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“বািষক ি 2020” ত আপিন কী পােবন
এক ভােলা আর অিধক সমৃি 2020 পছ করার জন আমরা আপনােক দয় থেক ধন বাদ জানাই। আমরা
আশা কির য “বািষক ি 2020” ত আপিন িক পােবন আপনার জেন এই বছর িবেশষ বানােনার জন স ূণ
সহায়ক িস হেব। নািক ধু আপনােক িব ােসর স ল দান করেব, বরং এেত আপিন বািষক স ক ভিবষ ৎবাণী
আর আগামী সমস ার সরল উপায় ও া করেবন।
এই বািষক ি 2020 বিদক জ ািতেষর াচীন আঁধাের। আিদম যুেগর ি য় অিতেচতন সমািধ অব ােত এই
িব ানেক খুঁেজ বার কেরেছন যার মাধ েম সব মানব দুঃখ থেক বিরেয় আসেত পােরন আর অন থায় লুকােনা
মতার কট করা হেয় থােক। সই িব ােনর ব বহার কের আমরা বািষক ি 2020 এর িনমাণ কেরিছ, যারফেল
আপিন আপনার মতােক বুঝেত বা জানেত পারেবন আর বষ 2020 ত তার পুেরা ব বহার স ক ভােব করেত
পাের।
বেষ াে উজার ভাব সদাই বদলােত থােক, সইজেন এখােন আপিন পােবন য 2020 শ িবিভ ভােগ সহায়ক
এবং ক ন পিরি িতেত কমন আকার িনেব। তার সােথই আপিন জানেবন এই বছের আপনার িক করা উিচত আর
িক করা উিচত নয় আর কান উপােয়র মাধ েম আপিন সমস া থেক বঁেচ উ িতর মােগ এিগেয় যেত পারেবন।
আমরা আপনার ি েত এই বছর তির রাজেযাগ আর অন িবেশষ যােগরও িব ািরত চচা করেবা।
পুেরা বািষক ি 2020এর সার দওয়ার জেন আমরা এক িবেশষ সূচকাংক তির কেরিছ, যা আপনােক বছেরর
শি বলেব। অন কথাই বলেত গেল বছেরর যত অিধক শি হেব,আপিন তত সরেল আপনার মতার ব াবহার
করেত পারেবন আর ই া প পিরনাম া করেত পারেবন।
আমরা মািন য আপিন িবেশষ একজন আর সইজেন বািষক ি 2020 ত আমরা আপনােক এমন সু ম িবে
স ক ভিবষ ৎবাণী আর সহজ উপায় িদেবা, যা িবেশষ েপ আপনার জেন ই তির করা হেয়েছ। আমরা আশা
য এই সংি হতা সাহােয 2020 ত আপিন জীবেনর েত ক ে সফলতা, স ি , স তা আর মানিসক
পােবন। আমােদর সােথ এই িবেশষ যা ােত আপনার াগত, যা বছর 2020 ত িন য় খুিশ আর স িৃ র যা া
হেব।

আপনার জে র িববরণ
জ তািরখ:

23 : 8 : 1978

জ সময়:

23 : 53 : 18

জ ান:

Delhi

টাইম জান:

5.5

অ াংশ:

28 : 40 : N

ািঘমাংেশর:

77 : 13 : E

ষণ,
কির
শাি
িস

বষ 2020 র क সংি

ভিবষ ৎবাণী

আিথক জীবন
এই সময় আপনার সরকার থেক লাভ পাওয়ার যাগ রেয়েছ। যিদ আপিন ব বসা কেরন তাহেল তােতও আপিন সফলতা
া করেবন আর আিথক লাভ হেব। আপিন অেনক সুেযাগ পােবন যা আপনােক আিথেকর লােভর পথ া করেত
সাহায করেব। িক এইসব িকছু র জেন আপনােক অিধক পির ম করেত হেব কননা আপনার চ ার ফেলই আপিন
এ িল া করেত পারেবন।

কিৰয়াৰ
কিরয়ােরর দৃি েকাণ থেক আপনার এই বছর বশ ভােলা ব ািতত হেব আপিন আপনার শ েদর ওপর হািব হেবন
তথা িসিনয়ারেদর সাহায া করেত পারেবন। এর পিরণাম প আপিন কমে ে উ িত া করেবন। যিদ আপিন
ব াবসা কেরন তাহেল তােতও আপনার বৃি র স বনা রেয়েছ। .অিত আ িব ােসর থেক বঁাচা আপনার জেন েয়াজনীয়

পািরবািরক জীবন
িনেজর কমে ে ব া থাকার কারেণ আপিন আপনার পিরবারেক কম সময় িদেত পারেবন যা পিরবােরর অবশ ই
েয়াজন হেব সই কারেণই পিরবাের সামান মানিসক চাপ থাকেত পাের। পিরবাের কা র ওপেরই িনেজর
ম
চালােনার চ া করেবন না অন থায় সমস া আসেত পাের। এ ছাড়া আপনােক পিরবােরর জন সময় বার করেত হেব
আর উনােদর পােশ বিসেয় কথাবা া বলেত হেব এর ফেল আপনার পািরবািরক জীবন সুচা
েপ চলেত থাকেব।

িববািহত জীবন এবং

ম

িববািহত জীবেন এই বছর আপনার িমি ত ফলাফল িদেব। যখােন এক িদেক আপনার জীবন েম ভরা থাকেব
সখােন অন িদেক আপনার িনেজর কারেণ আপনার জীবনসাথীর সােথ আপনার িকছু িববাদ হওয়ার স বনা রেয়েছ।
সইজেন িনেজর ঝগড়া থেক দূের থাকার চ া ক ন। ম জীবেনর জন আপনার এই বছর বশ ভােলা হেত
চেলেছ আর যিদ আপিন আপনার ম জীবেনর জন চ া কের থােকন তাহেল আপিন আপনার ম জীবেনর আন
পােবন।

া
আপনােক আপনার াে র ধ ান রাখেত হেব কননা এই বষ া উৎরাই চড়ােয়র ভরা থাকেত পাের। এমন স বনা
রেয়েছ য আপিন িনেজর িচ ােত মানিসক অবসােদর িশকার হেত পােরন। এছাড়া আপনার মেন অিত মূেল র িচ া
ভাবনার উৎপ হেত পাের। আপনার ধ ান, যাগ, ব ায়াম অথবা মিডেটশেনর সাহায নওয়া উিচত া ক ক
রাখার জেন ব ায়ােমর করার চ া ক ন এবং একা থাকেবন না।

2020 র জেন
পছে র পেয়

িল

পূণ জ ািতষীয় িব ু
অপছে র পেয়

লািক সংখ া:

8

খারাপ িদন:

শিনবার

ভােলা না ার:

1, 3, 7, 9

খারাপ করণ:

শ িন

খারাপ ল :

বৃষ

খারাপ সংখ া:

5

ভ িদন:
ভােলা হ:

বার,বুধবার
শিন,বুধ ,

ব ু পূণ রািশ:

কঃ ,মঃ,বৃঃ

খারাপ মাস:

মাগশীষ

ভ ল:

িসঃ,বৃঃ ,মঃ,মীঃ

খারাপ ন :

হ া

লািক ধাতু :

পা

খারাপ হর:

4

লািক পাথর:

হীরা

খারাপ রািশ:

কন া

খারাপ তীিথ:

5, 10, 15

খারাপ যাগ:

সুকমন

খারাপ হ:

সূয,চ

বষ 2020 র জেন িবেশষ উপায়
জ ািতষ শাে র অনুসাের উপােয়র মাধ েম আমরা
বৃি করেত পাের। েত ক বষ িনেজর সােথ িভ
দৃি েকাণ থেক িবেশষ। আমরা এখােন এই বছেরর
সাহায করেব আর ভােগ বৃি হেব। এই উপায়
উপায় িল হল :

িনেজেদর সমস া থেক মুি পেত পাির আর ইিতবাচক উজােত
িভ সুেযাগ আর ক ন সমস া িনেয় আেস। এই বছর ও এই
জন এমন উপায় বলেত চেলিছ যা আপনােক বঁাধা থেক বঁাচেত
পুেরা বছর করা যেত পাের। আপনার জেন পুেরা বছেরর করা

িতিদন এই ম েক পাঠ ক ন: ওম নােমা ভাগবেত বাসুেদবােয়

বষ 2020র জন িবেশষ
এই বছর আপনার িভতের িকছু পিরবতনেক একসেমত কের রেখেছ যখােন িকছু পিরবতন সুখময় রেয়েছ,আর
সখােন অতটা মননু ল নয়। এক িদেক অেনক সফলতা আপনার পদেক চু ন করেব, অন িদেক আপনােক িকছু
সমস ার সােথ মুেখামুিখ হেত হেব। এসময় আমরা আপনার ধ ান িকছু টা মূলভূ ত কথার িদেক আকষণ করেত চাই,
যার মাধ েম আপিন এই বছের সহ া করেত পােরন আর সমস ােত লাগাম লাগােত পারেবন। দখেত গেল যিদও
এই কথা ছাট মেন হেত পাের, িক এর ভাব গভীর আর দুগিন। আসুন দেখ িনয় এই বছর আপনােক কান
িবেশষ কথার ধ ান রাখা উিচত -

করণীয়
িতিদন ব ায়াম ক ন।
সবার সােথ সমানভােব ব বহার ক ন।

করেবন না
অহংেবাধ আপনার আচরেণ আসেত দেবন না।
অলস হেবন না এবং কােনা কাজ পরবত সমেয়র জন ফেল রাখেবন না।

বষ 2020 র িব ািরত িবে ষণ
আপনার জীবনেক ভািবত করা সু ম শি িল বছর ধের পিরবিতত হেত থােক। সইজন বছেরর িব ািরত িবে ষণ
জীবেন আলাদা-আলাদা পি েত িভ -িভ পিরণােম বাঝায়। আমরা থেমই সংে েপ দেখ ফেলিছ য এই বছর
আপনার জেন কমন থাকেত চেলেছ। আসুন, এবার উজােত আসা পিরবতন এর ফল প বছেরর িবিভ অংেশ পরা
ভাবেক িব াের দিখ।

জানুয়ারী 01, 2020 - জানুয়ারী 29, 2020
অথৈনিতক অব া
দশম ঘের বুধ ভােলা ফলাফল দেব, তাই আপিন এই সময় সমৃি লাভ করেবন। আপিন ব বসায় / চাকরীেত অ গিত
করেবন এবং আপনার ব বসা সািরত করার পিরক না করেবন। আপিন পূণ ভি এবং সততার সে কাজ করেবন।
আপিন সরকােরর ে কমরত অিভজাত মানুষ এবং িসিনয়রেদর সােথ ভাল স ক াপন করেবন, এবং এই সময়
তােদর কাছ থেক পূণ সমথন পােবন। আপিন দািম যানবাহন ও অ ােরাহেণ আন পােবন। আপিন এই সমেয়র মেধ
আিথকভােব স হেবন।

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

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

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

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

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

ভাল করেত

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

িতকার
সবুজ সবিজ দান ক ন। িহজেড় স দােয়র মানুষেদর সবুজ রেঙর জামাকাপড় উপহার িদন।

জানুয়ারী 29, 2020 - ফ য়াির 19, 2020
অথৈনিতক অব া
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।

পশা
আপিন যিদ আপনার কমজীবেন অনু ল ফলাফল পেত চান তাহেল িনেজর বুি েক স ক ভােব ব বহার 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।

পািরবািরক জীবন
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।

ম ও িববািহত জীবন
িববািহত জাতকরা তােদর িববািহত জীবেন এক খারাপ সমেয়র মাধ িদেয় যেত পােরন। আপনার প ীর া
খারাপ হেল আপিন হতাশ হেত পােরন এবং িতিন িকছু টা মুিড কৃ িতর হেবন এই সময়। যারা ম করেছন তারা
এই সময় িববােহর জন উ খু হেত পাের।

া
আপিন এই সময় শারীিরক ভােব খুবই সবল হেবন। আপিন ইিতমেধ া সমস ায় ভু গেল 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
রাখুন।

িলেত সি য়ভােব অংশ হণ ক ন। ব ু এবং সহকম েদর সে

এক

ভাল স ক বজায়

করেবন না
ভাইেবানেদর সােথ আপনার স ক ন
রাখেবন না।

করেবন না। ধম য় কায ম এবং অনু ান থেক িনেজেক সিরেয়

িতকার
কতু বীজ ম পাঠ ক ন। পািখেক স নাজ এবং সাত ধরেনর শস খাওয়ান।

ফ য়াির 19, 2020 - এি ল 20, 2020
অথৈনিতক অব া
আপিন আিথক ে িম ফলাফল পােবন। আপনার খরচ বৃি হেব, এর সােথ আয় বৃি ও হেব। ব বসার অংশীদাির
আপনােক উপকৃ ত করেত পাের। আ জািতক স ক থেক আিথক সুিবধা লাভ করেত পােরন।

পশা
এই সমেয়র আপনার কমজীবেনর জন ভাল হেব। সাফল অজন স ব হেব। ভাগ এবং সময় আপনার পে হেব।
এই সুেযাগ ছাড়েবন না এবং আপনার েচ া ক সফল করার চ া ক ন। আপনার আকা া অজন করার ানপন
চ া ক ন। আপনার বতন বৃি হেব এবং এক পেদা িতর স াবনা আেছ।

পািরবািরক জীবন
পািরবািরক জীবন সুখ পূণ হেব। ভাইেবান তােদর কােজর ে সাফল পেত পাের। এছাড়াও, বািড়েত কানও ভ
অনু ান অনুি ত হেত পাের। পিরবােরএক নতু ন সদস র আগমন হেব।

ম ও িববািহত জীবন
এই সময়, আপিন আপনার িববাহেক অ ািধকার দেবন, যা আপনার স ীেক খুিশ করেব। আপিন এক পা বা
িসেনমাযা যাওয়ার পিরক না করেত পােরন। আপিন যিদ লাইভ-ইন স েকর মেধ থােকন তেব আপিন অংশীদােরর
সােথ সুবণ মুহূত কা েয় উঠেবন, যা অিব রণীয় থাকেব।

া
আপনার া জীবন ভাল হেব। আপিন যিদ দীঘ ায়ী অসু তা ভাগ কের থােকন তেব এই সময় তা থেক মুি
পেত পােরন। আপনার দিহক এবং মানিসক সুখ অিভ তা হেব। আপনার মুখ উ ল হেব এবং লােকরা ায়ই
করেব, "আপনার াে র গাপন রহস কী?"

ক ন
যতটা স ব, আপনার ব ু েদর এবং আ ীয়েদর সাহায ক ন। আপনার িনেয়াগকতা এবং িসিনয়র অিফসার
শংসা করেত পাের আপনােক।

করেবন না
তাড়াতািড় কােনা নতু ন ব ু করেবন না। চরম উ াকা ার কারেণ াথপর হেয় যাবেন না।

িতকার
বািড়েত তলিস গাছ লাগানএবং এ উপাসনা ক ন। যতটা স ব সাদা গ েক পিরেবশন ক ন।

এি ল 20, 2020 - ম 09, 2020
অথৈনিতক অব া
১১তম ঘের অবি ত সূয আপনার জন অনু ল হেব। আপনার উ াকা া এবং আকা া পূণ হেব। ফল প,
আপিন আিথকভােব উপকৃ ত 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। আপিন িবিভ সং ােন িবিনেয়াগ
করেবন এবং তা থেক আশা দ লাভ পােবন, এই কারেণ িব ািরত তথ জানার পেরই এেগােবন।

পশা
আপনার ব বসা স িকত সকল চু ি 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
দূরে মণ করেল তা আপনার জন লাভজনক হেব।

পািরবািরক জীবন
আপনার পািরবািরক জীবন সুেখর হেব। আপনার থেক বয়েস ভাইেবান উপকৃ ত 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 নতু ন সদস র
আগমন হেত পাের।

ম ও িববািহত 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।

া
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 নতু ন ি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 িব াস করেবন
না।

িতকার

সূয াদশ নাম িত পাঠ ক ন। লি নারায়ণ মি ের িগেয় ভগবান িব ু র চরেণ প ফু ল অপণ ক ন।

ম 09, 2020 - জুন 08, 2020
অথৈনিতক অব া
অ ম ঘের চঁ াদ সাধারণত এক ভাল সাইন না বেল মেন করা হয়। এই পিরি িতেত, আপিন জীবেনর িবিভ চ ােল
এর স খু ীন হেবন। তেব, মােঝ মােঝ লাভ হেত পাের। এ ইিতবাচকভােব ব বসােক ভািবত করেব এবং আিথক
লােভর ফল শ হেব। ক মােকেট বা অন ান এলাকায় িবিনেয়াগ এিড়েয় চলুন কারণ এ স ক সময় হেব না।

পশা
কমে ে িবেরাধীরা আপনার িত করার চ া করেত পাের, তাই এই ধরেনর লাকেদর থেক সতক থা ন। এই
সমেয়র মেধ অ েয়াজনীয় মণ এিড়েয় চলুন, কারণ স িল িন লা হেব। কামুক িচ া আপনার মনেক কলুিষত
করেত পাের, অতএব ধয ধের থা ন এবং অৈনিতক কাজ এিড়েয় চলুন।

পািরবািরক জীবন
পিরবােরর একজন সদস াে র অবনিত হেত পাের। এই ধরেনর সমস া আপনার উে গ বাড়ােত পাের, অতএব
অিবলে এক ডা ােরর সােথ পরামশ ক ন। এই সমেয়র মেধ , আপনার মােয়র সােথ আপনার স ক াভািবক
হেব যিদও তার িকছু সমস া হেত পাের। সুতরাং আপিন তােদর িত য িনেত িনি ত ক ন।

ম ও িববািহত জীবন
িবেয় এবং ম স িকত ে , পিরি িত িল চ ােলি ং হেত পাের। এই সময়, আপিন িবিভ সমস ার স খু ীন হেত
পাের। আপিন আপনার স ী / িমকার সে িবতেক জড়ােত পােরন, তাই কথা বলা এবং আেলাচনা ারা
আপনােদর মেধ দূর সমাধান করার চ া ক ন।

া
অ ম ঘের অবি ত চঁ াদ এর কারেণ াে র সমস া হেত পাের। আপিন জল বািহত রােগ ভু গেত পােরন, তাই সতক
থা ন। এছাড়াও, আপিন মানিসক অি রতা স িকত রােগও ভু গেত পােরন।

ক ন
ঠা া, কািশ এবং অন ান শারীিরক সমস া থেক দূের থাকার চ া ক ন। অত িধক কামুক িচ া িনয় ণ
ক ন।

করেবন না
একা বেস বিশ ভাবনািচ া করেবন না। গভীর জেলর মেধ যাওয়া এিড়েয় চলুন।

িতকার
আপনার মা ক কােনা

েপার তির ব উপহার িদন। িশব সহ নামা িত পাঠ ক ন।

জুন 08, 2020 - জুন 29, 2020
অথৈনিতক অব া
আপিন িবিভ উ স থেক উপকৃ ত হেত পােরন। আপনার আয় বাড়েব এবং আপিন আিথক সুিবধা পােবন। আপিন
ব য়ব ল িজিনস য় করার ওপর ব য় করেবন। আপিন স েদর ওপর িবিনেয়াগ করেবন এবং তার ওপর িভি
কের আপিন আিথক লাভ পােবন।

পশা
আপনার সহকম রা এই সময় িবিভ সুিবধা পােবন। েয়াজেনর সমেয়, আপিন তােদর কাছ থেক পূণ সমথন পােবন।
এই সকল ব াপার ছাড়াও আপিন কােনা কােনা ে ে র স খু ীন হেত পােরন। এই সময়, এক দীঘ সময়
থেক ত াখ াত এক ই া পূরণ করা হেব। আপনার দীঘ যা া মহান ফলাফল দান করেব।

পািরবািরক জীবন
আপনার পািরবািরক জীবন সুখ পূণ হেব এবং আপনার আেশপােশ ইিতবাচক পিরেবশ বজায় থাকেব। আপিন ধয শীল
থাকেবন এবং কান ত িস া নেবন না। আপিন পিরবার বা ব ু েদর সে এক চমকার মেণ যেত পােরন।
আপনার ভাইেবান অনলস হেব। আপিন রাজার মত বসবাস করবেন এবং আপনার আেদশ লাক জন মানেব।

ম ও িববািহত জীবন
আপনার িববািহত জীবন সমৃ হেয় যােব। আপিন ীর সে িকছু রামাি ক মু ত ব য় করেবন। অন িদেক, েমর
িবষয় িলর জন এটা উপযু সময় হেব। আপিন আপনার ভােলাবাসার মানুেষর সে আপনার দেয়র কথা বলেত
পােরন। যিদও, আপনার সীমা রখা বজায় রাখা উিচত।

া
আপিন সু এবং সবল থাকেবন। ফল প, আপনার কােজর ণমান উ ত হেব। আপিন সফলভােব
স াদন করেত পারেবন। আপিন অত কামুক এবং ূ িতপূণ হেবন।

িত

কাজ

ক ন
এক

দল িহেসেব কাজ অভ াস িবকাশ ক ন। আপনার ত াশা পূরণ করার জন

াথপর হেবন না।

করেবন না
নতু ন স ক তির করার জন আপনার পুরােনা ব ু েদর ছেড় যাবেন না। অন েদর জন আপনার ঈষা ত াগ
ক ন।

িতকার
এক

মি র বা বাগােন এক

বদনা গাছ লাগান। ম েলর েহর জন বীজ ম জপ ক ন।

জুন 29, 2020 - অগা

23, 2020

অথৈনিতক অব া
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।

পশা
পশা ে , আপিন িম ফলাফল পােবন। আপিন আপনার ব বসায় ভাল স ালন করেবন এবং আপনার ল অজন
স েক খুবই সেচতন হেবন। আপনার সংক দৃঢ় হেব এবং তা অজেনর জন আপিন কেঠার পির ম করেবন।
কখেনাই অহংকারী হেবন না, কারণ এ আপনার খ ািত ও কাজ দুইেকই ব াহত করেবন।

পািরবািরক জীবন
আপিন আপনার পািরবািরক
সুেযাগ পােবন। এই সমেয়র
আপনার বাবার সােথ ভাল
পরামশ অনুসরণ কেরন তেব

জীবন উপেভাগ করেবন। আপিন আপনার পিরবােরর সদস েদর সে সময় কাটােনার
মেধ , আপিন আপনার আ ীয় দর সে এক শি শালী ব ন গেড় তু লেবন, িক
স ক থাকার স াবনা কম। আপিন যিদ আপনার বাবােক স ান কেরন এবং তার
আপনার পে ভাল হেব।

ম ও িববািহত জীবন
আপিন আপনার িববািহত জীবেন ববািহক সুখ অিভ তা করেত পারেবন। আপিন আপনার প ীর সে এক
শি শালী ব ন গেড় তু লেবন। 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।

া
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 নতু ন িদেক চািলত ক ন। ধম য় হহওয়ার জন
চ া করেবন না।

িতকার
আপনার ওজেনর সমান কঁ াচা কয়লা দান ক ন। পালী হাড় বা লেকট পিরধান ক ন।

া

অগা

23, 2020 - অে াবর 20, 2020

অথৈনিতক অব া
আপিন এই সমেয় খুবই সাধারণ অথ উপাজন করেবন। আপিন আপনার সহকম েদর কারেণ দুেভাগ 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।

পশা
আপিন আপনার কমজীবেন িকছু চ ােল এর স খু ীন হেত পােরন। সমস া িল বাড়া বার দখা দেব আপনার জীবেন,
এই কারেণ আপিন আপনার ক ািরয়ার িনেয় ভীত হেত পােরন। আপনার কােজর চাপ বৃি পােব এবংঅেনক অনুপযু
িজিনেসর জন আপিন আপনার সময় ব য় করেত পােরন।

পািরবািরক জীবন
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।

ম ও িববািহত 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
দৃঢ় কের তু লেত আপনার স ীর িত িব এবং িত িতব হান, পিরি িত যাই হাক না কন।

া
আপনার া এই সমেয়র মেধ িকছু টা খারাপ হেত পাের। আপিন শারীিরক সমস ার স খু ীন হেত পােরন। আপনার
অনা ম তা দুবল 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 কৃ িত ধীের ধীের কা েয়
উঠু ন।

করেবন না
অসহায় বাধ করা ব ক ন। নিতবাচক দৃি ভি

থেক দূের 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 ক ন।

অে াবর 20, 2020 - িডেস র 11, 2020
অথৈনিতক অব া
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।

পশা
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।

পািরবািরক জীবন
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।

ম ও িববািহত জীবন
ববািহক জীবেন কায ম ভাল এবং আন দায়ক হেব না। িচ া এবং ভাবনার পাথক র কারেণ, দা
অসুিবধা বৃি হেত পাের। শা থা ন এবং আপনার কথা বাতােক িনয় ণ ক ন।

স েকর

া
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।

ক ন
মানুেষর কল ােণ আপনার িবেবেকর এবং অ িনিহত শি র ব বহার ক ন। আপনার
সে চম কারভােব স ক বজায় রাখুন।

র বািড়র লােকেদড়

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
দান ক ন।

ছাট অংশ দান ক ন। িহজেড়েদর আিশবাদ হণ এবং তােদর সবুজ চু ির

িডেস র 11, 2020 - িডেস র 31, 2020
অথৈনিতক অব া
আপনার খরচ বৃি হেব, িক আপনার আয় বৃি হেব না। আপিন যিদ আিথক সংকেটর মেধ যেত না চান তেব
আপনােক অথৈনিতকভােব সংেকাচ করেত হেব। এই সময় আিথকভােব আপিন সবল হেত পারেবন না । সুতরাং,
আপিন এই পযােয় ধান আিথক িস া হণ এড়ােনা উিচত।

পশা
এ আপনার জন এক
মেনােযাগ না দন তেব
িদেক পিরচািলত করেব।
তেব সই অনুপােত পির

ক ন সময় হেত পাের। আপিন যিদ আপনার িসিনয়র এবং িবেশষ েদর পরামেশর িত
আপনােক ক ভাগ করেত হেব। শটকাট হণ করেবন না কারণ এ িল আপনােক হতাশার
আপনার েচ ায় স এবং আ িরক হান এবং আপিন যিদ আপনার েক সত করেত চান
ম ক ন।

পািরবািরক জীবন
পািরবািরক জীবন এই সমেয়র মেধ ভাল হেব। আপনার ভাইেবােনরা সফলতা অজন করেত স ম হেবন তেব এই
সময় আপনার স ানেদর পে িকছু টা
হেত পাের। আপনার িপতামাতার য িনন এবং তােদর আশীবাদ া
হন। আপনার বািড়েত এক ধম য় কাযকলাপ সংগ ত হেত পাের।

ম ও িববািহত জীবন
এই সময় আপনার ববািহক জীবেনর জন উপযু নয়। এমন
শাি ব াহত করেব। ভু ল বাঝাবুিঝর কারেণ, আপনার এবং
স েকর খারাপ িদক িলেক বা ভু ল বাঝাবুিঝ মুেছ ফলার
সে
হেত পাের। শা থাকার চ া ক ন এবং বিশ উ

িকছু পিরি িতর সৃি হেত পাের যা আপনার মেনর
আপনার প ীর মেধ দূর বাড়েত পাের। আপনার
চ া ক ন। ম জীবেন আপনার িমক/ িমকার
হেবন না।

া
এই সময় আপনার াে র জন অনু ল হেব না। আপনােক া স েক আরও সতক হেত হেব। মানিসক চাপ,
মাথা ব াথা, র, ঠা া এবং কািশ আপনােক ক িদেত পাের। চােখর-স িকত ব ািধর স াবনা আেছ। এই
অব ায়, অিবলে একজন চােখর ড েরর সােথ আেলাচনা ক ন।

ক ন
পু , াতু ু এবং ছাট ছেলেদর সে এক

ভাল স ক বজায় রাখুন। ঝরনার জেল ান ক ন।

করেবন না
কােনা িশ হীন ব ি

থেক স ি িকনেবন না। ধূসর, বাদামী রং ব বহার করেবন না।

িতকার
ভরব মি ের কােলা রেঙর পতাকা উে ালন ক ন। িবিভ রং িদেয় তির ক ল দান ক ন।

2020 ত তির হওয়া িবেশষ যাগ
এবার দিখ য এই বছর আপনার ি েত কান- কান রাজেযাগ আর িবেশষ যাগ তির হে । এই যাগ আপনার
জীবেন ইিতবাচক উজার বৃি হের আর এিগেয় িগেয় সফলতা এবং স িৃ
া করেত সহায়ক মািণত হয়। এই
বছর িন িলিখত রাজেযােগর ভাব আপনার উপর থাকেব 1.শাষ প মহাপু ষ যাগ
এই যােগর ভােব আপনার অেনক উ

েল অিভেষক হেত পাের বা উ পদ লাভ করেবন।

2.চা ম ল যাগ
এই যােগর ভােব আপনার িবপুল পিরমান ধন ও স দ াি হেব এবং আপিন খুবই সাহসী হেবন।
3. চক প মহাপু ষ যাগ
এই যােগর ভােব আপনার ব ি ে তার ভাব পেব, তা মজবুত ও িচ াকষক হেয় উঠেব।
4.বুধ-আিদত যাগ
এই যােগর ভােব আপনার আপিন খুবই িবচ ণ ব ি

হেবন এবং সবজন ারা স ািনত হেবন।

5.িবমল িবপরীত রাজ যাগ
এই যােগর ভােব আপনার ধয শীলতা বৃি পােব এবং আপিন ধম য় ভাবনা িচ া করেবন।
6.পরাসির রাজ যাগ
এই যােগর ভােব আপনার জীবেন সাফল অজন সহজতর হেব।
7.সরল িবপরীত রাজ যাগ
এই যােগর ভােব আপনার জীবেন অেনক অ গিত হেব এবং আপিন সহানুভূিতশীল মানুষ হেবন।
8.হষ িবপরীত রাজ যাগ
এই যােগর ভােব আপিন ভােলা া লাভ করেবন এবং অেনক নাম ডাক হেব আপনার।

বষ 2020 র শি
জীবেনর িবিভ িদক এেক ওপেরর থেক িভ হয়। আমরা এতিদন অেনক িবষেয় আেলাচনা কেরিছ। আমরা যখন
এই িবিভ উপাদান িল সািবক ভােব দিখ, এ আমােদর এক বৃহৎ ছিব দখায় এবং এই সময় আমােদর আরও
ভাল িস া িনেত সহায়তা কের। এছাড়াও, এই ধরেনর দৃি ভি আমােদরেক আরও গভীরভােব িবষয় িলেক দখেত
এবং আমােদর কােনা িনিদ িবষয় ক সুখ ভােব দখেত সাহায কের। এ স
করার জন , আমরা এক
অনন সূচক তির কেরিছ যা সবিকছু েক িবেবচনা কের এবং এই সময় আপনার জন কতটা কাযকর এবং সফল
হেব তা িবেবচনা কের। আসুন এই সূচক কী কাশ কের তা দিখ:
বষ 2020 র শি : 80%

80%
আমরা আশা কির য এই িরেপােটর ারা দওয়া জানকারী আর ভিবষ ৎবাণীর উপর িভি কের আপিন বষ 2020
র অ গত জীবেন গিত পেথ অ সর হেব আর শাি পূবক িনেজর জীবেনর িবিভ উে শেক পূরণ ক ন। যিদ
আপিন আমােদর জ ািতষীেদর সােথ স ক বা যাগােযাগ করেত চান তাহেল আপিন আমােদর দওয়া ন ের
যাগােযাগ কের আমােদর জ ািতষীেদর সােথ কথা বলেত পােরন আর িনেজর িজ াসার সমাধান া করেত পােরন।

ওেয়বসাইট

https://www.astrosage.com/

ইেমইল

query@astrosage.com

মাবাইল নং:

+91 95606 70006

টিলেফান

+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).

