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এক  ভাল ভিবষ েতর জন
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এক  ভােলা আর অিধক সমৃি  2023 পছ  করার জন  আমরা আপনােক দয় থেক ধন বাদ জানাই। আমরা

আশা কির য “বািষক ি  2023” 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 ি  2023 বিদক জ ািতেষর াচীন আঁধাের। আিদম যুেগর ি য় অিতেচতন সমািধ অব ােত এই

িব ানেক খঁুেজ বার কেরেছন যার মাধ েম সব মানব দঃুখ থেক বিরেয় আসেত পােরন আর অন থায় লুকােনা

মতার কট করা হেয় থােক। সই িব ােনর ব বহার কের আমরা বািষক ি  2023 এর িনমাণ কেরিছ, যারফেল

আপিন আপনার মতােক বুঝেত বা জানেত পারেবন আর বষ 2023 ত তার পুেরা ব বহার স ক ভােব করেত

পাের।

বেষ াে  উজার ভাব সদাই বদলােত থােক, সইজেন  এখােন আপিন পােবন য 2023 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 ি  2023এর 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 ি  2023 ত আমরা আপনােক এমন সু ম িবে ষণ,

স ক ভিবষ ৎবাণী আর সহজ উপায় িদেবা, যা িবেশষ েপ আপনার জেন ই তির করা হেয়েছ। আমরা আশা কির

য এই সংি হতা সাহােয  2023 ত আপিন জীবেনর েত ক ে  সফলতা, স ি , স তা আর মানিসক শাি

পােবন। আমােদর সােথ এই িবেশষ যা ােত আপনার াগত, যা বছর 2023 ত িন য় খুিশ আর স িৃ র যা া িস

হেব।

আপনার জে র িববরণ

জ তািরখ: 23 : 8 : 1979

জ  সময়: 23 : 53 : 18

জ ান: Delhi

টাইম জান: 5.5

অ াংশ: 28 : 40 : N

ািঘমাংেশর: 77 : 13 : E

“বািষক ি  2023” ত আপিন কী পােবন



আিথক জীবন
আিথক জীবেন িকছু সমস া থাকার স বনা রেয়েছ। অেথর িনেবশ ভেব িচে  ক ন অন থায় সমস ার স খুীন করেত
হেত পাের। ব বসােক এই সময় বাড়ােনা থেক বঁাচুন। অন িদেক আপনার হঠাৎ কের ধন াি  অথবা িবরাসাত স দ
া  হেত পাের। "

কিরয়ার
এই সময় আপনােক আপনার কিরয়াের উৎরাই চড়ােয়র স খুীন করেত হেত পাের। আপিন আপনার কােজ স ূণ মন
লাগান আর পির েমর সােথ িনেজর পেথ এিগেয় যান। মােঝ মােঝ কিরয়াের উজা হওয়ার যাগ রেয়েছ। যিদ আপিন
শাধ, অনুস ান তথা যিদ আপিন ড় িবধাওর সােথ জিড়ত  থেক হন তাহেল আপনার সময় ভােলা হেব।

পািরবািরক জীবন
পািরবািরক জীবেন িকছু সমস ার মেধ  থাকেত পাের আপনােক য কান কােরর ঝগড়া তক থেক বঁাচেত হেব তেবই
আপিন উ ম জীবেনর আন  উঠােত পারেবন। আপনার মন আি কতার িদেক বিশ লাগেব।

িববািহত জীবন এবং ম
জীবনসাথীর সােথ সম স  বজায় রাখা এক  চ ােল পূণ হেব স জন  এমন কান কাজ করেবন না যার জন  আপনােক
পের প ােত হয়। শ র বািড়র লােকেদর সােথ ভােলা স ক বািনেয় রাখুন এবং জীবনসাথী বা মী ক স ূণ
সমথন ক ন। আপনার ম জীবেনর জেন সময় ভােলা থাকেব আর আপিন উনার সােথ িনেজর েমর স কেক
মজবুত করেবন। ।

া
মানিসক অবসাদ বা য কান কােরর আঘাত লাগার সমস া হেত পাের তার সােথই আপনার রােগর বৃি  হেত
পাের। আপনােক আপনার াে র স ূণ ধ ান রাখেত হেব এবং ভাজেনর অভ াসও পিরবতন করেত হেব। িতিদন
ধ ান এবং ব ােমর অেভ স ক ন।

বষ 2023 র সংি  ভিবষ বাণী



2023 র জেন  পূণ জ ািতষীয় িব ু

পছে র পেয় িল

লািক সংখ া: 2

ভােলা না ার: 1, 3, 7, 9

ভ িদন: শিনবার, বার,রিববার

ভােলা হ: শিন, ,সূয

ব ু পূণ রািশ: কঃ ,িমঃ,বৃঃ

ভ ল : িসঃ,বৃঃ ,মঃ,মীঃ

লািক ধাতু: া

লািক পাথর: এেমরা

অপছে র পেয়

খারাপ িদন: সামবার

খারাপ করণ: কৗলব

খারাপ ল : ককট

খারাপ সংখ া: 5, 8

খারাপ মাস: আষাঢ়

খারাপ ন : াতী

খারাপ হর: 3

খারাপ রািশ:

খারাপ তীিথ: 2, 7, 12

খারাপ যাগ: পািরঘ

খারাপ হ: চ



জ ািতষ শাে র অনুসাের উপােয়র মাধ েম আমরা িনেজেদর সমস া থেক মুি  পেত পাির আর ইিতবাচক উজােত

বৃি  করেত পাের। েত ক বষ িনেজর সােথ িভ  িভ  সুেযাগ আর ক ন সমস া িনেয় আেস। এই বছর  ও এই

দিৃ েকাণ থেক িবেশষ। আমরা এখােন এই বছেরর জন  এমন উপায় বলেত চেলিছ যা আপনােক বঁাধা থেক বঁাচেত

সাহায  করেব আর ভােগ  বৃি  হেব। এই উপায়  পুেরা বছর করা যেত পাের। আপনার জেন  পুেরা বছেরর করা

উপায় িল হল :

িতিদন এই ম েক পাঠ ক ন: ওম ঁ ী কািলকায়ই নামঃ:

বষ 2023র 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 িকছুটা মূলভূত 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 দগুিন। আসুন দেখ িনয় এই বছর আপনােক কান

িবেশষ কথার ধ ান রাখা উিচত -

করণীয়

িনয়িমত মিডেকল চকআেপর জন  যান।

আধ াি ক ি য়াকলাপ িলেত সি য়ভােব অংশ হণ ক ন।

করেবন না

আপনার র বািড়র লাকেদর সােথ কলেহ িল  হেবন না।

অথ লনেদেনর ব াপাের সেচতন থা ন।

বষ 2023 র জেন  িবেশষ উপায়



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, 2023 - জানুয়ারী 23, 2023

অথৈনিতক অব া
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।

পশা
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।

পািরবািরক জীবন
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।

ম ও িববািহত জীবন
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।

া
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।

বষ 2023 র িব ািরত িবে ষণ



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।



জানুয়ারী 23, 2023 - ফ য়াির 22, 2023

অথৈনিতক অব া
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।

পশা
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

পািরবািরক জীবন
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।

ম ও িববািহত 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।

া
ি 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

খসদ  পিরেবশেনর জন  েপার পা  ব বহার ক ন। চ  বীজ ম  জপ ক ন।



ফ য়াির 22, 2023 - মাচ 15, 2023

অথৈনিতক অব া
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।

পশা
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।

পািরবািরক জীবন
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।

ম ও িববািহত 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।

া
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।

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

অথৈনিতক অব া
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।

পশা
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।

পািরবািরক জীবন
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।

ম ও িববািহত 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।

া
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।



ম 09, 2023 - জনু 27, 2023

অথৈনিতক অব া
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।

পশা
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।

পািরবািরক জীবন
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।

ম ও িববািহত 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।

া
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।



জনু 27, 2023 - আগ  24, 2023

অথৈনিতক অব া
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।

পশা
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।

পািরবািরক জীবন
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।

ম ও িববািহত 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।

া
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।

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।



আগ  24, 2023 - সে র 14, 2023

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 িকছুটা মুিড কৃিতর 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 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।



সে র 14, 2023 - নেভ র 14, 2023

অথৈনিতক অব া
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।

পশা
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।

পািরবািরক জীবন
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।

ম ও িববািহত 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।

া
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 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

অথৈনিতক অব া
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।

পশা
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।

পািরবািরক জীবন
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।

ম ও িববািহত 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।

া
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।





িডেস র 02, 2023 - িডেস র 31, 2023

অথৈনিতক অব া
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।

পশা
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।

পািরবািরক জীবন
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।

ম ও িববািহত 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।

া
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।

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

3.অমলা যাগ
এই যােগর ভােব আপনার খ ািত লাভ স ব হেব এবং সমৃি  লাভ করেবন।

4.শা  যাগ
এই যােগর ভােব আপনার কম মতা বৃি  অপেব এবং কেঠার পির েমর মাধ েম আপিন অেনক ধন লাভ

করেবন।

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

6.উভয়চারী যাগ
এই যােগর ভােব আপনার ভােগ র উ িত হেব এবং আপিন খুবই িশি ত হেবন।

2023 ত তির হওয়া িবেশষ যাগ



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 দিৃ ভি  আমােদরেক আরও গভীরভােব িবষয় িলেক দখেত

এবং আমােদর কােনা িনিদ  িবষয় ক সুখ ভােব দখেত সাহায  কের। এ  স  করার জন , আমরা এক

অনন  সূচক তির কেরিছ যা সবিকছুেক িবেবচনা কের এবং এই সময়  আপনার জন  কতটা কাযকর এবং সফল

হেব তা িবেবচনা কের। আসুন এই সূচক  কী কাশ কের তা দিখ:

বষ 2023 র শি  : 50%

আমরা আশা কির য এই িরেপােটর ারা দওয়া জানকারী আর ভিবষ ৎবাণীর উপর িভি  কের আপিন বষ 2023

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।

বষ 2023 র শি

50%



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).
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