3 4

মাট 30 36 40 22 20 23 28 25 28 24 27 34

অ কবগ - সবা কবগ

 সাজােনা
ভ

অ ভ

িমি ত
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সূয

 মঃ বঃৃ িমঃ কঃ িসঃ কঃ তুঃ বঃৃ ধঃ মঃ ঃ মীঃ মাট

সূয 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8

চ 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4

ম ল 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 8

বুধ 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 7

বৃহ িত 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3

শিন 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8

ল 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 6

মাট 5 5 5 3 3 4 2 4 3 3 5 6

র কবগ

 সাজােনা
ভ

অ ভ

িমি ত

 সযূ 
 িপতা

 সরকার

 া

120

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



চ

 মঃ বঃৃ িমঃ কঃ িসঃ কঃ তুঃ বঃৃ ধঃ মঃ ঃ মীঃ মাট

সূয 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 6

চ 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 6

ম ল 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 7

বুধ 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 8

বৃহ িত 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 7

1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 7

শিন 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4

ল 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4

মাট 4 5 5 4 2 1 8 3 2 5 7 3

 সাজােনা
ভ

অ ভ

িমি ত

 চ  
 মাতা

 মন

 চাখ
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ম ল

 মঃ বঃৃ িমঃ কঃ িসঃ কঃ তুঃ বঃৃ ধঃ মঃ ঃ মীঃ মাট

সূয 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5

চ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3

ম ল 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 7

বুধ 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4

বৃহ িত 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4

শিন 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 7

ল 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5

মাট 3 5 6 3 1 2 3 2 4 4 2 4

 সাজােনা
ভ

অ ভ

িমি ত

 ম ল 
 ভাই- বান

 সাহস

 জিম জায়গা
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বধু

 মঃ বঃৃ িমঃ কঃ িসঃ কঃ তুঃ বঃৃ ধঃ মঃ ঃ মীঃ মাট

সূয 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5

চ 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6

ম ল 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 8

বুধ 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 8

বৃহ িত 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4

1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 8

শিন 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8

ল 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 7

মাট 5 5 8 3 3 5 2 4 6 3 4 6

 সাজােনা
ভ

অ ভ

িমি ত

 বুধ  
 ব বসা

 বুি

 িশ া
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বহৃ িত

 মঃ বঃৃ িমঃ কঃ িসঃ কঃ তুঃ বঃৃ ধঃ মঃ ঃ মীঃ মাট

সূয 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9

চ 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5

ম ল 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 7

বুধ 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 8

বৃহ িত 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 8

1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 6

শিন 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 4

ল 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9

মাট 6 5 5 4 4 6 5 3 5 5 4 4

 সাজােনা
ভ

অ ভ

িমি ত

 বৃহ িত 
 স ান

 ান

 পয়সা

 ধম
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 মঃ বঃৃ িমঃ কঃ িসঃ কঃ তুঃ বঃৃ ধঃ মঃ ঃ মীঃ মাট

সূয 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3

চ 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9

ম ল 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 6

বুধ 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5

বৃহ িত 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5

1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 9

শিন 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 7

ল 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 8

মাট 5 6 5 3 4 4 4 6 5 1 2 7

 সাজােনা
ভ

অ ভ

িমি ত

  
 বাহন

 জীবনসাথী

 িবলািসতা

 িববাহ
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শিন

 মঃ বঃৃ িমঃ কঃ িসঃ কঃ তুঃ বঃৃ ধঃ মঃ ঃ মীঃ মাট

সূয 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 7

চ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3

ম ল 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 6

বুধ 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6

বৃহ িত 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3

শিন 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4

ল 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 6

মাট 2 5 6 2 3 1 4 3 3 3 3 4

 সাজােনা
ভ

অ ভ

িমি ত

 শিন 
 রাজগার

 দীঘায়ু

 চাকর
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হ

হ িডি রািশ-ন -সাব-সাসা ব

সূয 126-33-03 সূয- কতু-রা -বুধ মা

চ 137-54-08 সূয- -ম ল- মা

ম ল 076-29-04 বুধ-রা - -বৃহ িত মা

বুধ 109-00-28 চ -বুধ- কতু-বৃহ িত মা

বৃহ িত 118-48-03 চ -বুধ-শিন- মা

126-04-27 সূয- কতু-রা -বৃহ িত মা

শিন 141-34-11 সূয- -বৃহ িত-ম ল মা

রা 135-18-31 সূয- - -বুধ ব

কতু 315-18-31 শিন-রা - - ব

ইয়ুেরনাস 203-48-50 -বৃহ িত-শিন-বৃহ িত মা

নপচুন 234-14-14 ম ল-বুধ-রা -রা ব

েটা 173-50-44 বুধ-ম ল-ম ল- কতু মা

ঘর

সি িডি রািশ-ন -সাব-সাসা

1 045-19-55 -চ -বৃহ িত-ম ল

2 069-49-44 বুধ-রা -বৃহ িত-

3 092-59-53 চ -বৃহ িত-রা -সূয

4 118-38-17 চ -বুধ-শিন- কতু

5 149-59-27 সূয-সূয-রা -শিন

6 187-32-18 -রা -রা -শিন

7 225-19-55 ম ল-শিন-বৃহ িত-শিন

8 249-49-44 বৃহ িত- কতু-শিন-বুধ

9 272-59-53 শিন-সূয-বৃহ িত-রা

10 298-38-17 শিন-ম ল-শিন- কতু

কৃ মিূত প িত
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11 329-59-27 শিন-বৃহ িত-চ -শিন

12 007-32-18 ম ল- কতু-রা -ম ল

সি িডি রািশ-ন -সাব-সাসা

 কারক এবং শাসক হ

হ 

হ ঘর

সূয 4 5 10

চ 1 3 4 6

ম ল 2 4 7 12

বুধ 2 3

বৃহ িত 2 3 4 8

1 4 6 10

শিন 1 4 6 9 10 11

রা 1 4 6

কতু 4 10

ঘেরর কারক হ

 কিপ অয়ন সি  ি
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ঘর হ            

I চ শিন রা

II ম ল বুধ বৃহ িত

III চ বুধ বৃহ িত

IV সূয চ ম ল বৃহ িত শিন রা কতু

V সূয

VI চ শিন রা

VII ম ল

VIII বৃহ িত

IX শিন

X সূয শিন কতু

XI শিন

XII ম ল

শাসক হ

ল  ন  ামী  চ  

ল  রািশ ামী   

চ  ন  ামী   

চ  রািশ ামী  সূয  

িদন ামী  বৃহ িত  

লে র সাব ামী  বৃহ িত  

চে র সাব ামী  ম ল  
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4- প 

সূয

হ

সূয : 4 : 5 (সংেযাগ-  1 4 6)

রািশ ামী

কতু : 10 ( শিন 4 9 11)

সাব ামী

রা  (সংেযাগ-চ  4)

রািশ ামী সাব ামী

 : 1 : 4 : 6 (সংেযাগ-সূয 4 5)

চ

হ

চ  : 4 (সংেযাগ-রা  4 (সূয 4 5)) ( হদিৃ - কতু 10
শিন 4 9 11)

রািশ ামী

 : 1 : 4 : 6 (সংেযাগ-সূয 4 5)

সাব ামী

ম ল : 2 : 7 : 12 ( হদিৃ - কতু 10 শিন 4 9 11)

রািশ ামী সাব ামী

রা  : 4 ( সূয 4 5) (সংেযাগ-চ  4)

ম ল

হ

ম ল : 2 : 7 : 12 ( হদিৃ - কতু 10 শিন 4 9 11)

রািশ ামী

রা  : 4 ( সূয 4 5) (সংেযাগ-চ  4)

সাব ামী

 (সংেযাগ-সূয 4 5)

রািশ ামী সাব ামী

কতু : 10 ( শিন 4 9 11)

বধু

হ

বুধ : 3

রািশ ামী

বুধ : 3

সাব ামী

কতু

রািশ ামী সাব ামী

রা  : 4 ( সূয 4 5) (সংেযাগ-চ  4)
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বহৃ িত

হ

বৃহ িত : 4 : 8 4(গৃহ) ( হদিৃ - 10)

রািশ ামী

বুধ : 3

সাব ামী

শিন : 4 : 9 : 11

রািশ ামী সাব ামী

 : 1 : 4 : 6 (সংেযাগ-সূয 4 5)

হ

রািশ ামী

কতু : 10 ( শিন 4 9 11)

সাব ামী

রা  (সংেযাগ-চ  4)

রািশ ামী সাব ামী

 : 1 : 4 : 6 (সংেযাগ-সূয 4 5)

শিন

হ

শিন : 4 : 9 : 11

রািশ ামী

 : 1 : 4 : 6 (সংেযাগ-সূয 4 5)

সাব ামী

বৃহ িত : 4 : 8 4(গৃহ) ( হদিৃ - 10)

রািশ ামী সাব ামী

বুধ : 3

রা

হ

রা

রািশ ামী

 : 1 : 4 : 6 (সংেযাগ-সূয 4 5)

সাব ামী

 (সংেযাগ-সূয 4 5)

রািশ ামী সাব ামী

কতু : 10 ( শিন 4 9 11)

কতু

হ

কতু

রািশ ামী

রা  : 4 ( সূয 4 5) (সংেযাগ-চ  4)

সাব ামী

কতু

রািশ ামী সাব ামী

রা  : 4 ( সূয 4 5) (সংেযাগ-চ  4)
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গৃহ T1 T2 T3 T4

1 4,8,10 2,7,8,9 3

2 4,8,10 1,7,8,9 3

3 2,5,6,12 4

4 1,2,7,9 2,8,10 4

5 2,3,6,12 4

6 2,3,5,12 4

7 4,8,10 1,2,8,9 3

8 1,2,7,9 2,4,10 4

9 4,8,10 1,2,7,8 3

10 1,2,7,9 2,4,8 4

11 2 4

12 2,3,5,6 4

T1 ওই হই ন  ামীর সাব ামী

T2 ওই হই সাব ামী

T3 সাব ামীর ন  ামী একই হ

T4 দখলকারী

কা াল ই ারিল ক (সাব)
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হ রািশ সাব সাব সাব ি িতর অব া

সূয 4,8,10,12,5,6,7,11,2,3,9 2,3,5,6,9,12,4 4,8 3,5,9

চ 2 1,10,12 4,8 1,11

ম ল 2,3,5,6,9,12,4 2 1,2,3,7,9,11 1,10,12

বুধ 4,8 4,8,10,12,5,6,7,11 2,3,5,6,9,12,4,8 4,8

বৃহ িত 4,8 4,5,6,7,8,10,11 2 1,2,3,7,9,11

4,8,10,12,5,6,7,11,2,3,9 2,3,5,6,9,12,4 1,2,3,7,9,11

শিন 2 1,2,3,7,9,11 1,11 4,5,6,7,8,10,11

রা 2,3,5,6,9,12,4,8,10 2 4,8

কতু 4,8,10,12,5,6,7,11,2,3,9 4,8,10,12,5,6,7,11 4,8

কা াল ই ারিল ক (সাব সাব)
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হ ন  ামীর বাস বাস ন  ামীর ভু ভু

সূ: + 10 4 5

চ: + 4 4 1,6 3,4

ম: + 4 2 12,7

বু: 3 3 2 2

বৃহ: + 3 4 2 8

: 10 4 1,6

শ: + 4 4 1,6 9,10,11

রা: 4 4 1,6

ক: 4 10

হ রািশ ামী সাব ামী
সূয-4,5 কতু-1,3,4,5,6,9,10,11 রা -1,3,4,5,6,9,10,11

চ -3,4 -1,4,6 ম ল-2,7,12

ম ল-2,7,12 রা -1,3,4,5,6,9,10,11 -1,4,6

বুধ-2,3 বুধ-2,3 কতু-1,3,4,5,6,9,10,11

বৃহ িত-4,8 বুধ-2,3 শিন-4,9,10,11

-1,4,6 কতু-1,3,4,5,6,9,10,11 রা -1,3,4,5,6,9,10,11

শিন-4,9,10,11 -1,4,6 বৃহ িত-4,8

রা -1,3,4,5,6,9,10,11 -1,4,6 -1,4,6

কতু-1,3,4,5,6,9,10,11 রা -1,3,4,5,6,9,10,11 কতু-1,3,4,5,6,9,10,11

হ (দশৃ  2)

হ  (ন  নাড়ী)
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এই িবভাগ  ী ম লীয় হ এবং হাউস পা িলেক িচি ত কের। অন  কথায়, মান িল িনজনতার শূন  মােনর সােথ দখােনা

হয়!

পা াত  প িত

হ

হ িডি

সূয 150-02-00 

চ  161-23-05 

ম ল 099-58-00 

বুধ 132-29-24 

বৃহ িত 142-16-59 

 149-33-23 

শিন 165-03-07 

রা  158-47-27 

কতু 338-47-27 

ইয়ুেরনাস 227-17-46 

নপচুন 257-43-11 

েটা 197-19-41 

ঘর.

সি িডি

1 068-48-52

2 093-18-41

3 116-28-49

4 142-07-13

5 173-28-23

6 211-01-15

7 248-48-52

8 273-18-41

9 296-28-49

10 322-07-13

11 353-28-23

12 031-01-15

 পা াত  ি
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দিৃ  কী ?

জ ািতষশাে  দশন এক  কৗিণক দরূ  যা এক  রািশচে র দু  পেয়ে র মেধ  িডি  এবং কেয়ক িমিনেটর গ য় ািঘমােত

পিরমাপ করা হয়। বিদক জ ািতেষর িবপরীেত, পি মা দিৃ ভি  ভাল এবং ম  দিৃ িলেত িবভ । ভাল ফল ও ভাল কারণ

এ  আপনার জীবেন অ গিত এবং সুেখর তীক। 

পা াত  জ ািতষ অনুসাের যিদ দু  আকােশর দেহর এেক অপেরর িত ভাল দিৃ ভি  থােক তেব ফলাফল ইিতবাচক হেব।

ািঘমাংেশর পাথক  যিদ স ক হয় তেব দিৃ  শি শালী বেল িবেবিচত হয়। তেব, বা ব িবে  আমরা খুব কমই স ক দশন

দখেত পাই। 

দিৃ  গণনা করার জন  এক  হালকা শরীর ব ব ত হয় এবং দিৃ  কানও পাথেক র জন  েযাজ  হেব। আেলাকেদহ  দশেনর

দপুােশ িবিভ  িড ীেত উপি ত থােক। 

এখােন আমরা তােদর ভাব এবং তােদর দােহর গণনা কেরিছ।

সংি -দিৃ িডি অ ওজন সংি -দিৃ িডি অ ওজন

CONJ-যুিত 0 15 10 OPPN-স ম 180 15 10

TRIN-ি েকাণ 120 6 3 SQUR- ক 90 6 3

SEXT-অধ-ি েকাণ 60 6 3 SSQU-অধ- ক 45 1 1

NONL- নাবাইল 40 1 1 QUIN-ি নটাইল 72 1 1

SQQD-অ ম সসি েকায়া াইল 135 1 1 QCUN-ষ 150 1 1

পা াত  দশন

 নাট

তািলকােত দিৃ  (যিদ অবি ত আেছ তা) এবং দিৃ র ওজন দওয়া হেয়েছ। যত বিশ ওজন হেব, দিৃ  ততই ভাবী হেব।
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1
45
14

2
69
40

3
94
6

4
118
32

5
154
6

6
189
40

7
225
14

8
249
40

9
274
6

10
298
32

11
334
6

12
9
40

সূয
126.27

-- -- -- -- -- তৃতী
1.39

-- প
1.39

-- স
4.72

-- -- 

চ
137.48

-- -- -- -- -- -- চতুথ
1.71

-- -- -- -- -- 

ম ল
76.23

-- -- -- -- -- -- -- স
5.52

-- -- -- -- 

বুধ
108.55

-- -- -- যুিত
3.58

অধ-ি তীয়
0.81

-- প
1.16

-- স
0.13

স
3.58

-- -- 

বৃহ িত
118.42

-- -- -- -- -- -- -- -- -- স
9.89

-- -- 

125.59
-- -- -- -- -- তৃতী

1.15
-- প

1.15
-- স

5.04
-- -- 

শিন
141.28

-- -- -- -- যুিত
1.58

-- -- -- -- -- স
1.58

-- 

রা
135.13

-- -- -- -- -- তৃতী
0.23

চতুথ
2.99

প
0.23

-- -- -- -- 

কতু
315.13

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

ইউেরিনয়াস
203.43

-- -- -- -- -- -- -- অধ-ি তীয়
0.05

-- চতুথ
0.59

-- -- 

নপচুন
234.8

-- -- -- -- -- -- -- -- নব
0.97

তৃতী
0.8

-- -- 

েটা
173.45

-- -- -- -- -- -- -- -- -- প
0.6

-- -- 

ভাব মেধ র ওপর দিৃ

 নাট

1. চিলত চে র ভাবমধ  িড ী গণনােত ব বহার করা হেয়েছ।

2. তািলকােত েহর ভাব-মেধ র ওপর 'অ া ােয়ড' দিৃ  দখােনা হেয়েছ।
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1
45
19

2
69
49

3
92
59

4
118
38

5
149
59

6
187
32

7
225
19

8
249
49

9
272
59

10
298
38

11
329
59

12
7
32

সূয
126.27

-- -- -- -- -- তৃতী
2.46

-- প
1.32

-- স
4.78

-- -- 

চ
137.48

-- -- -- -- যুিত
1.88

-- চতুথ
1.76

-- অ
0.81

-- স
1.88

-- 

ম ল
76.23

-- -- -- -- -- -- -- স
5.62

-- -- -- -- 

বুধ
108.55

-- -- -- যুিত
3.52

-- -- প
1.21

-- -- স
3.52

-- -- 

বৃহ িত
118.42

-- -- -- -- -- -- -- -- -- স
9.95

-- -- 

125.59
-- -- -- -- -- তৃতী

2.22
-- প

1.08
-- স

5.1
-- -- 

শিন
141.28

-- -- -- -- যুিত
4.33

-- -- -- -- -- স
4.33

-- 

রা
135.13

-- -- -- -- যুিত
0.15

-- চতুথ
2.94

প
0.31

-- -- স
0.15

-- 

কতু
315.13

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- যুিত
0.15

-- 

ইউেরিনয়াস
203.43

-- -- -- -- -- -- -- -- -- চতুথ
0.54

-- -- 

নপচুন
234.8

-- -- -- -- -- -- -- -- -- তৃতী
0.75

চতুথ
0.08

-- 

েটা
173.45

-- -- -- -- -- যুিত
0.81

-- -- -- প
0.56

-- -- 

কিপ সি র ওপর দিৃ

 নাট

1. িনরয়ন ভাব চিলত ( কিপ চ ) এর ভাব- ার  িড ী গণনার জন  ব বহার করা হেয়েছ।

2. তািলকােত েহর কিপ ভাব ারে র ওপর 'অ া ােয়ড' দিৃ  দখােনা হেয়েছ
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সূয
126
27

চ
137
48

ম ল
76
23

বুধ
108
55

বৃহ িত
118
42

125
59

শিন
141
28

রা
135
13

কতু
315
13

ইউেরিনয়াস
203
43

নপচুন
234
8

েটা
173
45

সূয
126.27

-- যুিত
2.43

-- -- -- -- -- যুিত
4.16

স
4.16

-- -- -- 

চ
137.48

-- -- -- -- -- -- যুিত
7.56

-- স
8.27

তৃতী
0.04

-- -- 

ম ল
76.23

-- তৃতী
2.29

-- -- -- -- তৃতী
0.46

তৃতী
2.41

-- -- -- -- 

বুধ
108.55

-- -- -- -- যুিত
3.47

-- -- -- -- চতুথ
0.6

প
0.39

তৃতী
0.58

বৃহ িত
118.42

যুিত
4.83

-- -- -- -- যুিত
5.15

-- -- -- চতুথ
0.51

প
0.72

তৃতী
0.52

125.59
যুিত
9.68

যুিত
2.11

-- -- -- -- -- যুিত
3.84

স
3.84

-- -- -- 

শিন
141.28

-- -- -- -- -- -- -- -- স
5.83

তৃতী
1.88

চতুথ
1.67

-- 

রা
135.13

-- যুিত
8.27

-- -- -- -- যুিত
5.83

-- স
10.0

-- -- -- 

কতু
315.13

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

ইউেরিনয়াস
203.43

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

নপচুন
234.8

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

েটা
173.45

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- তৃতী
2.8

-- 

হ দিৃ  (পা াত )

 নাট
1. েহর নােমর িনেচ সংি  েহর িড ী ও িমিনট দওয়া হেয়েছ।

2. এপলাইং দিৃ র জন  বঁািদক থেক উপের দখুন এবং সপাের ং দিৃ র জন  উপর থেক বঁািদেক দখুন।
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নাট:- যসব তািরখ দখা যাে  স েলা দশা শেষর তািরখ

িবংশ ির দশা

 - 20 বষ

23/ 8/79 - 5/12/92

: 00/00/00

সূয : 00/00/00

চ : 5/12/78

ম ল : 5/ 2/80

রা : 5/ 2/83

বৃহ িত : 5/10/85

শিন : 5/12/88

বুধ : 5/10/91

কতু : 5/12/92

সযূ - 6 বষ

5/12/92 - 5/12/98

সূয : 23/ 3/93

চ : 23/ 9/93

ম ল : 29/ 1/94

রা : 23/12/94

বৃহ িত : 11/10/95

শিন : 23/ 9/96

বুধ : 29/ 7/97

কতু : 5/12/97

: 5/12/98

চ  - 10 বষ

5/12/98 - 5/12/08

চ : 5/10/99

ম ল : 5/ 5/00

রা : 5/11/01

বৃহ িত : 5/ 3/03

শিন : 5/10/04

বুধ : 5/ 3/06

কতু : 5/10/06

: 5/ 6/08

সূয : 5/12/08

ম ল - 7 বষ

5/12/08 - 5/12/15

ম ল : 2/ 5/09

রা : 20/ 5/10

বৃহ িত : 26/ 4/11

শিন : 5/ 6/12

বুধ : 2/ 6/13

কতু : 29/10/13

: 29/12/14

সূয : 5/ 5/15

চ : 5/12/15

রা  - 18 বষ

5/12/15 - 5/12/33

রা : 17/ 8/18

বৃহ িত : 11/ 1/21

শিন : 17/11/23

বুধ : 5/ 6/26

কতু : 23/ 6/27

: 23/ 6/30

সূয : 17/ 5/31

চ : 17/11/32

ম ল : 5/12/33

বৃহ িত - 16 বষ

5/12/33 - 5/12/49

বৃহ িত : 23/ 1/36

শিন : 5/ 8/38

বুধ : 11/11/40

কতু : 17/10/41

: 17/ 6/44

সূয : 5/ 4/45

চ : 5/ 8/46

ম ল : 11/ 7/47

রা : 5/12/49
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শিন - 19 বষ

5/12/49 - 5/12/68

শিন : 8/12/52

বুধ : 17/ 8/55

কতু : 26/ 9/56

: 26/11/59

সূয : 8/11/60

চ : 8/ 6/62

ম ল : 17/ 7/63

রা : 23/ 5/66

বৃহ িত : 5/12/68

বুধ - 17 বষ

5/12/68 - 5/12/85

বুধ : 2/ 5/71

কতু : 29/ 4/72

: 1/ 3/75

সূয : 5/ 1/76

চ : 5/ 6/77

ম ল : 2/ 6/78

রা : 20/12/80

বৃহ িত : 26/ 3/83

শিন : 5/12/85

কতু - 7 বষ

5/12/85 - 5/12/92

কতু : 2/ 5/86

: 2/ 7/87

সূয : 8/11/87

চ : 8/ 6/88

ম ল : 5/11/88

রা : 23/11/89

বৃহ িত : 29/10/90

শিন : 8/12/91

বুধ : 5/12/92
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নাট:- যসব তািরখ দখা যাে  স েলা দশা শেষর তািরখ

প িত দশা

 13 বষ 3 মাস 11 িদন
দশার ভারসাম

লািহড়ী অয়ন
অয়নাংশ

 - ম ল

23/ 8/79 - 5/ 2/80
ম ল : 00/00/00

রা : 00/00/00

বৃহ িত : 00/00/00

শিন : 00/00/00

বুধ : 4/ 9/79

কতু : 29/ 9/79

: 9/12/79

সূয : 30/12/79

চ : 5/ 2/80

 - রা

5/ 2/80 - 5/ 2/83
রা : 17/ 7/80

বৃহ িত : 11/12/80

শিন : 2/ 6/81

বুধ : 5/11/81

কতু : 8/ 1/82

: 8/ 7/82

সূয : 2/ 9/82

চ : 2/12/82

ম ল : 5/ 2/83

 - বৃহ িত

5/ 2/83 - 5/10/85
বৃহ িত : 13/ 6/83

শিন : 15/11/83

বুধ : 1/ 4/84

কতু : 27/ 5/84

: 7/11/84

সূয : 25/12/84

চ : 15/ 3/85

ম ল : 11/ 5/85

রা : 5/10/85

 - শিন

5/10/85 - 5/12/88
শিন : 5/ 4/86

বুধ : 17/ 9/86

কতু : 23/11/86

: 3/ 6/87

সূয : 30/ 7/87

চ : 5/11/87

ম ল : 12/ 1/88

রা : 3/ 7/88

বৃহ িত : 5/12/88

 - বুধ

5/12/88 - 5/10/91
বুধ : 29/ 4/89

কতু : 29/ 6/89

: 19/12/89

সূয : 10/ 2/90

চ : 5/ 5/90

ম ল : 4/ 7/90

রা : 7/12/90

বৃহ িত : 23/ 4/91

শিন : 5/10/91

 - কতু

5/10/91 - 5/12/92
কতু : 29/10/91

: 9/ 1/92

সূয : 30/ 1/92

চ : 5/ 3/92

ম ল : 30/ 3/92

রা : 3/ 6/92

বৃহ িত : 29/ 7/92

শিন : 5/10/92

বুধ : 5/12/92
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সযূ - সযূ

5/12/92 - 23/ 3/93
সূয : 10/12/92

চ : 19/12/92

ম ল : 25/12/92

রা : 12/ 1/93

বৃহ িত : 26/ 1/93

শিন : 13/ 2/93

বুধ : 28/ 2/93

কতু : 5/ 3/93

: 23/ 3/93

সযূ - চ

23/ 3/93 - 23/ 9/93
চ : 8/ 4/93

ম ল : 18/ 4/93

রা : 15/ 5/93

বৃহ িত : 9/ 6/93

শিন : 8/ 7/93

বুধ : 3/ 8/93

কতু : 14/ 8/93

: 14/ 9/93

সূয : 23/ 9/93

সযূ - ম ল

23/ 9/93 - 29/ 1/94
ম ল : 30/ 9/93

রা : 19/10/93

বৃহ িত : 6/11/93

শিন : 26/11/93

বুধ : 14/12/93

কতু : 21/12/93

: 12/ 1/94

সূয : 18/ 1/94

চ : 29/ 1/94

সযূ - রা

29/ 1/94 - 23/12/94
রা : 17/ 3/94

বৃহ িত : 30/ 4/94

শিন : 22/ 6/94

বুধ : 8/ 8/94

কতু : 27/ 8/94

: 21/10/94

সূয : 7/11/94

চ : 4/12/94

ম ল : 23/12/94

সযূ - বৃহ িত

23/12/94 - 11/10/95
বৃহ িত : 1/ 2/95

শিন : 17/ 3/95

বুধ : 27/ 4/95

কতু : 14/ 5/95

: 2/ 7/95

সূয : 17/ 7/95

চ : 11/ 8/95

ম ল : 27/ 8/95

রা : 11/10/95

সযূ - শিন

11/10/95 - 23/ 9/96
শিন : 5/12/95

বুধ : 23/ 1/96

কতু : 13/ 2/96

: 10/ 4/96

সূয : 27/ 4/96

চ : 26/ 5/96

ম ল : 16/ 6/96

রা : 7/ 8/96

বৃহ িত : 23/ 9/96
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সযূ - বুধ

23/ 9/96 - 29/ 7/97
বুধ : 6/11/96

কতু : 24/11/96

: 15/ 1/97

সূয : 30/ 1/97

চ : 26/ 2/97

ম ল : 14/ 3/97

রা : 29/ 4/97

বৃহ িত : 10/ 6/97

শিন : 29/ 7/97

সযূ - কতু

29/ 7/97 - 5/12/97
কতু : 6/ 8/97

: 27/ 8/97

সূয : 3/ 9/97

চ : 14/ 9/97

ম ল : 21/ 9/97

রা : 10/10/97

বৃহ িত : 27/10/97

শিন : 17/11/97

বুধ : 5/12/97

সযূ - 

5/12/97 - 5/12/98
: 5/ 2/98

সূয : 23/ 2/98

চ : 23/ 3/98

ম ল : 14/ 4/98

রা : 8/ 6/98

বৃহ িত : 26/ 7/98

শিন : 23/ 9/98

বুধ : 14/11/98

কতু : 5/12/98

চ  - চ

5/12/98 - 5/10/99
চ : 30/12/98

ম ল : 17/ 1/99

রা : 2/ 3/99

বৃহ িত : 12/ 4/99

শিন : 30/ 5/99

বুধ : 12/ 7/99

কতু : 30/ 7/99

: 20/ 9/99

সূয : 5/10/99

চ  - ম ল

5/10/99 - 5/ 5/00
ম ল : 17/10/99

রা : 18/11/99

বৃহ িত : 16/12/99

শিন : 20/ 1/00

বুধ : 19/ 2/00

কতু : 2/ 3/00

: 7/ 4/00

সূয : 17/ 4/00

চ : 5/ 5/00

চ  - রা

5/ 5/00 - 5/11/01
রা : 26/ 7/00

বৃহ িত : 8/10/00

শিন : 3/ 1/01

বুধ : 20/ 3/01

কতু : 21/ 4/01

: 21/ 7/01

সূয : 18/ 8/01

চ : 3/10/01

ম ল : 5/11/01
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চ  - বৃহ িত

5/11/01 - 5/ 3/03
বৃহ িত : 9/ 1/02

শিন : 25/ 3/02

বুধ : 3/ 6/02

কতু : 1/ 7/02

: 21/ 9/02

সূয : 15/10/02

চ : 25/11/02

ম ল : 23/12/02

রা : 5/ 3/03

চ  - শিন

5/ 3/03 - 5/10/04
শিন : 5/ 6/03

বুধ : 26/ 8/03

কতু : 29/ 9/03

: 4/ 1/04

সূয : 2/ 2/04

চ : 20/ 3/04

ম ল : 23/ 4/04

রা : 19/ 7/04

বৃহ িত : 5/10/04

চ  - বুধ

5/10/04 - 5/ 3/06
বুধ : 17/12/04

কতু : 17/ 1/05

: 12/ 4/05

সূয : 7/ 5/05

চ : 20/ 6/05

ম ল : 19/ 7/05

রা : 6/10/05

বৃহ িত : 14/12/05

শিন : 5/ 3/06

চ  - কতু

5/ 3/06 - 5/10/06
কতু : 17/ 3/06

: 22/ 4/06

সূয : 2/ 5/06

চ : 20/ 5/06

ম ল : 2/ 6/06

রা : 4/ 7/06

বৃহ িত : 2/ 8/06

শিন : 5/ 9/06

বুধ : 5/10/06

চ  - 

5/10/06 - 5/ 6/08
: 15/ 1/07

সূয : 15/ 2/07

চ : 5/ 4/07

ম ল : 10/ 5/07

রা : 10/ 8/07

বৃহ িত : 30/10/07

শিন : 5/ 2/08

বুধ : 30/ 4/08

কতু : 5/ 6/08

চ  - সযূ

5/ 6/08 - 5/12/08
সূয : 14/ 6/08

চ : 29/ 6/08

ম ল : 9/ 7/08

রা : 6/ 8/08

বৃহ িত : 30/ 8/08

শিন : 29/ 9/08

বুধ : 24/10/08

কতু : 5/11/08

: 5/12/08
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ম ল - ম ল

5/12/08 - 2/ 5/09
ম ল : 13/12/08

রা : 5/ 1/09

বৃহ িত : 25/ 1/09

শিন : 18/ 2/09

বুধ : 9/ 3/09

কতু : 18/ 3/09

: 12/ 4/09

সূয : 19/ 4/09

চ : 2/ 5/09

ম ল - রা

2/ 5/09 - 20/ 5/10
রা : 28/ 6/09

বৃহ িত : 19/ 8/09

শিন : 19/10/09

বুধ : 12/12/09

কতু : 4/ 1/10

: 7/ 3/10

সূয : 26/ 3/10

চ : 28/ 4/10

ম ল : 20/ 5/10

ম ল - বৃহ িত

20/ 5/10 - 26/ 4/11
বৃহ িত : 4/ 7/10

শিন : 28/ 8/10

বুধ : 15/10/10

কতু : 5/11/10

: 1/ 1/11

সূয : 18/ 1/11

চ : 16/ 2/11

ম ল : 5/ 3/11

রা : 26/ 4/11

ম ল - শিন

26/ 4/11 - 5/ 6/12
শিন : 29/ 6/11

বুধ : 25/ 8/11

কতু : 19/ 9/11

: 25/11/11

সূয : 15/12/11

চ : 18/ 1/12

ম ল : 12/ 2/12

রা : 11/ 4/12

বৃহ িত : 5/ 6/12

ম ল - বুধ

5/ 6/12 - 2/ 6/13
বুধ : 25/ 7/12

কতু : 16/ 8/12

: 16/10/12

সূয : 3/11/12

চ : 3/12/12

ম ল : 24/12/12

রা : 18/ 2/13

বৃহ িত : 5/ 4/13

শিন : 2/ 6/13

ম ল - কতু

2/ 6/13 - 29/10/13
কতু : 10/ 6/13

: 5/ 7/13

সূয : 12/ 7/13

চ : 24/ 7/13

ম ল : 3/ 8/13

রা : 25/ 8/13

বৃহ িত : 15/ 9/13

শিন : 8/10/13

বুধ : 29/10/13
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ম ল - 

29/10/13 - 29/12/14
: 9/ 1/14

সূয : 30/ 1/14

চ : 5/ 3/14

ম ল : 29/ 3/14

রা : 2/ 6/14

বৃহ িত : 28/ 7/14

শিন : 5/10/14

বুধ : 4/12/14

কতু : 29/12/14

ম ল - সযূ

29/12/14 - 5/ 5/15
সূয : 5/ 1/15

চ : 15/ 1/15

ম ল : 23/ 1/15

রা : 12/ 2/15

বৃহ িত : 1/ 3/15

শিন : 18/ 3/15

বুধ : 6/ 4/15

কতু : 14/ 4/15

: 5/ 5/15

ম ল - চ

5/ 5/15 - 5/12/15
চ : 22/ 5/15

ম ল : 4/ 6/15

রা : 6/ 7/15

বৃহ িত : 4/ 8/15

শিন : 7/ 9/15

বুধ : 7/10/15

কতু : 19/10/15

: 24/11/15

সূয : 5/12/15

রা  - রা

5/12/15 - 17/ 8/18
রা : 30/ 4/16

বৃহ িত : 10/ 9/16

শিন : 14/ 2/17

বুধ : 2/ 7/17

কতু : 28/ 8/17

: 10/ 2/18

সূয : 29/ 3/18

চ : 20/ 6/18

ম ল : 17/ 8/18

রা  - বৃহ িত

17/ 8/18 - 11/ 1/21
বৃহ িত : 12/12/18

শিন : 29/ 4/19

বুধ : 1/ 9/19

কতু : 21/10/19

: 15/ 3/20

সূয : 29/ 4/20

চ : 11/ 7/20

ম ল : 1/ 9/20

রা : 11/ 1/21

রা  - শিন

11/ 1/21 - 17/11/23
শিন : 23/ 6/21

বুধ : 18/11/21

কতু : 18/ 1/22

: 9/ 7/22

সূয : 1/ 9/22

চ : 26/11/22

ম ল : 26/ 1/23

রা : 30/ 6/23

বৃহ িত : 17/11/23
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রা  - বুধ

17/11/23 - 5/ 6/26
বুধ : 27/ 3/24

কতু : 20/ 5/24

: 23/10/24

সূয : 9/12/24

চ : 26/ 2/25

ম ল : 19/ 4/25

রা : 7/ 9/25

বৃহ িত : 9/ 1/26

শিন : 5/ 6/26

রা  - কতু

5/ 6/26 - 23/ 6/27
কতু : 27/ 6/26

: 30/ 8/26

সূয : 19/ 9/26

চ : 20/10/26

ম ল : 12/11/26

রা : 9/ 1/27

বৃহ িত : 1/ 3/27

শিন : 29/ 4/27

বুধ : 23/ 6/27

রা  - 

23/ 6/27 - 23/ 6/30
: 23/12/27

সূয : 17/ 2/28

চ : 17/ 5/28

ম ল : 20/ 7/28

রা : 2/ 1/29

বৃহ িত : 26/ 5/29

শিন : 17/11/29

বুধ : 20/ 4/30

কতু : 23/ 6/30

রা  - সযূ

23/ 6/30 - 17/ 5/31
সূয : 9/ 7/30

চ : 6/ 8/30

ম ল : 25/ 8/30

রা : 13/10/30

বৃহ িত : 27/11/30

শিন : 18/ 1/31

বুধ : 4/ 3/31

কতু : 23/ 3/31

: 17/ 5/31

রা  - চ

17/ 5/31 - 17/11/32
চ : 2/ 7/31

ম ল : 3/ 8/31

রা : 24/10/31

বৃহ িত : 6/ 1/32

শিন : 2/ 4/32

বুধ : 18/ 6/32

কতু : 20/ 7/32

: 20/10/32

সূয : 17/11/32

রা  - ম ল

17/11/32 - 5/12/33
ম ল : 9/12/32

রা : 5/ 2/33

বৃহ িত : 26/ 3/33

শিন : 26/ 5/33

বুধ : 19/ 7/33

কতু : 11/ 8/33

: 14/10/33

সূয : 3/11/33

চ : 5/12/33
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বৃহ িত - বৃহ িত

5/12/33 - 23/ 1/36
বৃহ িত : 17/ 3/34

শিন : 19/ 7/34

বুধ : 7/11/34

কতু : 22/12/34

: 30/ 4/35

সূয : 9/ 6/35

চ : 13/ 8/35

ম ল : 27/ 9/35

রা : 23/ 1/36

বৃহ িত - শিন

23/ 1/36 - 5/ 8/38
শিন : 17/ 6/36

বুধ : 26/10/36

কতু : 19/12/36

: 21/ 5/37

সূয : 7/ 7/37

চ : 23/ 9/37

ম ল : 16/11/37

রা : 3/ 4/38

বৃহ িত : 5/ 8/38

বৃহ িত - বুধ

5/ 8/38 - 11/11/40
বুধ : 30/11/38

কতু : 18/ 1/39

: 4/ 6/39

সূয : 15/ 7/39

চ : 23/ 9/39

ম ল : 10/11/39

রা : 13/ 3/40

বৃহ িত : 1/ 7/40

শিন : 11/11/40

বৃহ িত - কতু

11/11/40 - 17/10/41
কতু : 30/11/40

: 26/ 1/41

সূয : 13/ 2/41

চ : 11/ 3/41

ম ল : 1/ 4/41

রা : 21/ 5/41

বৃহ িত : 6/ 7/41

শিন : 29/ 8/41

বুধ : 17/10/41

বৃহ িত - 

17/10/41 - 17/ 6/44
: 27/ 3/42

সূয : 15/ 5/42

চ : 5/ 8/42

ম ল : 1/10/42

রা : 25/ 2/43

বৃহ িত : 3/ 7/43

শিন : 5/12/43

বুধ : 21/ 4/44

কতু : 17/ 6/44

বৃহ িত - সযূ

17/ 6/44 - 5/ 4/45
সূয : 1/ 7/44

চ : 25/ 7/44

ম ল : 12/ 8/44

রা : 25/ 9/44

বৃহ িত : 3/11/44

শিন : 19/12/44

বুধ : 30/ 1/45

কতু : 17/ 2/45

: 5/ 4/45
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বৃহ িত - চ

5/ 4/45 - 5/ 8/46
চ : 15/ 5/45

ম ল : 13/ 6/45

রা : 25/ 8/45

বৃহ িত : 29/10/45

শিন : 15/ 1/46

বুধ : 23/ 3/46

কতু : 21/ 4/46

: 11/ 7/46

সূয : 5/ 8/46

বৃহ িত - ম ল

5/ 8/46 - 11/ 7/47
ম ল : 24/ 8/46

রা : 15/10/46

বৃহ িত : 29/11/46

শিন : 23/ 1/47

বুধ : 10/ 3/47

কতু : 30/ 3/47

: 26/ 5/47

সূয : 13/ 6/47

চ : 11/ 7/47

বৃহ িত - রা

11/ 7/47 - 5/12/49
রা : 20/11/47

বৃহ িত : 15/ 3/48

শিন : 2/ 8/48

বুধ : 5/12/48

কতু : 25/ 1/49

: 19/ 6/49

সূয : 2/ 8/49

চ : 14/10/49

ম ল : 5/12/49

শিন - শিন

5/12/49 - 8/12/52
শিন : 26/ 5/50

বুধ : 30/10/50

কতু : 3/ 1/51

: 3/ 7/51

সূয : 27/ 8/51

চ : 28/11/51

ম ল : 1/ 2/52

রা : 13/ 7/52

বৃহ িত : 8/12/52

শিন - বুধ

8/12/52 - 17/ 8/55
বুধ : 25/ 4/53

কতু : 21/ 6/53

: 3/12/53

সূয : 21/ 1/54

চ : 12/ 4/54

ম ল : 9/ 6/54

রা : 4/11/54

বৃহ িত : 13/ 3/55

শিন : 17/ 8/55

শিন - কতু

17/ 8/55 - 26/ 9/56
কতু : 10/ 9/55

: 16/11/55

সূয : 6/12/55

চ : 10/ 1/56

ম ল : 3/ 2/56

রা : 3/ 4/56

বৃহ িত : 26/ 5/56

শিন : 29/ 7/56

বুধ : 26/ 9/56
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শিন - 

26/ 9/56 - 26/11/59
: 6/ 4/57

সূয : 3/ 6/57

চ : 8/ 9/57

ম ল : 14/11/57

রা : 5/ 5/58

বৃহ িত : 7/10/58

শিন : 8/ 4/59

বুধ : 19/ 9/59

কতু : 26/11/59

শিন - সযূ

26/11/59 - 8/11/60
সূয : 13/12/59

চ : 11/ 1/60

ম ল : 1/ 2/60

রা : 23/ 3/60

বৃহ িত : 8/ 5/60

শিন : 2/ 7/60

বুধ : 21/ 8/60

কতু : 11/ 9/60

: 8/11/60

শিন - চ

8/11/60 - 8/ 6/62
চ : 25/12/60

ম ল : 28/ 1/61

রা : 24/ 4/61

বৃহ িত : 10/ 7/61

শিন : 10/10/61

বুধ : 1/ 1/62

কতু : 4/ 2/62

: 9/ 5/62

সূয : 8/ 6/62

শিন - ম ল

8/ 6/62 - 17/ 7/63
ম ল : 1/ 7/62

রা : 1/ 9/62

বৃহ িত : 24/10/62

শিন : 27/12/62

বুধ : 24/ 2/63

কতু : 17/ 3/63

: 23/ 5/63

সূয : 13/ 6/63

চ : 17/ 7/63

শিন - রা

17/ 7/63 - 23/ 5/66
রা : 21/12/63

বৃহ িত : 7/ 5/64

শিন : 20/10/64

বুধ : 15/ 3/65

কতু : 15/ 5/65

: 6/11/65

সূয : 27/12/65

চ : 23/ 3/66

ম ল : 23/ 5/66

শিন - বৃহ িত

23/ 5/66 - 5/12/68
বৃহ িত : 24/ 9/66

শিন : 19/ 2/67

বুধ : 28/ 6/67

কতু : 21/ 8/67

: 23/ 1/68

সূয : 9/ 3/68

চ : 25/ 5/68

ম ল : 18/ 7/68

রা : 5/12/68

151

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



নাট:- যসব তািরখ দখা যাে  স েলা দশা শেষর তািরখ

যািগনী দশা

উ া : 6 বছর

18/ 7/78 - 17/ 8/83

উ া : 18/ 7/78

িস া : 17/ 9/79

স টা : 16/ 1/81

ম লা : 16/ 3/81

িপ লা : 16/ 7/81

ধন : 16/ 1/82

ামির : 16/ 9/82

ভি কা : 17/ 8/83

িস া : 7 বছর

17/ 8/83 - 17/ 8/90

িস া : 26/11/84

স টা : 15/ 6/86

ম লা : 25/ 8/86

িপ লা : 14/ 1/87

ধন : 14/ 8/87

ামির : 24/ 5/88

ভি কা : 14/ 5/89

উ া : 17/ 8/90

স টা : 8 বছর

17/ 8/90 - 17/ 8/98

স টা : 24/ 4/92

ম লা : 14/ 7/92

িপ লা : 24/12/92

ধন : 24/ 8/93

ামির : 14/ 7/94

ভি কা : 24/ 8/95

উ া : 24/12/96

িস া : 17/ 8/98

ম লা : 1 বছর

17/ 8/98 - 17/ 8/99

ম লা : 24/ 7/98

িপ লা : 13/ 8/98

ধন : 13/ 9/98

ামির : 23/10/98

ভি কা : 13/12/98

উ া : 13/ 2/99

িস া : 23/ 4/99

স টা : 17/ 8/99

িপ লা : 2 বছর

17/ 8/99 - 17/ 8/01

িপ লা : 23/ 8/99

ধন : 23/10/99

ামির : 12/ 1/00

ভি কা : 22/ 4/00

উ া : 22/ 8/00

িস া : 11/ 1/01

স টা : 21/ 6/01

ম লা : 17/ 8/01

ধন  : 3 বছর

17/ 8/01 - 17/ 8/04

ধন : 11/10/01

ামির : 11/ 2/02

ভি কা : 11/ 7/02

উ া : 11/ 1/03

িস া : 10/ 8/03

স টা : 10/ 4/04

ম লা : 10/ 5/04

িপ লা : 17/ 8/04

152

   Web: www.astrosage.com,   Email: query@astrosage.com,   Phone: +91 95606 70006   



ামির : 4 বছর

17/ 8/04 - 17/ 8/08

ামির : 20/12/04

ভি কা : 10/ 7/05

উ া : 10/ 3/06

িস া : 20/12/06

স টা : 9/11/07

ম লা : 19/12/07

িপ লা : 10/ 3/08

ধন : 17/ 8/08

ভি কা : 5 বছর

17/ 8/08 - 17/ 8/13

ভি কা : 20/ 3/09

উ া : 20/ 1/10

িস া : 9/ 1/11

স টা : 19/ 2/12

ম লা : 8/ 4/12

িপ লা : 18/ 7/12

ধন : 18/12/12

ামির : 17/ 8/13

উ া : 6 বছর

17/ 8/13 - 17/ 8/19

উ া : 8/ 7/14

িস া : 7/ 9/15

স টা : 6/ 1/17

ম লা : 6/ 3/17

িপ লা : 6/ 7/17

ধন : 6/ 1/18

ামির : 6/ 9/18

ভি কা : 17/ 8/19

িস া : 7 বছর

17/ 8/19 - 17/ 8/26

িস া : 16/11/20

স টা : 5/ 6/22

ম লা : 15/ 8/22

িপ লা : 4/ 1/23

ধন : 4/ 8/23

ামির : 14/ 5/24

ভি কা : 4/ 5/25

উ া : 17/ 8/26

স টা : 8 বছর

17/ 8/26 - 17/ 8/34

স টা : 14/ 4/28

ম লা : 4/ 7/28

িপ লা : 14/12/28

ধন : 14/ 8/29

ামির : 4/ 7/30

ভি কা : 14/ 8/31

উ া : 14/12/32

িস া : 17/ 8/34

ম লা : 1 বছর

17/ 8/34 - 17/ 8/35

ম লা : 14/ 7/34

িপ লা : 3/ 8/34

ধন : 3/ 9/34

ামির : 13/10/34

ভি কা : 3/12/34

উ া : 3/ 2/35

িস া : 13/ 4/35

স টা : 17/ 8/35
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িপ লা : 2 বছর

17/ 8/35 - 17/ 8/37

িপ লা : 13/ 8/35

ধন : 13/10/35

ামির : 2/ 1/36

ভি কা : 12/ 4/36

উ া : 12/ 8/36

িস া : 1/ 1/37

স টা : 11/ 6/37

ম লা : 17/ 8/37

ধন  : 3 বছর

17/ 8/37 - 17/ 8/40

ধন : 1/10/37

ামির : 1/ 2/38

ভি কা : 1/ 7/38

উ া : 1/ 1/39

িস া : 31/ 7/39

স টা : 31/ 3/40

ম লা : 30/ 4/40

িপ লা : 17/ 8/40

ামির : 4 বছর

17/ 8/40 - 17/ 8/44

ামির : 10/12/40

ভি কা : 30/ 6/41

উ া : 28/ 2/42

িস া : 8/12/42

স টা : 28/10/43

ম লা : 8/12/43

িপ লা : 28/ 2/44

ধন : 17/ 8/44

ভি কা : 5 বছর

17/ 8/44 - 17/ 8/49

ভি কা : 10/ 3/45

উ া : 10/ 1/46

িস া : 30/12/46

স টা : 9/ 2/48

ম লা : 29/ 3/48

িপ লা : 9/ 7/48

ধন : 9/12/48

ামির : 17/ 8/49

উ া : 6 বছর

17/ 8/49 - 17/ 8/55

উ া : 29/ 6/50

িস া : 28/ 8/51

স টা : 28/12/52

ম লা : 28/ 2/53

িপ লা : 28/ 6/53

ধন : 28/12/53

ামির : 28/ 8/54

ভি কা : 17/ 8/55

িস া : 7 বছর

17/ 8/55 - 17/ 8/62

িস া : 7/11/56

স টা : 27/ 5/58

ম লা : 6/ 8/58

িপ লা : 26/12/58

ধন : 26/ 7/59

ামির : 6/ 5/60

ভি কা : 26/ 4/61

উ া : 17/ 8/62
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ম সংখ া ম লা িপ লা ধন ামির ভি কা উ া িস া স টা

ামী চ সূয বৃহ িত ম ল বুধ শিন রা

স টা : 8 বছর

17/ 8/62 - 17/ 8/70

স টা : 5/ 4/64

ম লা : 25/ 6/64

িপ লা : 5/12/64

ধন : 5/ 8/65

ামির : 25/ 6/66

ভি কা : 4/ 8/67

উ া : 4/12/68

িস া : 17/ 8/70

ম লা : 1 বছর

17/ 8/70 - 17/ 8/71

ম লা : 4/ 7/70

িপ লা : 24/ 7/70

ধন : 24/ 8/70

ামির : 4/10/70

ভি কা : 24/11/70

উ া : 24/ 1/71

িস া : 3/ 4/71

স টা : 17/ 8/71

িপ লা : 2 বছর

17/ 8/71 - 17/ 8/73

িপ লা : 2/ 8/71

ধন : 2/10/71

ামির : 22/12/71

ভি কা : 1/ 4/72

উ া : 1/ 8/72

িস া : 21/12/72

স টা : 31/ 5/73

ম লা : 17/ 8/73

ধন  : 3 বছর

17/ 8/73 - 17/ 8/76

ধন : 20/ 9/73

ামির : 20/ 1/74

ভি কা : 20/ 6/74

উ া : 20/12/74

িস া : 20/ 7/75

স টা : 20/ 3/76

ম লা : 20/ 4/76

িপ লা : 17/ 8/76

ামির : 4 বছর

17/ 8/76 - 17/ 8/80

ামির : 30/11/76

ভি কা : 19/ 6/77

উ া : 19/ 2/78

িস া : 29/11/78

স টা : 19/10/79

ম লা : 29/11/79

িপ লা : 18/ 2/80

ধন : 17/ 8/80

ভি কা : 5 বছর

17/ 8/80 - 17/ 8/85

ভি কা : 28/ 2/81

উ া : 28/12/81

িস া : 18/12/82

স টা : 28/ 1/84

ম লা : 19/ 3/84

িপ লা : 29/ 6/84

ধন : 29/11/84

ামির : 17/ 8/85
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জ ািতষ শাে র ে , িবনােসাতরী দশােক সবািধক পূণ িহসােব িবেবচনা করা হয়, অন িদেক যািগনী দশারও িনজ  

রেয়েছ। অেনক জ ািতষ জ ািতষশাে র পাশাপািশ যািগনী দশােকও ব বহার কেরন, কারণ এই দু েক একসােথ ব বহার করা খুব

ভাল ফল দয় এবং ফল ঘাষণায় সহায়তা কের।

িবনােসাতরী দশা নতুন েহর মেধ  এবং এর সময়কাল  ১২০ বছর। একই সমেয়, মাট আট  যািগনী দশা রেয়েছ, যার মাট

অব া ৩৬ বছর বয়সী: তারপের এ  একই েম আবার কাযকর হয়। িত  যািগনী দেশর কতাও এর মেতা হ :-

এইভােব, জাতেকর জ  থেক  কের, সম  ৪ যািগনী শত িল ৩৬বছর ধের তােদর ভাব দখায় এবং ৩৬-বছর

সময়কােল, যািগনী শত  আবার  হওয়ার পের একই ম  পুনরাবৃি  হয়।

এই সম  অব ার সময়কাল পৃথক এবং তারা িবিভ  ধরেণর ফল িদেত স ম হয়।

যািগনী দশা ফল

ম ল ( চি মা )

এর মাট সময় কাল ১ বছর হয়।

িপ লা ( সূয )

এর মাট সময় কাল ২ বছর হয়।

ধান  ( বৃহ িত )

এর মাট সময় কাল ৩ বছর হয়।

ামরী ( ম ল)

এর মাট সময় কাল ৪ বছর হয়।

ভি কা ( বুধ )

এর মাট সময় কাল ৫ বছর হয়।

উ া ( শিন )

এর মাট সময় কাল ৬ বছর হয়।

িস  (  )

এর মাট সময় কাল ৭ বছর হয়।

স টা ( রা  )

এর মাট সময় কাল ৮ বছর হয়।

এে ে  আপিন অেনক ধম য় কমসূিচেত অংশ নওয়ার সুেযাগ পােবন এবং আপনার মন পিব তার িদেক

এিগেয় যােব। আপিন সমৃি  পােবন এবং আপনার জীবেন সমৃি  আসেব। ব  ধরেণর পাশাক, গহনা, সুখ,

সুেযাগসুিবধা এবং খ ািত ও স ান অজন ও ঘের ঘের ম ল উৎসেবর আেয়াজন করা যােব।এই অব ার

সময় আপিন ম ল অজন করেবন এবং জীবেন ঝােমলা আসেব। আপিন া  সুিবধা পােবন এবং আপনার

খ ািত বৃি  পােব। যািগনীর এই সময়কােল, আপিন এক  অনুগত এবং সুখী জীবনস ী এবং বাধ  এবং

ভাগ বান বা ােদরও পেত পােরন।

ম ল (চি মা) যািগনী দশা

এই অব ার সময় িকছু সমস া দখা িদেত পাের। আপিন মানিসক চাপ এবং শারীিরক ব থায় বণ হেবন।

যিদ অন  যাগা  রািশফেল উপি ত থােক তেব এই সমেয়র মেধ  দেরাগ িলও িবর  হেত পাের এবং

আ ন, দঘুটনা বা তাপ স িকত া  সমস া িল আপনার কােছ আসেত পাের। তেব একজন বীণ

িপ লা (সূয) যািগনী দশা
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ব ি র সহায়তায় আপনার কাজ সাফল  পােব।এই সমেয়, খারাপ সং ার কারেণ আপিন আপনার স ান

এবং খ ািত হারােত পােরন, তেব অন িদেক আপিন ব বসায় দ তা অজন করেবন এবং ঝােমলা ও স ট

থেক মুি  পােবন। আপিন পাওয়ার সুখ পেত পােরন। অথাৎ, এই ে  আপিন িম  ফলাফল পেত

পােরন।

আপিন এই সমেয় িবিভ  ধরেণর সুখ, ভাল স দ এবং সু া  পেত পােরন। এ িল ছাড়াও আপনার

সমৃি  বৃি  পােব এবং আপিন খ ািতও পেত পােরন। আপিন যিদ িববািহত হন তেব আপনার িববািহত

জীবন সুখী হেব এবং আপিন যিদ অিববািহত হন, এই সমেয় িববাহ করা যেত পাের। আপিন সরকােরর

কাছ থেক ভাল স ান এবং গৗরব পেত পােরন এবং আপিন তীথ ান করার সুেযাগ পােবন। আপিন

বশ ধািমক হেয় উঠেবন এবং এই সমেয় আপনার জীবন ধন-স েদ বৃি  পােব।

ধান  (বৃহ িত) যািগনী দশা

এই সময়কােল আপিন িকছু ঝােমলা বা ঝােমলার মুেখামুিখ হেত পােরন। এক জায়গা থেক অন  জায়গায়

মেণর স াবনা থাকেব এবং মেণর পিরমাণ আরও বিশ হেব এবং িকছু ি প অেহতুক হেত পাের, যার

কারেণ আপিন কানও িবেশষ সুিবধা পােবন না এবং অথ হারােত পােরন। িকছু পূণ কােজর কারেণ

আপিন িনেজর বািড় থেকও দেূর যেত পােরন এবং আপনার ার অভাব বাধ করেত পাের। সুতরাং

আপনার ি য়ায় িবেশষ মেনােযাগ িদন, যােত তারা আপনার জন  কানও সমস া না কের।

ামরী (ম ল) যািগনী দশা

এই দশার সময়, আপনার জীবেন সমৃি  হেব এবং আপনার পািরবািরক জীবনও আরও ভালভােব ব য়

হেব। আপনার ব ু েদর বৃে  বৃি  হেব এবং আপিন ব ু েদর সােথ সময় কাটােনার সুেযাগ পােবন আপিন

যিদ ব বসা কেরন তেব আপিন চুর লাভ পেত পােরন এবং সুেযাগসুিবধাও পােবন।

ভি কা (বুধ) যািগনী দশা

এই অব ার সময় আপিন যানবাহন দঘুটনা বা অথ াস হওয়ার স াবনা দখেত পান। আপনার কানও

যানবাহন চুির হেয় যেত পাের বা আপনার স ােনর সমস া হেত পাের। আপিন যিদ অতীেত কানও

আইেনর িব ে  কাজ কেরন, তেব সমস া হেত পাের, সরকারী খাত থেক শাি  এবং জিরমানা হেত

পাের।পািরবািরক জীবেন িকছুটা স হওয়ার স াবনা রেয়েছ এবং আপিন িবেশষত এই সমেয়র মেধ

কান, দঁাত, পা, দয় এবং পেটর রােগর ঝঁুিকেত পড়েবন। সুতরাং, আপনার াে র িবষেয় সজাগ

থা ন এবং এমন কানও কাজ করেবন না যা মানহািন বা অেথর িত কের।

উ া (শিন) যািগনী দশা
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এই দশার সময় আপিন অেনক ধরেণর সুসংবাদ পােবন এবং আপনার ই া পূরণ হেব। আপিন জীবেন

চুর অথ এবং সৗভাগ ও পােবন। আপিন সমৃি  এবং খ ািত পােবন এবং আপিন স দ, িশ া এবং

সমৃি র ে  খুব ভাগ বান িহসােব মািণত হেবন। আপনার া  ভাল থাকেব এবং এই সমেয় আপিন

িবিভ  ধরেণর র , গহনা এবং ব য়ব ল আইেটম কনার সুেযাগও পােবন। আপিন এই সময়কােল খুব খুিশ

হেবন।

িস  ( ) যািগনী দশা

এই সমেয় আপনােক একটু ধ ান রাখেত হেব, কারণ এই সমেয় আপনার িকছু ক  বা সমস ার সােথ

স খুীন হেত পাের। পূণ কােজ বাধা আে  পাের আর অেথর িত হওয়ার স বনা রেয়েছ।এই সমেয়

কেয়ক  পূণ পিরক না আটেক যেত পাের এবং া  সমস ারও স াবনা রেয়েছ। আপিন যিদ

ইিতমেধ  অসু  হেয় থােকন তেব এর মেধ  আপনার াে র িত িবেশষ মেনােযাগ িদন।

স টা (রা ) যািগনী দশা
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জিমিন প িত: কারকাংশ াংশ ি

কারক

কারক ি র চর

আ সূয বৃহঃ

অমাত বুঃ শঃ

া ম ল বুঃ

মা চ চ

পু বৃহঃ ম ল

ঁ ািত শঃ সূয

দারা ঃ ঃ

অব া

হ জা ত বলািদ দী ািদ

সূয জা ত মার ত

চ যুবা মুিদত

ম ল যুবা খল

বুধ মার দীন

বৃহ িত জা ত বাল মুিদত

জা ত বাল দীন

শিন সুসু বৃ দীন
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জ ািতষশাে র ে  অ দ িল বা অ ধা ল  রািশর এক  খুব পূণ ান রেয়েছ। যিদও মহিষ পারাশর এ েক 

িদেয়েছন, জিমিন প িত ব বহার কেরন এমন জ ািতষীরাও খুব সুিনিদ  িমশন তির করেত অ ধ ল  রািশফল ব বহার কেরন।

আেরাহী রািশফল আমােদর কােছ যমন আেরাহী বধক রািশফল িহসােব পূণ, কারণ আেরাহী রািশফল আমােদর দহ এবং

আমােদর ব ি  স েক তথ  সরবরাহ কের এবং আমরা আসেল কী তা কাশ কির, আেরাহী রািশফল বেল আমরা সমােজর

সামেন আমরা কী। অথাৎ সমােজ আমােদর অি  কী, িচ  কী এবং সমােজর লােকরা কীভােব আমােদর িদেক তাকাে । এই

কারেণই আেরাহী রািশর জাতক জাতক  ব ব ত হয় এবং যমন বণনু রািশর হ অনুসাের ফল িববৃিত করা হয়, তমিনভােব

এই কাজ ও আেরাহী রািশর িলেত করা হয়।

অ ধা চাট

 নাট

1. আমরা অ ধা পদা গণনার জন  রা  এবং কতু শি  িবেবচনা করিছ না।

2. অ ধা প াডা গণনার সময় আমরা ব িত ম িল ব বহার করিছ।
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নাট:- যসব তািরখ দখা যাে  স েলা দশা শেষর তািরখ

চরদশা

বৃষ 03 বষ 23/ 8/79 - 23/ 8/82

মষ 02 বষ 23/ 8/82 - 23/ 8/84

মীন 08 বষ 23/ 8/84 - 23/ 8/92

06 বষ 23/ 8/92 - 23/ 8/98

মকর 05 বষ 23/ 8/98 - 23/ 8/03

ধনু 07 বষ 23/ 8/03 - 23/ 8/10

বৃি ক 07 বষ 23/ 8/10 - 23/ 8/17

তুলা 10 বষ 23/ 8/17 - 23/ 8/27

কন া 02 বষ 23/ 8/27 - 23/ 8/29

িসংহ 12 বষ 23/ 8/29 - 23/ 8/41

ককট 11 বষ 23/ 8/41 - 23/ 8/52

িমথুন 01 বষ 23/ 8/52 - 23/ 8/53

বৃষ 3 বষ

মষ 23/ 8/79 - 23/11/79

মীন 23/11/79 - 23/ 2/80

 23/ 2/80 - 23/ 5/80

মকর 23/ 5/80 - 23/ 8/80

ধনু 23/ 8/80 - 23/11/80

বৃি ক 23/11/80 - 23/ 2/81

তুলা 23/ 2/81 - 23/ 5/81

কন া 23/ 5/81 - 23/ 8/81

িসংহ 23/ 8/81 - 23/11/81

ককট 23/11/81 - 23/ 2/82

িমথুন 23/ 2/82 - 23/ 5/82

বৃষ 23/ 5/82 - 23/ 8/82

মষ 2 বষ

বৃষ 23/ 8/82 - 23/10/82

িমথুন 23/10/82 - 23/12/82

ককট 23/12/82 - 23/ 2/83

িসংহ 23/ 2/83 - 23/ 4/83

কন া 23/ 4/83 - 23/ 6/83

তুলা 23/ 6/83 - 23/ 8/83

বৃি ক 23/ 8/83 - 23/10/83

ধনু 23/10/83 - 23/12/83

মকর 23/12/83 - 23/ 2/84

 23/ 2/84 - 23/ 4/84

মীন 23/ 4/84 - 23/ 6/84

মষ 23/ 6/84 - 23/ 8/84

মীন 8 বষ

মষ 23/ 8/84 - 23/ 4/85

বৃষ 23/ 4/85 - 23/12/85

িমথুন 23/12/85 - 23/ 8/86

ককট 23/ 8/86 - 23/ 4/87

িসংহ 23/ 4/87 - 23/12/87

কন া 23/12/87 - 23/ 8/88

তুলা 23/ 8/88 - 23/ 4/89

বৃি ক 23/ 4/89 - 23/12/89

ধনু 23/12/89 - 23/ 8/90

মকর 23/ 8/90 - 23/ 4/91

 23/ 4/91 - 23/12/91

মীন 23/12/91 - 23/ 8/92
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 6 বষ

মীন 23/ 8/92 - 23/ 2/93

মষ 23/ 2/93 - 23/ 8/93

বৃষ 23/ 8/93 - 23/ 2/94

িমথুন 23/ 2/94 - 23/ 8/94

ককট 23/ 8/94 - 23/ 2/95

িসংহ 23/ 2/95 - 23/ 8/95

কন া 23/ 8/95 - 23/ 2/96

তুলা 23/ 2/96 - 23/ 8/96

বৃি ক 23/ 8/96 - 23/ 2/97

ধনু 23/ 2/97 - 23/ 8/97

মকর 23/ 8/97 - 23/ 2/98

 23/ 2/98 - 23/ 8/98

মকর 5 বষ

ধনু 23/ 8/98 - 23/ 1/99

বৃি ক 23/ 1/99 - 23/ 6/99

তুলা 23/ 6/99 - 23/11/99

কন া 23/11/99 - 23/ 4/00

িসংহ 23/ 4/00 - 23/ 9/00

ককট 23/ 9/00 - 23/ 2/01

িমথুন 23/ 2/01 - 23/ 7/01

বৃষ 23/ 7/01 - 23/12/01

মষ 23/12/01 - 23/ 5/02

মীন 23/ 5/02 - 23/10/02

 23/10/02 - 23/ 3/03

মকর 23/ 3/03 - 23/ 8/03

ধন ু7 বষ

বৃি ক 23/ 8/03 - 23/ 3/04

তুলা 23/ 3/04 - 23/10/04

কন া 23/10/04 - 23/ 5/05

িসংহ 23/ 5/05 - 23/12/05

ককট 23/12/05 - 23/ 7/06

িমথুন 23/ 7/06 - 23/ 2/07

বৃষ 23/ 2/07 - 23/ 9/07

মষ 23/ 9/07 - 23/ 4/08

মীন 23/ 4/08 - 23/11/08

 23/11/08 - 23/ 6/09

মকর 23/ 6/09 - 23/ 1/10

ধনু 23/ 1/10 - 23/ 8/10

বৃি ক 7 বষ

তুলা 23/ 8/10 - 23/ 3/11

কন া 23/ 3/11 - 23/10/11

িসংহ 23/10/11 - 23/ 5/12

ককট 23/ 5/12 - 23/12/12

িমথুন 23/12/12 - 23/ 7/13

বৃষ 23/ 7/13 - 23/ 2/14

মষ 23/ 2/14 - 23/ 9/14

মীন 23/ 9/14 - 23/ 4/15

 23/ 4/15 - 23/11/15

মকর 23/11/15 - 23/ 6/16

ধনু 23/ 6/16 - 23/ 1/17

বৃি ক 23/ 1/17 - 23/ 8/17

তুলা 10 বষ

বৃি ক 23/ 8/17 - 23/ 6/18

ধনু 23/ 6/18 - 23/ 4/19

মকর 23/ 4/19 - 23/ 2/20

 23/ 2/20 - 23/12/20

মীন 23/12/20 - 23/10/21

মষ 23/10/21 - 23/ 8/22

বৃষ 23/ 8/22 - 23/ 6/23

িমথুন 23/ 6/23 - 23/ 4/24

ককট 23/ 4/24 - 23/ 2/25

িসংহ 23/ 2/25 - 23/12/25

কন া 23/12/25 - 23/10/26

তুলা 23/10/26 - 23/ 8/27

কন া 2 বষ

তুলা 23/ 8/27 - 23/10/27

বৃি ক 23/10/27 - 23/12/27

ধনু 23/12/27 - 23/ 2/28

মকর 23/ 2/28 - 23/ 4/28

 23/ 4/28 - 23/ 6/28

মীন 23/ 6/28 - 23/ 8/28

মষ 23/ 8/28 - 23/10/28

বৃষ 23/10/28 - 23/12/28

িমথুন 23/12/28 - 23/ 2/29

ককট 23/ 2/29 - 23/ 4/29

িসংহ 23/ 4/29 - 23/ 6/29

কন া 23/ 6/29 - 23/ 8/29
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িসংহ 12 বষ

কন া 23/ 8/29 - 23/ 8/30

তুলা 23/ 8/30 - 23/ 8/31

বৃি ক 23/ 8/31 - 23/ 8/32

ধনু 23/ 8/32 - 23/ 8/33

মকর 23/ 8/33 - 23/ 8/34

 23/ 8/34 - 23/ 8/35

মীন 23/ 8/35 - 23/ 8/36

মষ 23/ 8/36 - 23/ 8/37

বৃষ 23/ 8/37 - 23/ 8/38

িমথুন 23/ 8/38 - 23/ 8/39

ককট 23/ 8/39 - 23/ 8/40

িসংহ 23/ 8/40 - 23/ 8/41

ককট 11 বষ

িমথুন 23/ 8/41 - 23/ 7/42

বৃষ 23/ 7/42 - 23/ 6/43

মষ 23/ 6/43 - 23/ 5/44

মীন 23/ 5/44 - 23/ 4/45

 23/ 4/45 - 23/ 3/46

মকর 23/ 3/46 - 23/ 2/47

ধনু 23/ 2/47 - 23/ 1/48

বৃি ক 23/ 1/48 - 23/12/48

তুলা 23/12/48 - 23/11/49

কন া 23/11/49 - 23/10/50

িসংহ 23/10/50 - 23/ 9/51

ককট 23/ 9/51 - 23/ 8/52

িমথুন 1 বষ

বৃষ 23/ 8/52 - 23/ 9/52

মষ 23/ 9/52 - 23/10/52

মীন 23/10/52 - 23/11/52

 23/11/52 - 23/12/52

মকর 23/12/52 - 23/ 1/53

ধনু 23/ 1/53 - 23/ 2/53

বৃি ক 23/ 2/53 - 23/ 3/53

তুলা 23/ 3/53 - 23/ 4/53

কন া 23/ 4/53 - 23/ 5/53

িসংহ 23/ 5/53 - 23/ 6/53

ককট 23/ 6/53 - 23/ 7/53

িমথুন 23/ 7/53 - 23/ 8/53
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বিদক জ ািতেষর মেতা,জ ািমনী জ ািতষ প িতও ফল  বণনায় খুব িনভুল মািণত হেয়েছ। িবনােসাতরী দশা যখন হ িলর

রাজ , তেব িমথুন পিরবতনশীল রা  হ িলর রাজ । মষ থেক মীন রািশেত মাট ১২  রািশচ  রেয়েছ, সুতরাং জ ািমনী

পিরবতনশীল রা  ১২ রািশর িচ িলরও এক  রা ।

সম  রািশচে র িনজ  ভাব থােক এবং তার িভি েত তােদর ফল দয়।

জ ািমনী চর দশার ফল

এই অব ার সময় আপনার বািড়েত অেনক ধরেণর অিতিথ আসেবন এবং ঘের ফু  পিরেবশ থাকেব এবং

িশ েদর আওয়াজ হেত পাের। আপিন বশ উ ািভলাষী হেয় উঠেবন এবং আপনার কৃিতেত সামান

আ াসন হেব। আপিন উ াকা া পূরণ করার চ া করেবন তেব আ াসন িনয় েণ রাখার চ া করেবন।

এই অব ার সময় আপনার কানও াণী ারা িত  হেত পাের, িবেশষত ইঁদরু, িবড়াল, র ইত ািদ

আপনার য বান হওয়া উিচত। তাড়া েড়া কের কাজ করার অভ াস এিড়য় চলুন।

মষ রািশ জ ািমনী চর দশা

এই রািশচে র ে  আপনার পিরবাের সমৃি  হেব এবং আপনার অথ াি র বল স াবনা থাকেব।

আপিন যিদ ইিতমেধ  িবেবচনা কের থােকন তেব আপিন এর মেধ  এক  গািড়ও িকনেত পােরন। এই

সমেয়র মেধ  আপিন অেনক সুেখর অিভ তা অজন করেবন। তেব যানবাহন  সাবধােন চালান, কারণ

হালকা ওজেনর দঘুটনাও গািড় বা চতুভূত াণীর কারেণ ঘটেত পাের।

বৃষ রািশ জ ািমনী চর দশা

এই রািশচ েত আপনার িচ াভাবনা বৃি  পােব এবং আপিন স ক িদেক িচ া করেত স ম হেবন।

জীবেনর িবিভ  ে  আপিন এর সুিবধা পােবন। আপিন যিদ কানও পড়া না কের থােকন তেব আপিন

আপনার িশ ায় সাফল  পােবন এবং আপিন যিদ ব বসা কের থােকন তেব আপিন এই সমেয়র মেধ ও

অ গিত পেত পােরন। তেব এই সময়কােল আপনার া  দবুল হেত পাের। িবেশষত, ক স িকত িকছু

সমস া, অ ালািজ বা িশরা এবং ায়ু স িকত রাগ থাকেত পাের, যা য  নওয়া যেত পাের।

িমঠুন রািশ জ ািমনী চর দশা

এই অব া  আপনার জন  খুব ভাল হেত চেলেছ। এই সমেয়র মেধ , আপিন মূল বান র  স িকত

কানও ব বসায় বা িবেদশী বািণেজ র সােথ জিড়ত কানও ব বসােয়র ে  দদুা  সাফল  অজন করেত

ককট রািশ জ ািমনী চার দশা
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পােরন। এই সমেয়র মেধ  আপনার পািনর স িকত রাগ িল যমন জি স, কেলরা ইত ািদ এড়ােনা

উিচত এবং গভীর জেল ােনর য  নওয়া উিচত। এই সমেয়র মেধ  আপিন খুব আেবগ বণ হেয় উঠেবন

এবং আপনার পিরবার স েক অেনক িকছু ভাবেবন, তাই আপনার বািড়র কােজ ব তা বাড়েব।

এই রািশচে র সময়কােল আপিন আপনার মেধ  আধ াি কতার বৃি  দখেত পােবন এবং ধম য় কােজ

আপনার বণতা আরও বিশ হেব। আপিন পাবত  অ ল বা বেন মণ করেত যেত পােরন তেব এই

সমেয়র মেধ  আপনার উঁচু জায়গায় যাওয়া এড়ােনা উিচত, কারণ সখান থেক পড়েল দঘুটনার স াবনা

দখা িদেত পাের। এছাড়াও, আপনার কােজর ে র িদেক মেনােযাগ িদন, কারণ আপিন হতাশ হেত

পােরন।িবপরীেত, আপিন যিদ ভাল কাজ কেরন তেব আপিন পেদা িতও পেত পােরন। র ইত ািদর

মেতা কানও াণীর ারা কামড় বা দঘুটনার স াবনা থাকেত পাের।

িসংহ রািশ জ ািমনী চর দশা

এই অব ায় আপিন িশ ায় অনু ল ফলাফল পােবন এবং আপিন বশ ভাল পারফরম া  করেত স ম

হেবন। আপিন যিদ কানও ব বসা কেরন তেব আপিন খুব ভাল লাভ পােবন এবং এই সমেয় আপনার

ব বসায় সািরত হেত পাের। আপনার যুি র মতা বৃি  পােব। অন িদেক আ ন বা েকর সােথ

স িকত চুলকািন, অ ালািজ, দাদ ইত ািদ স িকত কানও দঘুটনার স াবনা থাকেব

কন া রািশ জ ািমনী চর দশা

এই রািশেত আপিন সম  ধরেণর ভাল ফলাফল পেত পােরন। আপনার জীবেন সুখ এবং সমৃি  আসেব

এবং আপিন িবখ াত হেয় উঠেবন। লােকরা আপনার িত আকষণ বািড়েয় তুলেব। আপনার িচ াভাবনায়

ইিতবাচকতা থাকেব এবং আপিন ভ কেম ভাল বাধ করেবন। এ িল ছাড়াও, আপিন যানবাহেনর আন

বা িবি ংেয়র আন , িবিভ  ধরেণর সুখ পেত পােরন। জীবেন ম বাড়েব।

তুলা রািশ জ ািমনী চর দশা

এই অব া  আপনার জীবেন উে খেযাগ  পিরবতন আনেত পাের। আপিন যিদ িকছু গেবষণা কেরন বা

িকছু গভীর অধ য়ন কেরন বা আধ াি কভােব ধ ান কেরন তেব আপিন খুব ভাল ফলাফল পেত পােরন।

তেব অব া  আপনার াে র জন  ভাল হেব না। িবেশষত, আপিন ওষুেধর ভাব বা খাবােরর

িবষি য়ােত ভুগেত পােরন। এছাড়াও, এক  ইনেজকশন জলজ জীব ারা সং মণ বা িতর ঝঁুিক উপি ত

করেত পাের।

বৃি ক রািশ জ ািমনী চর দশা
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এই রােজ র সমেয় জীবেন অেনক উ ান-পতন হেত পাের, কারণ খুব রহস জনক এক  অব া রেয়েছ।

এই সমেয়র মেধ , আপিন চুর অ গিত পেত পােরন এবং উ  মযাদা অজন করেত পােরন, তেব হঠাৎ

া  সমস া বা দঘুটনা ঘটেত পাের। কানও উ  ান থেক পেড় যাওয়ার কারেণ বা কানও ভুল

কােজর কারেণ আপিন পিজশন হারােত পােরন। এই সমেয় আপনার শ েদর িত আপনার য বান হওয়া

উিচত, কারণ আিম আপনােক িত করার চ া করেত পাির।

ধনু রািশ জ ািমনী চর দশা

এই দশা  আপনার জীবেন পিরবতন আনেত পাের। ছাট, বড় যাই হাক না কন পিরবতন িল আপনার

জীবেন বড় ভাব ফলেব। এই সমেয়র মেধ  আপিন আপনার থাকার জায়গা বা আপনার কােজর জায়গা

পিরবতন করেত পােরন। তদপুির, এই সময়কােল, িববািহত হওয়া বা স ান ধারণ, বা খুব খারাপ াে র

মেতা বড় বড় জীবন-সং া  পিরবতন করা স ব হেত পাের, তাই িকছুটা য  িনন।

মকর রািশ জ ািমনী চর দশা

এই সময়কােল, আপিন এিগেয় যােবন এবং চুর দান, সদকা, ধম য় কাজ করেবন এবং সমােজর ােথ

দাতব  কাজ করেবন, যা আপনার স ান ও স ান বৃি  করেব। লােকরা তােদর পরামেশর জন  আপনার

কােছ আসেব বা কানও অভাবী কউ আপনার কােছ সাহােয র জন  আসেত পাের এবং আপিন তােদরও

সহায়তা করেবন। এ  সমােজ আপনার খ ািত বািড়েয় তুলেব। আপিন জনগণ ারা শংসা করা হেব।

 রািশ জ ািমনী চর দশা

এই রািশচ েত আপিন খুব আেবগময় হেবন এবং আপিন সংেবদনশীল হেয় িকছু ভুল িস া ও িনেত

পােরন, তাই কানও িস া  নওয়ার আেগ কানও বীণ ব ি র সােথ পরামশ করা ভাল। তেব, আপিন

এই জীবেনর এই সময়কােল খুব পূণ অিভ তা পােবন যা ভিবষ েত আপনার জন  কাযকর হেব। ধু

এ ই নয়, আপিন গভীর আধ াি কতার ে ও ভাল পারফরম া  করেত স ম হেবন। জীবনেক

আধ াি কভােব সমৃ  করার জন  এই অব া  অত  পূণ।

মীন রািশ যািমনী চর দশা
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জ শীষক বষ

মিহলা  িল  মিহলা 

23/8/1979 জে রিদন 23/8/2020 

23:53:18 জ সময় 12:9:8 

বৃহ িতবার জে রিদন  রিববার 

Delhi  জ ান Delhi 

28 অ াংশ 28 

77  ািঘমাংশ 77 

00:21:07  ানীয় সময় সংেশাধন 00:21:07 

00:00:00  যু কালীন সংেশাধন 00:00:00 

23:32:10 জে র ানীয় সময় 11:48:00 

05:54:06  সূেযাদয় 05:54:45 

18:53:43  সূযা  18:52:38 

বৃষ  ল  তুলা 

  ল ামী  

িসংহ  রািশ তুলা 

সূয  রািশ ামী  

পূবফ নী  ন  িচ া 

  ন  ামী ম ল 

িশব  যাগ  

বব  করণ বালব 

কন া  সূয রািশ (পা াত ) কন া 

023-34-20  অয়নাংশ 024-08-41 

লািহড়ী অয়ন  অয়নাংশ নাম লািহড়ী অয়ন 

বষফল িববরণ
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 তািজক বষফল ি  - 2020

 বষফল তািলকা

হ রািশ ািঘমাংশ
ল  তুলা 27-02-08 

সূয িসংহ 06-27-58 

চ  তুলা 03-40-07 

ম ল মষ 01-48-48 

বুধ িসংহ 12-05-41 

বৃহ িত ধনু 24-00-03 

 িমথুন  21-03-31 

শিন মকর 02-13-44 

রা  িমথুন  01-38-04 

কতু ধনু 01-38-04 

ইয়ুেরনাস মষ 16-37-02 

নপচুন  25-52-36 

েটা ধনু 28-34-28 
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 বষফল (বািষক ভিবষ তবাণী)  সহম

সহম িডি হ

পুণ মকর 24.14.17 শিন

িশ া িসংহ 29.49.58 সূয

জনি য়তা ও খ ািত কন া 26.47.53 বুধ

িম মকর 26.39.12 শিন

বাবা মীন 22.47.53 বৃহ িত

মা মীন 09.38.43 বৃহ িত

জীবন ধনু 05.15.48 বৃহ িত

কণ িমথুন 16.45.14 বুধ

মৃতু িসংহ 27.28.03 সূয

িবেদশ যা া কন া 15.43.13 বুধ

ধন-স ি িমথুন 24.07.46 বুধ

ব িভচার কন া 11.37.41 বুধ

অসুখ ধনু 20.24.08 বৃহ িত

িবক  ব াবসা িসংহ 28.28.31 সূয

বািণজ মকর 18.36.34 শিন

কায  িসি 02.13.43 শিন

িববাহ বৃষ 15.51.55

স ান মীন 08.56.29 বৃহ িত

ভালবাসা ককট 02.37.48 চ

ব বসা িমথুন 16.45.14 বুধ

 প ািধকাির

ামী হ

মু া ামী ঃ

জ  ল  ামী ঃ

বষ ল  ামী ঃ

ি রািশ ামী বুঃ

িদন-রাি  ামী সূয

 বষ  িববরণ

শীষক িববরণ

বষ েবশ তািরখ 23/08/2020

বষ েবশ সময় 12:09:08

মু া রািশ তুলা

ঘেরর মু া 1

জ ি েত মু া 6
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শ 26.37.11 শিন

কারাবাস ধনু 19.02.41 বৃহ িত

আিথক উ িত মীন 09.38.43 বৃহ িত

সহম িডি হ

 মু া  িবংশ ির দশা

হ থেক পয

বৃহ িত 23/8/2020 11/10/2020

শিন 11/10/2020 07/12/2020

বুধ 07/12/2020 28/01/2021

কতু 28/01/2021 18/02/2021

18/02/2021 20/04/2021

সূয 20/04/2021 09/05/2021

চ 09/05/2021 08/06/2021

ম ল 08/06/2021 29/06/2021

রা 29/06/2021 23/08/2021

 মু া  যািগনী দশা

দশা হ থেক পয

িস া 23/8/2020 02/11/2020

স টা রা 02/11/2020 22/01/2021

ম লা চ 22/01/2021 01/02/2021

িপ লা সূয 01/02/2021 21/02/2021

ধন বৃহ িত 21/02/2021 23/03/2021

ামির ম ল 23/03/2021 03/05/2021

ভি কা বুধ 03/05/2021 23/06/2021

উ া শিন 23/06/2021 23/08/2021
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বষফল িববরণ 2020 - 2021

বষ সারাংশ

মু া তািজক বষফেল এক এক  পূণ িব ু রেয়েছ। এই বেষর ি েত আপনার মু া থম ভােব রেয়েছ।

এ  আপনার জন  কেমর সময়। আপনার জন  অ ত ািশত উপহার এবং লাভ িবিভ   থেক আসেব। এটা আপনােক

পশায় উ িত এবং সব পিরিধেত সমৃি  দেব। আপনার িবেরাধীরা আপনােক িবি ত করার সাহস করেব না এবং আপিন

আপনার অংেশর আকষণ এবং খ ািত পােবন। আপিন নতা, উ তন এবং উ তর কতৃপে র কাছ থেক উপকার পােবন।

আপনার শরীর এবং া  সু র থাকেব। এছাড়াও এই বছর আপনার গািড় লাভ করার স াবনা আেছ।

দশা 
ফ য়াির 19, 2021 - এি ল
20, 2021

দশা সূয
এি ল 20, 2021 - ম 09,
2021

দশা চ
ম 09, 2021 - জনু 08,
2021

দশা ম ল
জনু 08, 2021 - জনু 29,
2021

দশা রা
জনু 29, 2021 - আগ
23, 2021

ফ য়াির 19, 2021 - এি ল 20, 2021 দশা 

আপনার েচ ার অনুপােত বতন বৃি  হেত পাের, এমন এক  সুেযাগ আেছ। এই সময়, আপিন দদুশা

পিরি িতর স খুীন হেবন এবং কােজ দ তা লাভ করেবন। আপিন আিথকভােব িবেশষ লাভবান হেবন

এবং স দ াি র স াবনা রেয়েছ। দীঘ যা া আপনার জীবন এবং আপনার ব বসা / পশার জন

লাভদায়ক মািণত হেব।

অথৈনিতক অব া

আপিন উ পদ  ব ি েদর ারা স ািনত হেবন এবং তােদর সমথেনর কারেণ পেদা িত লাভ কের আপিন

পছ সই সাফল  অজন করেত পােরন। আপনার আ া াস পােব না, এবং আপিন বড় চ ােল  এর

স খুীন হেত স ম হেবন। িক  মেন রাখেবন কােনা কাজ ফেল রাখা বা দীঘসূ তা করা আপনার জন

হািনকারক হেত পাের।

পশা
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বাবা-মা এবং িশ কেদর সােথ স ক ভাল হেব। এই সমেয়র মেধ , আপিন দরূবত  অ েল মণ

করেবন। পািরবািরক জীবন আপনার জন  আন দায়ক হেব। পািরবািরক সদস রা ভাল কাজ করেত

আপনােক সাহায  করেব। পিরবােরর সদস েদর সংখ া বৃি  হেত পাের।

পািরবািরক জীবন

এটা িবেয় এবং ম স িকত িবষয় িলর জন  এক  িনখঁুত সময় হেব। আপিন আপনার প ী বা

িমকার সে  এক  ি প এ যেত পােরন। এই সময় আপনােদর স ক শি শালী হেব। কথাবাতার

মাধ েম সমস া িল সমাধান করার চ া ক ন কারণ আপনােদর মেধ  িবেরাধ হেত পাের।

ম ও িববািহত জীবন

এই সমেয়র মেধ , আপিন সু  এবং অনলস হেবন। দীঘসময় ধের দীঘ ায়ী া  সমস ার পর এই সময়

আপিন আপনার াে র উ িত দখেত পােবন। সকােল ঘুম থেক উঠুন এবং যাগ ব ায়াম ক ন।

া

ক ন

র বািড়র লােকেদর সােথ ভাল স ক বজায় রাখুন। নতুন জায়গায় মণ এবং নতুন মানুেষর

সােথ পিরিচত হন।

করেবন না

- াধীনতার জন  ব  হেবন না। উ তর গেবষণার বা িশ ার ওপর দিৃ  িনব  ক ন।

িতকার

 দগুা স সতী পাঠ ক ন। জেল এলাইিচ ফেল সই জেল ান ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

এি ল 20, 2021 - ম 09, 2021 দশা সূয

১১তম ঘের অবি ত সূয আপনার জন  অনু ল হেব। আপনার উ াকা া এবং আকা া পূণ হেব।

ফল প, আপিন আিথকভােব উপকৃত হেবন। আপনার ব ু েদর এবং পিরবােরর সদস রা এই সমেয়র মেধ

আপনােক সমথন করেব। আপিন অেনক ে  ভাগ বান হেবন এবং পছ সই ফলাফল পেত পােরন।

অথৈনিতক অব া
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আপিন িবিভ  সং ােন িবিনেয়াগ করেবন এবং তা থেক আশা দ লাভ পােবন, এই কারেণ িব ািরত তথ

জানার পেরই এেগােবন।

আপনার ব বসা স িকত সকল চুি  আপনার জন  ফল সূ মািণত হেব। আপনার আয় বৃি  হেব।

আপনার চাকিরেত পেদা িত ও আয় বৃি র স াবনা আেছ। আপনার অিফস এবং ব বসােত আপনার

িসিনয়র আপনােক সমথন করেব। অন  িদেক, যিদ আপিন এক  ব বসা  কেরন তাহেল আপিন,

আপিন ব াপক লাভ করেত পারেবন। দীঘ দরূে  মণ করেল তা আপনার জন  লাভজনক হেব।

পশা

আপনার পািরবািরক জীবন সুেখর হেব। আপনার থেক বয়েস ভাইেবান উপকৃত হেব। বািড়েত সবাই ঐক

এবং েমর সােথ বসবাস করেব। আপনার মা-বাবার াে র য  িনন এবং কানও ভাল কাজ 

করার আেগ তােদর আশীবাদ িনন। আপিন এক  পিরবােরর সােথ মেণ বা িপকিনক করেত যেত

পােরন। পিরবাের এক  নতুন সদস র আগমন হেত পাের।

পািরবািরক জীবন

এই সময়কাল ম স িকত িবষয় জন  লাভজনক মািণত হেব। আপিন আপনার িমক/ িমকার সে

আপনার অনুভূিত শয়ার করেত পারেবন। আপনার িববািহত জীবন ভােলা হেব, এবং আপিন আপনার

জীবন স ীর সে  িকছু ভােলা মু ত কাটােবন।

ম ও িববািহত জীবন

আপনার া  ভাল হেব, এবং আপিন সফলভােব িত  কাজ স াদন করেত স ম হেবন। আপিন

আ যজনক আেবগ, শি  এবং উ সাহ দশন করেব। ভাল াে র কারেণ, আপনার দ তা বৃি  পােব।

আপনার া  স েক যেথ  সেচতন হওয়া দরকার।

া

ক ন

আপনার ব বসােক নতুন িদশা দখানর জন  তার পিরসর িব ার ক ন। আপনার পিরবার ক যেথ

সময় িদন।

করেবন না

বিশ উ াকা ী হওয়া আপনার জন  উিচত হেব না। কাউেক সহেজই ব ু বানােবন না সহেজই

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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িব াস করেবন না।

িতকার

সূয াদশ নাম িত পাঠ ক ন। লি  নারায়ণ মি ের িগেয় ভগবান িব ু র চরেণ প  ফুল অপণ

ক ন।

ম 09, 2021 - জনু 08, 2021 দশা চ

আিথক িস া  নওয়ার আেগ আপনােক িবচ েণর ন ায় পদে প িনেত হেব। আপনার আিথক পটভূিম

শি শালী হেব, যিদও আপনার িনজ  িকছু কারেণ সুেযাগ িল স কভােব ব বহার করেত পারেব না।

াভািবক আিথক লাভ হেব। অ েয়াজনীয় খরচ িনয় ণ ক ন এবং অথর  বুঝেত িশখুন।

অথৈনিতক অব া

থম ঘের চঁােদর ভাব আপনােক িম  ফলাফল দেব। এই সমেয়র মেধ , আপিন আপনার ব ি গত

জীবন, চাকির এবং ব বসা স িকত অেনক সুিবধা পােবন। যিদও, এ  আপনার উপর িনভর কের য

আপিন উপকার িল উপেভাগ করার জন  িকভােব এই পিরি িত িলর িবে ষণ কেরন এবং এিগেয় যান।

আপনার পেথ আগত সুেযাগ সনা  করার জন  আপনার চাখ খালা রাখুন। চঁােদর ভােব আপনার

ব ি  আকষণীয় এবং মেনারম হেয় উঠেব। আপনার অনলস ব ি ে র কারেণ, আপনার খ ািত এবং

সামািজক িতপি  বৃি  পােব এবং আপিন নতুন মানুেষর সােথ দখা করেবন। আপিন কােজর, ব বসা বা

অন  কােনা কারেণ িবেদেশ মণ করার সুেযাগ পােবন। আপিন ধম য় কায ম িলেত আ হী হেত পােরন

এবং এই ে  এক  মহ  অজন করেবন। আপিন িশ  এবং সৃজনশীলতার ে  ভাল নাম অজন করেত

পােরন। ব ু , পিরবােরর আ ীয় জন এবং ব ু বা ব িনেয় িবতেকর স াবনা রেয়েছ, তাই শা  থা ন।

মণ এিড়েয় চলার চ া ক ন, কারণ এেত আপনার ভাল হেব না।

পশা

পািরবািরক জীবন সুখী হেব। মানুেষর মেধ  সাদশৃ  এবং ঐক  থাকেব। আপিন িপতামাতার আশীবাদ

পােবন। পািরবািরক সদস েদর তােদর িনজ িনজ ে  অ গিতর অিভ তা হেব। ভাইেবান িকছু উপায়

আিথকভােব আপনােক সাহায  করেত পােরন।

পািরবািরক জীবন

আপিন আপনার প ী বা পিরবােরর সােথ কাথাও মণ করেত পােরন। এই আপিন আপনার স ীর সে

রামাি ক মুহূত কাটানর সুেযাগ পােবন। আপিন অিববািহত হেল এবং জীবেন েমর স ান করেল,

ম ও িববািহত জীবন
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আপিন সফলতা পােবন। আপনার ীেক আঘাত করেত পাের এমন িকছু বলেবন না।

থম ঘের চঁােদর উপি িতর জন  আপনার িপতামাতার াে র উপর িত ল ভাব পড়েত পাের, তাই

আপনােক অবশ ই এ ব াপাের য  িনেত হেব। এছাড়াও আপনার িনেজর য  িনন, আপিন র, কািশ,

ঠা া বা চুলকািন ইত ািদ রােগর ীকার হেত পােরন।

া

ক ন

কােনা নতুন কাজ র পূেব পুেরােনা কাজ সমা  ক ন। মন শা  রাখার জন  ধ ান ক ন।

করেবন না

কােনা কাজ তাড়া েড়া কের করেবন না। বিশ ইেমাশনাল হেবন না।

িতকার

মহােদেবর পূজা ক ন এবং তােক সাদা ফুল অপণ ক ন। পুণামািসর উপবাস ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

জনু 08, 2021 - জনু 29, 2021 দশা ম ল

ম েলর এই অব ান আপনােক হতাশ করেব। আপিন বড় িস া  হণ এিড়েয় চলুন এবং িবিনেয়াগ করার

পূেব ভােলা ভােব ভাবনা িচ া ক ন। শয়ার বাজার, পণ, জয়ুা ইত ািদেত আপনার টাকা না লাগান ক

হেবনা।

অথৈনিতক অব া

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 চলুন। আপনার িবেরাধীরা আপনার জন

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

পশা

পািরবািরক জীবন
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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।

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।

ম ও িববািহত জীবন

ায়শই, আপিন িনেজর ওপর নিতবাচক ভাব ফলেত পােরন। আপিন মানিসক চাপ এবং উে গ অনুভব

করেত পােরন। আপনার া র িবেশষ য  িনন।

া

ক ন

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

করেবন না

আপনার স ী সে  অত িধক কলহ করেবন না। িবতেকর পিরবেত, কানও সমস ার সমাধান খঁুেজ

বর করার চ া ক ন।

িতকার

এক  বড় পাে  েড়র তির  বািনেয় তা মানুষজনেক ভাজন করান। ম লবার উপযু

জায়গায় র  দান করেবন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

জনু 29, 2021 - আগ  23, 2021 দশা রা

আপিন আিথক খােত ভাল ফলাফল পােবন। এই মু েত আপনার কােছ অেথর এক  ভাল বাহ থাকেব

তেব আপনার খরচ বাড়েব। আপিন আপনার আয় এবং ব েয়র মেধ  এক  ভারসাম  বজায় রাখা উিচত,

অথৈনিতক অব া
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অন থায়, আপিন এক  আিথক সংকেটর মেধ  পড়েত পােরন। আিথক িস া  নওয়ার সময় িবেশষ  দর

পরামশ িনন।

পশা ে , আপিন িম  ফলাফল পােবন। আপিন আপনার ব বসায় ভাল স ালন করেবন এবং আপনার

ল  অজন স েক খুবই সেচতন হেবন। আপনার সংক  দঢ়ৃ হেব এবং তা অজেনর জন  আপিন কেঠার

পির ম করেবন। কখেনাই অহংকারী হেবন না, কারণ এ  আপনার খ ািত ও কাজ দইুেকই ব াহত

করেবন।

পশা

আপিন আপনার পািরবািরক জীবন উপেভাগ করেবন। আপিন আপনার পিরবােরর সদস েদর সে  সময়

কাটােনার সুেযাগ পােবন। এই সমেয়র মেধ , আপিন আপনার আ ীয় দর সে  এক  শি শালী ব ন

গেড় তুলেবন, িক  আপনার বাবার সােথ ভাল স ক থাকার স াবনা কম। আপিন যিদ আপনার

বাবােক স ান কেরন এবং তার পরামশ অনুসরণ কেরন তেব আপনার পে  ভাল হেব।

পািরবািরক জীবন

আপিন আপনার িববািহত জীবেন ববািহক সুখ অিভ তা করেত পারেবন। আপিন আপনার প ীর সে

এক  শি শালী ব ন গেড় তুলেবন। আপিন তােদর কারেণ সমােজ স ান অজন করেবন। সময় আপনার

ভােলাবাসার জীবেনর জন  ভাল হেব। আপিন আপনার ি য়জেনর সে  িকছু রামাি ক সময় ব য় করেত

পারেবন।

ম ও িববািহত জীবন

আপিন অনলস এবং জীবনী শি েত পূণ হেবন। আপিন ভাল াে র কারেণ দ তার সে  আপনার সম

কাজ পিরচালনা করেত পারেবন। আপিন আপনার া  স েক সেচতন হেবন এবং এক  সু  জীবনধারা

হণ করেবন। আপনােক মদ এবং ধূমপান থেক িবরত থাকার পরামশ দওয়া হয়।

া

ক ন

আপনার বাবার সােথ ভাল স ক বজায় রাখুন। চিলত ধারণা িলর িবেরািধতা ক ন।

করেবন না

কাউেক অপমান করেবন না এবং আপনার িচ াভাবনােক নতুন িদেক চািলত ক ন। ধম য় হহওয়ার

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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জন  া  চ া করেবন না।

িতকার

আপনার ওজেনর সমান কঁাচা কয়লা দান ক ন। পালী হাড় বা লেকট পিরধান ক ন।
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জ শীষক বষ

মিহলা  িল  মিহলা 

23/8/1979 জে রিদন 23/8/2021 

23:53:18 জ সময় 18:18:18 

বৃহ িতবার জে রিদন  সামবার 

Delhi  জ ান Delhi 

28 অ াংশ 28 

77  ািঘমাংশ 77 

00:21:07  ানীয় সময় সংেশাধন 00:21:07 

00:00:00  যু কালীন সংেশাধন 00:00:00 

23:32:10 জে র ানীয় সময় 17:57:10 

05:54:06  সূেযাদয় 05:54:37 

18:53:43  সূযা  18:52:54 

বৃষ  ল  মকর 

  ল ামী শিন 

িসংহ  রািশ  

সূয  রািশ ামী শিন 

পূবফ নী  ন  শতিভষা 

  ন  ামী রা  

িশব  যাগ সুক া 

বব  করণ তিতল 

কন া  সূয রািশ (পা াত ) কন া 

023-34-20  অয়নাংশ 024-09-32 

লািহড়ী অয়ন  অয়নাংশ নাম লািহড়ী অয়ন 

বষফল িববরণ
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 তািজক বষফল ি  - 2021

 বষফল তািলকা

হ রািশ ািঘমাংশ
ল  মকর 26-35-52 

সূয িসংহ 06-27-58 

চ   19-22-12 

ম ল িসংহ 21-27-01 

বুধ িসংহ 25-49-02 

বৃহ িত  02-40-15 

 কন া 14-30-53 

শিন মকর 14-28-57 

রা  বৃষ 12-16-43 

কতু বৃি ক 12-16-43 

ইয়ুেরনাস মষ 20-43-07 

নপচুন  28-09-24 

েটা মকর 00-24-38 
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 বষফল (বািষক ভিবষ তবাণী)  সহম

সহম িডি হ

পুণ িসংহ 09.30.05 সূয

িশ া িসংহ 13.41.39 সূয

জনি য়তা ও খ ািত ককট 19.46.01 চ

িম তুলা 18.42.26

বাবা িসংহ 04.36.51 সূয

মা ককট 01.27.11 চ

জীবন 08.24.34 শিন

কণ মকর 22.13.51 শিন

মৃতু িসংহ 25.54.29 সূয

িবেদশ যা া মষ 05.46.25 ম ল

ধন-স ি মীন 12.54.39 বৃহ িত

ব িভচার মষ 04.38.46 ম ল

অসুখ 03.49.33 শিন

িবক  ব াবসা মীন 01.29.06 বৃহ িত

বািণজ ককট 20.09.01 চ

কায  িসি 14.28.56 শিন

িববাহ কন া 26.37.48 বুধ

স ান ককট 03.27.04 চ

ভালবাসা মীন 00.47.25 বৃহ িত

ব বসা মকর 22.13.51 শিন

 প ািধকাির

ামী হ

মু া ামী ম ল

জ  ল  ামী ঃ

বষ ল  ামী শঃ

ি রািশ ামী ম ল

িদন-রাি  ামী সূয

 বষ  িববরণ

শীষক িববরণ

বষ েবশ তািরখ 23/08/2021

বষ েবশ সময় 18:18:17

মু া রািশ বৃি ক

ঘেরর মু া 11

জ ি েত মু া 7
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শ কন া 03.33.56 বুধ

কারাবাস িসংহ 21.37.01 সূয

আিথক উ িত ককট 01.27.11 চ

সহম িডি হ

 মু া  িবংশ ির দশা

হ থেক পয

শিন 23/8/2021 20/10/2021

বুধ 20/10/2021 11/12/2021

কতু 11/12/2021 01/01/2022

01/01/2022 03/03/2022

সূয 03/03/2022 21/03/2022

চ 21/03/2022 21/04/2022

ম ল 21/04/2022 12/05/2022

রা 12/05/2022 06/07/2022

বৃহ িত 06/07/2022 23/08/2022

 মু া  যািগনী দশা

দশা হ থেক পয

স টা রা 23/8/2021 12/11/2021

ম লা চ 12/11/2021 22/11/2021

িপ লা সূয 22/11/2021 12/12/2021

ধন বৃহ িত 12/12/2021 11/01/2022

ামির ম ল 11/01/2022 21/02/2022

ভি কা বুধ 21/02/2022 13/04/2022

উ া শিন 13/04/2022 13/06/2022

িস া 13/06/2022 23/08/2022
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বষফল িববরণ 2021 - 2022

বষ সারাংশ

মু া তািজক বষফেল এক এক  পূণ িব ু রেয়েছ। এই বেষর ি েত আপনার মু া একাদশ ভােব রেয়েছ।

ব ি াতে র ারা আপনােক কমে ে  এবং ব ু ও পিরবােরর মেধ  স ীিত বজায় রাখার নতুন উপায় িশখেত হেব।

আপিন ব ু এবং আপনার ভাই ারা উপকৃত হেবন। আপিন রাজকীয় অনু হ অথবা উ তর কতৃপে র কাছ থেক অনু হ

লাভ করেবন। আপনার জীবেনর অিভ তার পিরবতনসমূহ গভীরভােব অনুভূত এবং দীঘ ায়ী হেব। আপিন সু র া  ভায়

রাখেত পারেবন। আপনার ই া পূরণ হেব।

দশা শিন
আগ  23, 2021 -
অে াবর 20, 2021

দশা বুধ
অে াবর 20, 2021 -
িডেস র 11, 2021

দশা কতু
িডেস র 11, 2021 -
জানয়ুারী 01, 2022

দশা 
জানয়ুারী 01, 2022 - মাচ
03, 2022

দশা সূয
মাচ 03, 2022 - মাচ 21,
2022

দশা চ
মাচ 21, 2022 - এি ল 21,
2022

দশা ম ল
এি ল 21, 2022 - ম 12,
2022

দশা রা
ম 12, 2022 - জলুাই 06,
2022

দশা বৃহ িত
জলুাই 06, 2022 - আগ
23, 2022

আগ  23, 2021 - অে াবর 20, 2021 দশা শিন

আপিন এই সমেয় খুবই সাধারণ অথ উপাজন করেবন। আপিন আপনার সহকম েদর কারেণ দেুভাগ

পিরল ন করেত পােরন। অতএব, আপিন তােদর থেক সতক থা ন। এই সমেয়র শষ পযােয় শত িল

আপনার আিথক বৃি  এবং উ য়েনর সহায়ক হেব।

অথৈনিতক অব া

আপিন আপনার কমজীবেন িকছু চ ােল  এর স খুীন হেত পােরন। সমস া িল বাড়া বার দখা দেব

আপনার জীবেন, এই কারেণ আপিন আপনার ক ািরয়ার িনেয় ভীত হেত পােরন। আপনার কােজর চাপ

পশা
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বৃি  পােব এবংঅেনক অনুপযু  িজিনেসর জন  আপিন আপনার সময় ব য় করেত পােরন।

আপনার পািরবািরক জীবেন িকছু সমস ার মাকােবলা করেত হেব। আপিন আপনার পিরবােরর বতমান

অব ায় স  হেবন না। আপনার পিরবােরর সদস েদর া  এই সমেয়র মেধ  খারাপ হেত পাের, যা

আপনার উে েগর কারণ হেব। আপনার িপতামাতার য  িনন এবং আপনার ভাইেবানেদর সে  এক

আ িরক স ক বজায় রাখুন।

পািরবািরক জীবন

আপিন আপনার িববািহত জীবেন এক  ক ন সমেয়র মুেখামুিখ হেত পােরন। এই সময় আপিন আপনার

জীবন স ীর সােথ িবিভ  কারেণ তেক বা কলেহ িল  হেবন। আপিন যিদ েমর স েকর মেধ  থােকন

তেব আপনার এবং আপনার ি য়জেনর মেধ  মতামেতর িকছু পাথক  থাকেত পাের। আপনােক বুঝেত হেব

য িব াস হেলা যেকােনা স েকর মূল িভি । আপনার স েকর িত হেত পাের এমন কান কাযকলােপ

জিড়ত হেবন না। আপনার স কেক দঢ়ৃ কের তুলেত আপনার স ীর িত িব  এবং িত িতব  হান,

পিরি িত যাই হাক না কন।

ম ও িববািহত জীবন

আপনার া  এই সমেয়র মেধ  িকছুটা খারাপ হেত পাের। আপিন শারীিরক সমস ার স খুীন হেত

পােরন। আপনার অনা ম তা দবুল হেয় যােব এবং আপিন অসু  হেত পােরন। আপনার অনা ম তা

বাড়ােনার জন  েয়াজনীয় িচিক সা হণ করা উিচত ও স ক খাবার খাওয়া উিচত। আপনার া র

িত মেনােযাগ িদেত হেব।

া

ক ন

কেঠার পির ম ক ন এবং পাশাপািশ আপনার াে র য  িনন। আপনার েকি ক কৃিত ধীের

ধীের কা েয় উঠুন।

করেবন না

অসহায় বাধ করা ব  ক ন। নিতবাচক দিৃ ভি  থেক দেূর থা ন।

িতকার

খাওয়ার আেগ িতিদন গ , র এবং কাক ক আপনার খাবােরর এক  ছাট অংশ দান ক ন।

আপনার মুেখর ছায়া পযেব েনর পের এক  ছায়া পা  বা তল িদেয় ভরা লাহার পা  দান

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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ক ন।

অে াবর 20, 2021 - িডেস র 11, 2021 দশা বুধ

অ ম ঘের বুধ খারাপ ভাব িদেত পাের। এই অব ায়, আপিন কেঠার পির ম ও েচ া সে ও ভােলা

ফলাফল অজন করেত পারেবন না। আপনােক আপনার ল  পঁৗছােত সং াম এবং ক ন কাজ করেত

হেব। এে ে  িকছু সময় লাগেব, িক  আপিন ভাল ফলাফল পােবন। পূণ না হেল, এই সময় মণ

এিড়েয় চলুন।

অথৈনিতক অব া

আপনার কমে ে  কােজর চাপ বৃি  পােব, চাপ না িনেয় শা  মেন কাজ ক ন। অিফেস এবং বািড়েত

ছাট সমস া বৃহ কলেহর জ  িদেত পাের অতএব শা  থা ন এবং সকেলর সােথ ভাল আচরণ ক ন।

যিদ স ব হয়, সম স া িনেয় খুেল কথা বলুন এবং এ  সমাধান করার চ া ক ন। আপিন ব গত

আন  অজন করেবন এবং অন েদর সাহায  করার জন  ত থাকেবন।

পশা

পািরবািরক জীবন সাধারণত সমস া সং ল থাকেব। ধযপূবক কাজ ক ন এবং শা  থা ন, ধীের ধীের

সময় পিরবতন হেব। ভাইেবানেদর সােথ আচরণ করার সময় ধয ধ ন। এই সমেয়র মেধ  আপনার

বাবার সােথ আপনার স ক খারাপ হেত পাের, তাই শা  থা ন এবং িতিন যা বেলন তা মান  ক ন।

পািরবািরক জীবন

ববািহক জীবেন কায ম ভাল এবং আন দায়ক হেব না। িচ া এবং ভাবনার পাথক র কারেণ, দা

স েকর অসুিবধা বৃি  হেত পাের। শা  থা ন এবং আপনার কথা বাতােক িনয় ণ ক ন।

ম ও িববািহত জীবন

এই সমেয়র া  সমস া িল আপনােক িবর  করেত পাের, তাই কােনা উপসগ দখা িদেল তা অবেহলা

করেবন না। আপনার খারাপ া  কমে ে  আপনার কম মতােক ভািবত করেব, আপিন ত ািশত

ফলাফল দান করেত পারেবন না।

া

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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ক ন

মানুেষর কল ােণ আপনার িবেবেকর এবং অ িনিহত শি র ব বহার ক ন। আপনার র বািড়র

লােকেদড় সে  চম কারভােব স ক বজায় রাখুন।

করেবন না

কান ধরেনর সং াের িব াস করেবন না। অন র ধন স েদর ওপর নজর দেবন না।

িতকার

গ েক আপনার খাদ  থেক এক  ছাট অংশ দান ক ন। িহজেড়েদর আিশবাদ হণ এবং তােদর

সবুজ চুির দান ক ন।

িডেস র 11, 2021 - জানুয়ারী 01, 2022 দশা কতু

আিথক ে  আপনার জীবেন এই সময়ও ভােলা িকছু ঘটেব। িকছু ব বসািয়ক নীিত আপনােক বড় আিথক

সুিবধা লাভ করেত সাহায  করেব। আপিন আরও িবিনেয়াগ করেবন এবং এই সম  িবিনেয়াগ আপনার

জন  উপকারী হেব। যিদ আপিন িবিনেয়াগ করার পিরক না করেছন, তাহেল সবািধক লাভ অজন করার

জন  ানপন চ া ক ন।

অথৈনিতক অব া

আপিন এই সমেয়র মেধ  এক  পেদা িত লাভ করেত স ম হেবন। এ ছাড়াও, আপনার বতন বৃি র

স াবনা বিশ। ব বসা সং া  মণ আপনার জন  উপকারী হেব। চাকির ও ব বসা খােত উ  পযােয়র

কমকতােদর কাছ থেক আপিন সমথন পােবন। যিদ আপিন ব বসা করেছন, আপিন চুর মুনাফা অজন

করেত পারেবন।

পশা

আপিন আপনার পািরবািরক জীবেনর স  থাকেবন। আপনার খ ািত সমােজ বৃি  হেব। পািরবািরক

জীবেন, ভাইেবােনরা একসে  ভালভােব িমেলিমেশ থাকেবন এবং বািড়র বায়ুম ল সাদশৃ  পূণ হেব।

আপনার িপতামাতার াে র য  িনন এবং তােদর স ান ক ন।

পািরবািরক জীবন

এই সমেয়র মেধ , আপনার িববািহত জীবেন ম বৃি  পােব। আপিন আপনার জীবন স ীর সে  িবেশষ

ম ও িববািহত জীবন
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িকছু মু ত ভাগ করেবন। একই সমেয়, এই সময় ম িবষয়ক িবষেয়র জন  খুব ভাল বেল মািণত

হেব। আপিন আপনার িমক বা িমকার কােছ িনেজর অনুভূিতেক কাশ করেত সমথ হেবন।

এই সমেয়র মেধ  আপিন এক  ভাল শারীিরক এবং মানিসক া  ভাগ করেবন। আপিন শারীিরক ভােব

সবল হেবন। ভাল াে র কারেণ, আপনার কােজর মতা বৃি  হেব। এই সমেয়, শরীর চচা এবং ব ায়াম

অনুশীলন আপনার া র জন  সুিবধাজনক হেব.

া

ক ন

আপনার কােনর য  িনন। ভাইেবান এবং উ পদ েদর সে  ভাল স ক বজায় রাখুন।

করেবন না

আপনার স ানেদর িত বাধ বাধকতা বা দািয়  পালন থেক িবরত থাকেবন না। আপনার সামািজক

অব া বৃি  এবং মানুেষর সােথ ব ু  করার চ া ক ন।

িতকার

 গেণশ চতুথ র িদন উপবাস ক ন এবং লা ু  জাতীয় িমি  অপণ ক ন। রিঙন রেক দধু ও

 খাওয়ান।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

জানুয়ারী 01, 2022 - মাচ 03, 2022 দশা 

আপনার েচ ার অনুপােত বতন বৃি  হেত পাের, এমন এক  সুেযাগ আেছ। এই সময়, আপিন দদুশা

পিরি িতর স খুীন হেবন এবং কােজ দ তা লাভ করেবন। আপিন আিথকভােব িবেশষ লাভবান হেবন

এবং স দ াি র স াবনা রেয়েছ। দীঘ যা া আপনার জীবন এবং আপনার ব বসা / পশার জন

লাভদায়ক মািণত হেব।

অথৈনিতক অব া

আপিন উ পদ  ব ি েদর ারা স ািনত হেবন এবং তােদর সমথেনর কারেণ পেদা িত লাভ কের আপিন

পছ সই সাফল  অজন করেত পােরন। আপনার আ া াস পােব না, এবং আপিন বড় চ ােল  এর

স খুীন হেত স ম হেবন। িক  মেন রাখেবন কােনা কাজ ফেল রাখা বা দীঘসূ তা করা আপনার জন

পশা
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হািনকারক হেত পাের।

বাবা-মা এবং িশ কেদর সােথ স ক ভাল হেব। এই সমেয়র মেধ , আপিন দরূবত  অ েল মণ

করেবন। পািরবািরক জীবন আপনার জন  আন দায়ক হেব। পািরবািরক সদস রা ভাল কাজ করেত

আপনােক সাহায  করেব। পিরবােরর সদস েদর সংখ া বৃি  হেত পাের।

পািরবািরক জীবন

এটা িবেয় এবং ম স িকত িবষয় িলর জন  এক  িনখঁুত সময় হেব। আপিন আপনার প ী বা

িমকার সে  এক  ি প এ যেত পােরন। এই সময় আপনােদর স ক শি শালী হেব। কথাবাতার

মাধ েম সমস া িল সমাধান করার চ া ক ন কারণ আপনােদর মেধ  িবেরাধ হেত পাের।

ম ও িববািহত জীবন

এই সমেয়র মেধ , আপিন সু  এবং অনলস হেবন। দীঘসময় ধের দীঘ ায়ী া  সমস ার পর এই সময়

আপিন আপনার াে র উ িত দখেত পােবন। সকােল ঘুম থেক উঠুন এবং যাগ ব ায়াম ক ন।

া

ক ন

র বািড়র লােকেদর সােথ ভাল স ক বজায় রাখুন। নতুন জায়গায় মণ এবং নতুন মানুেষর

সােথ পিরিচত হন।

করেবন না

- াধীনতার জন  ব  হেবন না। উ তর গেবষণার বা িশ ার ওপর দিৃ  িনব  ক ন।

িতকার

 দগুা স সতী পাঠ ক ন। জেল এলাইিচ ফেল সই জেল ান ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

মাচ 03, 2022 - মাচ 21, 2022 দশা সূয

আপনার আিথক অব া শি শালী এবং অনু ল হেব। উপাজন ছাড়াও, আপিন অথ সংর ণ করেবন।

অথৈনিতক অব া
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আপিন প ীর মাধ েম আিথক লােভর অিভ তা হেত পাের। আপনার আেয়র উ স বৃি  হেব, অতএব

সতকতা অবল ন করা।

আপনার কমজীবেন অেনক ভােলা ও খারাপ সমেয়র আগমন হেব। িসিনয়র কমকতারা আপনােক কম

সমথনা করেব। আইেনর িব ে  কাজ করেবন না। কেঠার পির ম থেক িবরত থাকেবন না, কারণ এ

আপনােক ভিবষ েত উ  েল উঠেত সহায়তা করেব। লােভ পের কান শটকাট অনুসরণ করেবন না।

পশা

আপনার এবং আ ীয়েদর মেধ  িকছু িত তা িবকাশ হেত পাের। এই সমেয়র মেধ , আপিন অন েদর ারা

তািরতহেত পােরন। অতএব পূণ দ ােবজ া র করার আেগ, এ  ভালভােব পড়েত ভুলেবন না।

সূযেক আপনার িপতার সােথ স িকত এক  পূণ কারণ িহসােব পিরিচত, অতএব এই অ ম ঘের

থাকা আপনার এবং আপনার বাবার মেধ  শ তা সৃি  করেত পাের। আপিন তার স ান এবং মান

করেল ভাল হেব। আপিন এই সমেয়র মেধ  িকছুটা আ মণা ক হেত পােরন এবং িকছু িজিনস স েক

ধানত িবর  বাধ করেবন। মানুিষক চাপ এিড়েয় চলুন।

পািরবািরক জীবন

ববািহক জীবেন িকছু সমস া হেত পাের। িববািহত হেল, আপিন র বািড়র সােথ িকছু িবেরােধর

স খুীন হেত পােরন। ম জীবন চ ােলি ং হেব। আপনার স কেক িব াস ক ন এবং এ  মেধ  রামা

এবং িমি তা আনার চ া ক ন। কামুক িচ া যােত আপনােক দিমত না করেত পাের।

ম ও িববািহত জীবন

আপিন এই সময় এক  রাগ ভাগ করেত পােরন, যা দীঘ সমেয়র জন  সািরত হেব। অতএব, এই

ধরেনর সমস া িলর ে  অিবলে  একজন ডা ােরর সােথ পরামশ ক ন। এই সমেয়র মেধ , আপিন

িপ  নালী এবং চাখ স িকত রােয ভুগেত পােরন।

া

ক ন

আপনার িপতার াে র য  িনন। আইন মেন চলুন।

করেবন না

আপনার পিরবােরর মযাদার িব ে  কােনা কাজ করেবন না। সরকােরর অপমান করেবন না।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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িতকার

সূয নারায়ণ ক লাল ফুল অপণ ক ন। ঘুেমর সময়, আপনার িবছানার কাছাকািছ জল িদেয় ভরা

এক  তামার পা  রাখুন এবং সকােল লাল ফুেলর কােনা গােছ তা ঢেল িদন।

মাচ 21, 2022 - এি ল 21, 2022 দশা চ

এই সমেয়র মেধ , আপিন িবিভ  আিথক লাভ এবং সুিবধা লাভ করেবন। আপিন ভাল উপাজন এবং

যেথ  স য় করেত স ম হেবন। িক  ঘন ঘন আপনার আিথক অব ার অি রতার এক   স াবনা

আেছ। আপনার ব ু েদর এবং সহকম রা এই সময় খুব সহায়ক হেব।

অথৈনিতক অব া

আপনার ব ি  উ িত হেব। এছাড়াও, আপনার সামািজক অব ান উ ত হেব এবং আপিন ব িভি ক

আন  পােবন। ি তীয় ঘের চঁােদর ভাব আপনােক সুখী কৃিতর ব ি  বািনেয় দেব। যতটা স ব

আপনার ফঁাকা সময়েক ব বহার ক ন

পশা

পািরবািরক জীবন শাি  ও সাদশৃ  পূণ হেব। আপনার পিরবােরর উ িত এবং সমৃ  হেব। চঁােদর অব ান

আপনার অথৈনিতক অব ােক জারদার করেব। আপনার স ান িবেদশ মণ করেব। তারা যিদ ব বসােয়র

সােথ জিড়ত থােক তেব তারা তােদর পছে র  পিরবতন করেত পাের।

পািরবািরক জীবন

আপনার ম জীবেন নতুনে র আসেত পাের এবং আপনার দয় িমি  মুহূত এবং আপনার িমকা সে

আব  ম  থাকেব। যারা িববািহত তােদর স ী মানিসক চাপ ভাগ করেত পােরন। এ  আপনার িবেয়েক

ভািবত করেত পাের, এই কারেণ তােদর াে র য  িনন।

ম ও িববািহত জীবন

ি তীয় ঘের চঁােদর অব ােনর কারেণ, আপিন া  স িকত সমস া এবং রােগ ভুগেত পােরন। চঁাদ

আপনার িচ া এবং মনেক িতিনিধ  কের, তাই আপিন িডেমনিশয়াযা ভুগেত পারন। আপনার মজাজ

এবং মনেক ি র করার জন  যাগ এবং ধ ান ক ন। এটা আপনার মনেক শা  করেত সাহায  করেব।

এই সময় আপনার সামান  া  সমস া দখা িদেত পাের।

া
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ক ন

অেন র সােথ িনেজর পছে র িজিনস ভাগ কের িনন। আপনার মেনর কথা খালাখুিল ভােব কাশ

ক ন।

করেবন না

অেন র থেক বাহবা নেবন না। কাউেক আেবেগর ারা ঠকােবন না।

িতকার

খসদ  পিরেবশেনর জন  েপার পা  ব বহার ক ন। চ  বীজ ম  জপ ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

এি ল 21, 2022 - ম 12, 2022 দশা ম ল

আপিন আিথকভােব দবুল হেবন, এভােব অেথর িবষয় এবং লনেদন স েক সতক থা ন। কান বড়

আিথক িস া  হণ এিড়েয় চলুন। বিশ অথ খরচ থেক িনেজেক সীমাব  ক ন। আপিন যিদ এইসব

িবষয় িল ত াবধান কেরন তেব আপিন সুফল পােবন িনি ত ভােব।

অথৈনিতক অব া

কাজ এবং ব বসাযা িকছু সমস া তির হেত পাের। িসিনয়রেদর কাছ থেক যা ত াশা করা হেয়িছল তার

িবপরীত বা কম সাহায  পেত পােরন। আপনার কায েমের ারা আইন িব ে  যাবেন না। কেঠার

পির ম থেক িবরত থাকেবন না, কারণ এ  আপনােক অবশ ই ভিবষ েত ভাল ফলাফল দেব। লােভর

কারেণ কানও শটকাট িনবাচন করেবন না।

পশা

পািরবািরক স েকর ে , আপনার আ ীয়েদর সােথ স ক খারাপ হওয়ার স াবনা রেয়েছ। িবেশষ কের

ভাইেবানেদর সােথ, আপিন কলেহ জড়ােত পােরন। আপিন আ মনা ক হেত পােরন এবং খারাপ ভােব

কথা বলেত পােরন। এর পাশাপািশ অন ান  মানুেষর সােথ আপনার ব ন খারাপ হেত পাের। অতএব,

সবসময় অন ান  মানুেষর সে  কামল ভােব আপনার কথা বলা উিচত।

পািরবািরক জীবন
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আপনােক সেচতন থাকার পরামশ দওয়া হয়, কারণ আপনার িববািহত জীবেন খারাপ িকছু ঘটেত পাের।

িববািহত হেল, আপনার র প  থেক িকছু িবেরাধ হেত পাের। পিরি িত আপনার ম জীবেন

চ ােলি ং থাকেব। আপনার ভােলাবাসার িত িব াস ক ন এবং ধীের ধীের কথা বাতার মাধ েম স েকর

ভুল াি  িল সংেশাধন করার চ া ক ন।

ম ও িববািহত জীবন

অ ম ঘর ম ল আপনার জন  িত ল হেত পাের। আপনার া  সং া  সতকতা অবল ন করা উিচত

কারণ আপনার শারীিরক ব থা, আঘাত বা অসু তা িল ভাগ করার স াবনা রেয়েছ। এছাড়াও, ভাজা

এবং মশলা খাবার এড়ােতহেব আপনােক।

া

ক ন

ঘিন  স েকর ে  খুবই সতক থা ন। আপনার া র ওপর আপনার যেথ  নজর থাকা

েয়াজন।

করেবন না

বা ীয়, গরম খাবার খােবন না। অৈনিতক কম বা উপাজন থেক িবরত থা ন।

িতকার

ম লবার তামা দান ক ন। 11  অ  পাতায় রাম-রাম িলখুন, এক  মালা তির ক ন এবং

হনুমানেক তা অপণ ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

ম 12, 2022 - জলুাই 06, 2022 দশা রা

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 বৃি  হেব।

অ েয়াজনীয় ব েয়র এিড়েয় চলুন 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।

অথৈনিতক অব া
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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 বৃি  দখেত পােবন।

পশা

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।

পািরবািরক 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 বৃি  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।

ম ও িববািহত জীবন

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।

া

ক ন

আপনার ববািহক জীবন জারদার করার চ া ক ন। দেুধর সােথ বািল ধুেয় ফলুন 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।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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িতকার

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

জলুাই 06, 2022 - আগ  23, 2022 দশা বৃহ িত

ি তীয় ঘের বৃহ িত সরাসির আপনার আয় এবং বৃি েক ভািবত করেব। পূবপু ষ এর স ি  এই সময়

বৃি  পােব। আপিন আিথকভােব উপকৃত হেবন, যিদও আিথক ে  ভােলা ও খারাপ িবষেয়র মুেখামুিখ

হেবন আপিন। ব ু এবং সহকম রা আপনার জীবেন সহায়ক হেব। কােনা মণ বা যা া ইিতবাচক

ফলাফল দান করেব।

অথৈনিতক অব া

আপনার যাগােযাগ করার মতা ভাল এবং িচ াকষক হেব। আপিন িমি  এবং হপূণ ভাব কথা বলেত

পারেবন এবং মানুষ আপনার ারা ভািবত হেত পাের। আপিন আপনার বুি ম ার কারেণ এক  উ  পদ

পেত পােরন। আপিন সহেজই আপনার িবেরাধীেদর পরািজত করেবন। আপিন এক  নতুন ভাষা শখায়

আ হী হেবন। তেব, আপিন অিবচােরর িব ে  আপনার আওয়াজ তুলেবন। আপনার কমজীবেনর াফ

উ ত হেব।

পশা

পিরবার এবং অন ান  আ ীয়েদর উপকার আপনার ধান অ ািধকার হেব। আপিন বিশ অথ ব য় করেত

ি ধা করেবন না । আপিন সমােজ অেনক ভােলাবাসা লাভ করেবন এবং সমােজ আপনার স ান বৃি

পােব। আপনার পিরবাের কােনা সংেযাজন হেত পাের। কান ভ ঘটনা বািড়েত ঘটেত পাের। ঘটনা

সামিয়ক সমস া সৃি  করেলও তা ধীের ধীের াভািবক হেয় যােব।

পািরবািরক জীবন

আপিন িমক/ িমকার সে  িকছু রামাি ক মু ত ব য় করেবন। িববািহত হেল, আপনার ামী / ীর

সােথ িকছু িনিদ  সমস ার ওপর জার দওয়া উিচত হেত পাের, যা আপনার স েক িতফলন করেব।

প ী এর া  ভাল য  িনন।

ম ও িববািহত জীবন

এই ঘের বৃহ িতর ভােব আপনার াে র উে গ এবং অসু তা ভাগ করেত হেত পাের। বৃহ িত ু ধা

এবং লূতার সােথ স িকত,এই হ এই সকল শারীিরক িবষেয়র এক  বৃহ কারণ বেল মেন করা হয়,

া
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যার ফেল আপনার িকছু ওজন বৃি  হেত পাের। আপনার ডােয়ট িনয় ণ ক ন এবং িনয়িমত ব ায়াম,

জিগং এবং া কর খাওয়ার অভ াস ক ন।

ক ন

আপনার িতভা দশন ক ন। আপনার ইি য় বা তােদর ারা উ ূত অন  অনুভূিত িনয় ণ ক ন।

করেবন না

অত িধক িমি  খাওয়া এিড়েয় চলুন। বৃহ িতবার জামাকাপড় দান বা উপহার দেবন না।

িতকার

িত বৃহ িতবার কশেরর িতলক লাগান। িত বৃহ িতবার এবং শিনবার অশ  গােছ জল িদন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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জ শীষক বষ

মিহলা  িল  মিহলা 

23/8/1979 জে রিদন 24/8/2022 

23:53:18 জ সময় 0:27:28 

বৃহ িতবার জে রিদন  ম লবার 

Delhi  জ ান Delhi 

28 অ াংশ 28 

77  ািঘমাংশ 77 

00:21:07  ানীয় সময় সংেশাধন 00:21:07 

00:00:00  যু কালীন সংেশাধন 00:00:00 

23:32:10 জে র ানীয় সময় 00:06:20 

05:54:06  সূেযাদয় 05:55:01 

18:53:43  সূযা  18:52:06 

বৃষ  ল  বৃষ 

  ল ামী  

িসংহ  রািশ িমথুন 

সূয  রািশ ামী বুধ 

পূবফ নী  ন  পূণবসু 

  ন  ামী বৃহ িত 

িশব  যাগ অসৃক 

বব  করণ তিতল 

কন া  সূয রািশ (পা াত ) কন া 

023-34-20  অয়নাংশ 024-10-22 

লািহড়ী অয়ন  অয়নাংশ নাম লািহড়ী অয়ন 

বষফল িববরণ
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 তািজক বষফল ি  - 2022

 বষফল তািলকা

হ রািশ ািঘমাংশ
ল  বৃষ 23-50-49 

সূয িসংহ 06-27-59 

চ  িমথুন  26-46-50 

ম ল বৃষ 07-48-43 

বুধ কন া 03-25-34 

বৃহ িত মীন 13-29-50 

 ককট 20-34-23 

শিন মকর 27-02-36 

রা  মষ 22-55-23 

কতু তুলা 22-55-23 

ইয়ুেরনাস মষ 24-49-40 

নপচুন মীন 00-26-13 

েটা মকর 02-13-19 
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 বষফল (বািষক ভিবষ তবাণী)  সহম

সহম িডি হ

পুণ িসংহ 03.31.58 সূয

িশ া মষ 14.09.39 ম ল

জনি য়তা ও খ ািত তুলা 13.52.57

িম বৃি ক 09.56.41 ম ল

বাবা ধনু 03.16.11 বৃহ িত

মা ককট 17.38.22 চ

জীবন িসংহ 10.18.02 সূয

কণ কন া 19.27.40 বুধ

মৃতু িসংহ 18.38.28 সূয

িবেদশ যা া বৃষ 09.42.46

ধন-স ি মীন 08.47.56 বৃহ িত

ব িভচার বৃষ 07.57.13

অসুখ বৃষ 20.54.48

িবক  ব াবসা মকর 24.06.35 শিন

বািণজ মীন 17.12.04 বৃহ িত

কায  িসি মীন 03.09.47 বৃহ িত

িববাহ বৃি ক 17.22.35 ম ল

স ান বৃি ক 13.46.33 ম ল

ভালবাসা মীন 04.28.30 বৃহ িত

ব বসা 28.13.57 শিন

 প ািধকাির

ামী হ

মু া ামী বৃঃ

জ  ল  ামী ঃ

বষ ল  ামী ঃ

ি রািশ ামী চ

িদন-রাি  ামী বুঃ

 বষ  িববরণ

শীষক িববরণ

বষ েবশ তািরখ 24/08/2022

বষ েবশ সময় 00:27:28

মু া রািশ ধনু

ঘেরর মু া 8

জ ি েত মু া 8
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শ 13.04.42 শিন

কারাবাস ধনু 17.21.27 বৃহ িত

আিথক উ িত বৃষ 00.03.15

সহম িডি হ

 মু া  িবংশ ির দশা

হ থেক পয

বুধ 24/8/2022 14/10/2022

কতু 14/10/2022 05/11/2022

05/11/2022 04/01/2023

সূয 04/01/2023 23/01/2023

চ 23/01/2023 22/02/2023

ম ল 22/02/2023 15/03/2023

রা 15/03/2023 09/05/2023

বৃহ িত 09/05/2023 27/06/2023

শিন 27/06/2023 24/08/2023

 মু া  যািগনী দশা

দশা হ থেক পয

ম লা চ 24/8/2022 03/09/2022

িপ লা সূয 03/09/2022 23/09/2022

ধন বৃহ িত 23/09/2022 23/10/2022

ামির ম ল 23/10/2022 03/12/2022

ভি কা বুধ 03/12/2022 23/01/2023

উ া শিন 23/01/2023 25/03/2023

িস া 25/03/2023 04/06/2023

স টা রা 04/06/2023 24/08/2023
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বষফল িববরণ 2022 - 2023

বষ সারাংশ

মু া তািজক বষফেল এক এক  পূণ িব ু রেয়েছ। এই বেষর ি েত আপনার মু া অ ম ভােব রেয়েছ।

আপনার িনকট আ ীয় বা পিরবােরর সদেস র মৃতু র খবর নেত পােরন। আপনােক িনেজর স ক য  নওয়ার পরামশ

দওয়া হে  কারণ আপনার রােগর জন  ক েভাগ করার স াবনা আেছ। স েদর িত, আ া হারােনা, িন ল এবং

মানিসক উে গ পয ও হেত পাের। মানুেষর ঈষা আপনার জন  সমস ার সৃি  করেত পাের। চুিরর কারেণ আিথক িতর

স াবনাও রেয়েছ। আপিন অসৎ স  ও বদ অভ ােস জিড়েয় পড়েত পােরন।

দশা বুধ
আগ  24, 2022 -
অে াবর 14, 2022

দশা কতু
অে াবর 14, 2022 -
নেভ র 05, 2022

দশা 
নেভ র 05, 2022 -
জানয়ুারী 04, 2023

দশা সূয
জানয়ুারী 04, 2023 -
জানয়ুারী 23, 2023

দশা চ
জানয়ুারী 23, 2023 -
ফ য়াির 22, 2023

দশা ম ল
ফ য়াির 22, 2023 - মাচ
15, 2023

দশা রা
মাচ 15, 2023 - ম 09,
2023

দশা বৃহ িত
ম 09, 2023 - জনু 27,
2023

দশা শিন
জনু 27, 2023 - আগ
24, 2023

আগ  24, 2022 - অে াবর 14, 2022 দশা বুধ

প ম ঘের বুধ থাকেল আপনার আিথক িতর স াবনা াস পােব। যিদও আপিন লটাির, পণ, জয়ুা

ইত ািদ ঝঁুিকপূণ িবষয় িলেত িকছু আ হ দশন করেত পােরন তেব সতক থা ন এবং অথ উপাজন

করেত শটকাট  িনবাচন করেবন না। আপিন নতুন উেদ ােগ সফল হেবন। আপিন আপনার সৃজনশীল

মেনর জন  শংসা পােবন।

অথৈনিতক অব া

আপিন ব বসায় ভােলা বৃি  লাভ করেবন। আপিন সরকােরর ারা বা আপনার ভাল কােজর কারেণ

পশা
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সাহায  পেত পােরন। সমােজর মেধ  আপনার খ ািত এবং স ান বৃি  পােব। আপিন যিদ লখার,

িবেনাদেনর বা সািহেত র জগেত সংযু  থােকন, তেব আপিন এই সকল িবষেয় িবেশষ সুিবধা পােবন।

পািরবািরক জীবেন পিরি িত আেরা সুেখর হেয় উঠেব। আপিন িপতামাতার কাছ থেক অসীম ম এবং

সমথন পােবন। এছাড়াও, আপনার ব ু এবং ভাকা ীরা স ূণ েপ আপনােক সমথন করেব। এই পযােয়,

আপিন ভাবশালী মানুেষর সােথ দখা করেত পারেবন এবং তােদর সাহােয র জীবন এিগেয় যেত

পারেবন। আপনার উদার আচরেণর কারেণ মানুষ আপনার িত আকৃ  হেব।

পািরবািরক জীবন

এই সময় আপনার ম এবং িববািহত জীবন উভেয়র জন  ভাল হেব। আপনার ম জীবেন নতুন  এক

অনুভূিত অিভ তা হেব, িমক বা িমকার সােথ ভােলা সময় ব য় করেত পারেবন। এছাড়া আপিন যিদ

িববািহত হেয় থােকন, তাহেল আপনার সািথর সে  আপনার স ক আরও শি শালী হেয় উঠেব এবং

আপনারা দজুন আেরা ঘিন  হেয় উঠেবন। এই সমেয়র মেধ  আপনার প ীর া র য  িনন।

ম ও িববািহত জীবন

আপিন উপযু  এবং সু  জীবন লাভ করেবন। আপিন ধানত খুিশ হেবন, আপিন চাপ ারা ভািবত

হেবন না। আপিন যিদ কানও অসু তা ও রােগ ভুগেছন তেব আপিন সু হ হেয় উঠেবন এবং আপনার

া  উ ত হেব। যিদও, স ক িনয়ম মেন চলেবন, অন থায় জীবেন সমস া তির হেত পাের।

া

ক ন

আপনার ান ারা অন েদর উপকার ক ন। আপনার মজাজ অনুসাের এক  িশ  িবকাশ ক ন।

করেবন না

আপনার স ীর িত িব  থা ন এবং এক সমেয় এক  স েকর মেধ  ধুমা  থা ন। স েকর

মেধ  কখেনাই িবরি  আে  দেবন না।

িতকার

 িব ু  সহ নাম জপ ক ন। সবুজ রেঙর জামাকাপড় পড়ুন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

অে াবর 14, 2022 - নেভ র 05, 2022 দশা কতু
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আপিন আপনার কমজীবেন উ িত করেবন এবং এই কারেণ ত কম ে  এিগেয় যােবন। আপনার খরচ

বৃি  হেব এবং আপিন আরামপদ জীবন যাপন করেবন। আপনার অ েয়াজনীয় ব য় কমােনার চ া করা

উিচত। আপিন যিদ এ র জন  আেবদন কেরন তেব আপিন ব াংক থেক ঋণ পেত পারেবন। এই সমেয়র

মেধ  আিথক লাভ অত  স াব ।

অথৈনিতক অব া

আপিন আপনার কমজীবেনর ে  উ িতর িদেক অ সর হেবন। আপনার ব বসা উ ত হেব এবং আপিন

অেনক অথ উপাজেন স ম হেবন। আপনার কেঠার পির ম ও অধ বসােয়র কারেণ আপিন স ান অজন

করেবন। অ ত ািশত যা া ফল সূ ফলাফল দেব। আপনার কেঠার পির েমর ফলাফেলর দ ন আপিন

স  হেবন।

পশা

আপিন এই সমেয় এক  ক ন চির  গেড় তুলেবন। আপনার কথা বাতা িকছুটা ঢ় কৃিতর হেত পাের

যা আপনার পিরবােরর সদস েদর মেন আঘাত করেত পাের। আপিন যিদ আপনার পিরবােরর সদস েদর

সােথ ভাল ব ন িবকাশ করেত চান তেব আপনার চিরে র এই নিতবাচক বিশ িল দমন করার চ া

করা উিচত। আপিন সামািজক কাজ করার িত আ হ বৃি  পােব এই সময়।

পািরবািরক জীবন

আপিন আপনার ববািহক জীবেন ভােলা ও খারাপ সমেয়র স খুীন হেত পােরন আপিন। আপনার প ীর

সে  িবেরােধর এক  স াবনা আেছ। এই পিরি িতেত ভালবাসার জীবেন িকছুটা অিনি ত হেত পাের।

আপনার ি য়জেনর উপর আপনার রাগ কাশ করেবন না, অন থায় আপনােদর স ক িত  হেত পাের।

ম ও িববািহত জীবন

এই সমেয়, আপিন এক  ভাল া  সুিবধা পােবন। আপিন যিদ এক  ায়ী রাগ ারা ভুগেছন, আপিন

এ  থেক পির াণ পেত স ম হেবন। এই সমেয় আপনার চােখর িবেশষ য  িনন, কারণ আপনার

চােখর সমস া থাকেত পাের। কতুর অব ােনর দ ন র  সং া  সমস া হেত পাের।

া

ক ন

াইিভং করার সময় সতক থা ন। মামা ও মামীর সে  ভাল স ক বজায় রাখুন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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করেবন না

এই সময় কান িবেষশ কায স াদেন যাওয়া উিচত হেব না। অ  এবং গালাবা দ এবং খারাপ

স  থেক দেূর থা ন।

িতকার

কতু বীজ ম  জপ ক ন। কতু ঔষিধ ান ক ন।

নেভ র 05, 2022 - জানুয়ারী 04, 2023 দশা 

এই সমেয়র মেধ  অথৈনিতক জীবন াভািবক হেব। আপিন মাগত েচ ার মাধ েম অথৈনিতক সমৃি

অজন করার চ া করেবন। সমােজ আপনার খ ািত ও স ান বৃি  পােব, এবং আপিন স দ লাভ

করেবন। আপিন অথ স য় স েক স ক পিরক না এবং পিরচালনা করেবন। ছােটাখােটা মণ উপকারী

মািণত হেব।

অথৈনিতক অব া

কমে ে  স ক িনয়মানুবত তায় কাজ ক ন এবং আপনার কাজ স ক ভােব ীকৃত হেব। ভাগ  আপনার

সােথ থাকেব এবং ফল প, আপিন আপনার কােজ সফলতা অজন করেবন। ছােটাখােটা মণ সফল হেব।

আপিন নতুন মানুেষর সােথ যাগােযাগ করেত স ম হেবন।

পশা

পািরবািরক জীবন আন দায়ক হেব এবং ভাইেবানও সমৃ  এবং সুখী হেব। িপতামাতার সােথ স ক ভাল

হেব, এবং তােদর িনেদিশকা আপনােক অেনক বাধা অিত ম করেত সহায়তা করেব। এই সমেয়র মেধ ,

আপনার বাবার সােথ মেণর িবিভ  সুেযাগ আপনার পেথ আসেব।

পািরবািরক জীবন

এই সমেয়র মেধ , আপনার িববাহ জীবন উপেভাগ  হেব। আপনার প ী িবেদশ মণ করার এক  সুেযাগ

পেত পাের। আপনার ভােলাবাসার মানুষ আপনার িত অেনক বিশ হপূণ হেব। এর সময় জীবন স ীর

িত স হওয়া খুবই েয়াজন এবং আপনার স কেক বাধা িদেত পাের এমন যেকান িকছু এিড়েয় চলুন।

ম ও িববািহত জীবন

া
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এই সমেয়র মেধ , আপনার া  সাধারণত ভাল হেব। যিদও সামান  অসু তার স াবনা দখা িদেত

পাের। এছাড়াও, আপিন পট এর ব ািধ ভাগ করেত পােরন। অতএব, আপনার খাদ াভ ােসর উপর িবেশষ

নজর িদন। কান িচিকসেকর পরামশ িনন এবং সু র জীবন শলী মেন চলুন।

ক ন

বান ও ভাইেদর সােথ আপনার স ক শি শালী ক ন। আপনার শখ পূরেণর জন  স ক প া

হণ ক ন।

করেবন না

অত িধক কামুক িচ া থেক দেূর থাকার চ া ক ন। আপনার প ী যন আপনার কারেণ কােনা

সমস া ভাগ না কের সিদেক নজর রাখুন।

িতকার

গ েক দান করার জন  আপনার খাদ র থম ছাট অংশ  রাখুন। ান করার সময় জায়ফল

ব বহার ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

জানুয়ারী 04, 2023 - জানুয়ারী 23, 2023 দশা সূয

এই সমেয়, যেথ  অথ রাজগােরর পাশাপািশ আপিন তা জমােনার ওপরও নজর দেবন। আপিন আপনার

িনয়িমত আয় থেক িকছু টাকা সংর ণ করেবন। আপিন যিদ ব বসায় কেরন এবং সানা বা েপা িনেয়

কাজ কেরন, তেব আপিন খুবই লাভবান হেবন। আপিন গহনা স িকত ব বসা করেল তােত আকি ক

লাভ হেত পাের। উপর , এই সমেয় মণ করেল তা আপনার জন  উপকারী মািণত হেব।

অথৈনিতক অব া

এই সমেয় সফলতা অজেনর জন  আপনােক কেঠার পির ম করেত হেব, তেব তার ফলাফল খুবই ভােলা

হেব। আপনার মেনর ই া পূরণ হেব। চতুথ ঘের সূয আপনােক খারাপ এবং অৈনিতক কােজর িত

আকৃ  হেত বাধ  করেব, ভুল বা অৈনিতক কােজর সােথ জিড়ত হওয়া এিড়েয় চলুন এবং অন থায়

আপনার সমস া হেত পাের।

পশা

পািরবািরক জীবন
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আপনার িপতামাতার া  খারাপ হেত পাের, তাই তােদর িবেশষ য  িনন। তর িকছু ে , অিবলে

ডা ার এর পরামশ িনন। চতুথ ঘের সূেযর অব ােনর জন  ভাইেদর মেধ  বল িবেরােধর স াবনা

রেয়েছ। ভাইেদর সােথ সবিকছু িমটমাট করার চ া ক ন। এছাড়াও, আপিন হয়েতা আপনার বাবার সােথ

কলেহ জিড়েয় পড়েত পােরন, তার সােথ আ িরক স ক বজায় রাখার চ া ক ন।

এটা িববািহত এবং ম জীবেনর জন  খুবই খারাপ সময় হেব। স েক দরূ  এড়ােনার জন  সেচতন

থা ন। প ীর সে  তক করেবন না বা তােদর কােনা ব াপাের চাপ দেবন না। েম তা বজায়

রাখুন। আপনার ি য় ব ি েদর িবেশষ জায়গা িদন।

ম ও িববািহত জীবন

আপনার া র অবনিত হেত পাের, এবং আ াসন বৃি  পােব। এছাড়াও, আপিন মানিসক চাপ ভাগ

করেত পােরন। চাপ এড়ােনার জন  যাগব ায়াম ক ন এবং ধ ান ক ন। আপনার খাওয়ার অভ ােস

িবেশষ মেনােযাগ িদন। আপিন িরংওয়ারম, ািব, চুলকািন ইত ািদ েকর রাগ িলর ীকার হেত পােরন।

এই পিরি িতেত স ক িচিকসা করান।

া

ক ন

আপনার মােয়র াে র খয়াল রাখুন এবং খালা মেন পিরবােরর দরকােরর িদেক নজর রাখুন।

করেবন না

পিরবােরর মেধ  েত ক  সময় িনেজেক স ক মাণ করেবন না। পিরবাের একজন বিহরাগতরা

মত আচরণ করেবন না এবং তােদর যেথ  সময় িদন।

িতকার

আপনার রােজর খাবাের কশর যাগ ক ন। আঁকেড় গােছর কাঠ যে র সময় ব বহার ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

জানুয়ারী 23, 2023 - ফ য়াির 22, 2023 দশা চ

এই সমেয়র মেধ , আপিন িবিভ  আিথক লাভ এবং সুিবধা লাভ করেবন। আপিন ভাল উপাজন এবং

যেথ  স য় করেত স ম হেবন। িক  ঘন ঘন আপনার আিথক অব ার অি রতার এক   স াবনা

অথৈনিতক অব া
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আেছ। আপনার ব ু েদর এবং সহকম রা এই সময় খুব সহায়ক হেব।

আপনার ব ি  উ িত হেব। এছাড়াও, আপনার সামািজক অব ান উ ত হেব এবং আপিন ব িভি ক

আন  পােবন। ি তীয় ঘের চঁােদর ভাব আপনােক সুখী কৃিতর ব ি  বািনেয় দেব। যতটা স ব

আপনার ফঁাকা সময়েক ব বহার ক ন

পশা

পািরবািরক জীবন শাি  ও সাদশৃ  পূণ হেব। আপনার পিরবােরর উ িত এবং সমৃ  হেব। চঁােদর অব ান

আপনার অথৈনিতক অব ােক জারদার করেব। আপনার স ান িবেদশ মণ করেব। তারা যিদ ব বসােয়র

সােথ জিড়ত থােক তেব তারা তােদর পছে র  পিরবতন করেত পাের।

পািরবািরক জীবন

আপনার ম জীবেন নতুনে র আসেত পাের এবং আপনার দয় িমি  মুহূত এবং আপনার িমকা সে

আব  ম  থাকেব। যারা িববািহত তােদর স ী মানিসক চাপ ভাগ করেত পােরন। এ  আপনার িবেয়েক

ভািবত করেত পাের, এই কারেণ তােদর াে র য  িনন।

ম ও িববািহত জীবন

ি তীয় ঘের চঁােদর অব ােনর কারেণ, আপিন া  স িকত সমস া এবং রােগ ভুগেত পােরন। চঁাদ

আপনার িচ া এবং মনেক িতিনিধ  কের, তাই আপিন িডেমনিশয়াযা ভুগেত পারন। আপনার মজাজ

এবং মনেক ি র করার জন  যাগ এবং ধ ান ক ন। এটা আপনার মনেক শা  করেত সাহায  করেব।

এই সময় আপনার সামান  া  সমস া দখা িদেত পাের।

া

ক ন

অেন র সােথ িনেজর পছে র িজিনস ভাগ কের িনন। আপনার মেনর কথা খালাখুিল ভােব কাশ

ক ন।

করেবন না

অেন র থেক বাহবা নেবন না। কাউেক আেবেগর ারা ঠকােবন না।

িতকার

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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খসদ  পিরেবশেনর জন  েপার পা  ব বহার ক ন। চ  বীজ ম  জপ ক ন।

ফ য়াির 22, 2023 - মাচ 15, 2023 দশা ম ল

এই সময় আপনার আিথক পিরি িত দবুল ও ভংিগর কৃিতর হেব। এই কারেণ ভেব িচনেত কােনা

আিথক ব াপাের িনণয় নেবন। কােনা ঝঁুিক পূণ কােজ িবিনেয়াগ করার আেগ ভােলা কের ভাবনা িচ া

ক ন। এরই সােত জয়ুা খলা বা বািজ ধরার মেতা কাজ থেক িনেজেক িবরত রাখুন।

অথৈনিতক অব া

আপিন আপনার কমে ে  ায় িম  ফলাফল পােবন। যিদও, ফলাফল আপনার ত াশার স ূণ িবপরীত

হেত পাের, তাই ফলাফল স েক আপনার উে জনা িনয় ণ ক ন। আপনার মতামত আপিন িনভেয় সবার

সামেন রাখেবন। আপিন বােরা কােনা িস া  িনেত এবং সমােজর মেধ  এক  স ানজনক ান তির

করেত পারেবন। এই সময় আপিন আপনার শ েদর থেক সতক থা ন।

পশা

পািরবািরক িবষয় িলর জন  আপিন মানুিষক শাি  হারােত পােরন। এই কারেণ পািরবািরক িবষয় িলেত

আপনার এই সময় ভেব িচনেত কাজ করা উিচত। আপনার ছােটা ভাইেবােনর জীবন শলী আপনার থেক

ভােলা হেব এবং এই কারেণ তােদর সােথ আপনার স ক খুব একটা ভােলা নাও হেত পাের।

পািরবািরক জীবন

এই ঘের ম েলর উপি িতর জন  আপনার িববাহ স িকত অেনক সমস ায় পড়েত হেত পাের। আপিন

িকছুটা ঢ় ভাবর হেত পােরন এবং আপনার কথা বাতায় িত তা বৃি  পােব। এই কারেণ আপনার সােথ

লাকজেনর স ক খারাপ হেব।

ম ও িববািহত জীবন

এই পিরি িতেত আপিন খুবই সাহসী, িনভ ক এবং ত  হেবন, িক  একই সময় আপিন িকছুটা আ াসী

কৃিতরও হেয় উঠেত পােরন। ম েলর ভােব আপিন সামান  ছােটাখােটা রাগ ভাগ করেত পােরন বা

দঘুটনার ীকার হেত পােরন।

া

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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ক ন

সাবধােন গািড় চালান। িনেজর ও আপনার স ীর জীবন স েক সতক থা ন।

করেবন না

কােনা চটজলিদ িস া  নেবন না এবং কােনা াগ সবন করেবন না।

িতকার

কােনা বৃহ চাটুেত েড়র  বািনেয় তা মানুষ জনেক খাওয়ান। ম ল বার লাল রেঙর কাপড়

দান ক ন।

মাচ 15, 2023 - ম 09, 2023 দশা রা

আপিন আিথক িবষয় িলেত খুবই সাধারণ ফলাফল পােবন। আপনার খরচ আপনার আয় অিত ম করেত

পাের এবং আপিন আিথক সমস ার স খুীন হেত পােরন, এই কারেণ আপনার খরেচর ওপর লাগাম ধরা

উিচত। আপিন যিদ আেবদন কেরন তেব আপিন এই সময় ঋণ পেত পােরন।

অথৈনিতক অব া

আপিন হয়েতা নতুন চাকির পেত পােরন। আপিন জীেবন আসা য কােনা অসুিবধার মাকােবলা করার

জন  ত থাকা উিচত। এই সময় আপনার কমজীবেনর জন  ভাল মেন হে  না এবং তাই আপিন

সতকতা অবল ন করা উিচত। িনেজর আ িব াস হারােবন না।

পশা

আপনার বািড়র পিরি িত িকছুটা অিনি ত হেত পাের। আপিন আপনার পিরবােরর সদস েদর সে  এক

িত  স ক গেড় তুলেত পােরন। আপনার এবং আপনার পিরবােরর সদস েদর মেধ  ায়ী িকছু সমস া

হেত পাের। আপিন এই সকল সমস া সমাধােনর রা া খঁুেজ বর করেত চ া করেবন। অন  লােকেদর

আপনার পিরবােরর কােনা িবেভদ তির করেত দেবন না।

পািরবািরক জীবন

আপনার প ীেক এই সময় িকছু সমস ার মধ  িদেয় যেত হেব এবং তার সােথ আপনার স ক  ভািবত

হেব। কান অস ানজনক শ  আপনার প ীর িব ে  বলেবন না কারণ এ  আপনার প ীর অনুভূিতেত

আঘাত করেত পাের। আপিন যিদ ভােলাবাসার স েকর মেধ  থােকন, তেব এেক অন েক ভােলাভােব

জানেত আপনার স ীর সােথ সময় কাটােনার চ া করেত হেব।

ম ও িববািহত জীবন
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আপিন এই সময় মণ জিনত কারেণ িকছুটা া  বাধ করেত পােরন। চােখর সমস া িল আপনার এই

সময় কট হেত পাের, তাই খুব সতক থাকা দরকার। েয়াজন হেল একজন চােখর ডা ােরর সােথ

যাগােযাগ ক ন। তলা  এবং মশলা যু  খাবার খাওয়া থেক িবরত থা ন।

া

ক ন

আপনার জীবন স ীর িত অনুগত থা ন। আপনার টাকা ব বহার ক ন এবং অ েয়াজনীয় ব য়

করেবন না।

করেবন না

কান কাজ পূরণ করেত আইন িব ে  যােবন না। কােরা কাছ থেক িবনামূেল  িকছু নেবন ও

দেবন না।

িতকার

মা েত ঘাস রাখুন এবং তার ওপর এক  ভারী ব  রাখুন। নদী / বাহমান জেল নারেকল

িনে প ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

ম 09, 2023 - জনু 27, 2023 দশা বৃহ িত

আপনার আিথক অব া বশ শি শালী হেয় ওঠার স াবনা রেয়েছ এই সময়। আপিন ব বসার পাশাপািশ

কমজীবেন অ গিত করেবন এবং আপনার জীবনযা ার মান খুব উ  হেব। অহংকারী হওয়া এিড়েয় চলুন,

কারণ এ  আপনার জীবন ংস করেত পাের।

অথৈনিতক অব া

১১তম ঘের বুধ আপনার জীবেন অেনক সফলতা দেব এবং আপিন ব গত আন  ভাগ করেত পারেবন।

আপিন আপনার জীবেন স  হেবন এবং ভাগ  আপনার পে  থাকেব। আপিন িবেদেশ বা অেনক দেূর

বসবাসকারীেদর সােথ যাগােযাগ করেত পারেবন, এ  পশাদার এবং ব ি গত কারেণ হেত পাের।

পশা
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এই সময় আপনার পিরবাের সুেখর আগমন হেব। ভাইেবান খুিশ হেব এবং তােদর জীবেন অেনক সাফল

আসেব। দীঘকাল ধের আপনােক হয়েতা পিরবােরর কাছ থেক অেনক দেূর থাকেত হেব, যা আপনােক

একটু দ:ু িখত করেত পাের।

পািরবািরক জীবন

এই সময় ম এবং িববাহ সং া  িবষয় িলর জন  অনু ল হেব। আপনারা এেক অপেরর িত

স ূণ েপ িনেবিদত হেবন এবং আপনােদর স ক শি শালী হেব। আন দায়ক মুহূত উপেভাগ করেত,

আপিন িমক/ িমকার সােথ পাক এ হাটেত যেত পােরন।

ম ও িববািহত জীবন

এই সময়, আপনার শরীর সু  ও সবল হেব। আপিন যিদ কানও রােগ ভুগেছন তেব তা িনমূল হওয়ার

স াবনা আেছ এবং আপনার য ণা শষ হেব। আপনার ানীয় দবএবং দবী দর আরাধনা ক ন। দান

কম করেল আপিন মেন শাি  লাভ করেবন। আপিন একজন দাশিনক িহসােব কােনা িবষয় গভীরভােব

িচ া করেত পারেবন।

া

ক ন

সমােজ মানুেষর সােথ মলােমশা ক ন এবং আপনার পিরবারেক উপযু  সময় িদন। জীবেন এিগেয়

যেত িনেজর কথাবাতা বলার মতা ও মানুেষর সােথ মলােমশার মতােক কােজ লাগান।

করেবন না

ফাকাস এবং য কান কােজর িত ভি  আপনােক িবিভ  কােজ সহায়তা করেব, আপনার া েক

উেপ া করেবন না। অ েয়াজনীয়ভােব ব য় করেবন না।

িতকার

হলুদ সুেতায় কঁাচা হলুদ বঁেধ রাখুন স  আপনার কি েত পড়ুন। আপনার পেকেট এক  হলুদ

রেঙর মাল রাখুন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

জনু 27, 2023 - আগ  24, 2023 দশা শিন
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আপিন আপনার জীবেন িবদ মান আিথক অব ার জন  সুখী এবং স  হেবন। আপিন আপনার

ভাইেবানেদর মাধ েম িকছু আিথক লাভ পােবন। আপিন আয় করার আেরা উ স পােবন যা অথ বাহ

অটুট রাখেব। ি িতশীল আিথক অব ার কারেণ, আপিন আপনার ঋণ পিরেশাধ করেত স ম হেবন। যিদ

আপিন ঋণ লােভর জন  আেবদন কেরন তেব আপিন এক  ব াংক থেক ঋণ পেত পারেবন।

অথৈনিতক অব া

এই আপনার কমজীবেনর জন  এক  সুবণ সময় হেব। এ  আপনার উপর িনভর করেব িকভােব আপিন

এই সময় েক ব বহার কের িনেজর পশাগত জীবন ক উ ত করেবন। আপিন উ তর কতৃপ  এবং

সরকারী কমকতােদর সে  এক  আ িরক স ক তির করেবন। দীঘ দরূ  যা া আপনার জন  লাভদায়ক

হেব। আপনার ব ু েদর এবং সহকম েদর সমথন আপিন লাভ করবেন। এই সমেয়র মেধ  আপিন ভােলা

কােজর সুেযাগ পােবন। আপনার শ  আপনার িব ে  দঁাড়ােনার কােনা সুেযাগ পােবন।

পশা

আপনার িপতামাতার সােথ গভীর স ক এই সমেয়র সবেচেয় উ ল িদক। আপিন আপনার পিরবােরর

িত আপনার দািয়  পূণ করেত স ম হেবন। আপিন আপনার পিরবােরর সদস েদর জন  যা যা করেছন

তার জন  আপনার পিরবােরর সদস েদর পছ  এবং শংসার পা  হেবন আপিন। পিরবােরর শাি  মােঝ

মােঝ িবি ত হেব, িক  আপিন এ  মাকােবলা করেত স ম হেবন।

পািরবািরক জীবন

এ  আপনার ম জীবেনর জন  এক  সাধারণ মােনর সময় হেব। আপিন অনুগত এবং আপনার প ী

িত িত িতব  হেবন এবং আপনার অনুভূিতর অনু প ব বহার আপিন লাভ করবেন। যারা এক

েমর ব াপার হে  তােদর ম জীবেন িকছু ভুল বাঝাবুিঝ থাকেত পাের। আপনার স ী আপনার

ি য়াকলাপ স েক সে হজনক হেব এবং তার িত আপনার আনুগত  পরী া করেত পাের। আপনার ম

মাণ করার সুেযাগ ভােলা ভােব ব বহার করা উিচত।

ম ও িববািহত জীবন

সামান  ছােটাখােটা া  সমস া এই সমেয়র মেধ  ঘটেব। এমন সময় থাকেব যখন আপিন িনেজেক িফট

এবং সু  হেত পােবন। আপিন আপনার মন ক ভােলা করার জন  কাথাও মণ করেত যেত পােরন।

এ  মানিসক উে গ থেক পির াণ পেত সাহায  করেব। কােনা সমস া হেল ডা ােরর সােথ পরামশ

ক ন।

া
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ক ন

িবেদেশ এবং দরূবত  দশ মণ সাফল  িনেয় আসেব। মণ করার সময় া র য  িনন।

করেবন না

আপনার িনেজর দ তােক সে হ করা ব  ক ন। িনরথক ভােব অন েদর সমােলাচনা এিড়েয় চলুন।

িতকার

কােলা িতল বীজ দান ক ন। িশব িত পাঠ ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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জ শীষক বষ

মিহলা  িল  মিহলা 

23/8/1979 জে রিদন 24/8/2023 

23:53:18 জ সময় 6:36:38 

বৃহ িতবার জে রিদন  বৃহ িতবার 

Delhi  জ ান Delhi 

28 অ াংশ 28 

77  ািঘমাংশ 77 

00:21:07  ানীয় সময় সংেশাধন 00:21:07 

00:00:00  যু কালীন সংেশাধন 00:00:00 

23:32:10 জে র ানীয় সময় 06:15:29 

05:54:06  সূেযাদয় 05:54:54 

18:53:43  সূযা  18:52:21 

বৃষ  ল  িসংহ 

  ল ামী সূয 

িসংহ  রািশ বৃি ক 

সূয  রািশ ামী ম ল 

পূবফ নী  ন  িবশাখা 

  ন  ামী বৃহ িত 

িশব  যাগ ই  

বব  করণ িবি  

কন া  সূয রািশ (পা াত ) কন া 

023-34-20  অয়নাংশ 024-11-12 

লািহড়ী অয়ন  অয়নাংশ নাম লািহড়ী অয়ন 

বষফল িববরণ
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 তািজক বষফল ি  - 2023

 বষফল তািলকা

হ রািশ ািঘমাংশ
ল  িসংহ 14-40-59 

সূয িসংহ 06-27-59 

চ  বৃি ক 02-00-01 

ম ল কন া 03-35-19 

বুধ িসংহ 27-39-56 

বৃহ িত মষ 21-10-06 

 ককট 20-25-24 

শিন  09-53-35 

রা  মষ 03-34-02 

কতু তুলা 03-34-02 

ইয়ুেরনাস মষ 28-56-44 

নপচুন মীন 02-43-03 

েটা মকর 04-00-34 
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 বষফল (বািষক ভিবষ তবাণী)  সহম

সহম িডি হ

পুণ বৃি ক 10.13.00 ম ল

িশ া িমথুন 19.08.57 বুধ

জনি য়তা ও খ ািত 25.38.04 শিন

িম মীন 29.21.20 বৃহ িত

বাবা 18.06.35 শিন

মা বৃি ক 26.15.35 ম ল

জীবন িমথুন 03.24.28 বুধ

কণ কন া 20.36.21 বুধ

মৃতু িমথুন 22.11.29 বুধ

িবেদশ যা া মষ 25.00.31 ম ল

ধন-স ি তুলা 01.18.58

ব িভচার ককট 28.38.23 চ

অসুখ িমথুন 27.21.56 বুধ

িবক  ব াবসা বৃষ 06.47.24

বািণজ বৃি ক 19.01.03 ম ল

কায  িসি মীন 09.53.35 বৃহ িত

িববাহ 25.12.47 শিন

স ান বৃষ 08.11.08

ভালবাসা মষ 23.36.55 ম ল

ব বসা কন া 20.36.21 বুধ

 প ািধকাির

ামী হ

মু া ামী শঃ

জ  ল  ামী ঃ

বষ ল  ামী সূয

ি রািশ ামী বৃঃ

িদন-রাি  ামী সূয

 বষ  িববরণ

শীষক িববরণ

বষ েবশ তািরখ 24/08/2023

বষ েবশ সময় 06:36:37

মু া রািশ মকর

ঘেরর মু া 6

জ ি েত মু া 9
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শ মীন 08.22.42 বৃহ িত

কারাবাস বৃষ 15.00.23

আিথক উ িত বৃি ক 26.15.35 ম ল

সহম িডি হ

 মু া  িবংশ ির দশা

হ থেক পয

কতু 24/8/2023 14/09/2023

14/09/2023 14/11/2023

সূয 14/11/2023 02/12/2023

চ 02/12/2023 02/01/2024

ম ল 02/01/2024 23/01/2024

রা 23/01/2024 18/03/2024

বৃহ িত 18/03/2024 05/05/2024

শিন 05/05/2024 02/07/2024

বুধ 02/07/2024 23/08/2024

 মু া  যািগনী দশা

দশা হ থেক পয

িপ লা সূয 24/8/2023 13/09/2023

ধন বৃহ িত 13/09/2023 13/10/2023

ামির ম ল 13/10/2023 23/11/2023

ভি কা বুধ 23/11/2023 13/01/2024

উ া শিন 13/01/2024 14/03/2024

িস া 14/03/2024 24/05/2024

স টা রা 24/05/2024 13/08/2024

ম লা চ 13/08/2024 23/08/2024
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বষফল িববরণ 2023 - 2024

বষ সারাংশ

মু া তািজক বষফেল এক এক  পূণ িব ু রেয়েছ। এই বেষর ি েত আপনার মু া ষ  ভােব রেয়েছ।

আ ীয়েদর সে  আ িরক স ক বজায় রাখাই যুি যু  হেব। আপনার া  পরী া করা েয়াজন কারণ দীঘ ায়ী অসু তার

অনুমান করা হে । আপনার শ রা আপনার িত করার জন  কান উপায়ই ছাড়েব না তাই তােদর থেক িনরাপদ দরূ

বজায় রাখাই উিচত হেব। পািরবািরক সদস েদর াে র জন  আপনার মানিসক শাি  িবি ত হেত পাের। ঋণ দওয়া এবং

ঋণ নওয়া িনয় ণ করা উিচত তেবই িনেজেক আিথকভােব সুখী ও শাি পূণ রাখেত পারেবন। চার ও িবেরাধ কারেণ ব য়

এবং িত হেত পাের। এছাড়াও কতৃপে র সে  িববাদ এবং মতিবেরাধ হেত পাের।

দশা কতু
আগ  24, 2023 -
সে র 14, 2023

দশা 
সে র 14, 2023 -
নেভ র 14, 2023

দশা সূয
নেভ র 14, 2023 -
িডেস র 02, 2023

দশা চ
িডেস র 02, 2023 -
জানয়ুারী 02, 2024

দশা ম ল
জানয়ুারী 02, 2024 -
জানয়ুারী 23, 2024

দশা রা
জানয়ুারী 23, 2024 - মাচ
18, 2024

দশা বৃহ িত
মাচ 18, 2024 - ম 05,
2024

দশা শিন
ম 05, 2024 - জলুাই 02,
2024

দশা বুধ
জলুাই 02, 2024 - আগ
23, 2024

আগ  24, 2023 - সে র 14, 2023 দশা কতু

এই সময় আপনােক এক  ভাল আিথক অব া অজন করেত সাহায  করেব। আপিন আপনার অথেক

সংর ণ করেত পারেবন এবং এক  ভাল ব াংক ব ালা  বজায় রাখেত স ম হেবন। আপিন িবিভ  উসর

মাধ েম উপাজন করেবন।

অথৈনিতক অব া

আপিন যিদ আপনার কমজীবেন অনু ল ফলাফল পেত চান তাহেল িনেজর বুি েক স ক ভােব ব বহার

পশা
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ক ন। আপিন উ  আশা এবং ল  আেছ, এবং তােদর অজন করার জন  কেঠার সং াম করেত হেব।

এই সময় আপনার বৃি র জন  সহায়ক এবং আপনার এ  ব বহার করা উিচত।

আপনার পািরবািরক জীবন আন দায়ক হেব। শাি  ও সমৃি  পূণ হেব এবং পিরবােরর সকল সদস  এেক

অপেরর সােথ সংযু  থাকেব। আপিন আপনার পিরবােরর সােথ এক  ধম য় যা ায় যেত পােরন। আপিন

আপনার পিরবােরর সদস েদর সােথ সময় কাটােত পারেবন, যা আপনােদর মেধ  স কেক আরও শি শালী

করেব।

পািরবািরক জীবন

িববািহত জাতকরা তােদর িববািহত জীবেন এক  খারাপ সমেয়র মাধ  িদেয় যেত পােরন। আপনার প ীর

া  খারাপ হেল আপিন হতাশ হেত পােরন এবং িতিন িকছুটা মুিড কৃিতর হেবন এই সময়। যারা ম

করেছন তারা এই সময় িববােহর জন  উ খু হেত পাের।

ম ও িববািহত জীবন

আপিন এই সময় শারীিরক ভােব খুবই সবল হেবন। আপিন ইিতমেধ  া  সমস ায় ভুগেল স  থেক

পির ান পেত পােরন। িনয়িমত ব ায়াম এবং সুষম খাদ  হণ করেল আপিন সু  থাকেবন। মানিসক চাপ

থেক াণ পেত যাগ এবং ধ ান ক ন।

া

ক ন

ধম য় কায ম িলেত সি য়ভােব অংশ হণ ক ন। ব ু এবং সহকম েদর সে  এক  ভাল স ক

বজায় রাখুন।

করেবন না

ভাইেবানেদর সােথ আপনার স ক ন  করেবন না। ধম য় কায ম এবং অনু ান থেক িনেজেক

সিরেয় রাখেবন না।

িতকার

কতু বীজ ম  পাঠ ক ন। পািখেক স নাজ এবং সাত ধরেনর শস  খাওয়ান।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

সে র 14, 2023 - নেভ র 14, 2023 দশা 
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এই সময়কােল, িবলািসতার কারেণ খরচ বাড়েত পাের। আপিন এক  আরামদায়ক এবং িবলাসব ল জীবন

পছ  করেবন। িবেরাধীরা আপনােক িনেচ টানেত চ া করেব, তাই একটু সতক থা ন। অথৈনিতকভােব

এই সময় উপযু  হেব, িক  আপনােক আপনার খরেচর ওপর িনয় ণ রাখার পরামশ দওয়া হয়।

অথৈনিতক অব া

কমজীবেনর দিৃ েকাণ থেক, সময় ভাল হেব। আপিন আপনার ান ও দ তার জন  শংসা পােবন এবং

সহকম রা আপনার সািনেধ  খুিশ হেবন। িকছু লাক আপনার পরামশ িনেত পােরন এবং সই অনুসাের

তােদর কাজ  করেত পােরন।

পশা

আপনার পািরবািরক জীবেনর সােথ স িতপূণ নয় এই শ  । পিরবােরর িকছু সদস  অসু তা ভাগ

করেত পাের, যা আপনােক ধানত ভািবত করেব। এমন িকছু করেবন না যা আপনার পিরবােরর জন

ল া ডেক আনেত পাের। আপনার িপতামাতার াে র য  িনন এবং পিরবােরর িত আপনার দািয়

পালন ক ন।

পািরবািরক জীবন

এই সময়কােল আপনার িববািহত জীবন সুখী হেব এবং আপনারা দজুন সু র মু ত উপেভাগ করেবন।

ম জীবন আদশ হেব। িক  এই সময়কােল, আপনার মেন অত িধক কামুক িচ াধারা যন না আেস ,

কারণ এ  আপনার স েকর সমস া সৃি  করেত পাের।

ম ও িববািহত জীবন

আপনার া  স েক একটু সেচতন হান কারণ এই সমেয়র আপনার াে র অবনিত হওয়ার স াবনা

রেয়েছ। আপিন সামান  অসু ত ভাগ করেত পােরন। আপনার খাওয়ার অভ াসেক একটু পিরবতন ক ন।

দিূষত জল এবং খাবার এিড়েয় চলুন, অন থায় আপিন টাইফেয়ড, কােলরা ইত ািদ রােগ আ া  হেত

পােরন।

া

ক ন

আধ াি কতা এবং একা িচে  ভাবার িবষেয় আপনার মনেক চািলত ক ন। অথ দান বা হণ

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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করার আেগ স কভােব মূল ায়ন ক ন।

করেবন না

অতীেতর িবষয় িনেয় বিশ ভাবেবন না। এক  গাপন স েক জড়ােবন না।

িতকার

য  করার সময় ম ােপল গাছ ব বহার ক ন। গরর জন  আপনার খাদ  থেক থম ছাট অংশ

রাখুন।

নেভ র 14, 2023 - িডেস র 02, 2023 দশা সূয

এই সমেয় আপনার জীবেন আিথক িবষেয় িবেশষ সাফল  আসার স াবনা দখা দেব। আপনার কম ে

ও ব বসায় েচ া সফল হেব এবং আপিন অেনক অথ উপাজেন স ম হেবন।

অথৈনিতক অব া

আপিন আপনার ব বসা / কােজর িত আনুগত  দশন করেবন। আপনার ধয  শীল হওয়া উিচত,

অনু ল ফলাফল পাওয়ার জন  আপনার দীঘ সং াম করেত হেব। ধীর গিতেত এবং অিবচিলত থেক

আপনার এিগেয় যাওয়া উিচত। পশা গত কারেণ িবিভ  ােন মণ করেত হেত পাের আর এই কারেণ

আপিন অেনক সুেযাগ পােবন জীবেন। আপিন অেনক নামী ব ি েদর সাি েধ  আসেবন এবং তােদর সােথ

আলাপ চািরতা করেবন, এই কারেণ আপনার ক ািরয়ার এ অেনক উ িত হেব এবং আপিন আেরা বিশ

িনেজেক িতি ত করা সুেযাগ পাবন।

পশা

পািরবািরক জীবন াভািবক হেব, তেব আপনােক পিরবােরর পিরেবশেক ঠা া রাখার জন  িনেজেক শা

রাখেত হেব এবং সুরি ত থাকেত হেব। আপিন আপনার বাবার সােথ ভাল স ক বজায় রাখেবন, এবং

তার পরামশ আপনােক সাফল  অজন করেত সহায়তা করেব। আপনার িপতা সব পিরি িতেত আপনার

পেশ গাইড িহেসেব থাকেব এবং সাহায  করেব।

পািরবািরক জীবন

আপনা র ী আপনােক িবিভ  ব াপাের সাহায  করেব। আপনারা এেক ওপেরর পিরপূরক হেবন এবং এেক

ওপেরর ভাবনােক স ান করেবন। যিদও ছাট খােটা ব াপাের আপনােদর মেধ  সমস া হেত পাের।

আপনার ীর াে র খয়াল রাখুন।

ম ও িববািহত জীবন
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আপিন সামান  া  স িকত সমস ায় ভুগেত পােরন যিদও তা সমেয়র সােথ সােথ কেট যােব। এছাড়াও

আপনার পিরবােরর সদস েদর খারাপ া  আপনােক িচি ত রাখেব। এই কারেণ কােনা কার া

স িকত ব াপাের অবেহলা করেবন না।

া

ক ন

সবার সােথ ভােলা ভােব ব বহার ক ন ও ভােলা আচরণ ক ন। আপনার মেধ  এক  দানশীল

চির  গেড় তালা উিচত।

করেবন না

অহং বাধ বজন কের আপনার াথ হীন ভােব কাজ করা উিচত।

িতকার

িত রিববার তামায় তির ব  দান ক ন, শায়ার সময় তামার পাে  জল রাখুন এবং তা পেরর

িদন সকােল কােনা লাল ফুেলর গােছর গাড়ায় ঢেল িদন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

িডেস র 02, 2023 - জানুয়ারী 02, 2024 দশা চ

চতুথ ঘের অবি ত চ  আপনার জন  অত  ভ মািণত হেব। ফল প, আপিন এক  সুখী এবং

িবলাসব ল জীবন লাভ করেবন। বড় গািড়, ভােলা ব ু  এবং স েদর জন  আপনােক অিতশয় কেঠার

পির ম করেত হেব না, কারণ আপিন এই িজিনস িল সহেজই পােবন। এই সময়কােল আপিন ব গত স দ

এবং িবলািসতা অজন করেত অথ ব য় করেবন।

অথৈনিতক অব া

আপনার এই সমেয়র মেধ  পেদা িত লােভর স াবনা আেছ। অন িদেক, আপিন ব বসােয় িবশাল অথৈনিতক

সুিবধা পেত পােরন। এই সমেয়র মেধ , আপিন আপনার িবেরাধীেদর আয়  করেত সমথ হেবন। কােজর

এবং ব বসা উভয় ে  আয় বৃি  হেব। আপনার হাস রেসর কারেণ মানুষ আপনােক অেনক পছ

করেব। চঁােদর চতুথ ঘের উপি ত থাকার কারেণ আপনার রণশি  উ ত হেব।

পশা
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যেহতু চ  মােক িতিনিধ  কের, এই সময় আপনার মােয়র সােথ স ক খুব ভাল হেব। আপিন

মানিসকভােব আপনার মােয়র সােথ সংযু  হেবন, এবং আ িরকভােব তার সবা করেবন। তার আশীবাদ

িনেয়, আপিন সাফল  এবং স ান অজন করব। আপিন যিদ আপনার পূবপু েষর বািড়েত বাস কেরন বা

তার র ণােব ণ কােজ অবদান রাখেত চান তেব এিগেয় যান কারণ এ  আপনার জন  সৗভােগ র তীক

হেত পাের। এই সমেয়র মেধ , আপিন সমু  কাছাকািছ অবি ত জায়গাযা পযটন বা পিরদশন করেত

পােরন।

পািরবািরক জীবন

আপিন যিদ িববািহত হন, আপনার প ী জনি য়তা লাভ করেব। এই সমেয়র মেধ  আপনার বসবােসর

ান পিরবতন হেত পাের। আপিন ি য়জেনর সে  আন দায়ক মু ত কাটােনার সুেযাগ পােবন। কেলজ বা

অিফেস একজন ব ি র সােথ ঘিন তা বাড়েত পাের।

ম ও িববািহত জীবন

এই সমেয়র মেধ , আপনার া  ভাল হেব। এক  ভাল মন এবং িচ া সে , আপিন চাপ মু  থাকেব।

যিদ আপিন এই সমেয় কানও রােগ ভুগেছন, তাহেল আপনার াে র উ িত হেব। িক  ইিতমেধ , কান

িত ল পিরি িতর সৃি  হেত পাের। দীঘায়ুর জন  এক  সু  এবং ভাল লাইফ াইল হণ ক ন।

া

ক ন

আপনার মােয়র সবা ক ন। আেবগ বণ হওয়ার চ া ক ন ও একই সােথ বা ববাদী হওয়ার চ া

ক ন।

করেবন না

আপনার অব ান ক ঘন ঘন পিরবতন করেবন না। আপনার অতীত স েক বার বার ভেব

খারাপ বাধ করেবন না।

িতকার

িশবেক পূজা ক ন এবং তােক চাল অপণ ক ন। য  করার সময় বা পিব  ালািন িহসােব পলাশ

বা ধাক উি দ ব বহার ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

জানুয়ারী 02, 2024 - জানুয়ারী 23, 2024 দশা ম ল
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ম ল ি তীয় ঘের অব ান করেল আপিন কােনা লাভদায়ক আিথক স িত পােবন না। এই সময় আপিন

বড় মােপর আিথক িতর স খুীন হেত পােরন কারণ চুির বা ডাকািতর মেতা ঘটনা ঘটার স াবনা

রেয়েছ। আপিন অ েয়াজনীয় িজিনেসর ওপর টাকা খরচ করেত পােরন, এই কারেণ আপনার এ প খরচ

এিড়েয় চলা উিচত।

অথৈনিতক অব া

কেঠার পির ম করা সে ও আপিন ব বসা বা চাকিরেত আশানু প ফল নাও পেত পােরন, এই কারেণ

আপনার শা  ও ধয শীল থাকা েয়াজন। এই সময় আপিন আপনার ে  পারদিশতা অজন করেবন এবং

সাফল  লাভ করেবন। সানা বা প স িকত ব বসা করেল আপিন িবেশষ ভােলা করেবন।

পশা

পািরবািরক পিরি িত িত ল হেত পাের। বািড়েত কােনা সমস ার জন  বােরা কলহ তির হেত পাের।

আপিন আপনার গাহ  জীবন ারা িবর  বাধ করেত পােরন। আপনার মুখেক িনয় ণ ক ন এবং

আপি কর এবং অপমানজনক শ র ব বহার এড়ােনার চ া ক ন। িকছু কােজর কারেণ আপিন বািড়

থেক দেূর থাকেত পােরন।

পািরবািরক জীবন

আপনার জীবনস ীর অেনক রকম শারীিরক সমস া হেত অপের। এই কারেণ তােদর শরীেরর স ক য

নওয়া উিচত। আপনার স ীর মেনর কামনা ক সে হ করা ক হেবনা এবং তােদর ইে টােক ভােলা

কের বাঝার চ া ক ন। কােনা ঘেটাৱান িববাদ বা সমস ােক মটােনার চ া ক ন।

ম ও িববািহত জীবন

এই সময় আপনার শরীেরর জ  নওয়া উিচত। এই সময় আপনার চাখ স িকত রাগ হেত পাের এবং

তাই কােনা কার অবেহলা করা উিচত না। এই সময় আপনার গ াস, পেটর রাগ, কা কা ন  এই সব

হেত পাের। এই কারেণ আপনার খাদ াভােস আপনার িবেশষ নজর দয়া উিচত। আপনার িনয়িমত শরীর

পৰী া করা উিচত।

া

ক ন

আপনার জ ভূিম এবং সনাবািহনীেক ক া ক ন। আপনার ভাই, জামাইবাবু এবং ব ু েদর সােথ

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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ভােলা ব বহার ক ন।

করেবন না

ম লবার টাকা ধার করেবন না। কােনা ব ি েক কটু শ  শানােবন না।

িতকার

ম ল বীজ ম  জপ ক ন। ম লবার বাগােন বদানা গাছ লাগান।

জানুয়ারী 23, 2024 - মাচ 18, 2024 দশা রা

আপিন আিথক খােত ভাল ফলাফল পােবন। এই মু েত আপনার কােছ অেথর এক  ভাল বাহ থাকেব

তেব আপনার খরচ বাড়েব। আপিন আপনার আয় এবং ব েয়র মেধ  এক  ভারসাম  বজায় রাখা উিচত,

অন থায়, আপিন এক  আিথক সংকেটর মেধ  পড়েত পােরন। আিথক িস া  নওয়ার সময় িবেশষ  দর

পরামশ িনন।

অথৈনিতক অব া

পশা ে , আপিন িম  ফলাফল পােবন। আপিন আপনার ব বসায় ভাল স ালন করেবন এবং আপনার

ল  অজন স েক খুবই সেচতন হেবন। আপনার সংক  দঢ়ৃ হেব এবং তা অজেনর জন  আপিন কেঠার

পির ম করেবন। কখেনাই অহংকারী হেবন না, কারণ এ  আপনার খ ািত ও কাজ দইুেকই ব াহত

করেবন।

পশা

আপিন আপনার পািরবািরক জীবন উপেভাগ করেবন। আপিন আপনার পিরবােরর সদস েদর সে  সময়

কাটােনার সুেযাগ পােবন। এই সমেয়র মেধ , আপিন আপনার আ ীয় দর সে  এক  শি শালী ব ন

গেড় তুলেবন, িক  আপনার বাবার সােথ ভাল স ক থাকার স াবনা কম। আপিন যিদ আপনার

বাবােক স ান কেরন এবং তার পরামশ অনুসরণ কেরন তেব আপনার পে  ভাল হেব।

পািরবািরক জীবন

আপিন আপনার িববািহত জীবেন ববািহক সুখ অিভ তা করেত পারেবন। আপিন আপনার প ীর সে

এক  শি শালী ব ন গেড় তুলেবন। আপিন তােদর কারেণ সমােজ স ান অজন করেবন। সময় আপনার

ভােলাবাসার জীবেনর জন  ভাল হেব। আপিন আপনার ি য়জেনর সে  িকছু রামাি ক সময় ব য় করেত

পারেবন।

ম ও িববািহত জীবন
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আপিন অনলস এবং জীবনী শি েত পূণ হেবন। আপিন ভাল াে র কারেণ দ তার সে  আপনার সম

কাজ পিরচালনা করেত পারেবন। আপিন আপনার া  স েক সেচতন হেবন এবং এক  সু  জীবনধারা

হণ করেবন। আপনােক মদ এবং ধূমপান থেক িবরত থাকার পরামশ দওয়া হয়।

া

ক ন

আপনার বাবার সােথ ভাল স ক বজায় রাখুন। চিলত ধারণা িলর িবেরািধতা ক ন।

করেবন না

কাউেক অপমান করেবন না এবং আপনার িচ াভাবনােক নতুন িদেক চািলত ক ন। ধম য় হহওয়ার

জন  া  চ া করেবন না।

িতকার

আপনার ওজেনর সমান কঁাচা কয়লা দান ক ন। পালী হাড় বা লেকট পিরধান ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

মাচ 18, 2024 - ম 05, 2024 দশা বৃহ িত

বৃহ িতর আশীবােদর মাধ েম আপিন ান, স দ, িবলািসতা, জনি য়তা, খ ািত, পদমযাদা ইত ািদ অজন

করেত পারেবন। এই ঘর  বুিনয়ািদ আিথক সমৃি  িতিনিধ  কের, এভােব আপিন আিথক লােভর ারা

অত  স  হেবন। দীঘ যা া ব বসার জন  লাভজনক হেত মািণত হেব।

অথৈনিতক অব া

আপিন এই সময় চমকার ফলাফল অজন করেত পােরন। আপিন সমােজর মেধ  িবিভ  এলাকায় স ান

এবং সাফল  অজন করেবন। দীঘ দরূ  মণ কােল আপিন সুফল পােবন। আপনার আ িব ােসর কান

অবনিত হেব না, তাই আপিন আপনার েচ ার সােথ চ ােল িলর মাকািবলা করেত সেচ  হেবন।

অলসতার কারেণ মাঝ পেথ কান কাজ ত াগ করেবন না।

পশা

পািরবািরক জীবন শাি পূণ এবং আনে র হেব। পািরবািরক সদস রা আপনােক ভাল কাজ করেত সাহায

পািরবািরক জীবন
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করেব। পিরবােরর এক  নতুন িকছু সংেযাজেনর আশা করা হয়। আপিন সামািজক কল াণ জনক কাজ

করেবন এবং িবনা ােথর কাজ করেবন। আপিন এই সময় এক  ধম য় বা সামািজক িত ােনর সদস

হেত পােরন। এই সমেয়র মেধ , আপিন আপনার পিরবােরর সে  এক  তীথযা ায় যেত পােরন।

এটা িবেয় এবং ম জীবেনর জন  এক  ভাল সময় হেব। আপিন আপনার প ী বা িমকার সে

কাথাও বড়ােত যেত পােরন। এই সময়, আপনার স ক শি শালী হেব। কানও সমেয় আপনার

দইুজেনর মােঝ উে জনাপূণ পিরি িত হেত পাের, তাই কথা বাতার মাধ েম সবিকছু সমাধােনর চ া

ক ন।

ম ও িববািহত জীবন

এই সমেয়র মেধ , আপিন সু  এবং অনলস হেবন। দীঘ ায়ী া  সমস া িল কা েয় আপিন এই সমেয়

আপনার াে র উ িত দখেত পােরন। সকােল ঘুম থেক উঠুন এবং যাগ ব ায়াম করেবন। এ

শারীিরক এবং মানিসকভােব আপনােক সাহায  করেব।

া

ক ন

সময় সময় পিব  ান মণ ক ন এবং তীথযা ায় যান। সমােজর জন  ভােলা িকছু ক ন।

করেবন না

মৗলবাদী দিৃ ভি  বা িচ াধারা থেক দেূর থা ন। ান লাভ করার জন  ভুল পেথ চািলত হেবন

না।

িতকার

অ  গােছর কাঠ যাগ  করার সময় ব বহার ক ন। কপােল রাজ কশেরর িতলক লাগান।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

ম 05, 2024 - জলুাই 02, 2024 দশা শিন

পিরি িত আিথক দিৃ েকাণ থেক িকছুটা খারাপ হেত পাের। অতএব আপনার এই সমেয়র মেধ  তাড়াতািড়

কােনা পদে প হণ করা উিচত নয়। আপনার খখরচ বিশ হেলও আেয়র উস অটুট থাকেব। আপনার

অথ সংর ণ করার চ া করা উিচত কারণ ভিবষ েত আপনার এ  েয়াজন হেত পাের।

অথৈনিতক অব া
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আপনার কমজীবেন ঘন ঘন ভােলা ও খারাপ পিরি িতর উ ব হেব। আপনার এই সমেয়র মেধ  খুব

সতকতা অবল ন করা উিচত কারণ যেকােনা ছােটাখােটা ভুল এই সমেয় বােরা আকার িনেত পাের।

শৃ লাব  এবং পাংচুয়াল হেত িশখুন, অন থায়, আপনােক অেনক অসুিবধা সহ  করেত হেব। আপনার

সহকম েদর সােথ আপনার স ক এই পযােয় িত  হেত পাের, যা আপনার কমে ে  েক থাকার জন

আপনার পে  ক ন হেত পাের। আপনােক এক  স ক প িতর সােথ পিরি িত হ াে ল করার পরামশ

দওয়া হয়।

পশা

আপিন ছাট িবষয় উেপ া করেল তা ভাল হেব। তু  িবষয় স েক বিশ ভাবনা িচ া করেবন না এবং

তােদর িবষেয় িতি য়া জানােল তার ভাব খারাপ হেব। এই পযােয় আপনার স ানরা আপনার সুেখর

উস হেব। আপনার ভাইেবানেদর া  খারাপ হওয়ার স াবনা রেয়েছ এবং তােদর য  নওয়া উিচত।

আপিন আপনার িপতার কাছ থেক এক  ভাল খবর পােবন। যিদ আপনার বািড়েত কান সমস া হয়

তেব আপনােক এ  সমাধান করার সমাধান খঁুেজ বর করার চ া করা উিচত।

পািরবািরক জীবন

আপিন আপনার ম জীবেন এক  ভাল সমেয়র সা ী হেবন। আপিন আপনার িমক বা িমকার সে

মণ করেত এবং তােদর সে  সময় কাটােনার এক  সুেযাগ পােবন। আপিন যিদ িবেয় কেরন তেব

আপনােক িকছু ক ন পিরি িতর মাকািবলা করেত হেত পাের। আপিন যিদ আপনার স ী িবর  করেত

না চান তেব কথা বলার আেগ িচ া ভাবনা ক ন।

ম ও িববািহত জীবন

এই সমেয়র আপনার াে র জন  ভাল হেব না। আপনার শারীিরক া  এবং সু তার এক  মাথা

ব াথার কারণ হেত পাের। এই সময় আপিন া  বাধ করেবন এিবং শারীিরক বদনার ীকার ও হেত

পােরন। আপনার শরীর িফট রাখা এবং েয়াজন হেল িচিকসেকর পরামশ িনন।

া

ক ন

ব বসা অংশীদািরে র ে  কােরা সােথ িব াসঘাতকতা করেবন না। আপনার প ীর িত অবেহলা

ত াগ ক ন।

করেবন না

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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মাংস, মাছ, িডম ইত ািদ খােবন না। আপনার প ী ছাড়া অন  কােরা সােথ ঘিন  স কেত জিড়ত

হেবন না।

িতকার

খাওয়ার আেগ িতিদন গ , র এবং কাক আপনার খাবােরর এক  ছাট অংশ খাওয়ান।

আপনার মুেখর িত িব দখার পের এক  ছায়া পা  বা তল িদেয় ভরা লাহার পা  দান ক ন।

জলুাই 02, 2024 - আগ  23, 2024 দশা বুধ

এই সমেয়র মেধ , আপিন আিথকভােব শি শালী এবং সমৃ শালী হেত পারেবন। আপিন পাশাপািশ

ব বসােতও ভাল করেবন। আিথক সুিবধা লাভ করেবন, আপিন নতুন স দ অজন করব। ঝঁুিকপূণ

িবষয় িলেত িবিনেয়াগ এিড়েয় চলুন, কারণ সে ে  ফলাফল িল বশ অ ত ািশত হেত পাের।

অথৈনিতক অব া

আপিন আপনার িতভা, যাগ তা শি র িভি েত িচ াকষক ফলাফল অজন করেবন। আপিন পি ত এবং

অত  বুি জীবী মানুেষর সে  যাগােযাগ করেত সমথ হেবন। সমােজর মেধ  আপনার স ান বৃি  পােব

এবং আপিন জনি য়তা অজন করেবন। আপিন এই সময় সুসংগত এবং শা  কৃিতর হেবন। আপনার

বুি , বুি ম া এবং িবনয়ী আচরেনর জন  আপিন িচ াকষক ভূিমকা পালন করেবন। বুধ থম ঘের

উপি িতর জন  আপিন আপনার মেধ  উদার কৃিত িবকাশ করেবন। আপিন অেনক ভাষা িশখবেবন।

আপিন কাশনা, ব ৃ তা এবং লখার ে  সফল হেত পােরন।

পশা

পািরবািরক জীবন শাি পূণ এবং সুসংগত হেব। এই সমেয়র মেধ , আপিন আপনার উ াকা া পূরণ করেত

কেঠার পির ম করেবন, যিদও ব  সময়সূিচর কারেণ আপিন া  হেয় পড়েত পােরন। এই সমেয়র মেধ ,

আপিন কােজর কারেণ বািড় থেক দেূর থাকেত হেত পাের। আপিন িবেদেশ মণ করার সুেযাগ পেত

পােরন। উপর , আপিন এক  ধম য় তীথযা ায় যেত পােরন।

পািরবািরক জীবন

িববােহর সােথ স িকত িবষয় িলর ে , থম ঘের বুেধর অব ান অনু ল মেন হয়। এই সময়,

আপিন আপনার িবচ ণতা এবং িচ াকষক ভােব কথা বলার দ তার সাহােয  জীবেনর এক  ভারসাম

বজায় রাখার চ া করেবন। আপনার ইিতবাচক মেনাভাব সরাসির আপনার িববািহত এবং ম জীবেন

িতফিলত হেব।

ম ও িববািহত জীবন
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থম ঘের বুেধর কারেণ াে র সমস া হেত পাের, সুতরাং আপিন ায়ুত  এবং েকর সােথ স িকত

রাগ িলর ীকার হেত পােরন। ডা ােরর পরামসরহ িনেত থা ন দিনক ভােব এবং সু  জীবনধারা বেছ

িনন।

া

ক ন

আপিন িহজেড়েদর থেক আশীবাদ িনেত পােরন। ট া  ফঁািক দেবন না।

করেবন না

আপনার ব বসায় অসাধুতা করেবন না। বান, মেয় বা ছাট মেয়েদর অপমান করেবন না।

িতকার

 িব ু  সহ নাম পাঠ ক ন। বুধবার সাদা চ ন দান ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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জ শীষক বষ

মিহলা  িল  মিহলা 

23/8/1979 জে রিদন 23/8/2024 

23:53:18 জ সময় 12:45:48 

বৃহ িতবার জে রিদন  বার 

Delhi  জ ান Delhi 

28 অ াংশ 28 

77  ািঘমাংশ 77 

00:21:07  ানীয় সময় সংেশাধন 00:21:07 

00:00:00  যু কালীন সংেশাধন 00:00:00 

23:32:10 জে র ানীয় সময় 12:24:40 

05:54:06  সূেযাদয় 05:54:46 

18:53:43  সূযা  18:52:37 

বৃষ  ল  বৃি ক 

  ল ামী ম ল 

িসংহ  রািশ মীন 

সূয  রািশ ামী বৃহ িত 

পূবফ নী  ন  রবতী 

  ন  ামী বুধ 

িশব  যাগ গ  

বব  করণ কৗলব 

কন া  সূয রািশ (পা াত ) কন া 

023-34-20  অয়নাংশ 024-12-02 

লািহড়ী অয়ন  অয়নাংশ নাম লািহড়ী অয়ন 

বষফল িববরণ
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 তািজক বষফল ি  - 2024

 বষফল তািলকা

হ রািশ ািঘমাংশ
ল  বৃি ক 04-49-08 

সূয িসংহ 06-27-59 

চ  মীন 25-38-60 

ম ল বৃষ 28-02-01 

বুধ ককট 29-08-18 

বৃহ িত বৃষ 23-41-40 

 িসংহ 28-09-04 

শিন  23-00-21 

রা  মীন 14-12-42 

কতু কন া 14-12-42 

ইয়ুেরনাস বৃষ 03-04-23 

নপচুন মীন 04-59-53 

েটা মকর 05-46-24 
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 বষফল (বািষক ভিবষ তবাণী)  সহম

সহম িডি হ

পুণ িমথুন 24.00.08 বুধ

িশ া মষ 15.38.08 ম ল

জনি য়তা ও খ ািত তুলা 04.30.40

িম িমথুন 19.47.03 বুধ

বাবা বৃষ 21.21.30

মা িমথুন 02.19.04 বুধ

জীবন িসংহ 04.07.49 সূয

কণ কন া 03.42.51 বুধ

মৃতু িমথুন 04.39.51 বুধ

িবেদশ যা া মীন 18.57.58 বৃহ িত

ধন-স ি বৃষ 18.25.57

ব িভচার ধনু 26.30.12 বৃহ িত

অসুখ ককট 13.59.17 চ

িবক  ব াবসা মকর 07.27.46 শিন

বািণজ ককট 01.19.49 চ

কায  িসি মীন 23.00.21 বৃহ িত

িববাহ িমথুন 09.57.50 বুধ

স ান িসংহ 29.22.30 সূয

ভালবাসা িসংহ 26.27.08 সূয

ব বসা কন া 03.42.51 বুধ

 প ািধকাির

ামী হ

মু া ামী শঃ

জ  ল  ামী ঃ

বষ ল  ামী ম ল

ি রািশ ামী ম ল

িদন-রাি  ামী সূয

 বষ  িববরণ

শীষক িববরণ

বষ েবশ তািরখ 23/08/2024

বষ েবশ সময় 12:45:48

মু া রািশ

ঘেরর মু া 4

জ ি েত মু া 10
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শ মীন 09.50.48 বৃহ িত

কারাবাস মষ 05.48.55 ম ল

আিথক উ িত িমথুন 02.19.04 বুধ

সহম িডি হ

 মু া  িবংশ ির দশা

হ থেক পয

23/8/2024 23/10/2024

সূয 23/10/2024 10/11/2024

চ 10/11/2024 11/12/2024

ম ল 11/12/2024 01/01/2025

রা 01/01/2025 25/02/2025

বৃহ িত 25/02/2025 14/04/2025

শিন 14/04/2025 11/06/2025

বুধ 11/06/2025 02/08/2025

কতু 02/08/2025 23/08/2025

 মু া  যািগনী দশা

দশা হ থেক পয

ধন বৃহ িত 23/8/2024 22/09/2024

ামির ম ল 22/09/2024 02/11/2024

ভি কা বুধ 02/11/2024 23/12/2024

উ া শিন 23/12/2024 22/02/2025

িস া 22/02/2025 04/05/2025

স টা রা 04/05/2025 24/07/2025

ম লা চ 24/07/2025 03/08/2025

িপ লা সূয 03/08/2025 23/08/2025
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বষফল িববরণ 2024 - 2025

বষ সারাংশ

মু া তািজক বষফেল এক এক  পূণ িব ু রেয়েছ। এই বেষর ি েত আপনার মু া চতুথ ভােব রেয়েছ।

আপনার ভােগ  অথ এবং পেদর ব াপাের িকছু ভালর পাশাপািশ খারাপ সময়ও থাকেব। আিথক লাকসান বা স ি র িতও

হেত পাের। অেথর িবষেয় য  নওয়া উিচত। িব তকর পিরি িতেত আপনার মজাজ শা  রাখুন কারণ কােছর সহেযাগী

এবং আ ীয়েদর সে  িবেরাধ স াবনা আেছ। এছাড়াও আপনার া  িনয় েণর মেধ  রাখা েয়াজন কারণ আপনার ভােগ

অসু তার স াবনা আেছ।

দশা 
আগ  23, 2024 -
অে াবর 23, 2024

দশা সূয
অে াবর 23, 2024 -
নেভ র 10, 2024

দশা চ
নেভ র 10, 2024 -
িডেস র 11, 2024

দশা ম ল
িডেস র 11, 2024 -
জানয়ুারী 01, 2025

দশা রা
জানয়ুারী 01, 2025 -
ফ য়াির 25, 2025

দশা বৃহ িত
ফ য়াির 25, 2025 -
এি ল 14, 2025

দশা শিন
এি ল 14, 2025 - জনু 11,
2025

দশা বুধ
জনু 11, 2025 - আগ
02, 2025

দশা কতু
আগ  02, 2025 - আগ
23, 2025

আগ  23, 2024 - অে াবর 23, 2024 দশা 

অথৈনিতক অব ার উ িত হেব এবং আপিন িবলািসতা এবং আরাম দায়ক জীবন লাভ করেবন এবং এই

সকল ে  আরও অ ািধকার িদেত পারেবন। আপিন মূল বান িজিনসপ , কনাকাটা এবং িবলািসতা পণ র

ওপর ব য় করেত পােরন। আপিন যিদ একজন উেদ া া হন তেব ব বসািয়ক স দােয়র উপর আপনার

ভাব বাড়েব, যা আরও লােভর িদেক পিরচািলত করেব। আপিন ব বসার কােজ মেণ যেত পােরন।

অথৈনিতক অব া

আপিন আপনার পশাদারী জীবেন উে খেযাগ  সাফল  অজন করেবন। আপনার খ ািত এই সময় বৃি

পশা
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পােব। এই সমেয়র মেধ , আপিন সহেজই িত ল অব ার স খুীন হেত পারেবন। জীবেনর িবিভ  কাজকম

অনু ল হেব। আপনার নতুন ধারনা এবং িচ াভাবনা আপনােক আপনার ক ািরয়াের সফল কের তুলেব।

আপনার িসিনয়র আপনার কােজ খুিশ হেবন।

পিরবােরর মেধ  ভােলা ও খারাপ সময় আসেব, িক  সকেল ঐক ব  ভােব তার মুেখামুিখ হেবন।

পিরবােরর সদস েদর আচরণ ভাল হেব এবং ঘর র পিরেবশ শাি পূণ থাকেব। পািরবািরক সদস েদর তােদর

দািয়  বুঝেত হেব।

পািরবািরক জীবন

পিরি িত আপনার ববািহক স কেক যােত দবুল করেত না পাের সিদেক নজর রাখুন। িববািহত জীবন

এই সময় একটু িবরি কর হেত পাের। কােজর কারেণ, আপিন আপনার জীবন স ীেক কম সময় দেবন,

এ কারেণ তারা অিভেযাগ করেত পাের। আপিন ম করেল এই সময় আপিন আপনার স ীর থেক দেূর

থাকার স াবনা আেছ।

ম ও িববািহত জীবন

এই সমেয়র মেধ , আপনার াে র ওপর কােনা খারাপ ভাব পড়েব না কারণ এই সময়  আপনার

পে  ভাল হেব। আপিন যিদ দীঘিদন ধের দীঘ ায়ী রােগ ভুগেছন, তেব আপনার াে র উ িত হেব।

মেন রাখেবন য কান া  স েক অবেহলা আপনার জন  ভােলা হেব না।

া

ক ন

কমে ে  নারী সহকম েদর সে  ভাল আচরণ ক ন। অন েদর উ সািহত ক ন এবং তােদর মেধ

জনসাধারণেক সাহায  করার চতনা জাগান।

করেবন না

কমে ে  চুপচাপ না থাকা উিচত। অলস হওয়া ব  ক ন এবং অন েদর উপর িনভর করেবন না।

িতকার

িনয়ম কের িত শিনবার উপবাস ক ন। 5  মেয়র পূজা ক নএবং সাদা ব  দান ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

অে াবর 23, 2024 - নেভ র 10, 2024 দশা সূয
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দশম ঘের সূযর অব ান আপনার জন  লাভজনক হেত মািণত হেব। আপিন জনি য়তা লাভ করেবন।

আপিন এই সমেয়র সময় খুব সি য় এবং ব  থাকেবন। আপিন আপনার আিথক সমস া থেক পির াণ

পােবন। আপনার আ িব াস বৃি  হেব।

অথৈনিতক অব া

আপিন আপনার কাজ বা ব বসােয়র মেধ  সফল হেবন, এবং আপনার িসিনয়রেদর সমথন থাকেব। আপিন

আপনার অধ বসােয়র কারেণ এই সময় অেনক লাভ করেবন। আপিন ব বসার উে েশ  অেনক ান মণ

করেবন এবং সাফল  অজন করেত পারেবন। আপিন এই সমেয়র মেধ  স  থাকেবন। আপিন কমে ে

তী  ই া এবং শি র সে  কাজ করেবন। আপিন নতৃ  ডােন স ম হেবন এবং লে র িদেক মানুষেক

এিগেয় যেত সাহায  করেবন। আপিন উ  পেদ সরকাির চাকিরর জন  বা সরকার কতৃক দ  এক

াব পেত পােরন। রাজনীিতেত সি য় হেল আপিন একজন ম ী হেত পােরন। আপনার উদার চিরে র

কারেণ আপিন জনি য়তা লাভ করেবন।

পশা

বিদক জ ািতষশাে , সূয িপতার জন  ধান তা পযপূণ, তাই আপিন এই সমেয়র মেধ  তার সােথ উ

স ক ভাগ করেবন। সূেযর দশম ঘের অব ােনর দ ন িকছু সংঘেষর স াবনা আেছ। ফল প, আপনার

মা িকছু অসুিবধার স খুীন হেত পােরন।

পািরবািরক জীবন

আপনার িববািহত জীবেন উ ূত িকছু সমস া হেত পাের। আপনার প ী সে  তক করা এিড়েয় চলুন। এটা

ভালবাসার জন  খুবই ভাল সময়। আপিন আপনার ভােলাবাসার মানুেষর সােথ বড়ােত যেত পােরন।

সমােজ আপনার এবং আপনার স ীর বদনাম হেত পাের এমন কােনা কাজ করেবন না।

ম ও িববািহত জীবন

আপনার া  জীবন ভাল হেব। আপিন যিদ দীঘ ায়ী রােগ ভুগেছন তেব তা থেক মুি  পােবন।

িনয়িমত চকআেপর জন  যান এবং আপনার াে র উ িতর িদেক নজর রাখুন। মানিসক চাপ যােত

আপনােক িনয় ণ করেত না পাের তার ওপর ল  রাখুন। পযা  পিরমান ঘুম আপনােক উ ীিবত রাখেত

সাহায  করেব। আপনার ফােনর ওপর বিশ সময় ব য় করেবন না।

া

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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ক ন

ব ি গত এবং পশাদারী জীবেনর মেধ  এক  ভারসাম  বজায় রাখুন। আপনার মা এবং তার

াে র ওপর খয়াল রাখুন।

করেবন না

িনেজেক শংসা করা এিড়েয় চলুন। সরকারী কমচারী এবং উ পদ  কমকতােদর সােথ আপনার

স ক ন  করেবন না।

িতকার

আিদত  দয় িত পথ ক ন । কশর িমিশেয় দধু পান ক ন।

নেভ র 10, 2024 - িডেস র 11, 2024 দশা চ

প ম ঘের চঁাদ আপনার জন  এক  ভাল সাইন। কারণ এই সমেয়র মেধ , আপনার সম  পিরক না

স  হেব। আপনার ান, দ তা এবং শি ক ণাবলীর কারেণ, আপিন চুর সাফল  পােবন। এই

সমেয়র মেধ , আপিন িবেনাদন এবং ব গত াি র িদেক আকৃ  বাধ করেবন এবং তােদর অজন করার

চ া করেবন। আপিন শয়ার বাজাের িবিনেয়াগ আ হী হেত পােরন ।

অথৈনিতক অব া

আপিন লখার সােথ জিড়ত হেল, লােকরা আপনার কােজর শংসা করেব। আপিন কাশনার ে , ি

লখার বা সাংবািদকতা করেল, আপনার জন  এক  সুবণ সুেযাগ হেব। অিফেস িবেরাধ এিড়েয় চলুন এবং

রাজনীিতর অংশ হেবন না। এই আপনার কমজীবেনর জন  সরা সময় হেত যাে ।

পশা

আপনার মা ধম য় এবং দাতব  কায ম জিড়ত হেব। এই সমেয়র মেধ , আপিন এক  দীঘ সমেয়র জন

িকছু লুকােত পারেবন না। আপিন পিরবােরর সদস েদর সে  আপনার িচ া শয়ার করেবন। বািড়র মেধ

এবং পিরবাের এক  অিতির  অনু ান পিরচািলত হেল এক  সুখী কাযকলাপ হেত পাের।

পািরবািরক জীবন

স েকর ে , এ  আপনার জন  এক  ভাল সময় হেব। আপিন আপনার ি য় জেনর কাছাকািছ আসেত

পারেবন। প ম ঘের চঁাদ ধু আপনােক নমনীয় নয়, আকষণীয়ও কের তুলেব। আপিন যিদ িবেয় কেরন

ম ও িববািহত জীবন
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তেব আপনার স ানেদর ারা সুখ এবং আন  পােবন। উপর  আপিন আপনার প ীর ারা সুিবধা

পােবন।

এই সময় বিশ ভাজা এবং তলা  খাবার থেক দেূর থা ন, এ  আপনার াে র উপর খারাপ ভাব

ফলেত পাের।

া

ক ন

িশে র জগেত আপনার িচেবাধ তির ক ন। ব ু েদর যেথ  সময় িদন।

করেবন না

জয়ুা খলা থেক িবরত থা ন। আপনার দািয়  বাধ থেক কখেনাই িবচল হেবন না.

িতকার

বা ােদর িমি র দানা খাওয়ান। সাদা কাপড় জামা পিরধান ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

িডেস র 11, 2024 - জানুয়ারী 01, 2025 দশা ম ল

ম েলর এই অব ান আপনােক হতাশ করেব। আপিন বড় িস া  হণ এিড়েয় চলুন এবং িবিনেয়াগ করার

পূেব ভােলা ভােব ভাবনা িচ া ক ন। শয়ার বাজার, পণ, জয়ুা ইত ািদেত আপনার টাকা না লাগান ক

হেবনা।

অথৈনিতক অব া

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 চলুন। আপনার িবেরাধীরা আপনার জন

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

পশা

পািরবািরক জীবন
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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।

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।

ম ও িববািহত জীবন

ায়শই, আপিন িনেজর ওপর নিতবাচক ভাব ফলেত পােরন। আপিন মানিসক চাপ এবং উে গ অনুভব

করেত পােরন। আপনার া র িবেশষ য  িনন।

া

ক ন

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

করেবন না

আপনার স ী সে  অত িধক কলহ করেবন না। িবতেকর পিরবেত, কানও সমস ার সমাধান খঁুেজ

বর করার চ া ক ন।

িতকার

এক  বড় পাে  েড়র তির  বািনেয় তা মানুষজনেক ভাজন করান। ম লবার উপযু

জায়গায় র  দান করেবন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

জানুয়ারী 01, 2025 - ফ য়াির 25, 2025 দশা রা

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 বৃি  হেব।

অথৈনিতক অব া
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অ েয়াজনীয় ব েয়র এিড়েয় চলুন 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।

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 বৃি  দখেত পােবন।

পশা

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।

পািরবািরক 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 বৃি  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।

ম ও িববািহত জীবন

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।

া

ক ন

আপনার ববািহক জীবন জারদার করার চ া ক ন। দেুধর সােথ বািল ধুেয় ফলুন তা বািহত

জেল ফেল িদন।

করেবন না

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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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।

ফ য়াির 25, 2025 - এি ল 14, 2025 দশা বৃহ িত

স দ এবং সমৃি  আপনার জীবেন আসেত থাকেব। সমােজ আপনার খ ািত বাড়েত পাের। আপনার এই

সময় স দ অজন করার স াবনা আেছ। পািরবািরক সদস েদর এই সমেয়র মেধ  অথৈনিতক সুিবধা লাভ

করার স াবনা আেছ। আপিন ব বসার নীিত ও কায ম ারা িবেশষ ভােব অত  উপকৃত হেবন।

বৃহ িতর ইিতবাচক ভাব িলর সােথ, আপিন পছ সই সাফল  পেত পােরন। এছাড়াও, যিদ আপিন

িবেদেশ যেত চান, আপিন সফল হেত পােরন।

অথৈনিতক অব া

আপনার কমজীবেনর জন  পিরি িত উ ত হেব। চাকির, ব বসা ইত ািদেত আপিন অ গিত করেবন। আপিন

কােজর কারেণ িবেদেশ যেত পােরন এবং আপনার চাকিরেত ভাল ফল পেত পােরন। এই সমেয়র মেধ ,

আপনার ই া পূরণ হেত পাের। িবেরাধীরা আপনার ারা ভীত হেব। আপিন সমােজ অত  স ািনত

হেবন।

পশা

পিরবােরর সদস েদর মেধ  স ক ভারসাম  বজায় রেখ পিরবাের এক  সুসংগত এবং শা  পিরেবশ বজায়

রাখুন। বৃহ িত েহর আশীবােদর কারেণ আপনার বািড়েত কানও ভ অনু ান অনুি ত হেব।

িপতামাতার সােথ বয়  মানুষেদর সবা ক ন এবং তােদর আশীবাদ লাভ ক ন। খারাপ কায ম এবং

স িত থেক দেূর থা ন।

পািরবািরক জীবন

স ম ঘের বুধ আপনার এবং আপনার জীবন স ীর মেধ  ব ন উ ত করেত সাহায  করেব। জীবন

স ীর সে  আপনার স ক গভীর হেব এবং আপিন তােদর সমথন লাভ করেবন। আপিন তার সােথ

এক  ভাল স ক গেড় তুলেত পারেবন। আপিন আপনার প ীর সে  অেনক মণ করার সুেযাগ পােবন।

ম ও িববািহত জীবন
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আপিন শারীিরকভােব সবল এবং সু  হেবন। এই সমেয়র মেধ , আপিন অনলস বাধ করেবন এবং

উ সাহীভােব কাজ করেবন। আপনার ভাল াে র ভাব আপনার কাজ এবং মেনাভােবর ওপর পরেব।

া

ক ন

হলুদ, ি ম এবং সাদা রঙ ব  ব বহার ক ন। আপনার িশ ক, া ণ ও বীণেদর স ান ক ন।

করেবন না

িশ  এবং বড় ভাইেয়র সােথ আপনার স ক ন  করেবন না। কাউেক িমথ া কথা বলেবন না।

িতকার

বৃহ িত ম  উ ারণ ও পাঠ ক ন। বৃহ িতবার অ  গােছ জল িদন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

এি ল 14, 2025 - জনু 11, 2025 দশা শিন

এই সময় আপনার জন  আিথকভােব সহায়ক হেব। আপিন এই পযােয় আপিন ভাল পিরমাণ অথ উপাজন

করেবন। আপিন িবলাস এবং আরামপদ জীবন যাপন করেত স ম হেবন। আপনার স ি  বৃি  হেব।

ভিবষ েত ব বহােরর জন  আপনার কেঠার পির েমর ারা অিজত টাকা সংর ণ করার চ া করা উিচত

আপনার। আপনার আ ীয়রা সমেয়র সময় স দ লাভ করেত পাের।

অথৈনিতক অব া

আপিন আপনার কমজীবেনর িকছু িত ল অব ার স খুীন হেত পােরন। আপিন আপনার সময় এবং

েচ া িবিনেয়াগ করার পের আপিন ফলাফল ারা হতাশ হেত পােরন। মানুষ আপনার কমে ে  আপনার

খ ািত দমন করার চ া করেব। অতএব, আপনােক এই সকল ব াপাের খুবই সতক হেত হেব। আপনার

অ াি  িল থেক িশখুন ও ভিবষ েত স িল থেক িশ া িনেয় সফল ভােব কাজ ক ন। আশা ছেড়

দওয়া উিচত না, আশা হারােল পিরি িত আরও খারাপ হেব।

পশা

আপনার গাহ  জীবন শাি  এবং সাদশৃ হীন হেত পাের। আপনার কােজর সময়সূচী এবং স িকত

পািরবািরক জীবন
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সমস া িলর কারেণ আপনােক হয়েতা আপনার পিরবার থেক দেূর সময় কাটােত হেত পাের। আপনার

পিরবােরর সদস েদর আপনার অনুপি িতর কারেণ অবেহিলত বাধ করা উিচত না, এ  আপনােক িনি ত

করেত হেব। আপনার পািরবািরক জীবেনর কােনা সমস া যােত আপনার জীবেন বড় সমস ার সৃি  না

কের স িবষেয় খয়াল রাখুন।

আপিন আপনার প ীর থেক িকছু ভাল খবর নেত পেত পােরন। আপনার জীবন স ী তার কমজীবেনর

ে  অ গিত করেব। তেব, কােজ জিড়ত থাকার কারেণ আপিন তার সােথ অেনক সময় ব য় করেত

পারেবন না। যারা এই েমর স েকর মেধ  থােক তােদর এই সমেয়র মেধ  তােদর স ীর সােথ িকছু

মতিবেরাধ থাকেত পাের। আপনার স ীর সে  এক  উ  স ক বজায় রাখার চ া ক ন।

ম ও িববািহত জীবন

আপনােক এই সমেয়র মেধ  আপনার া র য  িনেত পরামশ দওয়া হয়। আপিন ইিতমেধ  া  সমস া

ভাগা করেবন, অসু তা থেক পির াণ পেত িচিকসেকর সাহায  চাইেত িবল  করা উিচত নয়। আপনার

িচিকসেকর পরামশ মেন চলুন এবং এক  সুষম খাদ  উপেভাগ ক ন। ডা ার িনিষ  িকছু খাওয়া থেক

িবরত থা ন। ধূমপান এবং মদ পান থেক িবরত থা ন, তাহেল আপনার াে র ওপর খারাপ ভাব

পড়েব না।

া

ক ন

আপনার পিরবােরর য  িনন এবং তােদর েয়াজনীয়তা পূরণ ক ন। অতীেত আপনার িনেজর ভুল

থেক িশখেত চ া ক ন।

করেবন না

আপনার িপতামাতার এবং বীণেদর া  উেপ া করেবন না। অত  ঐিতহ গত হেত চ া করেবন

না।

িতকার

খাওয়ার আেগ িতিদন, গ , র এবং কাক দর আপনার খােদ র এক  ছাট অংশ খাওয়ােবন।

এক  দরূবত  ােন মা েত কােলা সুরমা লািগেয় িদন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

জনু 11, 2025 - আগ  02, 2025 দশা বুধ
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আপিন আপনার বুি ম ার কারেণ কাজ এবং ব বসা উভয় ে ই সাফল  পােবন। এই সমেয়র মেধ  মণ

এবং পিরদশন করেল ভােব আপিন উপকৃত হেবন। এই সফর পশাদার হেল, আপিন আিথক লাভ

পােবন, এবং ব ি গত হেল, আপিন আ ীয় এবং মানুেষর সােথ দখা করেত পারেবন। নবম ঘের বুধ

ভাল ফলাফল দেব। সৗভাগ  আপনােক অত  অনু হ করেব এবং এই ফেল আপিন একজন ভাবশালী

ব ি  হেয় উঠেবন। এছাড়াও, আপিন কােজর বা ব বসায় আিথক লােভর স খুীন হেব।

অথৈনিতক অব া

এই বািড়েত বুেধর ভােব আপনােক একজন মানুষ তির করেব যার মেধ  স ক ব ি  রেয়েছ এবং

আপিন ভােলা কথা বলার দ তা অজন করেবন, ফল প আপিন অন  লােকেদর ভািবত করেত

পারেবন। আপিন সমােজর মযাদাপূণ এবং সুপিরিচত ব ি েদর সােথ যাগােযাগ করেত পারেবন, যা

আপনােক সমােজর মেধ  এিগেয় যেত এবং আপনার খ ািত বািড়েয় তুলেত সহায়তা করেব। আপিন যিদ

স াদনা, লখার এবং সািহেত র ে  যু  হন তেব আপিন এই সমেয়র মেধ  ভাল ফলাফল পােবন।

পশা

পািরবািরক জীবন খুিশ হেব এবং আপিন আপনার আ ীয়েদর সােথ সু র মুহূত কা েয় উঠেবন। আপিন

ধম বা পিরবােরর িব ে  যােবন না। আপিন দাতব  কাজ করেত আেরা আ হী হেত হেবন। এই সমেয়র

মেধ , আপিন ব গত আন  ভাগ করেবনা এবং পিব  কােনা েল তীথযা ার জন  যেত পােরন।

আপনার উদারতা এবং ন তার কারেণ আপিন স ান লাভ করেবন।

পািরবািরক জীবন

এই সময় ম স িকত িবষয় িলর জন  আদশ হেব। এই সমেয়র মেধ , আপিন ি য় মানুেষর সে  এক

ভাল সময় কাটােত পারেবন এবং তােদর সে  বাইের বেরােবন। ববািহক জীবন সুখী হেব, এবং

আপনােদর ব ন শি শালী হেব। আপনার স ীর সােথ স ক চমকার হেব। আপিন আপনার প ী মাধ েম

সমােজ স ান পােবন।

ম ও িববািহত জীবন

এই সমেয়র মেধ , আপনার া  ভােলা থাকেব। আপিন অনলস এবং উ সাহী কৃিতর হেবন। কউ

দীঘ ায়ী া  সমস া ভাগ করেল, এই সমেয় াে র উ িত হেব। া কর থাকার জন  এক  সুষম

জীবনধারা হণ ক ন।

া
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ক ন

অন েদর জন  এক  অনুে রণা হেয় উঠুন। সবদা উ  িশ া লােভর জন  সং াম ক ন।

করেবন না

ছাট এবং তু  িবষয় িল িনেয় ভাবেবন না। ভুল উে েশ  আপনার ান ব বহার করেবন না।

িতকার

এক  া  পা  দান ক ন। এক  সবুজ রেঙর মােলর মেধ  6  এলাইচ মাড়ােনা অব ায়

রাখুন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

আগ  02, 2025 - আগ  23, 2025 দশা কতু

আিথক ে  আপনার জীবেন এই সময়ও ভােলা িকছু ঘটেব। িকছু ব বসািয়ক নীিত আপনােক বড় আিথক

সুিবধা লাভ করেত সাহায  করেব। আপিন আরও িবিনেয়াগ করেবন এবং এই সম  িবিনেয়াগ আপনার

জন  উপকারী হেব। যিদ আপিন িবিনেয়াগ করার পিরক না করেছন, তাহেল সবািধক লাভ অজন করার

জন  ানপন চ া ক ন।

অথৈনিতক অব া

আপিন এই সমেয়র মেধ  এক  পেদা িত লাভ করেত স ম হেবন। এ ছাড়াও, আপনার বতন বৃি র

স াবনা বিশ। ব বসা সং া  মণ আপনার জন  উপকারী হেব। চাকির ও ব বসা খােত উ  পযােয়র

কমকতােদর কাছ থেক আপিন সমথন পােবন। যিদ আপিন ব বসা করেছন, আপিন চুর মুনাফা অজন

করেত পারেবন।

পশা

আপিন আপনার পািরবািরক জীবেনর স  থাকেবন। আপনার খ ািত সমােজ বৃি  হেব। পািরবািরক

জীবেন, ভাইেবােনরা একসে  ভালভােব িমেলিমেশ থাকেবন এবং বািড়র বায়ুম ল সাদশৃ  পূণ হেব।

আপনার িপতামাতার াে র য  িনন এবং তােদর স ান ক ন।

পািরবািরক জীবন
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এই সমেয়র মেধ , আপনার িববািহত জীবেন ম বৃি  পােব। আপিন আপনার জীবন স ীর সে  িবেশষ

িকছু মু ত ভাগ করেবন। একই সমেয়, এই সময় ম িবষয়ক িবষেয়র জন  খুব ভাল বেল মািণত

হেব। আপিন আপনার িমক বা িমকার কােছ িনেজর অনুভূিতেক কাশ করেত সমথ হেবন।

ম ও িববািহত জীবন

এই সমেয়র মেধ  আপিন এক  ভাল শারীিরক এবং মানিসক া  ভাগ করেবন। আপিন শারীিরক ভােব

সবল হেবন। ভাল াে র কারেণ, আপনার কােজর মতা বৃি  হেব। এই সমেয়, শরীর চচা এবং ব ায়াম

অনুশীলন আপনার া র জন  সুিবধাজনক হেব.

া

ক ন

আপনার কােনর য  িনন। ভাইেবান এবং উ পদ েদর সে  ভাল স ক বজায় রাখুন।

করেবন না

আপনার স ানেদর িত বাধ বাধকতা বা দািয়  পালন থেক িবরত থাকেবন না। আপনার সামািজক

অব া বৃি  এবং মানুেষর সােথ ব ু  করার চ া ক ন।

িতকার

 গেণশ চতুথ র িদন উপবাস ক ন এবং লা ু  জাতীয় িমি  অপণ ক ন। রিঙন রেক দধু ও

 খাওয়ান।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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জ শীষক বষ

মিহলা  িল  মিহলা 

23/8/1979 জে রিদন 23/8/2025 

23:53:18 জ সময় 18:54:58 

বৃহ িতবার জে রিদন  শিনবার 

Delhi  জ ান Delhi 

28 অ াংশ 28 

77  ািঘমাংশ 77 

00:21:07  ানীয় সময় সংেশাধন 00:21:07 

00:00:00  যু কালীন সংেশাধন 00:00:00 

23:32:10 জে র ানীয় সময় 18:33:50 

05:54:06  সূেযাদয় 05:54:39 

18:53:43  সূযা  18:52:52 

বৃষ  ল   

  ল ামী শিন 

িসংহ  রািশ িসংহ 

সূয  রািশ ামী সূয 

পূবফ নী  ন  মঘা 

  ন  ামী কতু 

িশব  যাগ িশব 

বব  করণ িক  

কন া  সূয রািশ (পা াত ) কন া 

023-34-20  অয়নাংশ 024-12-53 

লািহড়ী অয়ন  অয়নাংশ নাম লািহড়ী অয়ন 

বষফল িববরণ
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 তািজক বষফল ি  - 2025

 বষফল তািলকা

হ রািশ ািঘমাংশ
ল   08-34-11 

সূয িসংহ 06-27-60 

চ  িসংহ 10-06-16 

ম ল কন া 16-16-54 

বুধ ককট 18-45-20 

বৃহ িত িমথুন  22-02-53 

 ককট 03-15-28 

শিন মীন 06-20-33 

রা   24-51-21 

কতু িসংহ 24-51-21 

ইয়ুেরনাস বৃষ 07-12-38 

নপচুন মীন 07-16-42 

েটা মকর 07-30-51 
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 বষফল (বািষক ভিবষ তবাণী)  সহম

সহম িডি হ

পুণ 04.55.54 শিন

িশ া মীন 12.12.27 বৃহ িত

জনি য়তা ও খ ািত তুলা 21.27.12

িম বৃষ 25.58.55

বাবা িসংহ 08.41.37 সূয

মা মকর 01.43.22 শিন

জীবন িমথুন 24.16.31 বুধ

কণ ধনু 11.02.36 বৃহ িত

মৃতু বৃষ 07.53.36

িবেদশ যা া িমথুন 20.03.12 বুধ

ধন-স ি তুলা 28.10.37

ব িভচার মকর 05.21.39 শিন

অসুখ কন া 07.02.05 বুধ

িবক  ব াবসা কন া 04.48.27 বুধ

বািণজ মীন 29.55.07 বৃহ িত

কায  িসি মকর 10.13.43 শিন

িববাহ ককট 05.29.06 চ

স ান মষ 05.16.37 ম ল

ভালবাসা মীন 15.50.43 বৃহ িত

ব বসা বৃষ 06.05.45

 প ািধকাির

ামী হ

মু া ামী বৃঃ

জ  ল  ামী ঃ

বষ ল  ামী শঃ

ি রািশ ামী বৃঃ

িদন-রাি  ামী সূয

 বষ  িববরণ

শীষক িববরণ

বষ েবশ তািরখ 23/08/2025

বষ েবশ সময় 18:54:57

মু া রািশ মীন

ঘেরর মু া 2

জ ি েত মু া 11
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শ ককট 28.37.50 চ

কারাবাস মীন 09.58.49 বৃহ িত

আিথক উ িত মষ 15.24.59 ম ল

সহম িডি হ

 মু া  িবংশ ির দশা

হ থেক পয

সূয 23/8/2025 11/09/2025

চ 11/09/2025 11/10/2025

ম ল 11/10/2025 01/11/2025

রা 01/11/2025 26/12/2025

বৃহ িত 26/12/2025 13/02/2026

শিন 13/02/2026 11/04/2026

বুধ 11/04/2026 02/06/2026

কতু 02/06/2026 23/06/2026

23/06/2026 23/08/2026

 মু া  যািগনী দশা

দশা হ থেক পয

ামির ম ল 23/8/2025 03/10/2025

ভি কা বুধ 03/10/2025 23/11/2025

উ া শিন 23/11/2025 23/01/2026

িস া 23/01/2026 04/04/2026

স টা রা 04/04/2026 24/06/2026

ম লা চ 24/06/2026 04/07/2026

িপ লা সূয 04/07/2026 24/07/2026

ধন বৃহ িত 24/07/2026 23/08/2026
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বষফল িববরণ 2025 - 2026

বষ সারাংশ

মু া তািজক বষফেল এক এক  পূণ িব ু রেয়েছ। এই বেষর ি েত আপনার মু া ি তীয় ভােব রেয়েছ।

জাতক বছেরর  থেক িবেশষ লাভ এবং স দ পােবন। এটা লটারী, ফাটকা এবং শয়ার ইত ািদ থেক আসেত পাের।

ব ু  এবং ভাকা ীরা আপনার সকল লনেদেন আপনােক সমথন ও সহেযািগতা করেবন। আপিন ব বসািয়ক লনেদেনর

মাধ েমও ভাল অথ উপাজন করেবন। আপিন পদ এবং মযাদা লাভ করেবন। আপিন স ািনত হেবন এবং ভাল খাবার

উপেভাগ করেবন।

দশা সূয
আগ  23, 2025 -
সে র 11, 2025

দশা চ
সে র 11, 2025 -
অে াবর 11, 2025

দশা ম ল
অে াবর 11, 2025 -
নেভ র 01, 2025

দশা রা
নেভ র 01, 2025 -
িডেস র 26, 2025

দশা বৃহ িত
িডেস র 26, 2025 -
ফ য়াির 13, 2026

দশা শিন
ফ য়াির 13, 2026 - এি ল
11, 2026

দশা বুধ
এি ল 11, 2026 - জনু 02,
2026

দশা কতু
জনু 02, 2026 - জনু 23,
2026

দশা 
জনু 23, 2026 - আগ
23, 2026

আগ  23, 2025 - সে র 11, 2025 দশা সূয

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।

অথৈনিতক অব া

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

পশা
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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

মানুিষক চাপ মু  রাখুন। আপনার ধ ান করেল মেনর শাি  বজায় থাকেব। সরকােরর প  থেক

অসুিবধা লাভ করেত পােরন।

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।

পািরবািরক 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।

ম ও িববািহত জীবন

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।

া

ক ন

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

থা ন।

করেবন না

িনচু ণীর মানুষেদর ি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

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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ক ন।

সে র 11, 2025 - অে াবর 11, 2025 দশা চ

স ম ঘের অবি ত চ  এক  ভ অব ান বেল মেন করা হয়। আপনার এই সমেয়র মেধ  স ি  লাভ

করার স াবনা আেছ। ব বসা কের আপিন অেনক লাভ করেবন। চঁােদর ভােবর কারেণ, আপিন অ

সমেয়র মেধ  সফলতা অজন করেবন। েচ ার সােথ, আপিন এক   সমেয়র মেধ  িবেদেশ মেণ যেত

পােরন।

অথৈনিতক অব া

আপিন উ  পদ  লাক জেনর সােথ আলাপ করেবন এবং তােদর সাহােয  অেনক অথ লাভ করেবন।

আপিন যিদ ইিতমেধ ই কাজ করেছন, তেব এই পিরিচিত িলর সাহােয  আপিন নতুন চাকির পাওয়ার

স াবনা রেয়েছ। আপিন যিদ একজন উেদ া া হন, আিথক লাভ হেব। আপিন িবেদশ থেক এবং দরূবত

জায়গা থেক ভাল খবর পেত পােরন। আপনােক শালীন এবং ভাল আচরণকির ব ি েদর মেধ  গণনা

করা হেব। আপিন সমুে র তীের এক  সমু  সকেত মণ করেত পােরন বা আ য় িনেত পােরন। আপিন

আপনার ব বসার সাফল  লাভ করেব।

পশা

আপনার পািরবািরক জীবন স  হেব। আপনার স ান এই সময় মেণর যেত পােরন। তােদর পশাদারী

জীবেন সফল হওয়ার স াবনা আেছ। িপতামাতার া  ভাল হেব এবং আপিন তােদর প  থেক ায়ী

সমথন পােবন।

পািরবািরক জীবন

আপিন যিদ অিববািহত হন তেব আপনার এই সময় িববােহর স াবনা রেয়েছ। আপনার ভিবষ ত প ী খুব

দয়ালু এবং বড় দয় হেব। আপিন আপনার প ীর সে  মণ করার অেনক সুেযাগ পােবন।

ম ও িববািহত জীবন

আপিন শারীিরকভােব িফট হেবন। যিদও আপিন একটু চাপা বাধ করেত পােরন। এই সমেয়র মেধ ,

আপিন িনেজর মেধ  শি র অনুভূিত অনুভব করেবন এবং স ূণ উ সাহ সহ িত  কাজ স

করেবন। ফল প, এ  ইিতবাচকভােব আপনার কােজর এবং মেনাভাবেক ভািবত করেব, যার ফেল ভাল

ফলাফল পাওয়া যােব।

া
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ক ন

আপনার স ীর স ান ক ন। আপনার জীবনৈশলীেত যাগব ায়াম এবং ধ ান অ ভু  ক ন।

করেবন না

কান মিহলার অপমান করেবন না। জল স িকত ব বসা এিড়েয় চলুন।

িতকার

এক  নারী কি ক অনাথালেয় দান ক ন। িশব ািভেষক ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

অে াবর 11, 2025 - নেভ র 01, 2025 দশা ম ল

আপিন আিথকভােব দবুল হেবন, এভােব অেথর িবষয় এবং লনেদন স েক সতক থা ন। কান বড়

আিথক িস া  হণ এিড়েয় চলুন। বিশ অথ খরচ থেক িনেজেক সীমাব  ক ন। আপিন যিদ এইসব

িবষয় িল ত াবধান কেরন তেব আপিন সুফল পােবন িনি ত ভােব।

অথৈনিতক অব া

কাজ এবং ব বসাযা িকছু সমস া তির হেত পাের। িসিনয়রেদর কাছ থেক যা ত াশা করা হেয়িছল তার

িবপরীত বা কম সাহায  পেত পােরন। আপনার কায েমের ারা আইন িব ে  যাবেন না। কেঠার

পির ম থেক িবরত থাকেবন না, কারণ এ  আপনােক অবশ ই ভিবষ েত ভাল ফলাফল দেব। লােভর

কারেণ কানও শটকাট িনবাচন করেবন না।

পশা

পািরবািরক স েকর ে , আপনার আ ীয়েদর সােথ স ক খারাপ হওয়ার স াবনা রেয়েছ। িবেশষ কের

ভাইেবানেদর সােথ, আপিন কলেহ জড়ােত পােরন। আপিন আ মনা ক হেত পােরন এবং খারাপ ভােব

কথা বলেত পােরন। এর পাশাপািশ অন ান  মানুেষর সােথ আপনার ব ন খারাপ হেত পাের। অতএব,

সবসময় অন ান  মানুেষর সে  কামল ভােব আপনার কথা বলা উিচত।

পািরবািরক জীবন

আপনােক সেচতন থাকার পরামশ দওয়া হয়, কারণ আপনার িববািহত জীবেন খারাপ িকছু ঘটেত পাের।

ম ও িববািহত জীবন
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িববািহত হেল, আপনার র প  থেক িকছু িবেরাধ হেত পাের। পিরি িত আপনার ম জীবেন

চ ােলি ং থাকেব। আপনার ভােলাবাসার িত িব াস ক ন এবং ধীের ধীের কথা বাতার মাধ েম স েকর

ভুল াি  িল সংেশাধন করার চ া ক ন।

অ ম ঘর ম ল আপনার জন  িত ল হেত পাের। আপনার া  সং া  সতকতা অবল ন করা উিচত

কারণ আপনার শারীিরক ব থা, আঘাত বা অসু তা িল ভাগ করার স াবনা রেয়েছ। এছাড়াও, ভাজা

এবং মশলা খাবার এড়ােতহেব আপনােক।

া

ক ন

ঘিন  স েকর ে  খুবই সতক থা ন। আপনার া র ওপর আপনার যেথ  নজর থাকা

েয়াজন।

করেবন না

বা ীয়, গরম খাবার খােবন না। অৈনিতক কম বা উপাজন থেক িবরত থা ন।

িতকার

ম লবার তামা দান ক ন। 11  অ  পাতায় রাম-রাম িলখুন, এক  মালা তির ক ন এবং

হনুমানেক তা অপণ ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

নেভ র 01, 2025 - িডেস র 26, 2025 দশা রা

অেথর িবষেয় ত ািশত ফলাফল আপনােক সুখী করেব। ব বসা এবং কােজর ে  লাভ করেত পারেবন

আপিন। আপনার েচ া সুফল বহন করেব এবং আপিন এই সমেয়র মেধ  আিথকভােব ি িতশীল হেবন।

অথৈনিতক অব া

আপিন আপনার কাজ কম আ হী হেবন এবং আপনার কাজ স াদন করার কম দঢ়ৃতা দিশত হেব।

আপিন যিদ এমন অবেহলা যু  মেনাভাব দখেত থােকন তেব আপনার চাকির হারােত হেত পাের।

আপনার কমে ে  যা ঘেটেছ তা স েক আপনার সেচতন হওয়া উিচত, কারণ আপনার সহকম রা

আপনার িব ে  চ া  করেত পাের। কােজ তাড়া েড়া করা আপনার পে  িত ল মািণত হেব।

পশা
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আপিন এই সময়কাল এক  খুবই সাধারণ মােনর পিরবােরর জীবন সখ করেবন। আপনার িপতার সােথ

আপনার ব ন শি শালী হেব এবং তার সুবণ পরামশ আপনােক সফল করেব। িতিন এই সমেয়র মেধ

আপনার শি  র মেতা তাপনার পেশ থাকেবন।

পািরবািরক জীবন

িবপরীত িল র সে  আপনার স ক খুব ভাল নাও হেত পাের। যাইেহাক, আপনার প ী আপনার িববািহত

জীবেন আপনােক সমথন করেব এবং আপনারা উভয় এেক অপেরর সােথ ভাল সময় কাটােবন। আপনােদর

এেক ওপেরর া র য  িনেত হেব।

ম ও িববািহত জীবন

আপনার পিরবােরর সদস েদর া  এই পযােয় িকছুটা খারাপ হেত পাের। আপিন যৗন সমস া িশকার

িশকার হেত পােরন। চােপ  ভােব আপনার মেনর শাি  ব াহত হেত পাের। যাইেহাক, আপিন পিরি িতেত

সে  সামেল উঠেত স ম হেবন।

া

ক ন

আপনার বািড়র ছাদ েক পির ার রাখুন। কান িস া  নওয়ার আেগ এবং সাফেল র সােথ সামেন

এিগেয় যাওয়ার জেন  একজন িব  ব ি র পরামশ িনন।

করেবন না

িবনামূেল  কােরা কাছ থেক িকছু নেবন না। এিগেয় যাওয়ার জন  ভুল িদক িনবাচন করেবন না।

িতকার

িমেলট মেঝেত রাখুন এবং এর ওপর কােনা ভারী ব  রাখুন। যে র এক  কাঠ বা পিব  ালািন

িহসােব দবুােক ব বহার ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

িডেস র 26, 2025 - ফ য়াির 13, 2026 দশা বৃহ িত

অথৈনিতক অব া
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আপিন ব বসার সুিবধা পােবন। আপনার সামািজক বৃ  স সািরত হেব, এবং ব ু এবং আ ীয়রা

স ূণ েপ আপনােক সমথন করেব। এই সমেয়র মেধ  আপনার সম  পিরক না বা বািয়ত হেব। আপিন

ক মােকেট িবিনেয়াগ স েক আ হ দশন করেত পােরন এবং অথৈনিতক সুিবধা লাভ করেত পােরন।

আপিন আপনার বুি , ান, দ তা এবং শি ক ণাবলী জন  সাফল  পােবন।

এই সময় আপনার কমজীবন সু র হেব। আপনার িব াস আপনােক িবজয়ী কের তুলেত সাহায  করেব।

আপিন স ান এবং খ ািত অজন করেবন। আপিন যিদ কাশনা, ি  লখার বা সাংবািদকতা এই সকল

কােজর সােথ যু  হন, এই সময় আপনার জন  িবিভ  কােজর সুেযাগ বৃি  পেত পাের। অিফেস িবেরাধ

বা রাজনীিতর অংশ না হেয় ওঠা আপনার জন  লাভ দায়ক হেব।

পশা

এই সময় আপনার বািড়েত অেনক ভ অনু ান অনুি ত হেব। এই সমেয়র মেধ , আপিন আপনার দেয়

কান িচ া গাপন রাখেত স ম হেব না, এবং পিরবােরর সদস েদর সােথ তা ভাগ কের নেবন। আপনার

পিরবাের স ােনর জ  হেত পাের। আপনার মা দান কম এবং ধম য় কায ম করেব।

পািরবািরক জীবন

আপিন যিদ িবেয় কেরন, আপিন স ােনর কাছ থেক সুখ এবং আন  পােবন। উপর , আপিন আপনার

জীবন স ীর মাধ েম সুিবধা পােবন। আপিন আপনার ি য় মানুেষর কাছাকািছ আসেত স ম হেবন।

ম ও িববািহত জীবন

এই সমেয়র মেধ , আপিন াে র অবনিত দখেত পােরন, তাই এক  সুষম খাদ  খাওয়ার অভ াস

আপনার জন  দরকাির হেব। ভাজা / ফ াট সমৃ  খাবার এিড়েয় চলেল আপনার াে র জন  উপকারী

হেব। আপনার ওজন এই সময় বৃি  হেত পাের, তাই িনয়িমত ব ায়াম করেল আপিন উপকৃত হেব।

া

ক ন

দির  িশ েদর বা দির  মানুষ জনেদর জন  সময় বার ক ন। আপনার স ানেক ভােলা কাজ করার

জন  উ সািহত ক ন।

করেবন না

স ক খুব আদশবাদী হওয়া আপনার জন  ক হেব না। অিতির  জয়ুা এবং বািজ লড়া থেক দেূর

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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থা ন।

িতকার

কঁাচা হলুদ হলুদ সুেতায় বঁেধ আপনার কি  কাছাকািছ সটা পিরধান ক ন। আপনার পেকেট এক

হলুদ রেঙর মাল রাখুন।

ফ য়াির 13, 2026 - এি ল 11, 2026 দশা শিন

আশা করা হে  য এই সমেয়র মেধ  আপনােক িকছু আিথক সমস া মাকািবলা করেত হেব।

অ ত ািশতভােব কখেনা কখেনা কানও িত ল পিরি িতর মুেখামুিখ 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।

অথৈনিতক অব া

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।

পশা

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 বঁেধ রাখার জন  আপনার িবেশষ ভােব

েচ া করা উিচত। এই সময় আপনােক রে র স েকর আ ীয়েদর থেক দেূর থাকেত হেত পাের।

পািরবািরক 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।

ম ও িববািহত জীবন
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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 বাঝাবুিঝেক 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।

া

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 (সাবুত)ডাল দান ক ন। পালনকতা কৃ র পূজা।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

এি ল 11, 2026 - জনু 02, 2026 দশা বুধ

সাধারণত, ষ  ঘের বুধেক িত ল বেল মেন করা হয়। যমন বলা হেয়েছ, আপনার খরচ বাড়েব,

অতএব আপনার ই া িলেক িনয় ণ করার চ া ক ন এবং সীমাহীনভােব ব য় এড়ােনার চ া ক ন।

আপিন িবেরাধীেদর ারা চ ােল  অনুভব করেত পােরন, তারা আপনার ছিব খারাপ করার চ া করেত

পাের। অতএব, সতক থা ন এবং মেনােযাগী থা ন। আপিন ভাল এবং মানিবক কাযকলাপ িলেত

িনেজেক িনযু  ক ন।

অথৈনিতক অব া
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কােজ এবং ব বসায় উ িত হেব, যিদও আপিন কাজ স িকত চাপ বৃি  পােব। তাই চাপ মু  মন তির

করা এই সময় খুবই েয়াজন। এছাড়াও িনরথক কায ম এড়ােত চ া ক ন। আপনার ব ব  িনয় ণ

করার চ া ক ন। অন েদর সমােলাচনা করা এবং এই সময় ঢ় ভােব কথা বলা এিড়েয় চলুন। মণ

এিড়েয় চলুন, যেহতু এই সময় এ  কানও ভাল ফল দেব না। বুেধর ভােব আপিন কেঠার পির েমর

সাহােয  সফলতা অজন করেবন। যিদও আপিন কােনা ঝােমলায় জিড়েয় পড়েত পােরন তাই মনেক একা

রাখুন এবং শা  থা ন। এই সমেয়র মেধ , লখােলিখেত আপনার আ হ বাড়েত পাের। িবপরীেত,

লখােলিখ বা সাংবািদকতায় জিড়ত থাকেল আপিন আরও ভাল কাজ করেবন।

পশা

আপনার পািরবািরক জীবেন িকছু কলেহর সৃি র স াবনা রেয়েছ । অতএব, শা  থা ন। এমন পিরি িত

এড়ােত চ া ক ন। আপনার বাবা এই সময় ভাল া  লাভ করেত পাের।

পািরবািরক জীবন

এটা ম িবষয় িলর জন  এক  ভাল সময় হেব। এই সময়, আপিন আপনার িমকার জন  এক

ভােলা উপহার িকনেত পােরন। অন িদেক, িববািহত জীবেন িকছু িজিনস অ াসি ক হেত পাের, এবং তা

িনেয় আপনােদর মেধ  কলহ হেত পাের। অতএব, শা  থা ন এবং িবেরাধ সমাধান করার চ া ক ন।

ম ও িববািহত জীবন

আপিন খারাপ া  ভাগ করেত পােরন, তাই া  স িকত কােনা অবেহলা করেবন না। আপিন ক

এবং ায়ুত  স িকত সং মেন ভুগেত পােরন। ডা ােরর পরামশ নয়া খুবই দরকার এই সকল ে ।

া

ক ন

আপনার িনেজর া র য  িনন। মামী এবং বান এর সােথ সু রভােব আচরণ ক ন।

করেবন না

মানিসক িবষ তা এিড়েয় চলুন। অত িধক কাজ করা এিড়েয় চলুন।

িতকার

আপনার খাবােরর এক  অংশ গ েক খাওয়ান। যে র সময় পিব  কাঠ যমন অপমাগ ব বহার

ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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জনু 02, 2026 - জনু 23, 2026 দশা কতু

এই সমেয়র মেধ  আপনার ব য় বৃি  হেব। য যা ায় আপিন যান স িল আপনােক অসে াষ জনক

ফলাফল দেব। আপনােক এই পযােয় কােনা ঝঁুিকপূণ িস া িল এড়ােত পরামশ দওয়া হয়, অন থায়

আপিন িতর স খুীন হেত পােরন। আপনার আয় কেম যাওয়ার স ােবানা রেয়েছ এবং এর ফেল আপনার

আিথক চাপ তির হেত পাের।

অথৈনিতক অব া

আপনার কমজীবেন আপিন িম  ফলাফল পােবন। আপিন অ ত ািশতভােব িকছু ভাল ফলাফল পেত পােরন

এবং িনেজেক ভাগ বান মেন করেবন। আপিন অেনক ব ি র সে  পশাদারী সংেযাগ াপন করেবন যা

আপনার কমজীবেন আপনােক সাহায  করেব। আপিন যিদ আপনার কমজীবেন ভাল করেত চান তেব

আপনােক - েণািদত হওয়া উিচত।

পশা

আপনার অহং বাধ আপনার ব ু-বা ব ও পিরজনেদর সােথ স কেক খারাপ কের তুলেত পাের।

আপনার এমন িকছু ঘেট দয়া ক হেব না, অন থায় পের আপনােক এই িবষেয় অনুতাপ করেত হেব।

আপনার িপতামাতার া র য  িনন এবং তােদর স ান ক ন। মতামেতর পাথক  আপনার এবং

আপনার ভাইেবানেদর মেধ  এক  দরূ  সৃি  করেত পাের।

পািরবািরক জীবন

এই সময় ম এবং িববািহত জীবেনর জন  খুব ভাল নয়। আপিন আপনার প ীর বা ামীর সােথ তেক

িল  হেত পােরন। আপিন পিরপ ভােব কাজ করার চ া ক ন এবং ু  িবষয় িল এিড়েয় যাওয়ার

চ া ক ন। আপনার জীবন স ীেক বুঝেত চ া ক ন এবং তােক আপনার দিৃ েকাণ বাঝােত সাহায

ক ন।

ম ও িববািহত জীবন

আপিন র চাপ, মাথা ব াথা, র ইত ািদ সমস া িলর মুেখামুিখ হেবন, যার স ক িচিকসার েয়াজন

হেব। আপিন এই সমেয়র মেধ  অলস হেত পােরন এবং শারীিরক কাজ এড়ােত চ া করেবন। আপিন

আপনার খাবাের া ন ও খাদ র সংেযাজন ক ন এবং আপনার শরীর িনয়িমত ব ায়াম ারা সি য়

রাখার চ া ক ন।

া
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ক ন

আপনার প ীেক বুঝেত চ া ক ন। যৗনা  স িকত রাগ থেক সতক থা ন।

করেবন না

অ েয়াজনীয়ভােব আপনার প ীর চির  সে হ করেবন না। অংশীদািরে র ব বসা করা এিড়েয় চলুন।

িতকার

িত সকােল এবং স ায় এক  লাবান ধূপ ালান। এক  ভরব মি ের কােলা রেঙর পতাকা

উে ালন ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা

জনু 23, 2026 - আগ  23, 2026 দশা 

আপিন এই সমেয়র মেধ  অথৈনিতক সংকেটর স খুীন হেত পােরন। হঠা স েদর িত হওয়ার দ ন

সমস া হেত পাের, এবং আেয়র তুলনায় খরচ আপনার বােজটেক ভািবত করেব। অতএব অথ স িকত

িবষয় িলেত সতক হান এবং অ েয়াজনীয় িজিনস িলেত ব য় এিড়েয় চলুন।

অথৈনিতক অব া

কমে ে  পিরি িত পূেবর তুলনায় মেধ  উ ত হেব। তেব, চ ােল  একই থাকেব। অিতির  কােজর কারেণ

আপিন া  বাধ করেত পােরন। আপনার ভাগ  তির করার জন  আপনােক সিত ই কেঠার পির ম

করেত হেব। িবেরাধী প  আপনার ওপর কতৃ  করার চ া করেব। িকছু মানুষ আপনার ইেমজ িত

করার চ া করেত পােরন, তাই সতকতা অবল ন করা দরকার।

পশা

এই সমেয়র মেধ  পিরবােরর সে  স ক ভাল হেব বেল আশা করা হয়। িবেরাধীরা কতৃ  দখেত পাের।

আপনার স ানেদর অ গিত হেব। এই পিরি িত আপনার বাবার জন  ভাল ফলাফল আনেত হেব, এক

উ তর পেদা িত হওয়ার স াবনা আেছ. আপনার মা এর া  ভাল থাকেব বেল আশা করা হয়।

পািরবািরক জীবন

ম ও িববািহত জীবন
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এটা ভােলাবাসার িবষয় িলর জন  ভাল সময় হেব, তেব িবিভ  মতামেতর কারেণ আপনার ভােলাবাসার

মানুষ র সােথ আপনার সমস া হেত পাের। িক  যিদ আপিন কথাবাতার মাধ েম সমস া  সমাধান করার

চ া কেরন তেব সমস া িল িমেট যােব।

চােখর বা মূ নালীর সােথ স িকত াে র সমস া িল আপনােক আ মণ করেত পাের। পিরবােরর কান

সদস  খারাপ া  ভাগ করেত পাের। এ রকম পিরি িতেত তা িণক িচিকসেকর পরামশ িনন, কারণ

অ  অবেহলা করেল আপনার া  এবং আপনার পিরবােরর জন  িবষয়  িতকর হেত পাের।

া

ক ন

িবপরীত িল র মানুেষর সে  ভাল ব বহার ক ন এবং িমেলিমেশ থা ন। সাহসী ভােব আপনার

জীবেনর সব চ ােল  এর মুেখামুিখ হন।

করেবন না

অত িধক আপনার ব ু েদর িব াস করেবন না। আপনার প ীর সে  কলেহ িল  হেবন না।

িতকার

গ র জন  আপনার খাদ র এক  ছাট অংশ রাখুন। য  করার সময় ম ােপল গােছর কাঠ ব বহার

ক ন।

এই সমেয়র মেধ  রণ রাখার িবষয় িল হেলা
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A-139, Sector 63, Noida (UP) 201307. India

ইেমইল: query@astrosage.com

ওেয়বসাইট: https://www.AstroSage.com

টিলেফান: +91 95606 70006, +91 120 4138503

Disclaimer

We want to make it clear that we put our best efforts in providing this report but any prediction that you receive from us
is not to be considered as a substitute for advice, program, or treatment, that you would normally receive from a licensed
professional such as a lawyer, doctor, psychiatrist, or financial adviser. Although we try our best to give you accurate
calculations, we do not rule out the possibility of errors. The report is provided as-is and we provide no guarantees,
implied warranties, or assurances of any kind, and will not be responsible for any interpretation made or use by the
recipient of the information and data mentioned above. If you are not comfortable with this information, please do not use
it. In case of any disputes, the court of law shall be the only courts of Agra, UP (India).

Icons source - freepik.com
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