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 sample horoscope জ� কুtলী

ॐ
10 অগা� 2019  শিনবার  17:42:23 ঘ�া Hyderabad, Andhra Pradesh, India
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 sample horoscope 'ষাড়শবগ 8 িববরণ
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িবংশাংশ

চতR িবংশাংশ

সSিবংশাংশ

তৃশাংশ

খােবদাংশ

অ-েবদাংশ

ষWাংশ

মকর

কক8

মকর

মকর

িসংহ

মীন

ব:ৃ;ক

মীন

কক8

িসংহ

ধনু

মকর

কনXা

কক8

মীন

মীন

কক8

িসংহ

মীন

'মষ

িমথুন

কুl

তR লা

'মষ

'মষ

কক8

মকর

তR লা

মকর

বষৃ

মীন

বষৃ

ব:ৃ;ক

িসংহ

কক8

িসংহ

ব:ৃ;ক

মীন

'মষ

কনXা

তR লা

িমথুন

'মষ

মকর

ব:ৃ;ক

তR লা

ধনু

বষৃ

িসংহ

িসংহ

িসংহ

িসংহ

িসংহ

'মষ

িসংহ

িসংহ

িসংহ

ধনু

িসংহ

'মষ

'মষ

বষৃ

কনXা

কনXা

কক8

কক8

কক8

কক8

কুl

িসংহ

'মষ

িসংহ

িমথুন

িমথুন

তR লা

বষৃ

বষৃ

মীন

তR লা

মীন

ব:ৃ;ক

িসংহ

কক8

বষৃ

কনXা

মকর

মকর

কক8

িমথুন

মকর

ব:ৃ;ক

কক8

মকর

মকর

কুl

মীন

কক8

িসংহ

মীন

মকর

িমথুন

মকর

তR লা

মীন

মীন

িমথুন

ধনু

কনXা

মকর

মীন

মকর

মীন

ধনু

কক8

িসংহ

িমথুন

'মষ

তR লা

িমথুন

িসংহ

ব:ৃ;ক

কনXা

ধনু

তR লা

িমথুন

কক8

কক8

বষৃ

িমথুন

কক8

কুl

মীন

ব:ৃ;ক

'মষ

মকর

মীন

ধনু

ব:ৃ;ক

কুl

িমথুন

িমথুন

ব:ৃ;ক

তR লা

'মষ

ধনু

কক8

িসংহ

কনXা

বষৃ

তR লা

কক8

কনXা

ধনু

ব:ৃ;ক

কুl

ধনু

িমথুন

ব:ৃ;ক

তR লা

তR লা

�ষাড়শবগ � কু1লীেত @হকুেলর %মGীভাব

সূয � চ? মQল বুধ বৃহRিত �, শিন রাহS �কতS

জ�

'হারা

'/�াণ

চতR থ 8াংশ

সSাংশ

নবাংশ

দশমাংশ

sাদশাংশ

'ষাড়শাংশ

িবংশাংশ

চতR িবংশাংশ

সSিবংশাংশ

তৃশাংশ

খােবদাংশ

অ-েবদাংশ

ষWাংশ

িনরেপ-

মূল:0ক

িনরেপ-

উ�

শত্)

অঃশত্)

নীচ

উ�

উ�

অঃিম0

িনরেপ-

নীচ

অঃশত্)

িনরেপ-

অঃিম0

িনরেপ-

নীচ

িনরেপ-

yরািশ

িনরেপ-

নীচ

িম0

শত্)

অঃিম0

শত্)

িনরেপ-

শত্)

িম0

নীচ

শত্)

িম0

উ�

অঃিম0

িনরেপ-

িনরেপ-

িনরেপ-

অঃিম0

মূল:0ক

অঃিম0

িনরেপ-

িনরেপ-

অঃিম0

িনরেপ-

yরািশ

মূল:0ক

িম0

িনরেপ-

অঃশত্)

অঃশত্)

িনরেপ-

অঃশত্)

িনরেপ-

িম0

িনরেপ-

শত্)

িনরেপ-

yরািশ

yরািশ

অঃিম0

িনরেপ-

িনরেপ-

নীচ

অঃিম0

নীচ

অঃিম0

িনরেপ-

উ�

অঃশত্)

অঃশত্)

নীচ

নীচ

উ�

অঃশত্)

নীচ

অঃিম0

উ�

নীচ

নীচ

শত্)

yরািশ

অঃশত্)

অঃশত্)

উ�

িনরেপ-

িনরেপ-

অঃিম0

মূল:0ক

উ�

উ�

িনরেপ-

িম0

নীচ

িনরেপ-

উ�

িনরেপ-

উ�

িম0

িনরেপ-

অঃশত্)

অঃিম0

নীচ

উ�

অঃিম0

অঃশত্)

িনরেপ-

অঃিম0

িম0

উ�

অঃিম0

িনরেপ-

অঃশত্)

অঃিম0

মূল:0ক

িনরেপ-

yরািশ

িনরেপ-

নীচ

িনরেপ-

িনরেপ-

িনরেপ-

িনরেপ-

নীচ

yরািশ

মূল:0ক

অঃিম0

নীচ

িনরেপ-

িনরেপ-

মূল:0ক

িনরেপ-

িনরেপ-

িনরেপ-

নীচ

িনরেপ-

িনরেপ-

িনরেপ-

মূল:0ক

উ�

িনরেপ-

মূল:0ক

িনরেপ-

উ�

িনরেপ-

িনরেপ-

িবংশপাক বল

সূয � চ? মQল বুধ বৃহRিত �, শিন রাহS �কতS

ষড়বগ 8

সSবগ 8

দশবগ 8

'ষাড়শবগ 8

10

12

9

9

13

13

11

11

19

18

16

17

7

7

9

9

14

13

14

14

7

7

8

8

10

9

9

10

11

11

11

11

10

10

10

11

ভাবপিতগণ 6 অংেশ (ষড়বগ �)

সু চ ম বু বৃ � শ রা �ক

শ(2) ম(2) সু(4) চ(3) চ(2) বৃ(2) সু(2) বু(2) বু(2)
চ(1) চ(1) ম(2) সু(2) শ(2) শ(2) চ(1) চ(1) চ(1)
ম(1) সু(1) U(1) ম(1) সু(1) বু(1) ম(1) সু(1)
বৃ(1) বু(1) সু(1) চ(1) বৃ(1) বৃ(1) বৃ(1)
সু(1) বৃ(1) U(1) শ(1) U(1)
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 sample horoscope 3হ Fম0ী

ॐ

Fনস 8িগক Fম0ী চE (yাভািবক স�ক8)

সূয � চ? মQল বুধ বৃহRিত �, শিন রাহS �কতS

বpুকুল চM

ম�ল

বৃহaিত

সূয 8

বুধ

সূয 8

চM

বৃহaিত

'কতR

সূয 8

UE

সূয 8

চM

ম�ল

রাহR

বুধ

শিন

রাহR

'কতR

বুধ

UE

রাহR

বৃহaিত

UE

শিন

ম�ল

UE

শত্)কুল UE

শিন

রাহR

'কতR

রাহR

'কতR

বুধ

রাহR

চM বুধ

UE

সূয 8

চM

সূয 8

চM

ম�ল

'কতR

সূয 8

চM

ম�ল

'কতR

সূয 8

চM

শিন

রাহR

িনরেপ- বুধ ম�ল

বৃহaিত

UE

শিন

UE

শিন

ম�ল

বৃহaিত

শিন

রাহR 'কতR

শিন

'কতR

ম�ল

বৃহaিত

বৃহaিত বুধ বৃহaিত

বুধ

তাৎকািলক Fম0ী চE (সামিয়ক স�ক8)

সূয � চ? মQল বুধ বৃহRিত �, শিন রাহS �কতS

বpুকুল ম�ল

রাহR

ম�ল

শিন

'কতR

সূয 8

চM

বুধ বৃহaিত

UE রাহR

ম�ল

রাহR

ম�ল

শিন

'কতR

ম�ল

রাহR

চM

বৃহaিত

সূয 8

ম�ল

বুধ

UE

চM

বৃহaিত

শত্)কুল চM

বুধ

বৃহaিত UE

শিন 'কতR

সূয 8

বুধ

বৃহaিত

UE রাহR

শিন

'কতR

সূয 8

চM

বৃহaিত UE

শিন 'কতR

সূয 8

চM

বুধ

UE রাহR

সূয 8

চM

বুধ বৃহaিত

শিন 'কতR

সূয 8

ম�ল

বুধ UE

রাহR  'কতR

চM

বৃহaিত

শিন

'কতR

সূয 8

ম�ল

বুধ UE

শিন রাহR

তাৎকািলক Fম0ী চE (সামিয়ক স�ক8)

সূয � চ? মQল বুধ বৃহRিত �, শিন রাহS �কতS

তাৎকািলক বpুকুল ম�ল সূয 8

চM

বৃহaিত

ম�ল রাহR UE

বpুকুল ম�ল

শিন

UE ম�ল

রাহR

শিন

'কতR

ম�ল বৃহaিত বুধ বৃহaিত

িনরেপ- চM

বৃহaিত

রাহR

সূয 8

বুধ

'কতR

বুধ

রাহR

'কতR

সূয 8

UE

সূয 8

চM

বুধ

শিন

'কতR

চM

বুধ

UE

রাহR

সূয 8

ম�ল

বৃহaিত

শিন

চM

ম�ল

UE

শত্)কুল বুধ বৃহaিত

UE

শিন বৃহaিত

শিন

'কতR

রাহR বৃহaিত বুধ

অপাংেওয়

শত্)কুল

UE

শিন

'কতR

রাহR চM বুধ

UE

সূয 8

চM

সূয 8

ম�ল

'কতR

চM

'কতR

সূয 8

শিন

রাহR
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 sample horoscope 3হ বল এবং ভাব বল

ॐ
ষড় বল

সূয � চ? মQল বুধ বৃহRিত �, শিন

1. &ান বল 175.51 176.81 248.49 143.37 121.75 160.27 127.81

2. িদক বল 31.63 12.87 34.14 0.98 44.32 28.71 5.49

3. কাল বল 147.42 127.47 92.51 135.11 135.74 185.28 209.32

4. 'চ� বল 50.23 41.23 3.13 49.50 48.42 1.30 49.68

5. Fনস 8িগকবল 60.00 51.42 17.16 25.74 34.26 42.84 8.58

6. দৃগ বল 53.94 ‐16.02 46.43 49.08 ‐24.38 54.97 ‐35.41

'মাট ভাববল 518.73 393.77 441.86 403.77 360.12 473.38 365.47
�পায় ভাববল 8.65 6.56 7.36 6.73 6.00 7.89 6.09

নূ্যনতম ^েয়াজন 390 360 300 420 390 330 300

শতকরা ^েয়াজন 1.33 1.09 1.47 0.96 0.92 1.43 1.22

তR লনামূলক অব&ান 3 5 1 6 7 2 4

ই� ফল 34.82 24.64 2.06 42.99 31.65 11.41 44.69
কা� ফল 25.18 35.36 57.94 17.01 28.35 48.59 15.31

ভাব বল

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

রািশ
িডিগ্র

অিধপিত হইেত
দৃগ বল
দৃu�
3হমধX
িদবারা0

'মাট ভাব বল

ম
7

365
30

‐51
0
0

344

কু
7

365
50

‐28
0

15

402

মী
7

360
50
8
0
0

419

'ম
7

441
0

18
0
0

460

বৃ
7

473
10
32
0
0

516

িম
7

403
10
56
0

15

486

ক
7

393
60
50
0
0

504

িস
7

518
40
38

‐60
15

552

ক
7

403
20

‐21
0

15

417

তৃ
7

473
30

‐56
0

15

462

বৃ
7

441
20

‐40
60
15

496

ধ
7

360
50

‐12
‐60

0

338

িবংশপাক বল

সূয � চ? মQল বুধ বৃহRিত �, শিন রাহS �কতS

ষড়বগ 8

সSবগ 8

দশবগ 8

'ষাড়শবগ 8

10

12

9

9

13

13

11

11

19

18

16

17

7

7

9

9

14

13

14

14

7

7

8

8

10

9

9

10

11

11

11

11

10

10

10

11

ষড়বেগ 8 ভাববল

সু চ ম বু বৃ � শ রা �ক

শ(2) ম(2) সু(4) চ(3) চ(2) বৃ(2) সু(2) বু(2) বু(2)
চ(1) চ(1) ম(2) সু(2) শ(2) শ(2) চ(1) চ(1) চ(1)
ম(1) সু(1) U(1) ম(1) সু(1) বু(1) ম(1) সু(1)
বৃ(1) বু(1) সু(1) চ(1) বৃ(1) বৃ(1) বৃ(1)
সু(1) বৃ(1) U(1) শ(1) U(1)
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 sample horoscope 3হ অব&া

ॐ
3হ অব&া ‐ 3হ গণ এবং তােদর ^কৃিত

@হ জা@দািদ
অবIা
(3 �সট)

বালািদ
অবIা
(5 �সট)

ল[\তািদ
অবIা
(6 �সট)

িদLািদ
অবIা
(9 �সট)

শয়নািদ
অবIা
(12 �সট)

সূয � y�

(y�ময়)

কুমারাব&া

('যৗবন)

মুিদত দীন

(অভাব)

িন/া

(আন�)

চ? সুষুিS

(ঘুমK অব&া)

বালাব&া

(বালXকাল)

মুিদত খল

(চালাক)

িন/া

(আন�)

মQল y�

(y�ময়)

বালাব&া

(বালXকাল)

মুিদত

(আন�)

^কাশন

বুধ সুষুিS

(ঘুমK অব&া)

মতৃ

(মতৃR ্যঅব&া)

-ুিদত  মুিদত খল

(চালাক)

উপেবশ

(বসা)

বৃহRিত y�

(y�ময়)

কুমারাব&া

('যৗবন)

মুিদত মুিদত

(আন�)

^কাশন

('যেত ই�R ক)

�, সুষুিS

(ঘুমK অব&া)

কুমারাব&া

('যৗবন)

-ুিদত  মুিদত খল

(চালাক)

^কাশন

('যেত ই�R ক)

শিন y�

(y�ময়)

বLৃ

(বLৃাব&া)

মুিদত শাK

( ি&র)

গমন

(সভায়)

রাহS জা3ত

(সেচতনতা)

বLৃ

(বLৃাব&া)

গিব 8ত yা&X

(&ািয়q)

গমন

(সভায়)

�কতS জা3ত

(সেচতনতা)

বLৃ

(বLৃাব&া)

গিব 8ত  -ুিদতগিব 8ত  -ুিদত yা&X

(&ািয়q)

িন/া

(আন�)

নীচ‐ভ� 'যাগ (নীচ ভাব িনবৃিO)

চে?র নীচভQ �যাগ
        ‐ UE উ�রািশিধপিত 'কেM
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 sample horoscope সুদশ 8ন চE

ॐ

সুদশ 8ন চE

বািহর বৃO :

মধX বৃO :

অKর বৃO :

সূয 8 কুtলী

চM কুtলী

জ� কুtলী

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6
6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12
12

ল

ল

ল

রা

রা

রা

বু

বু
বু

U

U

U

সু

সু

সু

ম

ম

ম

বৃব

বৃব

বৃব

চ

চ

চ

শব

শব

শব

'ক

'ক
'ক

ॐ

সুদশ 8ন চেEর sারা 3েহর তR লনামূলক অব&ান িনধ 8ািরত হয়।

সূয 8 কুtলী, চM কুtলী এবং জ� কুtলী পর�রায়

বািহর বOৃ  'থেক অKর বOৃ।

িতন কুtলী িচেxর অব&ান িবেবচX।
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 sample horoscope Fজিমিন পLিত

ॐ

%জিমিন প]িত

চর কারক নবাংশ

আ�X অমা�Xকারক ভাতৃকারক মাতৃকারক িপতৃকারক iXািতকারক sারাকারক

চM সূয 8 UE শিন বৃহaিত বুধ ম�ল

27:10 23:28 22:26 20:56 20:22 04:28 00:58

চ
লম রা

বু শব 'ক

ববৃ U

সু

পদ কুtলী

10প 13ল=

11প
7প9প

8প

3প

6প
5প 2প 12প 1প

4প

10 অগা� 2019 17:42:23 ঘ�া, Hyderabad, Andhra Pradesh, India

ল

রা

বু U
সু

ম ববৃ
চ

শব
'ক

কারকাংশ (জ� কুtলীেত) yমসা (নবাংশেত) উপপদ ল=

রা

বু U
সু

ম
ববৃ
চ

শব
'ক

ল

চ
লম রা

বু
শব 'ক

ববৃ U

সু

ববৃ
চ

শব
'ক

ল

রা

বু U
সু

ম

Fজিমিন দৃu�

িsভাব রািশেত ি&ত 3েহর দৃu� শ‐রা‐'ক
চর এবং ি&র রািশেত ি&ত 3েহর দৃu� সু‐চ, সু‐বৃ , বু‐চ, বু‐বৃ , U‐চ, U‐বৃ

িবেশষ িদক|েলা

Fজিমিন 'হারা ল=

বণ 8দা ল=

^ণপদ ল=

কারকংশ (নবাংেশ)

আ�L ল=

উপপদ

'যাগী

আভােযাগী

দ� রািশ

H�া

মেহeর

�/

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

ধনু 27:52:46

কুl

'মষ 18:09:07

মীন

ব:ৃ;ক

তR লা

বৃ

সু

ধনু,মীন

বহৃaিত

UE

চM
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 sample horoscope অ�কবগ 8 ‐ িভনা�ক #1

ॐ

অ�কবগ 8 পLিত ‐ িভনা�কবগ 8

সূয 8
রািশ

শিন
বহৃaিত
ম�ল
সূয 8
UE
বুধ
চM
ল=

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8
1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 8
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7
0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6

3 4 5 3 3 4 4 2 6 6 3 5 48'যাগ

4

2
663

5

3

4
5 3 3

4

সূয �সূয �

চM
রািশ

শিন
বহৃaিত
ম�ল
সূয 8
UE
বুধ
চM
ল=

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4
1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 7
0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 6
1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 7
1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8
1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 6
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4

5 2 5 4 2 6 7 3 1 2 6 6 49'যাগ

5

4
267

3

1

2
6 6 5

2

চ?চ?

ম�ল
রািশ

শিন
বহৃaিত
ম�ল
সূয 8
UE
বুধ
চM
ল=

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 7
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 7
0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 5

3 6 3 4 4 2 2 3 3 4 4 1 39'যাগ

2

2
334

4

1

3
6 3 4

4

মQলমQল

বুধ
রািশ

শিন
বহৃaিত
ম�ল
সূয 8
UE
বুধ
চM
ল=

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8
0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 8
1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7

3 5 6 4 5 4 2 4 5 5 4 7 54'যাগ

2

4
554

7

3

5
6 4 5

4

বুধবুধ
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 sample horoscope অ�কবগ 8 ‐ িভনা�ক #2

ॐ

অ�কবগ 8 পLিত ‐ িভনা�কবগ 8

বহৃaিত
রািশ

শিন
বহৃaিত
ম�ল
সূয 8
UE
বুধ
চM
ল=

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 8
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7
0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 6
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 8
0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5
1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9

6 4 3 5 5 5 8 3 4 5 5 3 56'যাগ

3

5
558

3

4

5
5 3 6

4

বৃহRিত বৃহRিত

UE
রািশ

শিন
বহৃaিত
ম�ল
সূয 8
UE
বুধ
চM
ল=

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 7
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 9
0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 8

5 4 6 4 4 3 3 5 6 4 4 4 52'যাগ

3

5
644

4

5

4
6 4 4

3

�, �,

শিন
রািশ

শিন
বহৃaিত
ম�ল
সূয 8
UE
বুধ
চM
ল=

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 6
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 7
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 6

3 4 3 3 6 5 4 2 1 2 5 1 39'যাগ

4

3
365

4

2

1
2 5 1

3

শিন শিন

ল=
রািশ

শিন
বহৃaিত
ম�ল
সূয 8
UE
বুধ
চM
ল=

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 6
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9
1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5
0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 7
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7
1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4

2 4 4 4 5 3 3 5 5 7 3 4 49'যাগ

2

4
445

3

3

5
5 7 3

4

লN লN
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 sample horoscope অ�বগ 8 ‐ িববরণ

ॐ

অ�বগ 8 িববরণ ‐ িভনা�ক

সূয 8
রািশ

শিন
বহৃaিত
ম�ল
সূয 8
UE
বুধ
চM
ল=

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8
1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 8
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7
0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6

3 4 5 3 3 4 4 2 6 6 3 5 48'যাগ

বহৃaিত
রািশ

শিন
বহৃaিত
ম�ল
সূয 8
UE
বুধ
চM
ল=

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4
1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 8
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7
0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 6
1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 8
0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5
1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9

6 4 3 5 5 5 8 3 4 5 5 3 56'যাগ

বৃহRিতসূয �

চM
রািশ

শিন
বহৃaিত
ম�ল
সূয 8
UE
বুধ
চM
ল=

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4
1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 7
0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 6
1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 7
1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8
1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 6
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4

5 2 5 4 2 6 7 3 1 2 6 6 49'যাগ

UE
রািশ

শিন
বহৃaিত
ম�ল
সূয 8
UE
বুধ
চM
ল=

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 7
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 6
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 9
0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5
1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 8

5 4 6 4 4 3 3 5 6 4 4 4 52'যাগ

�,চ?

ম�ল
রািশ

শিন
বহৃaিত
ম�ল
সূয 8
UE
বুধ
চM
ল=

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 7
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 7
0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 5

3 6 3 4 4 2 2 3 3 4 4 1 39'যাগ

শিন
রািশ

শিন
বহৃaিত
ম�ল
সূয 8
UE
বুধ
চM
ল=

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4
0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 6
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 7
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 6

3 4 3 3 6 5 4 2 1 2 5 1 39'যাগ

শিনমQল

বুধ
রািশ

শিন
বহৃaিত
ম�ল
সূয 8
UE
বুধ
চM
ল=

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 8
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8
0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 8
1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 8
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7

3 5 6 4 5 4 2 4 5 5 4 7 54'যাগ

ল=
রািশ

শিন
বহৃaিত
ম�ল
সূয 8
UE
বুধ
চM
ল=

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 6
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9
1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5
0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 7
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7
1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4

2 4 4 4 5 3 3 5 5 7 3 4 49'যাগ

লNবুধ
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 sample horoscope কৃ�মূিত 8 পLিত ‐ কুtলী

ॐ
কৃ�মূিত 8 পLিত

10 অগা� 2019 ‐ 17:42 ঘ�া. ‐ Hyderabad, Andhra Pradesh, India

@হ ব,ী/অCিমত িচD িডিগ্র ন)G পদ রা.অ.পিত ন)G উ.অ.পিত উ.উ.অ.

ল=

সূয 8

চM

ম�ল

বুধ

বহৃaিত

UE

শিন

রাহR

'কতR

ইউেরনাস

'নপচRন

প্লু েটা

অ

ব

অ

ব

ব

ব

মকর

কক8

ব:ৃ;ক

িসংহ

কক8

ব:ৃ;ক

কক8

ধনু

িমথুন

ধনু

'মষ

কুl

ধনু

07:30:27

22:35:08

27:15:48

01:04:23

04:34:27

20:28:36

22:31:52

21:02:06

23:21:59

23:21:59

12:35:03

24:04:41

27:14:14

উঃষাড়া

অে~ষা

'জWXা

মঘা

পুষX

'জWXা

অে~ষা

পূঃষাড়া

পুণ 8বসু

পূঃষাড়া

অিeনী

পূঃ ভা/পদ

উঃষাড়া

4

2

4

1

1

2

2

3

2

4

4

2

1

শ

চ

ম

সু

চ

ম

চ

বৃ

বু

বৃ

ম

শ

বৃ

সু

বু

বু

'ক

শ

বু

বু

U

বৃ

U

'ক

বৃ

সু

'ক

চ

বৃ

U

শ

U

চ

বৃ

শ

শ

বু

বু

সু

বৃ

বৃ

U

U

চ

বৃ

রা

U

রা

ম

রা

বু

U

জ� কুtলী িব� ুকুtলী

ল

রা

বু U
সু

ম ববৃ
চ

শব
'ক

ল

বু
রা

ম U
সু

ববৃ
চ

শব
'ক

ভাবিববরণ (�ািসডR স পLিত)

ভাব িব_ু িচD িডিগ্র ন)G পদ রা.অ.পিত ন)G উ.অ.পিত উ.উ.অ.

1. ^থম

2. িsতীয়

3. তৃতীয়

4. চতR থ 8

5. পwম

6. ষW

7. সSম

8. অ�ম

9. নবম

10. দশম

11. একাদশ

12. sাদশ

মকর

কুl

মীন

'মষ

বষৃ

িমথুন

কক8

িসংহ

কনXা

তR লা

ব:ৃ;ক

ধনু

07:30:27

12:33:37

17:38:24

18:39:56

15:29:03

10:37:39

07:30:27

12:33:37

17:38:24

18:39:56

15:29:03

10:37:39

উঃষাড়া

শতিভষা

'রবতী

ভরনী

'রািহনী

আ/া

পুষX

মঘা

হ[া

yািত

অনুরাধা

মূল

4

2

1

2

2

2

2

4

3

4

4

4

শ

শ

বৃ

ম

U

বু

চ

সু

বু

U

ম

বৃ

সু

রা

বু

U

চ

রা

শ

'ক

চ

রা

শ

'ক

'ক

বু

বু

রা

বৃ

শ

'ক

বু

শ

চ

বৃ

শ

বৃ

বু

ম

বৃ

রা

শ

U

রা

বৃ

শ

বু

চ
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 sample horoscope কৃ�মূিত 8 পLিত ‐ অিতবলবান

ॐ
কৃ�মূিত 8 পLিত

ভাব কারক�

ভাব ন)G @েহর অবIান অিধকারী রািশপিতর িব_ু িচDপিতর িব_ু

1. ^থম

2. িsতীয়

3. তৃতীয়

4. চতR থ 8

5. পwম

6. ষW

7. সSম

8. অ�ম

9. নবম

10. দশম

11. একাদশ

12. sাদশ

বু শ
বু শ
রা বৃ

ম
শ,'ক U

সু,চ,বৃ ,U বু,রা সু,চ,বৃ ,U বু
শ,'ক সু,ম,U চ

সু
সু,চ,বৃ ,U বু
শ,'ক U

রা চ,বৃ ম
বু,ম শ,'ক রা বৃ

3েহর ভাব কারক�

@হ @েহর ভাব কারক`

খুব শ�aশালী
কারক`

শ�aশালী
কারক`

সাধারণ
কারক`

দবু �ল
কারক`

সূয 8

চM

ম�ল

বুধ

বৃহaিত

UE

শিন

রাহR
'কতR

6  7  8  9  
6  11  7  9  

7  12  4  11  
6  12  1  2  9  
6  11  3  9  12  
6  7  5  9  10  

7  12  1  2  5  10  
6  11  3  12  
7  12  5  10  

^ভাব কারী 3হ

িদনপিত

ল=পিত

ল=ন-0পিত

ল=উপপিত

চMরািশপিত

চMন-0পিত

চMউপঅিধপিত

:

:

:

:

:

:

:

শিন

শিন

সূয 8

'কতR

ম�ল

বুধ

বৃহaিত

ফরচR না

'ভাগXদশা

'ক িপ অয়নাংশ

:

:

:

বৃষ 11:12:20

বুধ 3বছর5মাস25িদন

‐24:01:48
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 sample horoscope িবংেশাOরী িব[ািরত অK8দশা এবং ^তXাKর দশা #1

ॐ
িবংেশাOরী  অK8দশা এবং ^তXাKর দশা

বয়স, 0 বছর, 0 মাস 'থেক

বুধ মহাদশা  10‐08‐2019 22‐03‐2023 পয 8K

দশা আরেlর িদন 'থেক বত8মান বয়স।

3ব  7মা

0ব11মা

 

বুধ‐বুধ

অCর আরb সমাL

বুধ

'কতR

UE

সূয 8

চM

ম�ল

রাহR

বহৃaিত

শিন

বুধ‐�কতS

অCর আরb সমাL

'কতR

UE

সূয 8

চM

ম�ল

রাহR

বহৃaিত

শিন

বুধ

বুধ‐�,

অCর আরb সমাL

UE

সূয 8

চM

ম�ল

রাহR

বহৃaিত

শিন

বুধ

'কতR

বুধ‐সূয �

অCর আরb সমাL

সূয 8

চM

ম�ল

রাহR

বহৃaিত

শিন

বুধ

'কতR

UE

বুধ‐চ?

অCর আরb সমাL

চM

ম�ল

রাহR

বহৃaিত

শিন

বুধ

'কতR

UE

সূয 8

বুধ‐মQল

অCর আরb সমাL

ম�ল

রাহR

বহৃaিত

শিন

বুধ

'কতR

UE

সূয 8

চM

বুধ‐রাহS

অCর আরb সমাL

রাহR

বহৃaিত

শিন

বুধ

'কতR

UE

সূয 8

চM

ম�ল

বুধ‐বৃহRিত

অCর আরb সমাL

বহৃaিত

শিন

বুধ

'কতR

UE 10‐08‐2019 03‐10‐2019

সূয 8 03‐10‐2019 13‐11‐2019

চM 13‐11‐2019 21‐01‐2020

ম�ল 21‐01‐2020 09‐03‐2020

রাহR 09‐03‐2020 12‐07‐2020

বুধ‐শিন

অCর আরb সমাL

শিন 12‐07‐2020 14‐12‐2020

বুধ 14‐12‐2020 02‐05‐2021

'কতR 02‐05‐2021 29‐06‐2021

UE 29‐06‐2021 10‐12‐2021

সূয 8 10‐12‐2021 28‐01‐2022

চM 28‐01‐2022 20‐04‐2022

ম�ল 20‐04‐2022 16‐06‐2022

রাহR 16‐06‐2022 11‐11‐2022

বহৃaিত 11‐11‐2022 22‐03‐2023
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 sample horoscope িবংেশাOরী িব[ািরত অK8দশা এবং ^তXাKর দশা #2

ॐ
িবংেশাOরী অK8দশা এবং ^তXাKর দশা

বছর  : 3ব 7মা  পয 8K

3ব7মা 4ব0মা 5ব2মা

5ব6মা 6ব1মা 6ব6মা

7ব6মা 8ব6মা 9ব7মা

 

�কতS মহাদশা  22‐03‐2023 পয 8K  21‐03‐2030

দশা আরেlর িদন 'থেক বত8মান বয়স।

10ব 7মা

�কতS‐�কতS

অCর আরb সমাL

'কতR 22‐03‐2023 30‐03‐2023

UE 30‐03‐2023 24‐04‐2023

সূয 8 24‐04‐2023 02‐05‐2023

চM 02‐05‐2023 14‐05‐2023

ম�ল 14‐05‐2023 23‐05‐2023

রাহR 23‐05‐2023 14‐06‐2023

বহৃaিত 14‐06‐2023 04‐07‐2023

শিন 04‐07‐2023 28‐07‐2023

বুধ 28‐07‐2023 18‐08‐2023

�কতS‐�,

অCর আরb সমাL

UE 18‐08‐2023 28‐10‐2023

সূয 8 28‐10‐2023 18‐11‐2023

চM 18‐11‐2023 24‐12‐2023

ম�ল 24‐12‐2023 17‐01‐2024

রাহR 17‐01‐2024 21‐03‐2024

বহৃaিত 21‐03‐2024 17‐05‐2024

শিন 17‐05‐2024 24‐07‐2024

বুধ 24‐07‐2024 22‐09‐2024

'কতR 22‐09‐2024 17‐10‐2024

�কতS‐সূয �

অCর আরb সমাL

সূয 8 17‐10‐2024 23‐10‐2024

চM 23‐10‐2024 03‐11‐2024

ম�ল 03‐11‐2024 10‐11‐2024

রাহR 10‐11‐2024 30‐11‐2024

বহৃaিত 30‐11‐2024 17‐12‐2024

শিন 17‐12‐2024 06‐01‐2025

বুধ 06‐01‐2025 24‐01‐2025

'কতR 24‐01‐2025 31‐01‐2025

UE 31‐01‐2025 22‐02‐2025

�কতS‐চ?

অCর আরb সমাL

চM 22‐02‐2025 11‐03‐2025

ম�ল 11‐03‐2025 24‐03‐2025

রাহR 24‐03‐2025 25‐04‐2025

বহৃaিত 25‐04‐2025 23‐05‐2025

শিন 23‐05‐2025 26‐06‐2025

বুধ 26‐06‐2025 26‐07‐2025

'কতR 26‐07‐2025 08‐08‐2025

UE 08‐08‐2025 12‐09‐2025

সূয 8 12‐09‐2025 23‐09‐2025

�কতS‐মQল

অCর আরb সমাL

ম�ল 23‐09‐2025 01‐10‐2025

রাহR 01‐10‐2025 24‐10‐2025

বহৃaিত 24‐10‐2025 13‐11‐2025

শিন 13‐11‐2025 06‐12‐2025

বুধ 06‐12‐2025 27‐12‐2025

'কতR 27‐12‐2025 05‐01‐2026

UE 05‐01‐2026 30‐01‐2026

সূয 8 30‐01‐2026 06‐02‐2026

চM 06‐02‐2026 19‐02‐2026

�কতS‐রাহS

অCর আরb সমাL

রাহR 19‐02‐2026 17‐04‐2026

বহৃaিত 17‐04‐2026 08‐06‐2026

শিন 08‐06‐2026 07‐08‐2026

বুধ 07‐08‐2026 01‐10‐2026

'কতR 01‐10‐2026 23‐10‐2026

UE 23‐10‐2026 26‐12‐2026

সূয 8 26‐12‐2026 14‐01‐2027

চM 14‐01‐2027 15‐02‐2027

ম�ল 15‐02‐2027 09‐03‐2027

�কতS‐বৃহRিত

অCর আরb সমাL

বহৃaিত 09‐03‐2027 24‐04‐2027

শিন 24‐04‐2027 17‐06‐2027

বুধ 17‐06‐2027 04‐08‐2027

'কতR 04‐08‐2027 24‐08‐2027

UE 24‐08‐2027 20‐10‐2027

সূয 8 20‐10‐2027 06‐11‐2027

চM 06‐11‐2027 04‐12‐2027

ম�ল 04‐12‐2027 24‐12‐2027

রাহR 24‐12‐2027 13‐02‐2028

�কতS‐শিন

অCর আরb সমাL

শিন 13‐02‐2028 17‐04‐2028

বুধ 17‐04‐2028 14‐06‐2028

'কতR 14‐06‐2028 07‐07‐2028

UE 07‐07‐2028 13‐09‐2028

সূয 8 13‐09‐2028 03‐10‐2028

চM 03‐10‐2028 06‐11‐2028

ম�ল 06‐11‐2028 29‐11‐2028

রাহR 29‐11‐2028 29‐01‐2029

বহৃaিত 29‐01‐2029 24‐03‐2029

�কতS‐বুধ

অCর আরb সমাL

বুধ 24‐03‐2029 14‐05‐2029

'কতR 14‐05‐2029 05‐06‐2029

UE 05‐06‐2029 04‐08‐2029

সূয 8 04‐08‐2029 22‐08‐2029

চM 22‐08‐2029 21‐09‐2029

ম�ল 21‐09‐2029 12‐10‐2029

রাহR 12‐10‐2029 06‐12‐2029

বহৃaিত 06‐12‐2029 23‐01‐2030

শিন 23‐01‐2030 21‐03‐2030
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 sample horoscope িবংেশাOরী িব[ািরত অK8 দশা এবং ^তXাKর দশা #3

ॐ
িবংেশাOরী অK8দশা এবং ^তXাKর দশা

বছর  : 10ব 7মা  পয 8K

10ব7মা 13ব11মা 14ব11মা

16ব7মা 17ব9মা 20ব9মা

23ব5মা 26ব7মা 29ব5মা

 

�, মহাদশা  21‐03‐2030  পয 8K  21‐03‐2050

দশা আরেlর িদন 'থেক বত8মান বয়স

30ব 7মা

�,‐�,

অCর আরb সমাL

UE 21‐03‐2030 10‐10‐2030

সূয 8 10‐10‐2030 10‐12‐2030

চM 10‐12‐2030 22‐03‐2031

ম�ল 22‐03‐2031 01‐06‐2031

রাহR 01‐06‐2031 30‐11‐2031

বহৃaিত 30‐11‐2031 11‐05‐2032

শিন 11‐05‐2032 19‐11‐2032

বুধ 19‐11‐2032 11‐05‐2033

'কতR 11‐05‐2033 21‐07‐2033

�,‐সূয �

অCর আরb সমাL

সূয 8 21‐07‐2033 08‐08‐2033

চM 08‐08‐2033 07‐09‐2033

ম�ল 07‐09‐2033 29‐09‐2033

রাহR 29‐09‐2033 23‐11‐2033

বহৃaিত 23‐11‐2033 10‐01‐2034

শিন 10‐01‐2034 09‐03‐2034

বুধ 09‐03‐2034 30‐04‐2034

'কতR 30‐04‐2034 21‐05‐2034

UE 21‐05‐2034 21‐07‐2034

�,‐চ?

অCর আরb সমাL

চM 21‐07‐2034 10‐09‐2034

ম�ল 10‐09‐2034 15‐10‐2034

রাহR 15‐10‐2034 15‐01‐2035

বহৃaিত 15‐01‐2035 06‐04‐2035

শিন 06‐04‐2035 11‐07‐2035

বুধ 11‐07‐2035 05‐10‐2035

'কতR 05‐10‐2035 10‐11‐2035

UE 10‐11‐2035 19‐02‐2036

সূয 8 19‐02‐2036 21‐03‐2036

�,‐মQল

অCর আরb সমাL

ম�ল 21‐03‐2036 15‐04‐2036

রাহR 15‐04‐2036 18‐06‐2036

বহৃaিত 18‐06‐2036 13‐08‐2036

শিন 13‐08‐2036 20‐10‐2036

বুধ 20‐10‐2036 19‐12‐2036

'কতR 19‐12‐2036 13‐01‐2037

UE 13‐01‐2037 25‐03‐2037

সূয 8 25‐03‐2037 15‐04‐2037

চM 15‐04‐2037 21‐05‐2037

�,‐রাহS

অCর আরb সমাL

রাহR 21‐05‐2037 01‐11‐2037

বহৃaিত 01‐11‐2037 27‐03‐2038

শিন 27‐03‐2038 17‐09‐2038

বুধ 17‐09‐2038 19‐02‐2039

'কতR 19‐02‐2039 24‐04‐2039

UE 24‐04‐2039 24‐10‐2039

সূয 8 24‐10‐2039 17‐12‐2039

চM 17‐12‐2039 18‐03‐2040

ম�ল 18‐03‐2040 21‐05‐2040

�,‐বৃহRিত

অCর আরb সমাL

বহৃaিত 21‐05‐2040 27‐09‐2040

শিন 27‐09‐2040 01‐03‐2041

বুধ 01‐03‐2041 17‐07‐2041

'কতR 17‐07‐2041 11‐09‐2041

UE 11‐09‐2041 21‐02‐2042

সূয 8 21‐02‐2042 11‐04‐2042

চM 11‐04‐2042 01‐07‐2042

ম�ল 01‐07‐2042 26‐08‐2042

রাহR 26‐08‐2042 20‐01‐2043

�,‐শিন

অCর আরb সমাL

শিন 20‐01‐2043 22‐07‐2043

বুধ 22‐07‐2043 02‐01‐2044

'কতR 02‐01‐2044 09‐03‐2044

UE 09‐03‐2044 18‐09‐2044

সূয 8 18‐09‐2044 15‐11‐2044

চM 15‐11‐2044 19‐02‐2045

ম�ল 19‐02‐2045 27‐04‐2045

রাহR 27‐04‐2045 18‐10‐2045

বহৃaিত 18‐10‐2045 21‐03‐2046

�,‐বুধ

অCর আরb সমাL

বুধ 21‐03‐2046 15‐08‐2046

'কতR 15‐08‐2046 14‐10‐2046

UE 14‐10‐2046 05‐04‐2047

সূয 8 05‐04‐2047 26‐05‐2047

চM 26‐05‐2047 21‐08‐2047

ম�ল 21‐08‐2047 20‐10‐2047

রাহR 20‐10‐2047 23‐03‐2048

বহৃaিত 23‐03‐2048 08‐08‐2048

শিন 08‐08‐2048 19‐01‐2049

�,‐�কতS

অCর আরb সমাL

'কতR 19‐01‐2049 13‐02‐2049

UE 13‐02‐2049 25‐04‐2049

সূয 8 25‐04‐2049 16‐05‐2049

চM 16‐05‐2049 21‐06‐2049

ম�ল 21‐06‐2049 16‐07‐2049

রাহR 16‐07‐2049 18‐09‐2049

বহৃaিত 18‐09‐2049 13‐11‐2049

শিন 13‐11‐2049 20‐01‐2050

বুধ 20‐01‐2050 21‐03‐2050
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 sample horoscope িবংেশাOরী িব[ািরত অK8 দশাএবং ^তXাKর দশা #4

ॐ
িবংেশাOরী অK8দশা এবং ^তXাKর দশা

বছর  : 30ব 7মা পয 8K

30ব7মা 30ব10মা 31ব4মা

31ব9মা 32ব7মা 33ব5মা

34ব4মা 35ব3মা 35ব7মা

 

সূয � মহাদশা 21‐03‐2050 পয 8K 21‐03‐2056

দশা আরেlর িদন 'থেক বত8মান বয়স।

36ব 7মা

সূয �‐সূয �

অCর আরb সমাL

সূয 8 21‐03‐2050 27‐03‐2050

চM 27‐03‐2050 05‐04‐2050

ম�ল 05‐04‐2050 11‐04‐2050

রাহR 11‐04‐2050 28‐04‐2050

বহৃaিত 28‐04‐2050 12‐05‐2050

শিন 12‐05‐2050 30‐05‐2050

বুধ 30‐05‐2050 14‐06‐2050

'কতR 14‐06‐2050 20‐06‐2050

UE 20‐06‐2050 09‐07‐2050

সূয �‐চ?

অCর আরb সমাL

চM 09‐07‐2050 24‐07‐2050

ম�ল 24‐07‐2050 04‐08‐2050

রাহR 04‐08‐2050 31‐08‐2050

বহৃaিত 31‐08‐2050 24‐09‐2050

শিন 24‐09‐2050 23‐10‐2050

বুধ 23‐10‐2050 18‐11‐2050

'কতR 18‐11‐2050 29‐11‐2050

UE 29‐11‐2050 29‐12‐2050

সূয 8 29‐12‐2050 07‐01‐2051

সূয �‐মQল

অCর আরb সমাL

ম�ল 07‐01‐2051 15‐01‐2051

রাহR 15‐01‐2051 03‐02‐2051

বহৃaিত 03‐02‐2051 20‐02‐2051

শিন 20‐02‐2051 12‐03‐2051

বুধ 12‐03‐2051 30‐03‐2051

'কতR 30‐03‐2051 07‐04‐2051

UE 07‐04‐2051 28‐04‐2051

সূয 8 28‐04‐2051 05‐05‐2051

চM 05‐05‐2051 15‐05‐2051

সূয �‐রাহS

অCর আরb সমাL

রাহR 15‐05‐2051 03‐07‐2051

বহৃaিত 03‐07‐2051 16‐08‐2051

শিন 16‐08‐2051 07‐10‐2051

বুধ 07‐10‐2051 23‐11‐2051

'কতR 23‐11‐2051 12‐12‐2051

UE 12‐12‐2051 05‐02‐2052

সূয 8 05‐02‐2052 21‐02‐2052

চM 21‐02‐2052 20‐03‐2052

ম�ল 20‐03‐2052 08‐04‐2052

সূয �‐বৃহRিত

অCর আরb সমাL

বহৃaিত 08‐04‐2052 17‐05‐2052

শিন 17‐05‐2052 02‐07‐2052

বুধ 02‐07‐2052 13‐08‐2052

'কতR 13‐08‐2052 30‐08‐2052

UE 30‐08‐2052 17‐10‐2052

সূয 8 17‐10‐2052 01‐11‐2052

চM 01‐11‐2052 25‐11‐2052

ম�ল 25‐11‐2052 12‐12‐2052

রাহR 12‐12‐2052 25‐01‐2053

সূয �‐শিন

অCর আরb সমাL

শিন 25‐01‐2053 21‐03‐2053

বুধ 21‐03‐2053 09‐05‐2053

'কতR 09‐05‐2053 29‐05‐2053

UE 29‐05‐2053 26‐07‐2053

সূয 8 26‐07‐2053 13‐08‐2053

চM 13‐08‐2053 11‐09‐2053

ম�ল 11‐09‐2053 01‐10‐2053

রাহR 01‐10‐2053 22‐11‐2053

বহৃaিত 22‐11‐2053 07‐01‐2054

সূয �‐বুধ

অCর আরb সমাL

বুধ 07‐01‐2054 20‐02‐2054

'কতR 20‐02‐2054 10‐03‐2054

UE 10‐03‐2054 01‐05‐2054

সূয 8 01‐05‐2054 16‐05‐2054

চM 16‐05‐2054 11‐06‐2054

ম�ল 11‐06‐2054 29‐06‐2054

রাহR 29‐06‐2054 15‐08‐2054

বহৃaিত 15‐08‐2054 25‐09‐2054

শিন 25‐09‐2054 14‐11‐2054

সূয �‐�কতS

অCর আরb সমাL

'কতR 14‐11‐2054 21‐11‐2054

UE 21‐11‐2054 12‐12‐2054

সূয 8 12‐12‐2054 19‐12‐2054

চM 19‐12‐2054 29‐12‐2054

ম�ল 29‐12‐2054 06‐01‐2055

রাহR 06‐01‐2055 25‐01‐2055

বহৃaিত 25‐01‐2055 11‐02‐2055

শিন 11‐02‐2055 03‐03‐2055

বুধ 03‐03‐2055 21‐03‐2055

সূয �‐�,

অCর আরb সমাL

UE 21‐03‐2055 21‐05‐2055

সূয 8 21‐05‐2055 08‐06‐2055

চM 08‐06‐2055 09‐07‐2055

ম�ল 09‐07‐2055 30‐07‐2055

রাহR 30‐07‐2055 23‐09‐2055

বহৃaিত 23‐09‐2055 11‐11‐2055

শিন 11‐11‐2055 08‐01‐2056

বুধ 08‐01‐2056 28‐02‐2056

'কতR 28‐02‐2056 21‐03‐2056
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 sample horoscope িবংেশাOরী িব[ািরত অK8দশা এবং ^তXাKর দশা #5

ॐ
িবংেশাOরী অK8দশা এবং ^তXাKর দশা

বছর  : 36ব 7মা পয 8K

36ব7মা 37ব5মা 38ব0মা

39ব6মা 40ব10মা 42ব5মা

43ব10মা 44ব5মা 46ব1মা

 

চ? মহাদশা 21‐03‐2056 পয 8K 21‐03‐2066

দশা আরেlর িদন 'থেক বত8মান বয়স।

46ব 7মা

চ?‐চ?

অCর আরb সমাL

চM 21‐03‐2056 15‐04‐2056

ম�ল 15‐04‐2056 03‐05‐2056

রাহR 03‐05‐2056 17‐06‐2056

বহৃaিত 17‐06‐2056 28‐07‐2056

শিন 28‐07‐2056 14‐09‐2056

বুধ 14‐09‐2056 27‐10‐2056

'কতR 27‐10‐2056 14‐11‐2056

UE 14‐11‐2056 04‐01‐2057

সূয 8 04‐01‐2057 19‐01‐2057

চ?‐মQল

অCর আরb সমাL

ম�ল 19‐01‐2057 31‐01‐2057

রাহR 31‐01‐2057 04‐03‐2057

বহৃaিত 04‐03‐2057 02‐04‐2057

শিন 02‐04‐2057 06‐05‐2057

বুধ 06‐05‐2057 05‐06‐2057

'কতR 05‐06‐2057 17‐06‐2057

UE 17‐06‐2057 23‐07‐2057

সূয 8 23‐07‐2057 02‐08‐2057

চM 02‐08‐2057 20‐08‐2057

চ?‐রাহS

অCর আরb সমাL

রাহR 20‐08‐2057 10‐11‐2057

বহৃaিত 10‐11‐2057 22‐01‐2058

শিন 22‐01‐2058 19‐04‐2058

বুধ 19‐04‐2058 06‐07‐2058

'কতR 06‐07‐2058 07‐08‐2058

UE 07‐08‐2058 06‐11‐2058

সূয 8 06‐11‐2058 03‐12‐2058

চM 03‐12‐2058 18‐01‐2059

ম�ল 18‐01‐2059 19‐02‐2059

চ?‐বৃহRিত

অCর আরb সমাL

বহৃaিত 19‐02‐2059 25‐04‐2059

শিন 25‐04‐2059 11‐07‐2059

বুধ 11‐07‐2059 18‐09‐2059

'কতR 18‐09‐2059 16‐10‐2059

UE 16‐10‐2059 05‐01‐2060

সূয 8 05‐01‐2060 30‐01‐2060

চM 30‐01‐2060 10‐03‐2060

ম�ল 10‐03‐2060 08‐04‐2060

রাহR 08‐04‐2060 20‐06‐2060

চ?‐শিন

অCর আরb সমাL

শিন 20‐06‐2060 19‐09‐2060

বুধ 19‐09‐2060 10‐12‐2060

'কতR 10‐12‐2060 13‐01‐2061

UE 13‐01‐2061 19‐04‐2061

সূয 8 19‐04‐2061 18‐05‐2061

চM 18‐05‐2061 06‐07‐2061

ম�ল 06‐07‐2061 08‐08‐2061

রাহR 08‐08‐2061 03‐11‐2061

বহৃaিত 03‐11‐2061 19‐01‐2062

চ?‐বুধ

অCর আরb সমাL

বুধ 19‐01‐2062 02‐04‐2062

'কতR 02‐04‐2062 03‐05‐2062

UE 03‐05‐2062 28‐07‐2062

সূয 8 28‐07‐2062 23‐08‐2062

চM 23‐08‐2062 05‐10‐2062

ম�ল 05‐10‐2062 04‐11‐2062

রাহR 04‐11‐2062 21‐01‐2063

বহৃaিত 21‐01‐2063 31‐03‐2063

শিন 31‐03‐2063 21‐06‐2063

চ?‐�কতS

অCর আরb সমাL

'কতR 21‐06‐2063 03‐07‐2063

UE 03‐07‐2063 08‐08‐2063

সূয 8 08‐08‐2063 18‐08‐2063

চM 18‐08‐2063 05‐09‐2063

ম�ল 05‐09‐2063 17‐09‐2063

রাহR 17‐09‐2063 19‐10‐2063

বহৃaিত 19‐10‐2063 17‐11‐2063

শিন 17‐11‐2063 20‐12‐2063

বুধ 20‐12‐2063 20‐01‐2064

চ?‐�,

অCর আরb সমাL

UE 20‐01‐2064 30‐04‐2064

সূয 8 30‐04‐2064 31‐05‐2064

চM 31‐05‐2064 20‐07‐2064

ম�ল 20‐07‐2064 25‐08‐2064

রাহR 25‐08‐2064 24‐11‐2064

বহৃaিত 24‐11‐2064 13‐02‐2065

শিন 13‐02‐2065 21‐05‐2065

বুধ 21‐05‐2065 15‐08‐2065

'কতR 15‐08‐2065 19‐09‐2065

চ?‐সূয �

অCর আরb সমাL

সূয 8 19‐09‐2065 29‐09‐2065

চM 29‐09‐2065 14‐10‐2065

ম�ল 14‐10‐2065 24‐10‐2065

রাহR 24‐10‐2065 21‐11‐2065

বহৃaিত 21‐11‐2065 15‐12‐2065

শিন 15‐12‐2065 13‐01‐2066

বুধ 13‐01‐2066 08‐02‐2066

'কতR 08‐02‐2066 19‐02‐2066

UE 19‐02‐2066 21‐03‐2066
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 sample horoscope িবংেশাOরী িব[ািরত অK8দশা এবং ^তXাKর দশা #6

ॐ
িবংেশাOরী অK8দশা এবং ^তXাKর দশা

বছর  : 46ব 7মা পয 8K

46ব7মা 47ব0মা 48ব0মা

49ব0মা 50ব1মা 51ব1মা

51ব6মা 52ব8মা 53ব0মা

 

মQল মহাদশা  21‐03‐2066 পয 8K 21‐03‐2073

দশা আরেlর িদন 'থেক বত8মান বয়স।

53ব 7মা

মQল‐মQল

অCর আরb সমাL

ম�ল 21‐03‐2066 30‐03‐2066

রাহR 30‐03‐2066 21‐04‐2066

বহৃaিত 21‐04‐2066 11‐05‐2066

শিন 11‐05‐2066 04‐06‐2066

বুধ 04‐06‐2066 25‐06‐2066

'কতR 25‐06‐2066 03‐07‐2066

UE 03‐07‐2066 28‐07‐2066

সূয 8 28‐07‐2066 05‐08‐2066

চM 05‐08‐2066 17‐08‐2066

মQল‐রাহS

অCর আরb সমাL

রাহR 17‐08‐2066 14‐10‐2066

বহৃaিত 14‐10‐2066 04‐12‐2066

শিন 04‐12‐2066 03‐02‐2067

বুধ 03‐02‐2067 29‐03‐2067

'কতR 29‐03‐2067 20‐04‐2067

UE 20‐04‐2067 23‐06‐2067

সূয 8 23‐06‐2067 12‐07‐2067

চM 12‐07‐2067 13‐08‐2067

ম�ল 13‐08‐2067 05‐09‐2067

মQল‐বৃহRিত

অCর আরb সমাL

বহৃaিত 05‐09‐2067 20‐10‐2067

শিন 20‐10‐2067 13‐12‐2067

বুধ 13‐12‐2067 30‐01‐2068

'কতR 30‐01‐2068 19‐02‐2068

UE 19‐02‐2068 16‐04‐2068

সূয 8 16‐04‐2068 03‐05‐2068

চM 03‐05‐2068 01‐06‐2068

ম�ল 01‐06‐2068 20‐06‐2068

রাহR 20‐06‐2068 11‐08‐2068

মQল‐শিন

অCর আরb সমাL

শিন 11‐08‐2068 14‐10‐2068

বুধ 14‐10‐2068 10‐12‐2068

'কতR 10‐12‐2068 03‐01‐2069

UE 03‐01‐2069 11‐03‐2069

সূয 8 11‐03‐2069 31‐03‐2069

চM 31‐03‐2069 04‐05‐2069

ম�ল 04‐05‐2069 28‐05‐2069

রাহR 28‐05‐2069 27‐07‐2069

বহৃaিত 27‐07‐2069 19‐09‐2069

মQল‐বুধ

অCর আরb সমাL

বুধ 19‐09‐2069 10‐11‐2069

'কতR 10‐11‐2069 01‐12‐2069

UE 01‐12‐2069 30‐01‐2070

সূয 8 30‐01‐2070 17‐02‐2070

চM 17‐02‐2070 19‐03‐2070

ম�ল 19‐03‐2070 10‐04‐2070

রাহR 10‐04‐2070 03‐06‐2070

বহৃaিত 03‐06‐2070 21‐07‐2070

শিন 21‐07‐2070 17‐09‐2070

মQল‐�কতS

অCর আরb সমাL

'কতR 17‐09‐2070 25‐09‐2070

UE 25‐09‐2070 20‐10‐2070

সূয 8 20‐10‐2070 28‐10‐2070

চM 28‐10‐2070 09‐11‐2070

ম�ল 09‐11‐2070 18‐11‐2070

রাহR 18‐11‐2070 10‐12‐2070

বহৃaিত 10‐12‐2070 30‐12‐2070

শিন 30‐12‐2070 23‐01‐2071

বুধ 23‐01‐2071 13‐02‐2071

মQল‐�,

অCর আরb সমাL

UE 13‐02‐2071 25‐04‐2071

সূয 8 25‐04‐2071 16‐05‐2071

চM 16‐05‐2071 21‐06‐2071

ম�ল 21‐06‐2071 15‐07‐2071

রাহR 15‐07‐2071 17‐09‐2071

বহৃaিত 17‐09‐2071 13‐11‐2071

শিন 13‐11‐2071 20‐01‐2072

বুধ 20‐01‐2072 20‐03‐2072

'কতR 20‐03‐2072 14‐04‐2072

মQল‐সূয �

অCর আরb সমাL

সূয 8 14‐04‐2072 20‐04‐2072

চM 20‐04‐2072 01‐05‐2072

ম�ল 01‐05‐2072 08‐05‐2072

রাহR 08‐05‐2072 28‐05‐2072

বহৃaিত 28‐05‐2072 14‐06‐2072

শিন 14‐06‐2072 04‐07‐2072

বুধ 04‐07‐2072 22‐07‐2072

'কতR 22‐07‐2072 29‐07‐2072

UE 29‐07‐2072 20‐08‐2072

মQল‐চ?

অCর আরb সমাL

চM 20‐08‐2072 06‐09‐2072

ম�ল 06‐09‐2072 19‐09‐2072

রাহR 19‐09‐2072 21‐10‐2072

বহৃaিত 21‐10‐2072 18‐11‐2072

শিন 18‐11‐2072 22‐12‐2072

বুধ 22‐12‐2072 21‐01‐2073

'কতR 21‐01‐2073 03‐02‐2073

UE 03‐02‐2073 10‐03‐2073

সূয 8 10‐03‐2073 21‐03‐2073
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 sample horoscope িবংেশাOরী িব[ািরত অK8দশা এবং ^তXাKর দশা #7

ॐ
িবংেশাOরী অK8দশা এবং ^তXাKর দশা

বছর : 53ব 7মা পয 8K

53ব7মা 56ব3মা 58ব8মা

61ব6মা 64ব1মা 65ব1মা

68ব1মা 69ব0মা 70ব6মা

 

রাহS মহাদশা 21‐03‐2073 পয 8K 21‐03‐2091

দশা আরেlর িদন 'থেক বত8মান বয়স

71ব 7মা

রাহS‐রাহS

অCর আরb সমাL

রাহR 21‐03‐2073 16‐08‐2073

বহৃaিত 16‐08‐2073 25‐12‐2073

শিন 25‐12‐2073 30‐05‐2074

বুধ 30‐05‐2074 17‐10‐2074

'কতR 17‐10‐2074 14‐12‐2074

UE 14‐12‐2074 27‐05‐2075

সূয 8 27‐05‐2075 15‐07‐2075

চM 15‐07‐2075 05‐10‐2075

ম�ল 05‐10‐2075 02‐12‐2075

রাহS‐বৃহRিত

অCর আরb সমাL

বহৃaিত 02‐12‐2075 28‐03‐2076

শিন 28‐03‐2076 14‐08‐2076

বুধ 14‐08‐2076 16‐12‐2076

'কতR 16‐12‐2076 05‐02‐2077

UE 05‐02‐2077 01‐07‐2077

সূয 8 01‐07‐2077 14‐08‐2077

চM 14‐08‐2077 26‐10‐2077

ম�ল 26‐10‐2077 16‐12‐2077

রাহR 16‐12‐2077 26‐04‐2078

রাহS‐শিন

অCর আরb সমাL

শিন 26‐04‐2078 08‐10‐2078

বুধ 08‐10‐2078 05‐03‐2079

'কতR 05‐03‐2079 04‐05‐2079

UE 04‐05‐2079 25‐10‐2079

সূয 8 25‐10‐2079 16‐12‐2079

চM 16‐12‐2079 12‐03‐2080

ম�ল 12‐03‐2080 11‐05‐2080

রাহR 11‐05‐2080 15‐10‐2080

বহৃaিত 15‐10‐2080 02‐03‐2081

রাহS‐বুধ

অCর আরb সমাL

বুধ 02‐03‐2081 12‐07‐2081

'কতR 12‐07‐2081 05‐09‐2081

UE 05‐09‐2081 07‐02‐2082

সূয 8 07‐02‐2082 25‐03‐2082

চM 25‐03‐2082 11‐06‐2082

ম�ল 11‐06‐2082 04‐08‐2082

রাহR 04‐08‐2082 22‐12‐2082

বহৃaিত 22‐12‐2082 25‐04‐2083

শিন 25‐04‐2083 20‐09‐2083

রাহS‐�কতS

অCর আরb সমাL

'কতR 20‐09‐2083 12‐10‐2083

UE 12‐10‐2083 15‐12‐2083

সূয 8 15‐12‐2083 03‐01‐2084

চM 03‐01‐2084 04‐02‐2084

ম�ল 04‐02‐2084 27‐02‐2084

রাহR 27‐02‐2084 24‐04‐2084

বহৃaিত 24‐04‐2084 14‐06‐2084

শিন 14‐06‐2084 14‐08‐2084

বুধ 14‐08‐2084 07‐10‐2084

রাহS‐�,

অCর আরb সমাL

UE 07‐10‐2084 08‐04‐2085

সূয 8 08‐04‐2085 02‐06‐2085

চM 02‐06‐2085 01‐09‐2085

ম�ল 01‐09‐2085 04‐11‐2085

রাহR 04‐11‐2085 17‐04‐2086

বহৃaিত 17‐04‐2086 10‐09‐2086

শিন 10‐09‐2086 03‐03‐2087

বুধ 03‐03‐2087 05‐08‐2087

'কতR 05‐08‐2087 08‐10‐2087

রাহS‐সূয �

অCর আরb সমাL

সূয 8 08‐10‐2087 24‐10‐2087

চM 24‐10‐2087 21‐11‐2087

ম�ল 21‐11‐2087 10‐12‐2087

রাহR 10‐12‐2087 28‐01‐2088

বহৃaিত 28‐01‐2088 12‐03‐2088

শিন 12‐03‐2088 03‐05‐2088

বুধ 03‐05‐2088 19‐06‐2088

'কতR 19‐06‐2088 08‐07‐2088

UE 08‐07‐2088 01‐09‐2088

রাহS‐চ?

অCর আরb সমাL

চM 01‐09‐2088 16‐10‐2088

ম�ল 16‐10‐2088 17‐11‐2088

রাহR 17‐11‐2088 08‐02‐2089

বহৃaিত 08‐02‐2089 22‐04‐2089

শিন 22‐04‐2089 17‐07‐2089

বুধ 17‐07‐2089 03‐10‐2089

'কতR 03‐10‐2089 04‐11‐2089

UE 04‐11‐2089 03‐02‐2090

সূয 8 03‐02‐2090 03‐03‐2090

রাহS‐মQল

অCর আরb সমাL

ম�ল 03‐03‐2090 25‐03‐2090

রাহR 25‐03‐2090 21‐05‐2090

বহৃaিত 21‐05‐2090 12‐07‐2090

শিন 12‐07‐2090 10‐09‐2090

বুধ 10‐09‐2090 04‐11‐2090

'কতR 04‐11‐2090 26‐11‐2090

UE 26‐11‐2090 29‐01‐2091

সূয 8 29‐01‐2091 17‐02‐2091

চM 17‐02‐2091 21‐03‐2091
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 sample horoscope িবংেশাOরী িব[ািরত অK8 দশা এবং ^তXাKর দশা #8

ॐ
িবংেশাOরী অK8দশা এবং ^তXাKর দশা

বছর  : 71ব  7মা  পয 8K

71ব7মা 73ব8মা 76ব3মা

78ব6মা 79ব5মা 82ব1মা

82ব11মা 84ব3মা 85ব2মা

 

বৃহRিত মহাদশা 21‐03‐2091 পয 8K 22‐03‐2107

দশা আরেlর িদন 'থেক বত8মান বয়স

87ব  7মা

বৃহRিত‐বৃহRিত

অCর আরb সমাL

বহৃaিত 21‐03‐2091 03‐07‐2091

শিন 03‐07‐2091 03‐11‐2091

বুধ 03‐11‐2091 22‐02‐2092

'কতR 22‐02‐2092 07‐04‐2092

UE 07‐04‐2092 15‐08‐2092

সূয 8 15‐08‐2092 23‐09‐2092

চM 23‐09‐2092 27‐11‐2092

ম�ল 27‐11‐2092 11‐01‐2093

রাহR 11‐01‐2093 08‐05‐2093

বৃহRিত‐শিন

অCর আরb সমাL

শিন 08‐05‐2093 02‐10‐2093

বুধ 02‐10‐2093 10‐02‐2094

'কতR 10‐02‐2094 05‐04‐2094

UE 05‐04‐2094 06‐09‐2094

সূয 8 06‐09‐2094 22‐10‐2094

চM 22‐10‐2094 07‐01‐2095

ম�ল 07‐01‐2095 02‐03‐2095

রাহR 02‐03‐2095 19‐07‐2095

বহৃaিত 19‐07‐2095 20‐11‐2095

বৃহRিত‐বুধ

অCর আরb সমাL

বুধ 20‐11‐2095 16‐03‐2096

'কতR 16‐03‐2096 03‐05‐2096

UE 03‐05‐2096 18‐09‐2096

সূয 8 18‐09‐2096 29‐10‐2096

চM 29‐10‐2096 06‐01‐2097

ম�ল 06‐01‐2097 24‐02‐2097

রাহR 24‐02‐2097 28‐06‐2097

বহৃaিত 28‐06‐2097 16‐10‐2097

শিন 16‐10‐2097 24‐02‐2098

বৃহRিত‐�কতS

অCর আরb সমাL

'কতR 24‐02‐2098 16‐03‐2098

UE 16‐03‐2098 12‐05‐2098

সূয 8 12‐05‐2098 29‐05‐2098

চM 29‐05‐2098 27‐06‐2098

ম�ল 27‐06‐2098 16‐07‐2098

রাহR 16‐07‐2098 06‐09‐2098

বহৃaিত 06‐09‐2098 21‐10‐2098

শিন 21‐10‐2098 14‐12‐2098

বুধ 14‐12‐2098 31‐01‐2099

বৃহRিত‐�,

অCর আরb সমাL

UE 31‐01‐2099 13‐07‐2099

সূয 8 13‐07‐2099 30‐08‐2099

চM 30‐08‐2099 20‐11‐2099

ম�ল 20‐11‐2099 15‐01‐2100

রাহR 15‐01‐2100 10‐06‐2100

বহৃaিত 10‐06‐2100 18‐10‐2100

শিন 18‐10‐2100 22‐03‐2101

বুধ 22‐03‐2101 06‐08‐2101

'কতR 06‐08‐2101 02‐10‐2101

বৃহRিত‐সূয �

অCর আরb সমাL

সূয 8 02‐10‐2101 17‐10‐2101

চM 17‐10‐2101 10‐11‐2101

ম�ল 10‐11‐2101 27‐11‐2101

রাহR 27‐11‐2101 10‐01‐2102

বহৃaিত 10‐01‐2102 18‐02‐2102

শিন 18‐02‐2102 05‐04‐2102

বুধ 05‐04‐2102 17‐05‐2102

'কতR 17‐05‐2102 03‐06‐2102

UE 03‐06‐2102 21‐07‐2102

বৃহRিত‐চ?

অCর আরb সমাL

চM 21‐07‐2102 31‐08‐2102

ম�ল 31‐08‐2102 28‐09‐2102

রাহR 28‐09‐2102 11‐12‐2102

বহৃaিত 11‐12‐2102 13‐02‐2103

শিন 13‐02‐2103 02‐05‐2103

বুধ 02‐05‐2103 10‐07‐2103

'কতR 10‐07‐2103 07‐08‐2103

UE 07‐08‐2103 27‐10‐2103

সূয 8 27‐10‐2103 20‐11‐2103

বৃহRিত‐মQল

অCর আরb সমাL

ম�ল 20‐11‐2103 10‐12‐2103

রাহR 10‐12‐2103 31‐01‐2104

বহৃaিত 31‐01‐2104 16‐03‐2104

শিন 16‐03‐2104 09‐05‐2104

বুধ 09‐05‐2104 26‐06‐2104

'কতR 26‐06‐2104 16‐07‐2104

UE 16‐07‐2104 11‐09‐2104

সূয 8 11‐09‐2104 28‐09‐2104

চM 28‐09‐2104 26‐10‐2104

বৃহRিত‐রাহS

অCর আরb সমাL

রাহR 26‐10‐2104 07‐03‐2105

বহৃaিত 07‐03‐2105 02‐07‐2105

শিন 02‐07‐2105 18‐11‐2105

বুধ 18‐11‐2105 22‐03‐2106

'কতR 22‐03‐2106 12‐05‐2106

UE 12‐05‐2106 05‐10‐2106

সূয 8 05‐10‐2106 18‐11‐2106

চM 18‐11‐2106 30‐01‐2107

ম�ল 30‐01‐2107 22‐03‐2107
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 sample horoscope িবংেশাOরী িব[ািরত অK8দশা এবং ^তXাKর দশা #9

ॐ
িবংেশাOরী অK8দশা এবং ^তXাKর দশা

বছর : 87ব 7মা পয 8K

87ব 7মা 90ব7মা 93ব3মা

94ব5মা 97ব7মা 98ব6মা

100ব1মা 101ব2মা 104ব0মা

 

শিন মহাদশা  22‐03‐2107 পয 8K 22‐03‐2126

দশা আরেlর িদন 'থেক বত8মান বয়স

106ব 7মা

শিন‐শিন

অCর আরb সমাL

শিন 22‐03‐2107 12‐09‐2107

বুধ 12‐09‐2107 15‐02‐2108

'কতR 15‐02‐2108 19‐04‐2108

UE 19‐04‐2108 19‐10‐2108

সূয 8 19‐10‐2108 13‐12‐2108

চM 13‐12‐2108 14‐03‐2109

ম�ল 14‐03‐2109 17‐05‐2109

রাহR 17‐05‐2109 29‐10‐2109

বহৃaিত 29‐10‐2109 25‐03‐2110

শিন‐বুধ

অCর আরb সমাL

বুধ 25‐03‐2110 11‐08‐2110

'কতR 11‐08‐2110 07‐10‐2110

UE 07‐10‐2110 20‐03‐2111

সূয 8 20‐03‐2111 08‐05‐2111

চM 08‐05‐2111 29‐07‐2111

ম�ল 29‐07‐2111 25‐09‐2111

রাহR 25‐09‐2111 19‐02‐2112

বহৃaিত 19‐02‐2112 29‐06‐2112

শিন 29‐06‐2112 02‐12‐2112

শিন‐�কতS

অCর আরb সমাL

'কতR 02‐12‐2112 25‐12‐2112

UE 25‐12‐2112 03‐03‐2113

সূয 8 03‐03‐2113 23‐03‐2113

চM 23‐03‐2113 26‐04‐2113

ম�ল 26‐04‐2113 20‐05‐2113

রাহR 20‐05‐2113 19‐07‐2113

বহৃaিত 19‐07‐2113 11‐09‐2113

শিন 11‐09‐2113 14‐11‐2113

বুধ 14‐11‐2113 11‐01‐2114

শিন‐�,

অCর আরb সমাL

UE 11‐01‐2114 22‐07‐2114

সূয 8 22‐07‐2114 18‐09‐2114

চM 18‐09‐2114 24‐12‐2114

ম�ল 24‐12‐2114 01‐03‐2115

রাহR 01‐03‐2115 22‐08‐2115

বহৃaিত 22‐08‐2115 23‐01‐2116

শিন 23‐01‐2116 24‐07‐2116

বুধ 24‐07‐2116 04‐01‐2117

'কতR 04‐01‐2117 12‐03‐2117

শিন‐সূয �

অCর আরb সমাL

সূয 8 12‐03‐2117 30‐03‐2117

চM 30‐03‐2117 28‐04‐2117

ম�ল 28‐04‐2117 18‐05‐2117

রাহR 18‐05‐2117 09‐07‐2117

বহৃaিত 09‐07‐2117 24‐08‐2117

শিন 24‐08‐2117 18‐10‐2117

বুধ 18‐10‐2117 06‐12‐2117

'কতR 06‐12‐2117 26‐12‐2117

UE 26‐12‐2117 22‐02‐2118

শিন‐চ?

অCর আরb সমাL

চM 22‐02‐2118 11‐04‐2118

ম�ল 11‐04‐2118 15‐05‐2118

রাহR 15‐05‐2118 10‐08‐2118

বহৃaিত 10‐08‐2118 26‐10‐2118

শিন 26‐10‐2118 26‐01‐2119

বুধ 26‐01‐2119 17‐04‐2119

'কতR 17‐04‐2119 21‐05‐2119

UE 21‐05‐2119 26‐08‐2119

সূয 8 26‐08‐2119 24‐09‐2119

শিন‐মQল

অCর আরb সমাL

ম�ল 24‐09‐2119 17‐10‐2119

রাহR 17‐10‐2119 17‐12‐2119

বহৃaিত 17‐12‐2119 09‐02‐2120

শিন 09‐02‐2120 13‐04‐2120

বুধ 13‐04‐2120 09‐06‐2120

'কতR 09‐06‐2120 03‐07‐2120

UE 03‐07‐2120 08‐09‐2120

সূয 8 08‐09‐2120 29‐09‐2120

চM 29‐09‐2120 01‐11‐2120

শিন‐রাহS

অCর আরb সমাL

রাহR 01‐11‐2120 06‐04‐2121

বহৃaিত 06‐04‐2121 23‐08‐2121

শিন 23‐08‐2121 04‐02‐2122

বুধ 04‐02‐2122 02‐07‐2122

'কতR 02‐07‐2122 31‐08‐2122

UE 31‐08‐2122 21‐02‐2123

সূয 8 21‐02‐2123 14‐04‐2123

চM 14‐04‐2123 10‐07‐2123

ম�ল 10‐07‐2123 08‐09‐2123

শিন‐বৃহRিত

অCর আরb সমাL

বহৃaিত 08‐09‐2123 10‐01‐2124

শিন 10‐01‐2124 04‐06‐2124

বুধ 04‐06‐2124 13‐10‐2124

'কতR 13‐10‐2124 06‐12‐2124

UE 06‐12‐2124 09‐05‐2125

সূয 8 09‐05‐2125 25‐06‐2125

চM 25‐06‐2125 10‐09‐2125

ম�ল 10‐09‐2125 03‐11‐2125

রাহR 03‐11‐2125 22‐03‐2126
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ॐ

শিনর সােড়সািত

'জXািতষ ত� ^কাশ আনুসাের

cादशे जiगे राशौ िcतीये च शनैtर:।

साधाxिन सy वषाxिण तथा दु:खैयुxतो भवेत्।।

সােড়সাত বছের শিনর অব&ান sাদেশ, ^থেম এবং িsতীেয়।

চM রািশর পূব 8ভােব, রািশেত এবং িsতীয় ভােব শিনর অবি&িতেত সােড়সািত বলা হয়।

আপনার জ� রািশ ব:ৃ;ক

  

সুতরাং তR লা, ব:ৃ;ক এবং  ধনু ‐ এ শিনর 'গাচরকালীন সময়েক শিনর সােড়সািত বলা হয় ।

  

সােড়সািতর িতনuট অধXায়, এক একuট অংেশর 'ভাগকাল আড়াই বছর কারন

শিনর এক রািশেত অব&ান আড়াই বছর।

সাধারণ মানুেষর জীবেন সােড়সািত িতন বার হেয় থােক।

িনেচর কুtলীেত সােড়সািতর আরl এবং সমাS 'দখােনা হেয়েছ।

সােড়সািত চ, �গাচর

শিনর

আরb

তািরখ

সমাL

তািরখ

সময়কালীন অ�কবগ �

বছর‐মাস‐িদন শিন সভ�

সােড়সািতর 4থম চ,

^থম ধায়া

(জ� রািশ 'থেক sাদেশ)

তR লা ‐‐ 5 28

তR লা ‐‐

িsতীয় ধায়া

(জ� রািশেত)

ব:ৃ;ক ‐‐ 1 28

ব:ৃ;ক ‐‐

তৃতীয় ধায়া

(জ� রািশ 'থেক িsতীেয়)

ধনু ‐‐ 3 24

ধনু 24‐01‐2020 0‐5‐14

সােড়সািতর ি�তীয় চ,

^থম ধায়া

(জ� রািশ 'থেক sাদেশ)

তR লা 27‐01‐2041 06‐02‐2041 0‐0‐9 5 28

তR লা 26‐09‐2041 11‐12‐2043 2‐2‐15

িsতীয় ধায়া

(জ� রািশেত)

ব:ৃ;ক 11‐12‐2043 23‐06‐2044 0‐6‐12 1 28

ব:ৃ;ক 30‐08‐2044 07‐12‐2046 2‐3‐7

তৃতীয় ধায়া

(জ� রািশ 'থেক িsতীেয়)

ধনু 07‐12‐2046 06‐03‐2049 2‐2‐29 3 24

ধনু 09‐07‐2049 04‐12‐2049 0‐4‐25

সােড়সািতর তৃতীয় চ,

^থম ধায়া

(জ� রািশ 'থেক sাদেশ)

তR লা 04‐11‐2070 05‐02‐2073 2‐3‐1 5 28

তR লা 31‐03‐2073 23‐10‐2073 0‐6‐22

িsতীয় ধায়া

(জ� রািশেত)

ব:ৃ;ক 05‐02‐2073 31‐03‐2073 0‐1‐26 1 28

ব:ৃ;ক 23‐10‐2073 16‐01‐2076 2‐2‐23

তৃতীয় ধায়া

(জ� রািশ 'থেক িsতীেয়)

 

ধনু 16‐01‐2076 10‐07‐2076 0‐5‐24 3 24

ধনু 11‐10‐2076 14‐01‐2079 2‐3‐3
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সােড়সািতর ফলাফল^াচীন কাল 'থেক কিথত এবং িবeাস আেছ মানুেষর সােড়সািতর সময় দুঃখ, ক�, দুেভ8াগ, শরীিরক, মানিসক, আিথ 8ক িদক 'থেক হেয় থােক। 'রাগািদ

জিনত ও শত্)তা জিনত দুেভ8াগ-িত হেয় থােক। চR ির এবৎ আ|ন 'থেক -িতও হেয় থােক। বয়fেদর মৃতR Xর সlাবনা হেত পাের।

িনেম্ন বিণ 8ত সােড়সািতর ফলাফল িব[ািরত ভােব 'দওয়া হল।
   क�ाणं खलु य�ित रिवसुतो राशौ चतुथx� म� �ािध ब�ुिवरोधदेशगमनं �ेशंच िच�ािधकम् ।। 
   राशौ cादशशीषxजi�दये पादौ िcतीये शिननाxना�ेशकरोऽिप दुजxनभयं पु�ान् पशून् पीडनम्।।
   हािन:�ाiरणं िवदेशगमनं सौ�ं च साधारणम् रामा�र�िवनाशनं �कु�ते तुयाx�मे वाथवा ।।

অপরপে- শিনর 'গাচের রািশ 'থেক চতR থ 8 এবং অ�ম ভােবর অব&ান, বXািধ মাতৃ িবেরাধ, িবেদেশ অব&ান দুেভ8াগ ও দু:;Kা এেন 'দয়।সােড়সািত
চলাকালীন শিনবার ^থম অথবা িsতীয় ভােব অব&ান হদূেরােগর সlাবনা কারক। পু0 এবং গহৃপািলত পUর -িতর সlাবনা।
বা[িবক '-ে0 শিনর সােড়সাত বছের সব 8দা দুঃখময় নয়। িকছR  Uভ অনুWান যথা িববাহ, সKান ^ািS, ^মশন, বXবসায় উvিত, িনব 8াচেন জয়লাভ এবং
িবেদেশ �মণ হেয় থােক।

সােড়সািতর 4থম চে,র ফলাফল।
 'থেক ( পয 8K,>)

শিন 3েহর সােড়সািত দশার ^থম চE হেলা অতীব তীH এবং এই দশা চলা কালীন আপিন শারীিরক 'বদনার স{ুখীন হেত পােরন। এই দশায়
িভv ধরেনর বাধা িবপিO এবং 'Vশ থাকেত পাের। এই সােধসতী দশার অধXােয় আপনার মাতা িপতাও 'বশিকছR  কে�র স{ুিখন হেত পােরন।    

সােড়সািত দশার ি�তীয় চে,র ফলাফল  
 'থেক (27‐01‐2041পয 8K27‐01‐2041,06‐03‐2049>)

   সােড়সািত দশার িsতীয় চেE, শিন 3েহর ^ভাব মাঝাির হয় ^থম দশার তR লনায়। এই দশার অধXােয় আপিন শারীিরক Nম এবং VািK 'থেক
মু:r পােবন। মানিসক চাwলX বXতীত, আপনার আনুস�ীক অ3গিত yাভািবক থাকেব। আপিন িবে�দ অথবা মাতা িপতােক হারােনা অথবা
সংসােরর 'কােনা বেয়াজXWেক হারােনা ইতXািদর স{ুিখন হেত পােরন।    

সােড়সািত দশার তৃতীয় চে,র ফলাফল ‐
'থেক (04‐11‐2070 পয 8K04‐11‐2070,10‐07‐2076>)

    সােড়সািত দশার তৃতীয় চেE, শিন 3হ অতXK চরম ফলাফল আেরাপ কের। এই দশার অধXােয় আপিন অতXK শারীিরক কে�র স{ুিখন হেত
পােরন। এে-ে0 আপনার শারীিরক অসু&তা এমনিক মৃতূXর ভয়ও থাকেত পাের। এই দশার ^ভাব 'থেক একমা0 ভাগXবান বX:rই মু:r 'পেত
পােরন।
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শিনর সােড়সািত এবং ধায়ার ^িতকার

সােড়সািত এবং ধায়ার অUভ ^ভাব িনবিৃO পরামশ 8 িনেচ 'দওয়া হল।
1. ম¡
(ত) 100000 বার মহামৃতR X�য় ম� জপ করনীয় (125 িদন 10 মালা জপ)
         ॐ �य¢कम् यजामहे सुग£�ं पुि�व¤xनं । उवाx�किमव ब�नाiृ§ोमुx¨ीय मामृतात् ।।
(থ) নীেচর শিন ম� জপ 23000 বার 21 িদন কালীন
         ॐ श©ोदेवीरिभ�य आपो भव�ु पीतये । शंयोरिभ«व�ु न:। ॐ शं शनैtराय नम: ।।
(দ) ^াচীন শিনম�
         ॐ नीलांजनसमाभासं रिवपु�ं यमा¬जम् । छायामातx®स¯ूतं तं नमािम शनैtरम् ।।
2. �°াত
দশরথ 'nাত অথবা িনেম্ন শিন 'nাত এগার বার জপ করা উিচত।
         कोण±थ: िपंगलो ब²:ु कृ³ो रौ´ोऽ�को यम: । सौ�र: शनैtरो मµ: िप¶लादेन सं·ुत: ।।
         तािन शिन‐नामािन जपेद¸¹सि©धौ । शनैtरकृता पीडा न कदािचद् भिवºित ।।
साढ़ेसाती पीडानाशक �ो� ‐ िप लाद उवाच ‐ 
         नम·े कोणसं±थय िपं»लाय नमो·ुते । नम·े ब²¼ुपाय कृ³ाय च नमो·ु ते ।।
         नम·े रौ´देहाय नम·े चा�काय च । नम·े यमसं½ाय नम·े सौरये िवभो ।।
         नम·े यमदसं½ाय शनै¸र नमो·ुते । �सादं कु� देवेश दीन� �णत� च ।।
3. র< এবং ধাতS
শিনবার 'লাহার আংuট যাহা 'নৗকার িন¦াংশ 'থেক অথবা অeখুড়, মধXমায় ধারণ করা।
আপনার কুu�েত, শিনরল=পিত.কমপে- চাররিত নীলার আংuট পwধাতR েত Fতরী মধXমায় ধারণ Uভকারক।
4. ¾ত (উেপাস)
 শিনবার Hত পালন। শিন কবজ ধারণ, 'nাত, ম�পাঠ, শিনর Hত কথা। শিনবার Hত কথা, পাঠ, ম�লকারক। Hত পালেন দুধ, দই, এবং ফেলর রস
িদনমােন পান এবং সpXায় হনুমান অথবা Fভরব ম:�র দশ 8ন Uভকারক, সpXায় উ)দ ডােলর পােয়স বা িখচR ির আহার 3হণ।  
5. ঔষধ
 ^িত শিনবার সুরমা, কােলািতল, নাগমট এবং 'লাধা িমিশত জেল ¨ান Uভকারক।
6. দান
শিনর ^িতকার ও দান /বX যথা উ)দ ডাল, সরেষর 'তল, নীলা, িতল, কুলুত কলাই, মিহষ, 'লাহা, হনুমান, এবং কােলা কাপড় দান Uভকারক।
7. অন�ান� 4িতকারক
(1) শিনবার সpXায় অe© গােছ কােলা সুেতা sারা সাতবার পXাচ 'দওয়া এবং ম� জব। সরেষর 'তেলর ^দীপ গােছর 'গাড়ায় ªািলেয় রাখা এবং
অজােK অপকেম 8র -মা ^থ 8না।
(2 িনজ হােতর মােপর কােলা সুেতা 19 |ন Fদঘ 8X গলায় ধারণ।
(3) শিনবার উ)দ ডােলর িম�াv সরেষর 'তল, িতল, ইতXািদ মাuটর তলায় &াপন।
(4) শিন 3েহর শািKর জেন্য কােলা সুেতা sারা িবেছর 'লজ গলায় ধারণ।
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সােড়সািত দশার ধায়ার ফলাফল ‐

      এটা সাধারণত 'দখা 'গেছ 'য সােড়সািত দশার িতনuট ধায়ার ছাড়া, একuট Uভল-ণযুr ফলাফল ^দান কের। এuট শিন 3েহর
অ�ক এবং সব 8া�ক বগ 8 'থেক ^াS Uভল-ণযুr 'রখার সংখXা 'থেক ি&র করা যােত পাের। শিন 3হ িমN ফলাফল ^দান কের যখন
শিন 3েহর চারuট িব� ুঅ�কবগ 8েত এবং আঠাশuট িব� ুসব 8া�ক বগ 8েত অব&ান কের। যিদ এই িব�|ুিল উে«খX সংখXােক অিতEম
কের তেব ফলাফল অতXK Uভল-ণযুr হয় এবং যিদ তা উে«খX সংখXা 'থেক কম হয় তেব ফলাফল Uভল-ণযুr হয় না। যিদ
জ� uঠকু:জেত শিন 3হ শ:rশালী হয় (উ«িসত অথবা িনজy রািশেত ি&ত) অথবা এটা একuট 'যাগকরক অথবা এuট 'দবরািশ হয়
তেব 'সই বX:rর জনX

 
 সােড়সািত দশার 4থম ধায়ার চলাকালীন ফলাফল ‐
     ^থম চE 'থেক  পয 8K  এবং 'থেক  
     িsতীয় চE 'থেক 27‐01‐2041 পয 8K 06‐02‐2041 এবং  'থেক 26‐09‐2041 পয 8K 11‐12‐2043 
     তৃতীয় চE 'থেক 04‐11‐2070 পয 8K 05‐02‐2073 এবং 'থেক 31‐03‐2073 পয 8K 23‐10‐2073

  এই দশা চলাকালীন শিন 3হ অিতEম কের sাদশ গহৃ 'থেক চMকলা পয 8K এবং এর িদক থােক স�ূণ 8 িsতীয়, ষW এবং নবম গেৃহর
িদেক। ^থম ধােয্যর অধXােয়, শিন 3হ থােক একদম মাথার ওপের। তােদর জগৎ থােক শারীিরক এবং মানিসক সুেখ আ�ািদত।   

সােড়সািত দশার ি�তীয় ধায়ার চলাকালীন ফলাফল ‐
        ^থম চE 'থেক  পয 8K  এবং 'থেক  পয 8K  
        িsতীয় চE 'থেক 11‐12‐2043 পয 8K 23‐06‐2044 এবং 'থেক 30‐08‐2044 পয 8Kত 07‐12‐2046 
     তৃতীয় চE 'থেক 05‐02‐2073 পয 8K 31‐03‐2073 এবং 'থেক 23‐10‐2073 পয 8K 16‐01‐2076

   এই দশা চলাকালীন শিন 3হ অিতEম কের চMরািশর মেধX িদেয় এবং এর িদক থােক স�ূণ 8 তৃতীয়, সSম এবং দশম ভেবর িদেক।
এই অধXােয় শিন 3হ থােক একদম মধX&ােন। সুতরাং সব 8ে-ে0 একuট পীড়াজিনত সlাবনা 'থেক যায়।   

সােড়সািত দশার তৃতীয় ধায়ার চলাকালীন ফলাফল ‐
       ^থম চE 'থেক   পয 8ন্   এবং 'থেক   পয 8K 24‐01‐2020 
         িsতীয় চE 'থেক 07‐12‐2046 পয 8K 06‐03‐2049  এবং 'থেক 09‐07‐2049 পয 8K 04‐12‐2049 
      তৃতীয় চE 'থেক 16‐01‐2076 পয 8K 10‐07‐2076এবং 'থেক 11‐10‐2076 পয 8K 14‐01‐2079

    এই দশা চলাকালীন শিন 3হ অিতEম কের রািশ 'থেক িsতীয় গেৃহর মেধX িদেয় এবং এর স�ূণ 8 িদক থােক চতR থ 8, অ�ম এবং
একাদশ ভােবর িদেক। সােড়সািতর বাকী সমেয়, শিন 3হ থােক একদম পােয়র কােছ এবং এই অধXােয় পদপীড়ায় ভR গেত পােরন।
শারীিরক িদক 'থেক 'দখেত 'গেল, দবূ 8লতা থাকেত পাের। বX:rর িনেজেক অলস এবং শারীিরকভােব Nমিবমুখ বেল মেন হেত
পাের। সুখ বাধার স{ুিখন হয়, অ^েয়াজনীয় সমসXার আগমন হয়, আ�ীয় yজেনর সে� অেহতR ক sে¬র সuৃ� এবং কuঠন পীড়া
অথবা মতূৃX য�না সহX করেত হেত পাের। সুখ ভ� হেত পাের এবং yাভািবক অব&ার পিরবত8ন ঘটেত পাের। বXয় বাড়েব। অথ 8 যত
তাড়াতািড় আসেব তার 'থেকও তাড়াতািড় তা খরচ হেয় যােব। মানুষজেনর 'থেক ক� 'পেত হেব। এর িদক অ�ম গেৃহ হওয়ার জনX,
বX:rর জীবন িব[াের ^ভাব পড়েত পাের। এর িদক চতR থ 8 গেৃহ হওয়ার জনX, সাংসািরক সুখ, মােয়র সুখ, যানবাহন এবং অনXানX
শারীিরক yা�Xে�র '-ে0 বাধা সuৃ� হেত পাের
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কক শিন এবং লঘু কলXাণী ধায়ার ফলাফল ‐

তSথ � গৃেহ শিন @েহর ধায়ার ফলাফল (কÀক শিন)
        ^থম চE 'থেক 29‐04‐2022 পয 8K 12‐07‐2022      এবং 17‐01‐2023 পয 8K 29‐03‐2025
        িsতীয় চE 'থেক 24‐02‐2052 পয 8K 14‐05‐2054     এবং01‐09‐2054 পয 8K 05‐02‐2055
        তৃতীয় চE 'থেক 11‐04‐2081 পয 8K 03‐08‐2081      এবং06‐01‐2082 পয 8K 19‐03‐2084

যখন শিন 3হ পিরEম কের চতR থ 8 গহৃ 'থেক চMকলার িদেক, তখন এর স�ূণ 8 অব&ান হয় চM ল=, চM ল= 'থেক ষW এবং দশম গেৃহর িদেক।
অব&ােনর পিরবত8ন অথবা &ানাKিরকরেণর সlাবনা থােক। গহৃ সংEাK সমসXা ঘটেত পাের। হদূয় জিনত সমসXা ঘটেত পাের। রrচাপ অ&ায়ী হেত
পাের। আ�ীয় yজেনর 'থেক িবে�দ ঘটেত পাের। সাংসািরক সুেখ িব® ঘটেত পাের। সরকার এবং জনগেনর িবেরাধীতার স{ুখীন হেত পােরন। যখন
শিন 3েহর স�ূন 8 অব&ান দশম গেৃহর িদেক হয়, তখন কম 8ে-ে0 বাধা আসেত পাের। শিন 3েহর অব&ান চM লে= হেল মানিসক ভীিতর কারণ ঘটেত
পাের।
সLম গৃেহ শিন @েহর ধায়ার ফলাফল (কÀক শিন)
          ^থম চE 'থেক 08‐08‐2029 পয 8K 05‐10‐2029      এবং17‐04‐2030 পয 8K 30‐05‐2032
          িsতীয় চE 'থেক 27‐05‐2059 পয 8K 10‐07‐2061     এবং13‐02‐2062 পয 8K 06‐03‐2062
         তৃতীয় চE 'থেক 18‐07‐2088 পয 8K 31‐10‐2088     এবং05‐04‐2089 পয 8K 18‐09‐2090

   জ� রািশ 'থেক শিন 3হ যখন সSম গেৃহ পিরEম কের, তখন এর স�ূণ 8 অব&ান হয় চM ল= এবং চM ল= 'থেক চতR থ 8 এবং নবম গেৃহর িদেক।
বX:rর nীেক মু0অ� জিনত পীড়া 'ভাগ করেত হেত পাের। মানিসক উেsগ অথবা দু:;Kা ব:ৃL 'পেত পাের। নবম গেৃহ অব&ান হওয়ার ফেল, অনুকূল
ভােগ্য িবপিO ঘটেত পাের, িপতা দেূভ8ােগর স{ুখীন হেত পােরন, নাম ও যেশর িব® ঘটেত পাের এবং কম 8ে-ে0 আে�ালন সৃu� হেত পাের। চতR থ 8 গেৃহ
অব&ান হওয়ার ফেল, মােয়র শারীিরক দবূ 8লতা ঘটেত পাের। যানবাহন জিনত সমসXা ঘটেত পাের। বX:rেক গহৃ তXাগ করেত হেত পাের, বহR কােলর
জনX দেূর থাকেত হেত পাের এবং অদৃ� কােলর জনX �মণ করেত হেত পাের। �মণ কােল ক� ও 'Vশ সহX করেত হেত পাের।
অ�ম গৃেহ শিন @েহর ধায়ার ফলাফল
       ^থম চE 'থেক 30‐05‐2032 পয 8K 12‐07‐2034     এবং পয 8K 
       িsতীয় চE 'থেক 10‐07‐2061 পয 8K 13‐02‐2062      এবং06‐03‐2062 পয 8K 24‐08‐2063
       তৃতীয় চE 'থেক 18‐09‐2090 পয 8K 25‐10‐2090    এবং20‐05‐2091 পয 8K 02‐07‐2093

   শিন 3হ যখন চM 'থেক অ�ম গেৃহ পিরEম কের, তখন এর স�ূণ 8 অব&ান হয় চM কলা 'থেক িsতীয়, পwম এবং দশম গেৃহর িদেক। দীঘ 8কালীন
পীড়া এবং দঘূ 8টনার সlাবনা থােক। অপমািনত হওয়ার ভয় থাকেত পাের। সরকাির চাকুেরর কাছ 'থেক 'বদনা ^ািSর ভয় থাকেত পাের। কম 8ে-ে0
পিরবত8ন ঘটার সlাবনা থাকেত পাের। কম 8 অথবা বXবসার দগূ 8িত ঘটেত পাের। আিথ 8ক -য় ‐ -িত হেত পাের। সKানরা িভv 'বদনার স{ুিখন হেত
পাের অথবা সKান িবে�দ ঘটেত পাের।
 দশম গৃেহ শিন @েহর ধায়ার ফলাফল (কÀক শিন)
        ^থম চE 'থেক 27‐08‐2036 পয 8K 22‐10‐2038     এবং05‐04‐2039 পয 8K 12‐07‐2039
        িsতীয় চE 'থেক 12‐10‐2065 পয 8K 03‐02‐2066      এবং03‐07‐2066 পয 8K 30‐08‐2068
         তৃতীয় চE 'থেক 18‐08‐2095 পয 8K 11‐10‐2097      এবং02‐05‐2098 পয 8K  19‐06‐2098

   শিন 3হ যখন চMকলা 'থেক দশম গেৃহ পিরEম কের, তখন এর স�ূণ 8 অব&ান হয় চM 'থেক চতR থ 8, সSম এবং sাদশ গেৃহর িদেক। বXবসা বািণেজX
বাধা আসার সlাবনা থােক। আপনার আেয়র পেথ িবপয 8য় ঘটেত পাের। আপিন বXবসায় অসফল হেত পােরন অথবা দণূ 8াম হেত পাের কূকেম 8র জনX।
অ^েয়াজনীয় বXয় ভার বহন করেত হেত পাের। yামী nীর মেধX কলহ অথবা িবে�দ ঘটেত পাের। গহৃ এবং অথ 8 সংEাK উেsগ সৃu� হেত পাের।
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লঘু কলXাণী ধায়া এবং কক শিন

চM কলা 'থেক চতR থ 8 এবং অ�ম গেৃহ শিন 3েহর অিতEমণ কালেক লঘু কলXাণী ধায়াবলা হয়।

क�ाणी ं�ददाित वै रिवसुतो राशेtतुथाx�मे ।

আপনার জ� রািশ হল সুতরাং, পিরEমেণর সময় যখন শিন 3হ থােক কুl চতR থ 8 গেৃহ,

এবং বষৃ ¯চM 'থেক অ�ম গেৃহ, 'সই অধXায়েক লঘু কলXাণী ধায়া বলা হয়।

শিন 3েহর চM 'থেক চতR থ 8, সSম এবং দশম গহৃ পিরEমণ কালেক কক শিন বলা হয়।

আপনার চM কলা হল ধনু.  সুতরাং, শিন 3হ 'য অধXােয় পিরEম কের কুl, তR লা

এবং িসংহঅধXায় হল কক শিন।

লঘু কলXাণী ধায়া এবং কক শিনর অধXায় িনেম্ন ^দO ‐

পির,মণ

শিন @েহর

আরb

তািরখ

সমাL

তািরখ

মধ�াCর অ�কভাগ �
বছর‐মাস‐িদন শিন @হ সভ�

ধায়ার 4থম চ,

চতR থ 8 গৃেহ কক শিন কুl 29‐04‐2022 12‐07‐2022 0‐2‐13 3 25

এবং লঘু কলXাণী ধায়া কুl 17‐01‐2023 29‐03‐2025 2‐2‐12

কক শিন

সSম গৃেহ

বষৃ

বষৃ

08‐08‐2029 05‐10‐2029

17‐04‐2030 30‐05‐2032

0‐1‐27

2‐1‐13

5 35

লঘু কলXাণী ধায়া

অ�ম গৃেহ

িমথুন

িমথুন

30‐05‐2032 12‐07‐2034 2‐1‐12

‐‐

4 30

কক শিন

দশম গৃেহ

 

িসংহ

িসংহ

27‐08‐2036 22‐10‐2038

05‐04‐2039 12‐07‐2039

2‐1‐25

0‐3‐7

1 24

ধায়ার ি�তীয় চ,

কক শিন চতR থ 8 গৃেহ কুl 24‐02‐2052 14‐05‐2054 2‐2‐20 3 25

এবং লঘু কলXাণী ধায়া কুl 01‐09‐2054 05‐02‐2055 0‐5‐4

কক শিন

সSম গৃেহ

বষৃ

বষৃ

27‐05‐2059 10‐07‐2061

13‐02‐2062 06‐03‐2062

2‐1‐13

0‐0‐23

5 35

লঘু কলXাণী ধায়া

অ�ম গৃেহ

িমথুন

িমথুন

10‐07‐2061 13‐02‐2062

06‐03‐2062 24‐08‐2063

0‐7‐3

1‐5‐18

4 30

কক শিন

দশম গৃেহ

িসংহ

িসংহ

12‐10‐2065 03‐02‐2066

03‐07‐2066 30‐08‐2068

0‐3‐21

2‐1‐27

1 24

ধায়ার তৃতীয় চ,

কক শিন চতR থ 8 গৃেহ কুl 11‐04‐2081 03‐08‐2081 0‐3‐22 3 25

লঘু কলXাণী ধায়া কুl 06‐01‐2082 19‐03‐2084 2‐2‐13

কক শিন

সSম গৃেহ

বষৃ

বষৃ

18‐07‐2088 31‐10‐2088

05‐04‐2089 18‐09‐2090

0‐3‐13

1‐5‐13

5 35

লঘু কলXাণী ধায়া

অ�ম গৃেহ

িমথুন

িমথুন

18‐09‐2090 25‐10‐2090

20‐05‐2091 02‐07‐2093

0‐1‐7

2‐1‐12

4 30

কক শিন

দশম গৃেহ

িসংহ

িসংহ

18‐08‐2095 11‐10‐2097

02‐05‐2098 19‐06‐2098

2‐1‐23

0‐1‐17

1 24
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র° ^িতকার পরামশ 8
3হ র° ধারণ একuট ^েয়াজনীয় িসLাK যাহা জীবেনর অেনক '-ে0 পিরবত8ন এেন 'দয়। 'যেহতR  এuট ^াচীন িবiান 'সেহতR  িনেম্ন ^াচীন
ভারতীয় 'জXািত8িবদেদর মতামত 'দওয়া হল।
 
                मािणÁं तरणे: सुजा§ममलं मुÂाफलं शीतगोमाxहेय� च िव´ुमो िनगिदत: सौÄ� गा�Åतं ।
                देवेÆ� च पुÇरागमसुराचा¼यxसय वÈं शनेनÉलं िनÊxलमËयोt गिदते गोमेदवैदूÌxके ।।
সম[ 3হেক 3হ র° sারা িনয়�ণ িকভােব করা সlব 'যমন 'রাগী িবরr হেল চRণী ধারণ, চেMর '-ে0 মুr ধারণ, ম�েলর '-ে0 ^বাল ধারণ, বুেধর '-ে0
পাvা, বহৃaিতর '-ে0 'পাখরাজ, UেEর 'বলায় হীের, শিনর '-ে0 নীলা, রাহR র '-ে0 'গােমদ, 'কতR র '-ে0 িবড়ালাি- 'দওয়া 'যেত পাের। মিণমালা,
sতীয় খt,79
 
                धËं यÍ�मायुºं Îीमद् �सनसूदनं । हषxणं काÄमोज�ं रÏाभरणधारणं ।।
                ¬हÐि�हरं पुि�करं दु:ख�णाशनं । पापदौभाxÑशमनं रÏाभरणधारणं ।।
র°ালpার ধারেণ স{ান, খXািত, দীঘ 8ায়ু , স�দ, সুখ, শ:r, পূণ 8তা, 'পাষণ এেন 'দয়। এছাড়া অUভ শ:rর ^ভাব ±²াস কের, শরীরেক সু& রাখা, দুঃখ দরূ করা
এবং 'সৗভাগX এেন 'দয়। দু³ 8ম ±²াস কের। মিণমালা, sতীয় খt, 121‐122
 

জীবন র°
ল= ভাবপিতর জনX 'য র° আেছ তা সবসময় ধারেনর জনX একuট ভােলা পাথর। এটা সুyা&X, জীবিনশ:r, সাধারন সাফলX এবং সু‐অব&ার
সুেযাগ 'দয়। এuট ধারন করেল তা জীবেনর িবিভv অংেশ সমথ 8ন কের। আপনার ল= ভাবপিত হল শিন 3হ, সুতরাং শিন 3েহর র° ধারন করেল
উপকার হেব। শিন 3েহর র° হল : নীল নীলকাK মিণ, নীল aাইেনল, লXিপজ লXজিুল এবং প´রাগ মিণ।
 
   ""নীল (নীলকাK মিণ) yােদ িতr , উOS, এবং ঠাtা এবং অসু&তার জনX ভােলা, এবং জীণ 8কালীন অব&ায় এuট শিন 3েহর 'Eাধ উপশম কের। ' '‐ মিন
মালা, িsতীয় অধXায়, 68।
     ""'য বX:r একuট দাগহীন চাির:0ক সততাযুr নীলকাK মিণ (নীল) ধারন করেত পারেব, নারায়ণ‐এর অনু3হ পােব এবং দীঘ 8ায়ু , সাংসািরক ময 8াদা,
নাম‐যশ, ধীশ:r এবং অথ 8 লাভ করেব। ' '‐ মিন মালা, ^থম অধXায়, 419।
     ""একuট িনভR 8ল উµল নীলকাK মিণ (নীল) এেক ধারেনর -মতা, যশ এবং িদেনর দীঘ 8তা এেন িদেত পাের। ' '‐ মিন মালা, ^থম অধXায়, 418।
     ""(নীল) নীলকাK মিণ রাজকীয় অনু3হ ঘটায়, শত্)েদর 'Eাধ দরূ কের, বX:rেক 'মািহত হেত বাধা 'দেব এবং তােদর ব�ীদশা 'থেক মু:r 'দেব। ' '‐
'স� 'জেরাম।
    ""লXািপস লXাজিুল হল 'কামল, তৃিSকর ঠাtা, এবং অসু&তার দমনকারী এবং Uভল-ণযুr। ' '‐ মিন মালা, িsতীয় অধXায়, 69।
 ধারেনর িনয়মাবলী :শিন 3েহর জনX 'য র° আেছ তা 'সানা িদেয় বাধঁােনা সবেচেয় ভােলা, পিরবেত8 'লাহাও বXবহার করা 'যেত পাের। যিদ একuট আংuট
হয়, তেব তা মধXমােত ধারন করা উিচৎ। 'কােনা এক শিনবার সূয 8াে[র uঠক 2 ঘ�া 40 িমিনট আেগ ধারন করা উিচৎ।
 শিন 3েহর র°েক UL এবং শ:rশালী করার ম� :

ॐ शं शनैºराय नम:। ওঁ ""সম শৈনষ্;রায়ঃ নমঃ' '।
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 পূন� (�ভ) র<

ল= ভাবপিতর জনX 'য র° আেছ তা সবসময় ধারেনর জনX একuট ভােলা পাথর। এটা সুyা&X, জীবিনশ:r, সাধারন সাফলX এবং সু‐অব&ার

সুেযাগ 'দয়। এuট ধারন করেল তা জীবেনর িবিভv অংেশ সমথ 8ন কের। আপনার ল= ভাবপিত হল UE 3হ, সুতরাং UE 3েহর র° ধারন
করেল উপকার হেব। UE 3েহর র° হল : হীরা, সাদা 'গােমদ, সাদা 'পাখরাজ, y� ¿uটক মিণ।

    ""হীরার সকল ছয় ^কার yাদ রেয়েছ, সকল ^কার 'রাগ িনরাময় কের, বদহজেমর িনরামেয়র পে- খুব ভােলা, এটা হল আশীব 8াদ, এবং
বলবান হেত সাহাযX কের। ' '‐ মিণ মালা, িsতীয় অধXায়, 67।

    ""বX:r 'য িনেজর জনX একuট ধারােলা, দাগহীন এবং দুÀাপX হীরা রাখেত পাের 'স আজীবন ধিন থাকার, 'সৗভাগXশালী, সKান ‐ সKতী,
িবিভv পU পািখেদর 'থেক 'লােনা ^কার -িতর হাত 'থেক মু:r পাওয়ার আশীব 8াদ পােব। ' '‐ মিন মালা, ^থম অধXায়, 102।

     ""বX:r 'য একuট উµল মূলXবান ¿uটক পাথর 'সানা িদেয় বািঁধেয় ধারন করেত পাের তেব 'স জীবেন ^চRর সফলতা লাভ করেত পাের। ' '‐
মিন মালা, ^থম অধXায়, 447।

ধারেনর িনয়মাবলী :UE 3েহর জনX 'য র° আেছ তা �Xাuটনাম, সাদা 'সানা এবং �পা িদেয় বাধঁােনা সবেচেয় ভােলা। যিদ একuট আংuট হয়,
তেব তা হােতর সবেচেয় 'ছােটা আ�ুেল অথবা মধXমােত ধারন করা উিচৎ। 'কােনা এক UEবার সূেয 8াদেয়র সময় ধারন করা উিচৎ।
 UE 3েহর র°েক UL এবং শ:rশালী করার ম� :

ॐ शंु शुÂाय नम:। ওঁ ""সুম UEায়ঃ নমঃ' '।

ভাগ� (�সৗভাগ�সূচক ) র<

নবম ভাবপিতর জনX িনধ 8ািরত র° হল িনিদ8�ভােব ভাগXবান, সৃজনশীল -মতার জনX এবং বা�ােদর জনX খুব ভােলা। আপনার নবম ভাবপিত
হল বুধ 3হ, বুধ 3েহর র° ধারন করা উপকাির। বুধ 3েহর র° হল : পাvা, 'পিরডট এবং 'জড।

     ""পাvা হল শীতল, িবেষর '-ে0 অনুকূল, িমu� এবং UL, হজেম সাহাযXকারী, অসু&তার িনরাময়কারী, দুঃখ দরূ কের, পুu� 'যাগায় এবং
খারাপ িচKাভাবনার ^েকাপ 'থেক দেূর রােখ। ' '‐ মিন মালা, িsতীয় অধXায়, 70।

     ""পাvা এমনিক বX:rেক সকল 'দাষ এবং পাপ 'থেক মুr কের। ' '‐ মিন মলা, ^থম অধXায়, 375।

      ""পাvার িবিধস�ত -মতানুসাের এটা স�িO ব:ৃL করেত পাের, যুেL সাফলX লােভ সাহাযX কের, িবষ:Eয়ার িবনাস ঘটায় এবং অথব 8X
'বদানুসাের সফল ধািম 8ক :Eয়ার অনুবাদ কের। ' '‐ মিন মলা, ^থম অধXায়, 376।

ধারেনর িনয়মাবলী :বুধ 3েহর জনX 'য র° আেছ তা 'সানা িদেয় বাধঁােনা সবেচেয় ভােলা। যিদ একuট আংuট হয়, তেব তা সবেচেয় 'ছােটা
আ�ুেল (িপpী) ধারন করা উিচৎ। 'কােনা এক বুধবার, সূেয 8াদেয়র দুই ঘ�া পের এuট ^থম ধারন করা উিচৎ।
 বুধ 3েহর র°েক UL এবং শ:rশালী করার ম� :

ॐ बंु बुधाय नम:। ওঁ ""'ব্যাম বুLায়ঃ নমঃ' '।

সাধারন িনয়মাবলী
     সাধারনত 'সই ভােলা |ণস�v র°uটই Eয় করা উিচৎ 'যটার বXয়ভার আপিন িনেজ বহন করেত পারেবন। অেনকসময় 'দখা 'গেছ 'য কম
-মতাস�v পাথর অেনক 'বশী ফল ^দান কের এবং তার মূলXও অেনক কম হয়, 'সে-ে0 আপনােক 'সই পাথরuট একটR  বড় আকৃিতর ধারন
করেত হেব যােত 'সuট একuট ভােলা পাথেরর মেতা কােজ 'দয়।

      একuট রেত্নর সবেচেয় ভােলা ফলাফল পাওয়ার জনX, এেক দুধ িদেয় ধুেয় এবং UL জেল পির³ার কের তারপর ধারন করা উিচৎ। তারপর
'সটােক হােত ধের এবং রেত্নর িদেক মেনােযাগ 'কMীভূত করেত হেব, এরপর ^দO ম� 108 বার উ�ারন করেত হেব।

      র° সব 8দা পু)ষেদর ডান হােত এবং nীেদর বাম হােত ধারন করা উিচৎ। র° সব 8দা িনিদ8� হােতর িনিদ8� আ�ুেল আংuট �েপ অথবা কনুইেয়র
ওপের বাজবুp বা বালা �েপ ধারন করা উিচৎ। এছাড়াও র° গলােতও ধারন করা 'যেত পাের, িকÅ এে-ে0 একuট অসুিবধা থােক 'সটা হল এটা
দুলেত থােক, সব 8দা চামড়ার সংaেশ 8 থােক না। সবেচেয় |)qপূণ 8 িবষয় হল যখন র° ধারন করা হেব তখন 'যন ওটা সবসময় চামড়ার
সংaেশ 8 থােক তার িদেক নজর রাখেত হেব।
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^কৃিত 'মজাজ
 

 
1  ‐ বXা:ruট হেবন খুবই উ�াকাÆী, িনেজর ল-X পূরেণর জনX িতিন অনXেদর িপছR  ধাওয়া করেবন এবং তা তােক yাথ 8পর কের তR লেব।

2  ‐ িতিন ভীষণ উ�াকাÆী এবং িনেজর দেলর মেধX ^থম হওয়ার জেন্য স:Eয় থাকেবন এবং িনেজর কােজর ধরেণর জনX পৃিথবী
িবখXাত হওয়ার 'চ�া করেবন।   
3  ‐ িতিন সমােজ তার পেরাপকারী yভােবর জনX ^শংিসত হেবন িকÅ তার বাচলতা অস{ােনর কারণ হেব। িনেজর :জÇার উপর তার
'কােনা িনয়�ন থাকেব না এবং িচKাভাবনা না কেরই কথা বলেবন। 
4  ‐ সময়িবেশেষ িতিন দাশ 8িনক হেবন আবার কখনও িতিন Fবষিয়ক বX:r হেবন। 
5  ‐ িতিন আ�ময 8াদা , সামা:জক পদময 8াদা এবং অব&ানেক |)q 'দেবন। 
6  ‐ িতিন কম 8ঠ, দৃঢ়, পিরNমী এবং অনুরr। িতিন িনেজর 'চ�ায় উvিত করেবন।িতিন স:Eয় এবং ^াণবK এবং 'য কােজ িতিন হাত
িদেয়েছন তা পূণ 8 না হওয়া পয 8K িতিন থামেবন না। 
7  ‐ িতিন িনয়মিনWভােব িনেজর কাজ করেত পছ� করেবন। 'যেহতR  সব িদক ভালভােব িবেবচনা কের কােজ হাত 'দওয়ার অভXাস
আেছ 'সেহতR  িতিন সহেজ 'কান ঝুিক 'নেবন না। 
8  ‐ িতিন ইিতহাস, ^°ত� এবং পুরােনা মূলXবান :জিনস স�েক8 আ3হী হেবন। 
9  ‐ তার বX:rq িবেরািধতাপূণ 8‐ কখনও িতিন দৃঢ় িবeাসী আবার কখনও িতিন অিবeাসী। কখনও িতিন র-ণশীল আবার কখনও
বা[ববাদী। িতিন সব 8দাই uঠক কাজ করেবন। 
10 ‐ পিরি&িত অনুযায়ী িতিন িনেজেক পিরবত8ন করেত পারেবন। 
11 ‐ িতিন অKমু 8খী এবং িনেজর িচKাভাবনা কখনও অেন্যর কােছ ^কাশ করেবন না। তার /তু িসLাK অনXেদর অবাক করেব। 
12 তার ^ধান |ন হেব আ�শাসন, দািয়qেবাধ, পিরণিত, সারলX, িমতবXিয়তা এবং ^েচ�া। 
13 ‐ তার ^ধান 'দাষ হেব আেবগহীনতা, yাথ 8পরতা, অহংকার, 'নিতবাচক মেনাভাব, ভীিত, আলসX এবং বাচালতা। 'দাষ|িলেক িচনেত
হেব এবং দরূ করেত হেব।

 
 

 
তার 4ধান বাক�।
আমার সহXশ:r

 

তার সেব �াÓ 4িতভা
ভাবগlীরতা বা |)qতােবাধ

 

তার সেব �াÓ দবূ �লতা
সীমার বাইের অসীেমর ^িত 'কৗতূহলতা

 

তার উÓািভলাষ
সামা:জক ময 8াদা ও -মতা দখল করা
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ব:ৃ;করািশর জাতকেদর বড়বড় 'চাখ, চওড়া বুক, উ) ও হাটঁR  'গালাকৃিত হেব, গােয়র রঙ হেব ধবধেব ফস 8া , তার হােত এবং পােয় থাকেত পাের
মৎস, প-ী ও বÉিচx। এছাড়া হােত ও পােয় প´িচx থাকেত পাের। িতিন /তুগামী হেবন এবং তার শr থুতিন ও নখ হেব। ব:ৃ;করািশর
অিধকত8া হেলন ম�ল। এই কারেণ এই জাতেকরা যােদর উপেরাr িচx|িল থাকেব তারা হেবন দু� ^কৃিতর, এরা হেবন তক8বাগীশ, এেদর
মনবিৃO খুব শr হেব, এরা িপতামাতা, িশ-কেদর sারা আশ\বাদ পু� নাও হেত পােরন, জাকঁজমকপূণ 8 পিরবােরর মেধXই ^িতuWত হেবন।
 

আধুিনক দৃu�ভ�ী অনুসাের
মুখuট হেব 'চৗেকা মেতা, কপাল িবস্তৃ ত, কােলা 'চাখ। উিন সাবধানী, সাহসী, তী-্ন চ-ু, ভারসামXযুr, আকষ 8নীয় নাক এবং Fদিহক গঠন
আকষ 8নীয় ।িতিন পিরNমী এবং তার কােজর ^িত িনWাযুr এবং ল-Xপূরেণ আ3হী।িতিন কÊনা^বণ, বু:Lমান, ভাবনািচKা কেরন এবং
আেবগ^বণ। ব:ৃ;েকর অিধপিত ম�ল, আ�িবeাস, সংযম, সাহস, yাধীনতা, উ3তা এবং সাহিসকতার মেন |ন ^দান কের। িতিন হেবন
চরমপcী, িতিন সাধুও হেত পােরন, বদমাসও হেত পােরন। যিদ িতিন কাউেক ভালবােসন 'সটা সব সীমা ছািড়েয় যােব, িতিন যিদ কাউেক ঘৃণা
কেরন 'সuটও হেব উ�েOর মেতা। িতিন একজন ভাল সমােলাচক হেবন এবং অনXেদর সমােলাচনায় খুবই পটR ।িতিন হেবন বাকপটR , বXা�া�ঁক
এবং ^িতেশাধপরায়ন। িতিন আদশ 8পরায়ন, বাইের 'থেক তােক 'খালা মেনর হেলও আসেল সে�হপরায়ন এবং িহংসুেট বX:r। িতিন একuট নকল
জীবনযাপন করেত পােরন ‐ একuট অনXেক 'দখাবার জনX আর একuট িনেজর জনX। িতিন িনেজর |)q সËেp সেচতন হেবন এবং িতিন িনেজর
|)q ব:ৃL করার জেন্য/^িতWা করার জনX িনেজর কীিত8েক বািড়েয় বেলন। অেলৗিলক -মতা, অজানা মৃতR ্য এবং রহেস্যর মেতা িবষেয়
আ3হী হেবন। সমুে/র রহসX, মন[q, দশ 8ন, রসায়ন, ত�ম� এবং 'জXািতষিবদXার মত রহসXজনক িবষেয় তার 'ঝাকঁ থাকেব। অনX আধXািত্মক
'^েম িতিন ই�R ক, এবং যােদর িতিন ভালবােসন তােদর ^িত অনুগত এবং িবe[ থাকেবন।তার '^েমর জেন্য িতিন 'যভােবই 'হাক না 'কন
আ�তXাগ করেবন/তXাগ yীকার করেবন।
 

 

Fদিহক Fবিশ�X

1. তার 'চৗেকা মুখ এবং তার মুখ আকাের সমান মেন হয়।
2. 'দেহর িন¦াংশ দবূ 8ল হেব।
3. 'চােখর পাতা ও �ূেত লËা 'লাম থাকেব। ভR ) হেব ঘন এবং কপাল িবস্তৃত।
4. তার মাথাuট বড়। 'দেহ এবং মাথায় ঘন চRল হেব।
5. িতিন 'রাগা ‐ পাতলা এবং বয়েসর সােথ সােথ yাস্েথ্যর উvিত হেব।
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 4েযাজ� িনরেপ) �যাগ

রÌু 'যাগ
 

যিদ ল=  চররািশেত এবং অেনক 3হ ও চররািশেত অব&ান কের , তাহেল রÌু 'যাগ অনুভব করা যায়।
 

ফলাফল : জাতক/জািতকা উ�াকাÆী হওয়ার িদেক 'ঝােক এবং নাম, ^িতWা এবং 'সৗভােগ্যর জনX িবিভv জায়গায় ঘুের
'বড়ায় , �মনিবলাসী হয়, সqর িসLাK 'নওয়ার -মতা থােক, বু:LদীS চলমান এবং 'খালা মেনর হয়। যিদও এuট িচরপিরবত8ন
^কৃিত, িসLাK 'নওয়ার অ-মতা, অি&র মানিসকতা, অিবeাসেযাগXতা ইতXািদেক িনেদ8শ কের । জাতক/জািতকােক সং3াম
কের 'যেতই হয় এবং সাধারনত স�দ বানােত স-ম হয় না ।

সুনাফা (শিন) 'যাগ
 

শিন চM 'থেক িsতীয় ভােব অব&ান কের । 
 

ফলাফল : সুনাফা 'যাগ ইি�ত কের 'য জাতক চালাক, িনপুন, শহর এবং 3ামX বX:rরা তােক উ�ময 8াদা 'দয়, স�দশালী,
সÅ� yভােবর হেবন। এই সংেযাগ জাতেকর মােয়র জনX উপেযাগী নয়।

উOমদী(ধন) 'যাগ
 

সূয 8X 'থেক চM  পনফরােত (দুই, পাচঁ , আট, এগােরা) অব&ান কের।
 

ফলাফল : জাতক/জািতকার স�দ, িশ-া, িনপুনতা, খXািত মাঝাির হেব।

'ভশী 'যাগ (অUভ)
 

সূয 8X 'থেক চM বXতীত অUভ3হ , িsতীয়ভােব অব&ান কের ।
 

ফলাফল : এই 'ভিশ 'যােগর Fবিশ� হল  জাতক/জািতকা  সহায় স�দহীন এবং দু� 'লােকর সে� একে0 থােক।

মধXায়ু 'যাগ 
 

ল= এবং চM  চররািশেত অথবা একuট িsyভাব রািশেত এবং অনXuট ি&র রািশেত ি&ত। 
 

ফলাফল : এই সংেযাগ এক মধXায়ু জীবন অথ 8Xাৎ 70 বছর আয়ু িনেদ8শ কের ।

সূয 8Uএূ 'যাগ
 

সূয 8 ও Uএূ  একই ভাব‐এ ি&ত।
 

ফলাফল : জাতক বু:Lমান, অn চালনায় দ-, অনX নারীর মাধXেম ও নাটক, অিভনয় এবং স�ীত 'থেক অথ 8 উপাজ8ন
করেবন, কারাবাস করেবন, বয়সকােল কম দৃu� কম হেয় যােব। 

সূয 8X বুধ Uএূ 'যাগ
 

সূয 8X, বুধ ও Uএূ একই ভাব‐এ ি&ত।
 

ফলাফল : জাতক/জািতকা বাচাল, �মণকারী, 'রাগােট, িবsান, বাবা‐মা এবং িশ-েকর কাছ 'থেক হীন ^িতপv, জীবনস�ীর
কাছ 'থেক দা)ন য�না 'ভাগ করেবন। 
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 3হািদর িবনXাস বXাখXা

a aসূয 8X

সSম ভােব

�ভফল : এই ধরেনর জাতক/জািতকা খুব লËা বা  'বঁেট হেব না এবং শারীিরক গঠন মাপ অনুযায়ী হেব। জাতক/জািতকা কৃ�বন 8,
তামােট চRল এবং কােলা চ-ুর অিধকারী হেবন। 'কউ 'কউ আবার রিসকতাপূন 8 এবং সৎ চিরে0র হেবন। এই  জাতক/জািতকারা
জীবনসি�নীর sারা উপকৃত হেবন। কারন সূয 8X সSম &ােন অব&ান করেল তা পািরবািরক শািK এেন 'দয়। এই ধরেনর জাতকেদর nী
সু�রী, 'মাহময়ী, সুবXবহারী  হয় এবং  yামীেক িব�প পিরি&িতেত সাহাযX কের, অিতপরায়না এবং সহানুভূিতশীল হয় এবং ^বল কম 8ঠ ও
পিরচািরকােদর sারা কম 8 কিরেয় িনেত স-ম হয়। জাতেকর জীবনস�ী অেথ 8র ^িত য°শীল হয় এবং অথ 8েক িনয়�ণ করেত স-ম হয়।
এই ধরেনর জাতেকরা িনেজর nীেক িনেজর সব িকছR  বেল মেন কের। জাতক িনেজর nীর কারেন আন:�ত এবং আশ\বাদ ধনX হয়।
    জাতক/জািতকার িচিকৎসক হওয়ার সlাবনা আেছ এবং িবiান সËpীয় 'কান িবষেয় উপািধ লাভ করেবন। এরা কৃ:0ম খাল নালার
'দখােশানা করার পদািধকারী হেত পাের। 
 
অ�ভফল : জাতক/জািতকা আকষ 8নীয় হেব না। 'কউ আবার অিত 'Eািধ এবং বদ 'মজাজী এবং অি&রমিতর হেবন এবং 'লােকর
ভেয় শািKেত ঘুেমােত পারেবন না। যিদ সূয 8X সSম &ােন অব&ান কের, তেব  জাতক/জািতকা সরকাির বX:r বা জীবনস�ীর sারা
সমসXায় জজ8িরত হেত পােরন।  জাতক/জািতকা 'দর মেধX 'কউ 'কউ দু� বX:rেদর পছ� করেবন এবং পুে0র কাছ 'থেক পয 8াS
পিরমােন সুখ নাও 'পেত পাের। মানিসক ও শািররীক িদক 'থেক সমসXায় উৎকuÍত হেত পােরন, 'যৗন বXািধ সংEাK 'রােগ সমসXায়
পড়েত পােরন ও অসুখী হেত পােরন। 'কান  জাতক/জািতকা আবার স�দ 'থেক ব:wত এবং দির/ হেত পাের। 'কান 'কান 
জাতক/জািতকার 25 তম বছের িবেদেশ �মেনর সlাবনা আেছ। বXবসা সংEাKসমসXায় পড়েত পােরন এবং নানা 'চ�া সেqও স�দ
উপাজ8েন অ-ম হেত পােরন। িববািহত জীবেন সমসXা 'দখা 'দেব এবং yামী  nীর মেধX সব 8দা দ¬ হেব।  জাতক/জািতকা িবপরীত
িলে�র ^িত শত্)মূলক আচরন করেবন ফেল তােদর কাছ 'থেক অস{ান ও দুব 8Xবহার 'পেত পােরন। 'কান 'কান  জাতক/জািতকার
জীবনস�ী কলিpত, অসু&, ঝগড়ােট, আ� অহংকারী হেব  এবং িনেজর মতামত উOম বেল গণX করেব, 'কউ nী yামীর সুখ 'থেক
ব:wত হেত পােরন।  জাতক/জািতকার  িববােহ িবলË হেত পাের, জীবনস�ী  িবেরািধতা করেত পাের এবং দে¬ জিড়েয় পড়েত পােরন।
'কান   জাতক/জািতকার একািধক জীবনস�ী থাকার সlাবনা আেছ। িনেজর শত্)তার কারেন এই ধরেনর  জাতক/ জািতকা অৈবধ
স�েক8 িলS হেত পাের।
      জাতক/জািতকার একািধক জীবনসি�নী থাকেত পাের।
      জাতক/জািতকার একািধক সKান থাকেত পাের।



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 41

 
b bচM

একাদশ ভােব

�ভফল :  চM একাদশভােব অব&ানকালীন 'কান 'কান  জাতক/জািতকা  জ�3হণ করেল স�দশালী, খXাত, িবেনাদনকারী এবং
সামা:জকভােব স:Eয় হয়। সKান, ভাই বা 'বােনেদর 'কউ য�নার কারণ হেত পাের, অসু& চিরে0র ও অ^েয়াজনীয় হেত পাের এবং
তার সম3 জীবন বািড়েত কাটােত হেত পাের িকছR  অ� িবকলতার জনX। অেনক সKান নাও হেত পাের। চXর পাচঁজন সKান হেব। 'কউ
দীঘ 8ায়ু হেব। 'কউ ভাগXবান, সুদশ 8ন, িনভ\ক, লাজকু হেব এবং কত8বXপূণ 8 পথ অনুসরণ করেব। 'কউ কথায় ভয়হীন ও চালাক হেব। 'কউ
সবসময় সুখী হেব। 'কউ িচKাশীল, বু:Lমান, iানী, মৃদুভাষী হেব এবঘ ত্)uটহীন কাজ করেব। 'কউ কÊনা^বণ ও ^াণবK হেব। 'কউ
দয়াবান, উদার, সুদশ 8ন, ^িতভাবান এবং মে� iানী হেব। শােnর iান অজ8ন কের থাকেব, এ|িল Uেন এবং অেনক িশÊকলা জানেব।
একজন আেরকজনেক অনু3হ করেব। 'কউ 'লাকেদর ^িতপালন করেব। 'কউ রাÎ িবষেয় দ- এবং রাে�্রর 'কাষাধX- হেত পাের।
'কউ রাÎ 'থেক কতৃেqর -মতা 'পেত পাের এবং রাÎ sারা স�ািনত হেত পাের। 'কউ নাম। -মতা ও সু�র 'পাষাক রাÎ 'থেক 'পেত
পাের। 'কউ সু�র yামী  nী এবং ^চRর স�দ 'থেক সুিখ হেব। অেনক yা��X পােব। কােরা খXািত ছিড়েয় যােব এবং ^িতuWত হেব। 'কউ
জনি^য়, সুa� ও িবখXাত হেব। মহান বX:rেদর sারা স�ািনত হেত পাের। 'কউ ধািম 8ক কাজ স�v করেব এবং জনসাধারণ তােক
^শংসা করেব তার জনগেনর yােথ 8 কাজ করার জনX। 'কউ স�দশালী হেব এবং ^িত উপােয় অজ8ন করেব। িবিভv :জিনেসর বXবসােয়
'কউ মুনাফা করেব। 'কউ স�দশালী ও সমৃLশালী হেব। িবিভv উপােয় 'কউ স�দ লাভ করেব এবং সুখ উপেভাগ করেব যা টাকা
আনেব। 'কউ তার উপাজ8েন তৃS হেব। �পার মত মহামূলXবান :জিনস লাভ করেব। 'কউ মাuটেত লুকােনা |Sধন 'যমন‐টাকা, হীরা,
মুrা এবং অলpার লাভ করেত পাের। কােরা ভােলা বpু থাকেব। কােরা সম[রকেমর গািড় থাকেব কােরা অপসারেণ। 'কউ জীবেনর
সবেচেয় ভাল :জিনস উপেভাগ করেব। কােরা ভােলা ভৃতX থাকেব। 3হ|িল 'মেয় সKােনর ^কাশ কের। কােরা 'ছেল সKান থাকেত
পাের। পু0 জ�ােত পাের পwাশ বছের, যা তােক সাহাযX কের তার পূব 8পু)েষর ঋেণর 'থেক মুr হেত। কােরা অেনক পু0 থাকেত
পাের। 'কউ Uেন, 'ভােব, অভXাস কের iান অজ8ন করেব। অেনক শাn আেছ। সম[টা পড়া যায়না, িকÅ 'কউ Uেন অেনকটা িশখেত
পাের। তাই, 'শানােক |)q 'দওয়া হেয়েছ। 'কউ কৃিষজিম িনেজর করেব। 'কউ পািথ 8ব সুখ লাভ করেব। আwিলক সংগঠেনর 'নতা
হেব 'কউ।
      'কান 'কান  জাতক/জািতকা  তার বXবসার সােথ সামা:জক কাজও স�v করেব।
 
অ�ভফল :  জাতক/জািতকার sারা 'কান কাজ সফল হয় না। ^েচ�া বXথ 8 হেব। 'মেয় সKান থাকেব।
      অUভ ফলাফেলর অিভiতা হেত পাের।
   'কান 'কান  জাতক/জািতকা  ^তািরত হেব সুেখ। পীিড়ত, 'বাকা এবং িনেব 8াধ হেব।
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c cম�ল

অ�ম ভােব

�ভফল : 'কান 'কান জাতক/জািতকা সাধারন 'পাষাক পরেব। স�দশালীেদর মেধX ^থম হেব এবং অলpার  ও পাথেরর মূলX িনধ 8ারণ
করায় একজন িবেশষi হেত পাের। কােরা 'সানা ও �পার মত স�দ থাকেব এবং ভালবাসায় আন:�ত হেব। 'কউ ভাল পরী-ক হেব।
'কউ ঘুষ িনেত পাের, যিদ উ�পদ&কম 8চারী হয় এবং ধৃত নাও হেত পাের।

     'কান 'কান জাতক/জািতকার  মৃতR X তাড়াতািড় আসেব না।
      দীঘ 8জীবন উপেভাগ করেব।
 
অ�ভফল : অ�মভােব ম�ল Uভফল 'দয় না। 'কান 'কান জাতক/জািতকার  কাজ অস�ূণ 8 থােক। কােজ বাধঁা থাকেব। অিধক
^েচ�া ও কuঠন পিরNম সেqও আকাÆা পূণ 8 হয়না এবং বাধা|িল ক� 'দেব। 'কউ 'বাকা হেব, িবপেদর মধX িদেয় বাচঁেব, ভাষায় )-
হেব, অnেচার, আ|েন ভীত ও ^িতভার অভাব থাকেব। িনেব 8াধ ও অিবচ-েণর মত কথা বলেব। হদূয়হীন হেব এবং ^চRর 'লােকেদর
sারা সমােলািচত হেব। 'কউ বােজ চিরে0র ও দুঃখপূণ 8 হেত পাের। 'কউ খারাপ 'চাখ িনেয় কুৎিসৎ 'দখেত হেব। 'কউ খারাপ কােজর
িদেক ঝঁুকেত পাের। 'কউ ভাল 'লাকেক সমােলাচনা করেব। কােরা বদঅভXাস থাকেব এবং মদ ও তীH মদ 'খেত পাের। কােরা কৃশ শরীর
থাকেব। 'কউ অেনক 'রােগ ক� 'পেত পাের যা খুব সূ-্ন হেত পাের কারণ তারা িচিকৎসায় সাের না। 'কউ ^চRর খােব। এই অভXাস
িতিরশ বছর যাবৎ চািলেয় যােব। কােরা পরবত\ বয়েস বদহজম হেব, মXােলিরয়া, গXােস ক�, রrচােপ ওঠানামা করেব। কােরা গভীর
অসুখ থাকেত পাের। মূ0 য� য�নাদায়ক হেত পাের। কােরা কৃশ শারীিরক গঠন থাকেত পাের িবকলতার কারেণ। 'কউ রেrর
অসু&তায় ক� 'পেত পাের। 'কউ রrবিম ও অনX 'রােগ ক� 'পেত পাের। 'কউ 'চােখর 'রােগ ইতXািদেত ক� 'পেত পাের। কুWেরােগ
ক� 'পেত পাের। স�িOর অভােব 'কউ গরীব ও উিs= হেত পাের। বpুেদরেক NLার সােথ স�ান করা সেqও শত্)র মত কাজ করেব।
কােরা িনেজর 'লােকরাও শত্)র মত হয়। িনেজর ভাই ও বpুরা শত্)র মত। আ�ীয়েদর সুখ 'থেক ব:wত হেব। yামী nীর সুেখর অভাব
'বাধ করেব। কােরা nী তােক ক� 'দেব এবং 'সও ক�েভাগ করেব। 'ছেল উেsগ^বণ হেব। কােরা বাবা ক� পােব অপকাের। বয়স
মাঝবয়সী হেব। অ�মভােব ম�ল মৃতR Xেত ফল িদেত পাের। 'কউ অn, কুW, পচন‐এর কারেণ মৃতR X হেত পাের অথবা পুেড় মারা 'যেত
পাের। ব�েুকর বািরেদর |ড়ার কারেণ মারা 'যেত পাের। এটা ভােলা ফল বািতল কের। অেnর আঘােত -ত হেত পাের এবং তরবািরর
আঘােতর কারেণ মারা 'যেত পাের। 
     'কান 'কান জাতক/জািতকার  গXােসর 'রােগ এবং য-া হেত পাের।
     'কান 'কান জাতক/জািতকার িকছR  সKান থাকেব।
      সােপর sারা মৃতR Xর কারণ হেত পাের।
      FবদXনাথ ছাড়া, এই সমÏেয়র জনX সম[ 'লখকরা অUভ ফলাফেলর ভিবষXৎবাণী কেরেছ।
      'কান 'কান জাতক/জািতকা রাজনীিতক হেত পাের।
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d dবুধ

সSম ভােব

�ভফল :  জাতক/জািতকা  সু�র, ভােলা পিরবার 'থেক আসেব এবং সংfৃিত স�v, উদার, ধম\য় দীঘ 8জীবী ও ধম 8iানী হেব।
জাতক/জািতকা বু:Lমান, সু�র 'পাষাকাবতৃ হেব এবং খXািত অজ8ন করেব। জাতক/জািতকা সু�র, প:tত, সংfৃিত স�v হেব এবং
কামশাn (কাম সÐসািরত করার উপায়) স�েক8 �ান থাকেব এবং িবপরীত িলে�র sারা স{ািনত হেব। জাতক/জািতকা মৃদুভাষী এবং
সংfৃিত স�v হেব, হাসXরস যুr হেব এবং িশÊকলায় ভােলা হেব। জাতক/জািতকা 'লখক, ^কাশক এবং iানী হেব, বXবসায় ভােলা
হেব এবং লাভ করেব। yামী বা nী ভােলা পিরবার 'থেক আসেব, স�ী আকষ 8নীয়, সু�র হেব, হিরেণর মত 'চাখ থাকেব। িকÅ
জাতক/জািতকার শারীিরক দুব 8লতার জনX সেKাষ জনক স�ক8 হেব না। স�ী অথ 8বান হেব এবং ধনী পিরবাের িববাহ হেব ও ^চRর পণ
লাভ করেব। eUেরর অেনক সKান থাকেব। বুধ সSেম থাকেল স�ী সু�র 'দখেত হেব, সাধারণ পিরবার 'থেক আসেব এবং িকছR টা
কলহ^বণ ও স�দবান হেব। জাতক/জািতকার yামী বা nীর সুসািvধX লাভ হেব, মাতার আশ\বাদ থাকেব। জাতক/জািতকার একuট
কনXাসKান থাকেব। জাতক/জািতকা ধনী এবং সুখী হেব এবং  &ানাKেরর মাধXেম ^ািS হেব।
      জাতক/জািতকা সু�র, আকষ 8নীয়, িশÊকলায় পারদশ\ ও বু:Lমান হেব।
      জাতক/জািতকার স�ীর মুখ 'গালাকার, চRল 'ঢউ 'খলােনা এবং িসল্েচর মেতা নরম এবং গলার yর িমu� ও তী-্ন হেব।
      জাতক/জািতকা ক�উtার বা সরকারী অিফেস 'করানী হেত পাের।
অ�ভফল : শরীের িকছR র অভাব থাকেব। কাম -মতা কেম 'যেত পাের। জাতক/জািতকার িবচরণকারী 'চাখ থাকেত পাের, িবতেক8
পরাজয় লাভ হেত পাের। িপতামাতােক িবeাস নাও করেত পাের। 'কান বXা:rর 'লখা জাতক/জািতকার জীবেন সমসXা সৃu� করেত
পাের। জাতক/জািতকা অপুu�কর খাবার খােবন এবং িববাহ সংEাK িকছR  সমসXা আসেত পাের।
           জাতেকর nী‐িবেয়াগ হেত পাের।
          অিধক অUভ ফলাফল লাভ করেত পােরন। 
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e eবহৃaিত

একাদশ ভােব

�ভফল : জাতক/জািতকা সু�র, yা&Xবান, দীঘ 8ায়ু , শারীিরক ভােব সু&, দৃঢ়েচতা, বু:Lমান, িবe[, আ�&, উদার, মহৎ, ^কৃিতেত
সvXাসী হেব এবং  সাধুস� উপেভাগ করেব। বহৃaিতর একাদশ ভােব অব&ানেক ^েতXক 'জXািতষী Uভ বেল গননা কেরন 'কউ।
জাতক/জািতকা রাÎsারা স�ািনত, দা)ণ 'সৗভাগXবান হেব। NেLয় বা অনX ভাল 'লােকরা বpু হেব, বpুরা‐এত ভাল হেব 'য তােদর
চমৎকার, উপকারী উপেদেশ জাতক/জািতকার জীবেনর ল-Xপূরণ বা ই�াপূরণ হেব। 'কউ িনজ কেম 8 'শ্রW আসন লাভ করেব।
বহৃaিত একাদশ ভােব থাকার ফেল অথ 8লাভ এবং স�দলাভ হেব। অসংখX এবং অ^তXািশত উৎস 'থেক  স�দ, স�িO এবং
'সৗভাগX লাভ করেব, বXবসা, সু�র সু�র র° এবং 'পাষাক‐আশাক, 'সানা, �পা এবং অনXানX মূলXবান /বX sারা ও লাভ হেব।
জাতক/জািতকা 'ঘাড়া, হািত স�দ এবং স�িOর অিধকারী হেব। এ পৃিথবীেত িকছR ই তার অলভX হেব না। রাজ অনু3েহ 'পেত পাের।
জাতক/জািতকা 32 বছর বয়েস খXািত এবং যশ পােব। 'কউ বহR িবধ যানবাহেনর মািলক হেব। কােরার 'সবায় ^চRর ভৃতX Fতরী থাকেব।
িবপরীত িলে�র সে� কােজর স�ক8 থাকেব। সKােনর জ� জাতক/জািতকার পে- আশীব 8াদ y�প হেব এবং ^থম 'ছেল জ�াবার
সে� সে�ই ভােগ্যাvিত U) হেব। 'কউ তার বাবার 'বাঝা বইেব এবং বাবার সাহাযXকারী হেব। জাতক/জািতকা খুব সাহসী হেব এবং খুব
শীিঘ্র 'কান  যুেL শত্) িনধন করেব। মে�র মাধXেম 'কউ অনX শাniান লাভ করেত পাের। স�দশালী এবং প:tত বX:rরা
জাতক/জািতকার ^শংসা করেবন। 'কউ রাজার স�ান এবং NLা পােব। 'কউ তার পিরবােরর উvিত করেব। সKান, স�দ, িশ-া‐এই
িতেনর মেধX ভাগX 'ঘারােফরা করেব 'যমন স�দ হেল সKান এবং িশ-া হেব না, পূব 8 স:wত স�দ অ:জ8ত হেব না অথ 8Xাৎ হয় Òংস
হেব নয় অনX 'কউ দখল করেব।
           Uভ ফল পাওয়া যােব।
           'কান 'কান জাতক/জািতকার অহpারী এবং উLত হেব।
           বpক 'দওয়া স�িO অ:জ8ত হেব।
 
অ�ভফল : কলXাণ, বম 8া ও গেগ 8র মেত জাতক/জািতকােদর িশ-াদী-া এবং সKানসংখXা অÊ হেব। স�িO িনেজর 'ভােগ লাগেব না।
বরং অেন্যর 'ভােগ লাগেত পাের। জাতক/জািতকা কৃপণ হেব এবং দাতবX কােজ বXয় করেত নাও পাের।  স�দ অনX 'লােকরা 'ভাগ
করেব। সKানসংখXা হেব অÊ। জাতক/জািতকা খুব িশি-ত নাও হেত পাের। সKান বদ চিরে0র হেব এবং বাবা‐মার সে� ঝােমলা করেত
পাের। সKানরা অেযাগX হেব এবং 'কান কােজ আসেব না।
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সSম ভােব

�ভফল : 'কান 'কান জাতক/জািতকা  হেব উদার, ^াণবK, আেমাদি^য়, জনি^য়, স�ীতে^মী, 'সৗভাগXবান, 'কউ হেব দানশীল,
শারীিরক ভােন চনমেন, পিরবার হেব ^গিতশীল। 'কউ হেব রাজার মত সাহসী, 'কউ অনায়ােস সবার সােথ িমশেব। 'কউ হেত পাের
দ- িশÊী এবং তার িশেÊ আকষ 8ণ করেব অনXেক। িববাদিবসংবাদহীন এবং সুখী আর বXবহাের মেনারম। কােরার দ-তা থাকেত পাের
িবভ ইv িদেক 'যমন জলEীড়া বা 'যৗনEীড়ায়। 'কউ বX[ থাকেব স�ীত নাটক বা অনX ^েমােদ। কােরার িবেয় হেব অÊ বয়েস, বউ
হেব অÊ বয়সী, সু�র, ^িতভাময়ী। কােরার 'সৗভােগ্যর উদয় এবং অথ 8াগাম হেব িবেয়র পর। কােরার nী হেব সু�র। িবপরীত িলে�র
বহR  মানুেষর সােথ কােরার আলাপ থাকেব। বহR  নারী থাকেব চারপােশ অতএব 'যৗনতৃিS পিরপূণ 8 করার সম[ সুেযাগ পােব। কােরার nী
হেব উ�বংশজাত। কােরার 'ছেল হেব র°, 'সৗভাগXবান, বXবহাের মধুর। কােরার সKান ভাগX ভাল এবং 'কউ তার 'ছেল িনেয় ম=। 'কউ
বXবসা 'থেক অথ 8 উপাজ8ন করেব।'কউ হেব ধনী, 'সৗভাগXবান, িবOশালী। 'কউ সুেখ আরােম থাকেব। 'কউ হেব সব কােজ পারদশ\,
হেব গাড়ীর মািলক। nীর 'ছায়ায় কােরার উvিত। আদালেত এবং অংশীদারী বXাপাের সফল হেব। সামা:জক বXবহাের 'কউ সফল। 'কউ
হেব সKান সুখ, nীসুখ, স�ীসুেখ সুখী। 'কউ বাড়ী 'থেক দেূর থাকেত পাের। 'কউ রাÎ,য় স{ান 'পেত পাের।
      3হাব&ান অUভফেলর ইি�তবাহী।
      'কান 'কান জাতক/জািতকার একািধক জীবনস�ী থাকেত পাের।
      nী হেব 'সৗভাগXবতী এবং ধনী।
      'কান 'কান জাতক/জািতকার  হেব ত)ণ, সু�র, আষ 8ণীয়, ফস 8া এবং তার 'চাখ দুuট হেব পূণ 8 ^স্ফূ uটত পেদ্মর মত।
 
অ�ভফল  : কােরার পু)ষালী |েনর ঘাটতী থাকেব। সে�হ^বণ হেব, ভাবােবগ স�v হেব, 'কউ হেব আেমাদি^য় এবং কুচিরে0র।
'কউ িনেজর nীর ^িত শত্)ভাবাপv হেব অেন্যর nীর ^িতর আকৃ� হেত পাের। িবপরীত িলে�র কুজেনর ^িত কােরার আকষ 8ণ
থাকেত পাের। 'কান অিভেন0ী বা 'বশXার ^িত কােরার আকষ 8ণ থাকেত পাের। 'কউ িনেজর nীর জনX িচিKত থাকেত পাের। 'কউ িপঠ
বা 'কামেরর িনেচর অংেশর বXাথায় ক� 'পেত পাের। কােরার অ� িবকৃিত হেত পাের। 'কউ ^চRর দুঃেখর অংশীদার হেত পাের। 'কউ
আেমাদি^য় হেলও িবপরীত িলে�র ^িতNLাশীল হেত পাের। 'কউ িবপরীত িল�েক তR � 'চােখ 'দখেত পাের। ধনী হেলও এই বX:r 
দু:;Kা3[ হত পাের। কােরার পু0 সKান নাও থাকেত পাের।
      ^থম জীবনস�ী মারা 'যেত পাের এবং িsতীয় িবেয় হেত পাের।
      বহR িববাহ হেত পাের।
      জীবনস�ী  হেত পাের কনকায়া, লËা, মুখNীও লËা, উµল 'চােখর, লËা এবং চকচেক চRল থাকেত পাের িকÅ হেত পাের yাথ 8পর,
ঝগড়ুেট, পিরবােরর অনX কােরার সে� িমশেত অনা3হী হেত পাের, অিমবXয়ী হেত পাের। 'চ�া করেত পাের সব 8দা ^ভR q বজায়
রাখেত।
      জীবনস�ী হেত পাের খুব ^িতভাময়ী।
      'কউ থাকেত পাের অিববািহত, জীবনস�ীর কাছ 'থেক আলাদা থাকেত পাের অথবা দুেটা িবেয় করেত পাের।
      'কান 'কান জাতক/জািতকা  চাকরীেত উvিত করেব। বXবসা এবং চাকরী দুেয়ই উvিত হেব। অংশীদারীেq লাভ নাও হেত পাের।
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�ভফল :   জাতক/জািতকা িনঃস�  ি^য়, ^কৃিতগতভােব ধািম 8ক, সহানুভূিতশীল হয়। জাতক/জািতকা 'জল অথবা িকছR  দানশীল
সংগঠেনর সে� যুr থাকেব। জাতক/জািতকা 'গাপেন স�দ এক0ীকরণ কের অথবা িন¦মােনর কােজর মাধােম অথ 8 উপাজ8ন কের  ।
জাতক/জািতকা শত্) িবনাশ করেব  এবং যi করেব, একদল 'লােকর পথ^দশ 8ক হেব।
      জাতক/জািতকা  শত্)েক হারােব এবং যেiর মাধXেম স�দশালী হেব।
      জাতক/জািতকা  িবেদশ যাবার পর সুখ অজ8ন কের।
 
অ�ভফল : জাতক/জািতকা  কাপু)েষািচত, লÌাহীন, খারাপ �ঢ় মানিসকতাযুr ,'বাকা, দির/ এবং ^বwক, পাপী, িবকলা� এবং
আন� উপেভাগ করার বXাপাের খুবই আকা:Æত হেব। দু�R  কাজ করার বXাপাের উৎসাহী হেত পাের। অ� হারােত পাের বা  'ভে� 'যেত
পাের যা সবসময় জাতক/জািতকােক অখুশী করেত পাের। জাতক/জািতকা  দু�R  এবং সে�হবািতক হেব, মাংস এবং মদ 'খেত পাের।
িন¦মােনর 'লাকেদর সে� থাকেত পাের। পাপকাজ করায় আ3হী এবং  বXথ 8 'শষ হেয় যাওয়া মানুষ হেত পাের। জাতক/জািতকা
অকৃতi, �ঢ় কথাবলা, অিবeাসী, অলস, বােজ অেভ্যস থাকেত পাের। জাতক/জািতকা অতXK ভয়pর হেত পাের। জাতক/জািতকার
'ছাট 'চাখ থােক, দুব 8ল দৃu� অথবা 'চােখর য�না, রেrর সংEমণ এবং অনXানX য�না 'থেক ভR গেত পাের। জাতক/জািতকার  হােড়র
পাজঁের এবং উ)র য�না থাকেত পাের। অপচয় এবং অবXবহায 8 খরেচ িলS হেত পাের এবং িনেজর িবলািসতার জনX অসুখী হেত পাের।
খারাপ কােজ টাকা খরচ করেত পাের। বpুেদর ^িত শত্)ভাবাপv এবং আ�ীয়েদর Òংস করেত পাের। |S শত্)েদর কারেণ উvিতর
িপছেন বাধা সবসময় আসেত পাের। একuট জÅ আঘাত িদেত পাের। 'জল হওয়া িনেয় ও অসুিবধায় পড়েত পাের, ভR ল 'দাষােরােপ, িবষ
বXবহাের এবং নাম লুিকেয় রাখার জনXও। শিনর জনX জাতক/জািতকা হতাশা এবং মম 8াহত ^কৃিতর হেত পাের, 'লােকর sারা
অপমািনত, শত্)েদর sারা পরা[ হেত পাের। জাতক/জািতকা স�দহীন, সহানুভূিতহীন, সুখিবহীন হেত পাের এবং একuট অ�িবহীনও
হেত পাের।
      3েহর সংেযাগ  আেরা খারাপ ফলাফল িদেত পাের।
      জাতক/জািতকা  মৃতR Xর পর নরেক 'যেত পাের।
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�ভফল : 3হ সকল আকার দরূ কের ও ^িতকূলতা Òংস কের। জাতক/জািতকা সাহিসক, শ:rশালী এবং -মতাবান, উদারমনা,
Fধয 8Xবান, শাK, পিরনামদশ\ এবং বু:Lমান হয়। জাতক/জািতকা সাহসী কাজকম 8 সাধন কের এবং ভােলা কাজ স�v কের, সবল,
শ:rশালী এবং দীঘ 8জীিব হয়।  শত্) দমন কের বা তােদর জয় কের। জাতক/জািতকা কখনও শত্)েদর জনX অসুিবধা 'ভাগ করেব না।
রাজার মত িবখXাত ও স�ানীয় হেব। রাজার অনু3হ yীকার করেত পাের। জাতক/জািতকা িভv ধেম 8র মানুষেদর কাছ 'থেক স�দ
অজ8ন করেত পাের।  দুব 8ল এক রাজার কাছ 'থেক স�দ 'পেত পাের এবং অতXK ধনী বX:r হেত পাের। জাতক/জািতকা  'সৗভাগXবান
হেব এবং যানবাহন, গহনা এবং অেনক স�েদর অিধকারী হেব। 
      জাতক/জািতকার গেৃহ মিহষ থাকেত পাের।
 
অ�ভফল : জাতক/জািতকার 'কান আEমনা�ক পিরবাের জ� হেত পাের।  শ:rহীন এবং ম:[fহীন হেত পাের এবং মাতািপতােক
িহংসা করেত পাের, খারাপ চির0 হেত পাের। জাতক/জািতকা দু� 'লাকেদর সে� বpুqপূণ 8 স�ক8 &াপন করেত পাের। নীচ িবেদশীেদর
সে� 'যাগ িদেত পাের তােদর দেল। শত্)রা ক� িদেত পাের বX:rেক। 'কামড় সংল= অwেলর 'বদনা3[ হেত পাের।  'পেটর িবরামহীন
'বদনার 'ভাগী হেত পাের। জাতক/জািতকার  'ঠাটঁ ও দােঁতর পীড়া হেত পাের। 'নৗবািহনীেত বা জাহােজ কাজ করা ভয়ানক হেত পাের।
3হ চাকরীর জনX উপেযাগী নয়। উvিত ক�কর এবং সুখ^াS হেব অবসর^ািSর পর। নীচ বXবসায় জিড়ত থাকেত পাের।
জাতক/জািতকা দির/ হেত পাের এবং চR িরর ^িত ^বণতা স�v হেত পাের। িকছR  অিভশাপ, িবষাrতা এবং মানিসক পীড়ার জনX
জাতক/জািতকা তার 'ছেলেবলা ভােলামেতা কাটােত পােরনা। জাতক/জািতকা  মােঝ মােঝ কুWেরাগাEাK হেত পাের। জাতক/জািতকা 
মারা 'যেত পাের কাঠ, পাথর, জÅর আঘােত, গাছ 'থেক পেড় এবং জেল ডR েব। জাতক/জািতকার মামা সKানহীন বা একuটমা0 কনX
^াS হেত পাের, পিরবােরর 'কউ িবেদেশ মারা 'যেত পাের। মামী তার সKান হারােত পাের, 'স িবেদেশ 'যেত পাের এবং 'সখােন িবধবা
হেত পাের। জাতক/জািতকা তার মামা বা কাকার তরফ 'থেকই সুখ 'ভাগ নাও করেত পাের। জাতক/জািতকার মা বা বাবার অি&র
মানিসকতা হেত পাের। জাতক/জািতকার অপর িলে�র সে� স�ক8 থাকেত পাের। 
      জাতক/জািতকা িকডিন 'রােগ ভR গেত পাের।
      জাতক/জািতকা 'খলার সময় আহত হেত পাের, যখন 'পােলা 'খলেব তখন।
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�ভফল : জাতক/জািতকার সবসমেয় উvিত এবং পেদাvিত হেব। জাতক/জািতকার  সু�র 'চাখ  হেত পাের। রাজার মত সুখী এবং
সমৃLশালী হেব। জাতক/জািতকা কিব এবং শাn iানী হেত পাের। জাতক/জািতকা শত্)েক হািরেয় এবং Òংস কের 'দেব। তক8
আেলাচনায়  জয়ী হেব। জাতক/জািতকা পুেন 8র কােজ অথ 8 স�দ খরচ করেবন। একজন রাজার মেতান সমৃLশালী হেবন এবং খরচও
রাজার মত করেব।
      জাতক/জািতকা খুবই সমথ 8,ঋিষর মত এবং িনেজর অনুভূিতর উপর িনেজর িনয়�ন থাকেব।
 
অ�ভফল :জাতক/জািতকা িমথXাবাদী,হঠকারী এবং ^বwক হেবন। জাতক/জািতকার উৎসাহী মন থাকেত পাের, অিবeাসেযাগX এবং
'লােক ঠকােত পাের িনেজর ভূত '^ত ও আ�ার iােনর মাধXেম। 'গাপেন পাপ করেত পাের, ঝগড়ার বXপাের কাপু)েষািচত, ভR ল পেথ
চলেত পাের এবং পুেন্যর কাজ নাও করেত পাের। জাতক/জািতকার  মন অNাK হেত পাের। জাতক/জািতকা পুেরান স�িO Òংস বা
'শষ করেত পাের। দু�R  কােজর জনX জাতক/জািতকা খরচ করেত পাের। জাতক/জািতকা 'চাখ,নািভর স¦pীয় এবং তার চারিদেকর
জায়গায় য�নায় ভR গেত পাের।পা এবং পােয়র পাতায়  য�না হেত পাের।মামার কাছ 'থেক পরমসুখ 'থেক ব:wত থাকেত পাের।
জাতক/জািতকার  &ানাKরন অেনক বার হেব। 
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 4থম ভাবািধপিত �াদশ ভােব
         'লােমশ সংিহতা অনুযায়ী ‐
                          लÔेश �यगे चा�े िशÕिवÖािवशारद: ।
                  द्यू ती चौरो महा×ोधी परभायाxितभोगकृत।।
         মানসাগরী অনুযায়ী ‐
                          cादशगे मूितxपतौ कटुकवÙमxपरोऽशुभो नीच:।
                                 मानो सहगो�ीिभिवxदेश गो दÚभूÂनर:।।
         গগ 8 সংিহতা অনুযায়ী ‐
                          cादशगे लÔपतौ पटुवाग वाचं करोित कणxिहतम्।
                             सहगो�कैरिमिलतं िवदेशगं िवÚभोÂारम।
     যখন ^থম ভাবািধপিত sাদশ ভােব, একজন িনপুন কািরগর হয়, একজন জয়ুারী, একজন 'চার, বদরাগী, িবপরীত িলে�র ^িত
অpে^েম।একজন খারাপ কাজ কের, অUভল-নযুr কাজ, একজন অতXাচািরত এবং িব-ুÓ জাতক/জািতকা।একজন িবেদেশ 'যেত
পাের আ�ীয়েদর সে�, আরাম উপেভাগ করেত পাের একজন 'পাষXপুে0র মত হেত পাের, একজন িনপুন বrা, উপেদশ 'দবার মত
ভাল হেত পাের, আ�ীয়েদর 'থেক িব:�v একজন জাতক/জািতকা হেত পাের।অিতিরr ভােব স�দ উপেভাগ করেত ভালই হেত
পাের।একজন ঝােমলায় ধরা পরেত পাের সবসমেয় এবং টাকাপয়সা কখনও ওর হােত থােক না।একজন ঋন 'শাধ িদেত পাের না, অেনক
সমসXার স{ুখীন হয় এবং খারাপ রা[া অবলËন কের।
অিভiতা : যিদ শিন ল=ািধপিত হয়,তাহেল Uভল-নযুr ফলাফল অিভiতা করা যােব।

�াদশ Iােন ি�তীয়ািধপিতর উপিIিতেত
         'লােমশ সংিহতা অনুযায়ী ‐
                        धनेशे �यगे मानी साहसी धनविजxत:।
                        िव×मी नृपमेखवासी ÆेÛपु�सुखं न िह ।।
         যবন জাতক অনুযায়ী   ‐
                        िवदेशगो दु�मना �यािÎतो ´�ािधप: पापरतो जडाÅा।
                        कापािलको Üे�जनािभसÂ: क्ूररोितचौरो बलवान् नर: �ात्।।
         গগ 8 সংিহতা অনুযায়ী ‐
                        cादशगे ´िवणपताव�कपाली िवदेसऋ£¤t।
                        दुÞमाx कूर¬हे सौÄ¬हे सं¬ािमक: पु�ष:।।
         মানসাগরী অনুযায়ী ‐
                        ´िवणपतौ �यलीने पु�ष: कृपणो धनविजxत: ×ूरे।
                        सौÄे लाभालाभ�ातो नरो भवेßात:।◌ं
     িsতীয়ািধপিতর sাদশ&ােন অব&ান কােল জাতক উLত, সাহসী, শ:rশালী ও দ- রাজৈনিতকিবদ িকÅ দির/ এবং 'জWX সKানেক
হারােত হেত পাের। িবেদশ �মেণর সlাবনা, দুন\িতপরায়ন 3&, অগX এবং মানুষ এবং পU বিলেত ভগবান তৃS হয় এেত িবeাসী হেব।
অমা:জ8ত বা দুন\িতপরায়ন জাতক/জািতকার সে� বpুqপূণ 8 স�ক8 থাকেত পাের। অমানিবক, 'চৗয 8বিৃO পরায়ন এবং বলবান হেত
পাের।িsতীয়ঘেরর পিত অUভল-ণযুr এবং sাদশ ঘের অব&ান কােল দির/ এবং কৃপণ গেত পােরর, কুবOৃায়ণ, অকায 8কা এবং িবেদশ
'থেক অথ 8 উপাজ8ন করেত পাের।
অিভiতা   : শিন িsতীয়ািধপিত হেল, জাতক কৃপণ, দির/, পাপজনক কােয 8 িলS, অকায 8কর এবং িবেদশ 'থেক অথ 8 উপাজ8ন।
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একা�শIােন তৃতীয়ািধপিতর উপিIিতেত
         'লােমশ সংিহতা অনুযায়ী ‐
                        तृतीयेशे तनौ लाभे áभुजािजxतिवतवान्।
                        सुखो कृशो महा×ोधी साहसी जनसेवक:।।
         যবন জাতক অনুযায়ী ‐
                        सहजपे शुभलाभपरा×मी भवगते सुतब�ुिभर£âत:।
                        नृपितनािभमतो िवजयी नरो बãलभोगयुतो िनपुण: सदा।।
         গগ 8 সংিহতা অনুযায়ী ‐
                        लाभ±थ: सहजेश: सुबा�वं राजि�यं नर कु�ते।
                        पु�षब�ुषु पूÆं सेवा िभधाियनं भोगिनरतंच।।
     তৃতীয়ািধপিতর sাদশ&ােন অব&ান কােল িবপরীত িলে�র ^ভােব 'সৗভােগ্যর অিধকারী হেত পাের , িপতা তwক এবং
জাতক/জািতকা sারা অসুিবধার স{ুখীনহেত পাের। অিমতবXয় , সuঠক , আিত্ময়গেনর ^িত শত্)ভাবাপv ভী) ^কৃিতর হেত পাের।
তৃতীয়পিতেত Uভ 3েহর উপশিথিতেত Uভ ফল পিরলি-ত হয়। মাতার সমসXার স{ুখীন হেত পােরন এবং রাজা বা রািনর িনকট হেত
শংকা থাকেত পাের। িম0 Fবিরতা এবং আিত্ময়গনেদর অসুিবধায় 'ফলেত পাের। জাতক ^বােস বাস করেত পাের , ি^য় জনেদর 'থেক
অেনক দুের 'যেত হেত পাের। জাতক ভালবাসার পা0 , অিমতবXিয় , দির/ ও বXিনেজXর -িতর িশকার হেত পাের।
 

অ�ম Iােন চতSথ �ািধপিত উপিIিতেত
         'লােমশ সংিহতা অনুযায়ী ‐
                       सुखेशे �यरä±थे सुखहीनो भवे©र:।
                       िपतृसौ�ं भवेदÕ दीघाxयुजाxयते धुर्वम्।।
         যবন জাতক অনুযায়ী ‐
                       मृितगते स�जो¢ुपतौ नर: सुखयुत: िपतृमातृसुखाÕक:।
                       भवित वाहननाशकर: शुभे खलखगेितसमागमनाशक:।।
         গগ 8 জাতক অনুযায়ী ‐
                       िछ´गते तुयxपतौ कूुरं रोगा£âतं दिग´ं वा ।
                       दुÞमxपरं मृ§ुि�य मथवा मानवं कु�ते।।
     চতR থ 8ািধপিত অWম ভােব অব&ান কােল সুেখর ^ািSলাভ 'থেক ব:wত হন এবং িপতা দীঘ 8জীবন লাভ 'করন।িপতা মাতার 'স্নহ
িচরকালীন &ায়ী হয় না।যানবাহন sারা -িত 3& হেত পাের।চতR থ 8পিত অUভ হেল দা�তX এবং বpুq িবে�দ জিনত 'বদনা 'পেত হেব,
িনষ্ঠR র ^কৃিতর, -িত3&, দির/, অেন্যর জনX -িতকর এবং Òংসা�ক হওয়া সlব।মাuটেত চাপা থাকা িগS ধন sারা আিথ 8ক
পিরি&িতর উৎকষ 8 লাভ।মােয়র আিশ 8বােদ ধনX, আ�ীয়গণ -ীনজীিব হেব এবং সা&X y:[েত থােক না। 
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পæমপিত যখন সLেম
         ফলদীিপকা অনুযায়ী ‐  
                      दारेशे सुतगे �ण�विनतोऽपु�ोथवाधी¸री द्यू ने वा।
                      िनधने¸रोिप कु�ते पÏीिवनाशं çुवम्।।
         'লােমশ সংিহতা অনুযায়ী ‐  
                      सुतेशे कामगे मानी सवxधमxसम£âत:।
                      तंुगयि�तनु:áामी भ£ÂयुÂt तेजसा।।
         যবন জাতক অনুযায়ী ‐  
                      मदनग·नय±थलनायक: सुभगपु�वती दियता भवेत्।
                      áजनभ£Âरता ि�यवािदनी सुजनशीलवती तनुम यमा।।
         গগ 8 জাতক অনুযায়ী ‐  
                      तनयपतौ सyमगे सु�सूता सुभगाथ दैवरता।
                      गु�भÂा ि�यवचना स�ीला तèसय जायते दियता।।
     যখন পwমপিত সSেম থােক তখন yামী nী পু0 মারা যায়, জাতক জািতকা উÔত হয় । 'মধাবী, লËা, কৃu�স�v, ধম 8াNয়ী এবং
ভাবগlীর আেলাচনায় অংশ 'নেব এবং বXবসা বা আইেন পারদশ\ হেব। অথ 8বান এবং 'ত:জ হেব। সাহিসকতা লাভ করেব । 

অিভiতা । : UE যখন পwমপিত তখন উপের বিণ 8ত Uভফল লাভ হয় ।

ষ�পিত যখন সLেম
          'লােমশ সংিহতা অনুযায়ী ‐  
                          षÛेशे सyम� लाभे लÔे वा पशुमान् भवेत्।
                           ◌ानवान् गुéान् मानी साहसी पु�विजxत:।।
         যবন জাতক অনুযায়ী ‐  
                          अ�रपतौ मदने खलसंयुते �वरकामभरा विनतायुतम्।
                          बãलवादकरो िवषसेवक: शुभखगे बãलाभसुता£âत:।।
         গগ 8 জাতক অনুযায়ী ‐  
                          अिहतपतौ सyमगे क्ूररे भायाx िवरो ि◌ानी च®ा।
                          तापकरी ëथ साÄे वन् या वा गभxपतनपरा।।
     ষWপিত যখন সSেম তখন জাতক জািতকা অথ 8বান, উLত এবং সাহসী হয় । গহৃপািলত পUর 'দখভাল কের িকÅ িনেজর পু0সKান
হয়না । ষWপিত যখন অUভ হয় তখন yামী nীর Fদিহক চািহদা থােক না । িবষ 'খেয় আ�হতXার ^বণতা হয় । ষWপিত যিদ Uভ 3েহর
sারা ^বািহত হয় তেব জীবেন অেনক বড় লাভ হয় এবং পু0 সKান লাভ কের ।
     ষWপিত যখন অUভ 3হ হয় ( 'যমন রিব, ম�ল এবং শিন ) তখন yামী nীর িবপরীত মেনাভাবাপv হয় । িনষ্ঠR র হয় এবং ক�
'দওয়ার ভাব থােক ।
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সLমপিত যখন একাদেশ
         'লােমশ সংিহতা অনুযায়ী  ‐
                            द्यू नेशे सहजे लाभे मृतपु�ोिप जायते।
                            कदािचत् जीवित कËा पtात् पु�ोिपत जीवित।।
         যবন জাতক অনুযায়ী ‐
                            भवगते तु कल�पतौ सदा áदियता ि�यकृì तथ सती।
                            अनुचरी áधव� सुशीिलनी वसुमती कलना िपतृसंíा।।
         গগ 8 জাতক অনুযায়ী ‐
                            लाभ±थे जायेशे भÂा ¼पा£âता सुशीला च।
                            दियता प�रणीता �ाद् िम्रयते सा च �सवसमये।।
     সSমপিত যখন একাদেশ থােক তখন জাতক/জািতকার সKানািদ জেন্মর সময় মৃতR X হয়। কখন সখন একuট কনXা বাচঁার সlাবনা
এবং পরবত\কােল পু0 হেল বাচঁার সlাবনা আদুের জীবনস�ী NLাশীল সু�র yভােবর, অথ 8বান, িপতােক সে�হ করা, পরমাসু�রী
মা:জ8ত এবং িমu� িকÅ সKােনর জ� 'দওয়ার সময় মৃতR Xর সlাবনা। সKানািদর 'ভাগািKর সlাবনা । তথািপ অথ 8বান পু0সKানলাভ
এবং বpুলাভ সlব।
অিভiতা : চM যখন সSমপিত তখন উপের বিণ 8ত Uভফল লাভ হয়।

যখন অ�ম ঘেরর অিধপিত সLম ঘের থােক
         'লােমশ সংিহতা অনুযায়ী ‐
                            अ�मेशे तनौ कामे भायाxcयं समािदशेत्।
                            िव³ु´ोहरतो िन§ं îणरोग: �जायते।।
         যবন জাতক অনুযায়ী ‐
                            मदनगेऽ�मपेऽिप च गुï�क् कृपणदु�कुशीलजनि�य:।
                            खलखगैबxãपापिवरोधकृत् �मदया ि¨ितजेन च शाÄित।।
         গগ 8 জাতক এবং  মানসাগরী অনুযায়ী ‐
                            मृ§ुपतौ सyमगे दु� कुल«ीि�यो गुद�ािध:।
                            ×ूरे भायाx cेषी कल�दोषात् मृित लभते।।
     যখন অ�ম ঘেরর অিধপিত সSম ঘের থােক তখন একজেনর 'থেক 'বশী স�ক8 থােক, 'স অিবeাসী হয়, uটউমার বা 'যৗন সংEাK
সমসXায় 'ভােগ । সংকীন 8তা এবং দু� 'লােকর ভালবাসার স�ী হয় । নভেথজী অনুসাের িনেজর টাকা |S কােজ খরচ কের িনেজর
শািররীক সুেখর জনX ।
     যখন অ�ম ঘেরর অিধপিত, কুকম 8 3[ হয় , তখন কুকম 8 কাজ , অনXেক ^িতবাদ ইতXািদ কাজকম 8 হয় , nীর উপর ইষ 8া , 'যৗন
সংEাK 'রােগ মৃতR ্য হেত পাের ।
অিভiতা : যিদ সুয 8X অ�ম ঘেরর অিধপিত হয়, উপেরাr অUভল-নযুr ফল পাওয়া যায় । 
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নবম ঘেরর অিধপিত সLম ঘের
         'লােমশ সংিহতা অনুসাের ‐
                            भाÑेशे सyमे लÔे गुणवान् पशुमान् भवेत्।
                            कदािच©भवेत् िस£¤यxत् कायx कतुxिम£ðñत।।
         যবন জাতক অনুসাের  ‐
                            नवमपे मदगे विनतासुखं वचनकृत् चतुरा धनसंयुता।
                            भवित रागवित िकल सुµरी सुकृतकमxरता बãशीलवान्।।
         গগ 8 জাতক এবং  মানসাগরী অনুযায়ী ‐
                           यवनजातक जैसा वणxन है।
     যখন নবম ঘেরর অিধপিত সSম ঘের থােক , তখন 'কউ |নী হয় ,পU আদান ^দােনর কাজ কের এবং কখেনা কখেনা িনেগর ইে�
মত সব িকছR  পুরন করেত পােরনা , |নী হয় ,িভv িল� জাতক/জািতকার সাহচায 8 উপেভাগ কের ,বাধX ^কৃিতর হয় ,চতR র , স�দশালী
, সুদশ 8ন এবং দীঘ 8 �মেণর পেথ 'বেরায় এেদর জীবনস�ী 'সৗভাগXবতী এবং িববােহর পের এেদর 'সৗভাগXশালীতা U) হয় ।

দশম ঘেরর অিধপিত সLম ভােব
         'লােমশ সংিহতা অনুসাের ‐
                            धने मदे च सहजे कमòशो यिद स£±थत:।
                            मनáी गुणवान् कामी स§धमxसम£âत:।।
         যবনা জাতক অনুসাের ‐
                            सुतवती बã¼पसम£âता रमणमात�र भ£Âसम£âता।
                            भवित त� जन� िनर�र ि�यतमा¢रपे दियतागते।।
         গগ 8 জাতক এবং  মানসাগরী অনুযায়ী ‐
                          यवनजातक जैसा वणxन है।
     যখন দশম ঘেরর অিধপিত সSম ভােব থােক, একেরাখা হবার ^বিৃO, অনুভR িতশীল, ^িতভাবান সতXবান এবং ধম\য় ^কৃিত আেছ।
জীবনস�ী সুNী হেব, কনXার আিশব 8াদ পােব এবং eাUরী ^িত উৎসগ\ থাকেব। বXবসার '-ে0 িবেদশ যা0া থাকেব, বXবসার '-ে0 দুর
দুরাK সে� স�ক8 থাকেব, আইিন বXাপাের  'দখােশানা করেত হেত পাের এবং পাট8নার িবেশষ/সহেযাগীতায় কাজ করেত হেত পাের।
িনজyতা থাকেব।
অিভiতা : যিদ UE দশম অিধপিত হয়, উপেরাr Uভল-ণযুr ফল পাওয়া যায়।
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একাদশািধপিতর অ�ম Iােন উপিIিতেত 
         'লােমশ সংিহতা অনুযায়ী ‐
                          लाभेशे सyमे रäे भायाx त� á¼पवान्।
                          उदरो घनवान् कामी भूसुरो भवित धुर्वम्।।
         যবন জাতক অনুযায়ী ‐
                          बãलरोगयुतt तथा शुभ: खचर एविमदं ददते फलम्।
                          भवपतौ मृितगे �रपुवृµतो िवपुलवैरकरt सदा नर:।।
         গগ 8 জাতক এবং  মানসাগরী অনুযায়ী ‐
                          रोगी होना इतना ही फल बताया है।
     একাদশািধপিত অ�ম &ােন অব&ান কােল জীবন স�ী অতীব সু�র হেব, উদার মনf, ধনবান, কামুক ও জগৎyামী y�প হেব। Uভ
3েহর অব&ােন অেনক 'Vশভাগী হেব এবং শত্)গেনর ^িত শত্)ভাবাপv হেব। |Sধন 'পেত পাের, মীমাংিসত স�দ 'কান দ-তা
ছাড়াই লাভ করেত পাের।
অিভiতা   :  ম�ল একাদশািধপিত হেল উপেরর উে«িখত ফল |িল ভােলাভােব পিরলি-ত হেব।

�াদশািধপিত একাদশ Iােন উপিIিতেত
          'লােমশ সংিহতা অনুযায়ী ‐
                       �येशे दशमे लाभे पु�सौ�ं भवे©िहं ।
                       मिणमािणÁमुÂािभधxनं िकंचित् समालभेत।।
         যবন জাতক অনুযায়ী ‐
                       धनयुतो बãजीिवतयुक् पुमान् न च खल: �मदt उदारघी:।
                       भवगे सित स§वाक् सकलकायxकर: ि�यवाग् भवेत्।।
         গগ 8 জাতক এবং  মানসাগরী অনুযায়ী ‐
                       यवनजातक जैसा वणxन है, िसफx  अपने ±थान म� 
                       ÎेÛ व �िस¤ होना इतना फल अिधक बताया है।
     sাদশািধপিত একাদশ &ােন অব&ান কােল পু0 সুখ সlব হেব, হীরা, মুrা ও মূলXবান র°েত িনেজর স�দ সwয় করেব, ধনবান,
দীঘ 8জীিব, সুyভাব, আনে�র yভােবর, উদার হদূেয়র এবং সতXিনW হেব, 'য 'কান কােয 8 রত থাকেত পাের, িম�ভাষী, উ�তর পদ লাভ
এবং খXািত লাভ করেব।অেনেক বড় লাভ নাও করেত পাের এবং িম0বগ 8 অসুিবধার সৃu� করেত পাের।
অিভiতা   : বহৃaিত sাদশািধপিত হেল উপেরর উে«িখত Uভ ফল |িল পিরলি-ত হেব।
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 স�ূন 8 জীবেনর ফলােদশ
 
   
 

 
 
 
 
 আপিন িমিশ্রত yভােবর ^াণী। আপিন ^াণশ:rেত ভরপুর এবং আপনার মেধX সতক8 চালািক বÕuটও আেছ। আপনার
কাজকম 8 সুস�v করার আ3হ এবং পিরNেমর ই�া আেছ, 'সইসে� পািরবািরক জীবেন সময় 'দবার িবষেয়ও আপিন
অ^িতেরাধনীয়। আপনার কম 8ে-0 রহসXময় দাবার 'বােড8র মত পথ চেল, আপিন অদ্ভূত 
 
 আপনার চির0 ভােলা এবং আপনার ^কৃিত মেনারম। আপিন অনুগামীেদর চR Ëেকর মত আকষ 8ন কেরন। আপিন স�ক8
Fতির করেত ভােলাবােসন। আপনার দৃu�ভ�ী িন:;K এবং িচKাভাবনাহীন। আপিন সুখী ও হািসখুিশ ধরেনর 'লাক। আপিন
সামা:জক ^াণী। আপিন মজা ভােলাবােসন আপনার ভােলা রসেবাধ আেছ। আপিন উপি&তবু:L স�v। 'কােনা ঘটনার
ফলাফল মূলXায়েণর '-ে0 আপিন আশাবাদী। আপিন সামা:জক। আপনার বX:rেqর একuট |)qপূণ 8 অংশ হেলা আপনার
বpুqপূণ 8তা। 
 
 আপিন উপকারী মানুষ। আপিন, যতদরূ সlব অেনক মানুষেক আপনার অধীেন কােজ লাগাবার 'চ�া কেরন, যােত তারা
উপকৃত হয়। আপনার দয়ালুতা 'য 'কােনা ম� yভাবেক িন:Öয় কের 'দয়। আপিন একজন 'রামXাি�ক মেনর 'লাক।
(y�কÊনা ^বন) 
 
 আপনার কােয্ 8যর ^িত আপিন িনেবিদত^াণ। িনেজর yাথ 8 পূরেণর '-ে0 আপিন খুবই দৃঢ়^িতi। আপিন লড়াকু 'মজােজর
মানুষ, িযিন পািরপািe 8ক যত 'বশী জuটল হেয় ওেঠ, তেতা 'বশী িনয়মানুবত\ হেয় ওেঠন। আপিন আKিরকতাপূণ 8 ও পিরNমী।
আপিন একজন শাK 'মজােজর মানুষ। আপনার শািKি^য় yভাব। আপনার মেধX গভীরতা বত8মান। 
 
 আপিন একজন নীিতবাদী মানুষ। নXায়পরায়ণতার জনX আপনার এমন তীH আকাঙখা আেছ 'য আপিন িনেজর বা অেন্যর
ওপর অনXায় অিবচার হেত 'দখেল ^চt আেবগপূণ 8 ও অপমািনত হেয় পড়েত পােরন। আপিন নীিত‐িনয়ম 'মেন চলার
সুেযােগর প-পাতী। আপিন িবচারশীল এবং বা[বমুখী সংfারবাদী মানুষ, িবরাট Fব�িবক, সামা:জক পিরবত8ন আনেত সমথ 8।
'যেহতR  আপিন অKেরর িবeােসর উপর িনভ8রশীল, 'সেহতR  আপিন ভেয় আ�v না হেয় নানা সুিবধা বা উপকার লাভ করেত
পােরন। আপিন ^েতXকuট :জিনেসর গভীের ^েবশ করেত পছ� কেরন এবং তার কারণ সËেp জােনন বা জানেত 'চ�া
কেরন। আপিন আ�িবeাসী, /তু কাজকম 8 করেত পােরন এবং আ�িনেদ8শক, িবচারবু:Lস�v এবং আ� অহং ^চারক।
আপিন iানী। কখেনা আপিন কূটনীিতিবদXার, iান এবং চতR রতার মাধXেম উvিতসাধন করেবন। 
 
 আপিন খুব ^িতs:¬তাপরায়ন, সাহসী এবং িবপÌনক :Eয়াকলােপর অনুরাগী। আপিন আ�িবeাসী। আপিন '^রণাদায়ক,
খুব aশ 8কাতর এবং আেবগ^বণ, তক8ি^য়, শ:rপূণ 8, ও িবচ-ণ/তী-্ন/কেঠার। আপিন দৃঢ় 'ঘাষক। আপিন খুব ^ভাবশালী।
এমনিক খুব ক�কর অব&া হয় করা 'যেত পাের; এই সমেয় আপিন স�ূন 8 ভয়হীন হেত পােরন। আপনার িবশাল শ:r ও সাহস
^েয়াগ করেত পােরন কত8বX �পায়েনর জনX। আপিন সাহসী জীবেন আপনার উপি&িতেত, আপনার ল-X বা[বিভিOক।
দ- ও বা[ববাদী, আপনার সিন 8বp ^াথ 8না আেছ yাথ 8পর -মতার জনX। আপিন পিরিচিত পাওয়া িনেয় উিs= যা আপিন হন
আখXাযুr। 
 
 আপিন উLত হেত পােরন। আপিন মােঝমেধX নØহীন ও গিব 8ত হেবন, অনXেক সÅ� করায় য°বান নন। আপিন সব 8দা
'শ্রাতােদর জনX মনেযাগী। আপিন ^িতকূল পিরি&িতর কায 8ভার িনেত পােরন এবং অনXেদরেক পথ 'দখােত পােরন এটা
জয় করেত। কÊনািবলাসী বX:r। আপিন ^িতuট জায়গায় উvিতর জনX সুিবধা 'দেখন। 
 
 অ�ীকার, শৃÆলা এবং ি&রতা আপনার দৃঢ় িবষয় নয়। আপিন জীবনেক সরল করার িদেক 'ঝােকন অ^েয়াজনীয় :জিনেসর
'থেক মু:r 'পেয়। আপনােক সমাজিব:�v ও পথৃক &ােন আনা হয়। 
 
 আপনার yাথ 8 িনেয় য°বান। আপনার অেনক ই�া আকাÆা আেছ, যা মােঝমেধX ^িতহত করা ক�কর। আপনার সম[ শ:r
ল-X স�াদেনর িদেক যায়, আপিন একবার ^[াব যিদ 'নন। 
 
 আপনার মন[েq বাধা ও আ�িনয়�ন আেছ, িকÅ 'স|িলেক সবসময় বXবহার কেরন না। 'কামল ও শাK, আপিন রাে0
জীবK হেয় ওেঠন। আপিন সবেচেয় ভালভােব কাজ করেত পােরন যিদ তা 'গাপেন করেত পােরন। আপিন অনXেদর সামানX
'গাপনীয় কথাও মেন রােখন। আপিন আ�েকMী 
 
 আপনার Fধেয 8র অভাব। আপিন 'Eাধ^বণ। অনXেক িদেয় 'কান কাজ করােনার জনX আপিন ঝগড়া কেরন। অেন্যর যা
আেছ আপনারও তাই িছল 'ভেব আপিন ^ায়ই আ�^সাদ লাভ কেরন, এই ভাবনা যথাযথ নয়। আপিন -মা কের 'দন িকÅ
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 'ভােলন না। আপিন আEমনা�ক বX:r। 
 
 আপিন ^কােশ্য কাজ করেত িsধা3& হেত পােরন এবং যখন আপিন ^কােশ্য কাজ করেত বাধX হেবন তখন িনেজেক পরাভূত ও পীিড়ত
মেন হেব। আপিন লাজকু বX:r হেত পােরন। 
 
 অতXিধক দায়‐দািয়েqর কারেন আপনার মেধX এক পীড়াদায়ক অনুভব থাকেব আপনার কম 8শ:rর মা0া একuট দুব 8ল িদক 'সজনX
মােঝমেধX আপনার ^চt '^রণার ^েয়াজন হয় আপিন 'যন দাগা কামান, যুL U)র অেপ-া করেছন 
 
 এটা আপনার পে- বুেঝ 'নওয়া ভাল 'য হঠকারী অথ 8হীন ঘটনা ও কুৎসা আপনােক 'কান সুেযাগ এেন 'দেবন না বিহ 8মুখী ^কােশর জনX
উ�-মতাবানেদর সােথ গঠনমূলক সহেযািগতার িবষেয় আপনার 'শখা ^েয়াজন 
 
 আপিন ^কৃতগতভােব সুখী ^থম জীবেন আপিন সুখী নাও হেত পােরন, িকÅ পরবত\ জীবেন আপিন সুখী এবং ^ভাবশালী হেবন 
   
 

 
 
 
 
 
 সlবতঃ আপনার বাদামী চR ল থাকেত পাের। মেন হয় আপনার চR ল yণ 8াভ। সlবতঃ আপনার qক র:rমবেণ 8র/লালেচ। আপনার গা0বণ 8
িববণ 8। আপনার গােয়র রং কােলা/আপিন কৃ�কায়। আপনার 'চাখদুuট আকষ 8নীয়। আপনার মুেখ িকছR  দাগ বা অ^ীিতকর ঘটনার িচx আেছ।
আপনার জÙা সুগuঠত। 
 
 আপনার 'চহারা আকষ 8নীয়। 
 
 আপিন ^কৃতপে- 'য পিরবারভR r তার 'থেক িনেজেক অিধক ^কাশ কেরন। 
 
 আপিন মেন হয় সু)িচস�v। আপিন িম� ভাষী। 'কান মানুষ বা :জিনেসর 'দাষ বা |ণ a�ভােব বণ 8না করার দ-তা আপনার আেছ। 
 
 আপিন 'বশ তািক8ক এবং মােঝমেধXই অনXেদর সােথ মত পাথ 8েক্য/কলেহ আপিন :জেত যান। আপিন আপনার গভীর িবeাস ^দশ 8ন কেরন
িকÅ উপযুr 'শ্রাতা পাননা। 
 
 আপিন 'কমন কের মানুেষর বাচঁা উিচৎ তার ওপর অেনক বক্তৃ তা 'দন। 
 
 সlবতঃ 'খালােমলা ভােব িনেজেক ^কাশ করা আপনার পে- কuঠন এবং আপিন ভােবন, যিদ আপিন তা কেরন আপনােক ভR ল 'বাঝা হেব।

 
 আপনার কথা বলার ধরন নীরস। আপনার কথা বলায় অিশ� কথায় 'কােনা িনয়�ন 'নই, িনভ8াবনায় আপিন যা চান তাই 'বাকার মেতা বেলন।

 
 যখন িনেজেক ^কাশ কেরন/যখন কথা বেলন, যােত সব 8দা সতXিনW থােকন 'স িবষেয় য°বান হেবন। 
   
 

 
 
 
 
 আপনার মন উদXমী বা উৎসাহী, সরকারী পিরচালনা সËেp আপনার ি&র মত আেছ, সাধারণতঃ 'স|িল ভালমত নয়। 
 
 আপনার মন শ:rশালী। আপনার মন সূ� িকÅ সমসXা জজ8িরত। আপিন আ�গত। আপনার মন উµল, িবে~ষণী-মতাযুr,
অনুসpানী, ^তX-ণ-মতাযুr এবং চটপেট। আপনার মন এমনভােব উপ&ািপত 'য আপনার লে-্যর পিরপূণ 8তা অজ8ন কের। হােত 'য কাজ
আেছ তােত আপিন সব 8দাই আপনার মনেক য° কের ^েয়াগ কেরন। 
 
 আপিন কÊনা^বণ। আপনার মন স�ক8 Fতরী করেত ^Õত থােক যিদও আপিন জােনন, এuট 'শষ অিÚ না uটকেতও পাের। 
 
 আপনার কÊনা শ:r নীচR  বহR ল হেত পােরন। 
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 অেনক সময় ^বল উৎসাহ ও উÔXেমর অনুভূিতও করেত পােরন। আপনার ধা:{ 8ক আ�া। আপিন |S রহসXসমূেহর িনখুতঁ পয 8েব-ন ও
^কাশ sারা তৃিS আকাÆা করেত পােরন। আপিন উ�তম এবং সহেজই আপিন 'কMািভিতগ। আপিন সহেজই িবeH-ােtর সিহত
একা�তা অনুভব করেত পােরন, 'খেদর িবষয় এই 'য অেন্যরা আপনার দৃu�ভি�র সিহত সহমত 'পাষন কেরন না। 
 
 িকছR  স�ক8সমূহ আপনার কােছ িব�ািKকর হেত পাের। আপনার অবেচতন [ের, আপিন -িত3& হওয়ার অনুভূিত 'পেত পােরন, যা
আপনার িনজy আ&া ভ� করেত পাের। 
 
 আপনার গভীর আেবগ ^বণতা আপনােক দীঘ 8কালীন ঝÛােট জিড়েয় 'ফেল। মােঝমােঝ আপনার অনুভূিত এমন হয় 'য আপনার সমূহ
আশা Òংস হেয় 'গেছ আপিন এক মানিসন য�নার মেধX িদেয় বেয় চেলেছন। িকÅ সাধারনতঃ আপিন আবার নতR নভােব আপনার
কম 8-মতা নতR নভােব পুনঃসংেযাজন কেরন। আপিন রঙ চিড়েয় নাটকীয়তার আবরেন িচKাভাবনা ছাড়েলই সফলতা খুেঁজ 'পেত পারেবন।
মােঝমােঝই আপিন জuটলতার আবেত8 আটেকই থােকন। 
 
 আপিন Eমশ ঘুরেত ঘুরেত নীেচর িদেকও 'নেম 'যেত পােরন। এই জাতীয় অনুভূিত|েলা পুেষ 'রেখ ছR টেত থাকেল তা Òংসা�ক কম 8
^বণতার িদেক িনেয় 'যেত পাের। 
 
 আ-িরক অেথ 8 আপিন ^গিতশীল বা সংfৃিতস�v বX:r তবুও আপিন অিত চতR র বX:r। 
 
 আপিন খুব অনুসিpৎসু এবং অিভভূত করা িচKাশ:r আেছ জীবেনর সতX উপলিÓ করার স-মতায়। 
 
 অতীেতর জীবন 'থেক আপনার সুS ই�া বহন কেরন। uঠক ও ভR ল কােজর ^ণালী জানার yত� 'বাধ আেছ, যিদও আপিন সব 8দা আপনার
iােনর সাহােয্য কাজ নাও করেত পােরন। আপনার িবe H�ােtর দশ 8ন আেছ, যা সম[ আ;য 8জনক ঘটনার কারণ বXাখXা কেরন। 
 
 
   
 

 
 
 
 
 আপিন অনুসরণ করেছন একuট ^ভাব িব[ারকারী িশ-ায়। িশ-া ও 'য 'কান িশ-া ^:Eয়া আপনার জনX ভাল ফেলর অিভiতা। িশ-ায় ও
^িশ-েণ বXিয়ত 'কান টাকা ভালভােব িফের পােবন। 
 
 আপনার কােছ |)qপূণ 8 গেবষণার িবষয়|িলেত দীঘ 8 সময় অিতবািহত করেত পােরন। 
 
 আপিন িশ-ায় উৎসািহত হেবন, যিদও আপিন িশ-া িবরিতর অিভiতা করেত পােরন। 
 
 আপিন িশ-া ভালবােসন িকÅ ^থাগত িবদXালয় 'থেক ক� থাকেতই পাের। 
 
 আপিন আইেনর ভাল iান রােখন এবং মকÔমা বা চR :r আেলাচনায় জিড়েয় 'যেত পােরন। আপিন |S iান অধXয়ন পছ� কেরন। 
 
 আপিন িবদXা িশ-া উপেভাগ কেরন। আপিন উOেরর জনX 'কান পাথর না উÜান অব&ায় ছাড়েবন না। 
   
 

 
 
 
 
 আপিন /তু স�াদেনর সােথ :জিনস|িলেক কােজ পিরণত করেত পােরন। আপিন আপনার ল-X|িল উপলিÓ করেত দ- আপনার
উ�াকাÆার শ:r িদেয়। 
 
 আপনার মেন হয় চমৎকার পরামশ 8 'দবার -মতা আেছ। 'লােকেদর িনেয় আপিন ভােলা চলেত পােরন। সব মানুেষর সে� 'যাগােযাগ র-া
করা বা তােদর 'বাঝােত আপিন ভােলা পােরন, আপিন যা বেলন তারা যিদ তার 'থেক অেনক আলাদা হয়। 'নতৃqদােন আপনার yাভািবক
দ-তা আেছ। আপিন মানুেষর ^েয়াজন বুেঝ এবং বX:rগত 'বাঝদার মেনাভাব সuৃ� কের অনXেক িনেজর মেত আনেত সমথ 8। করেত পারার
সামেথ্ 8যর জনX আপিন পিরিচত। 
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 আপিন খুবই 'যাগX বXব&াপক এবং ^শাসক। ভােলা সুেযাগ 'খাজঁার িবচারবু:L আপনার ভােলা এবং কখেনা বা এইভােব আপিন সুেযাগ
বXাপকতর কের 'নন। আপনার ভােলা সামা:জক দ-তা আেছ। 
 
 গািণিতক দ-তা িবiান ও ^যু:rেত আপনােক সাহাযX কের। 'কােনা :জিনেসর কারণ জানার জনX আপনার 'কােনা :জিনেসর িভতের 'দখার
সামথ 8X আেছ। আপিন কÝ�উটার জােনন এবং 'কােনা জuটল ^যু:rেত িবেশষi হন। অদ্ভR ত ধরেনর হােত হােত ^িতs:¬তা, রাসায়ািনক
এবং িবে¿ারক িবষেয় আপিন একজন িবেশষi হেত পােরন। 
 
 'কােনা বৃ:L ঘটােনা এবং লাভ বাড়ােনার সামথ 8X আপনার আেছ। উপশমকাির িহসােব আপনার সামথ 8X থাকেত পাের। আপিন 'পশাদার
উপশমকারী হন বা না হন িনেজেক এবং অপরেক উপশম করেত পােরন। আপিন অবেচতন মেনর [ের ^েবশ করেতও পােরন এবং মানুেষর
মন পড়েত পােরন। 
 
 ভারসামXপূণ 8 স�ক8 সuৃ�েত আপিন অ-ম সফলকাজ করার জনX 'য uঠকঠাক 'যাগােযাগ করার ^েয়াজন, তার অনুেমাদন আপনার পে-
কuঠন। কূটনীিত আপনার 'জারােলা িবষয় নয়। দািয়েqর 'বাঝা ঘােড় িনেয় আপনার সময় খারাপ যায় িকÅ দািয়q যখন 'নন ফল হয় দুব 8ল ও
-ীণ টাকা পয়সার বাব&াপনায় আপনার কuঠন সময় 'যেতও পাের। পািথ 8ব ^েয়াজনপূরেণর জনX আপনার মেনােযাগ এবং অিভমুখ y�
রাখা আপনার পে- কuঠন। আপিন হােতর কােজ দ-, িকÅ জয়ুােখেলন এবং মেনািনেবশ/একা3তা ন� কেরন। 
 
 আপনার শ:r ও -মতার ভাtার 'যমন আেছ 'তমিন yাভািবক 'মধাও আেছ। আপনার িশÊীসুলভ দ-তা আেছ। 
 
 আপনার চমৎকার মানিসক ^াণবKতা এবং সাহস আেছ। জuটলতা এবং অসুিবধার মেধX িদেয় িনেজর রা[া খুেঁজ 'নবার তী-্ন সামথ 8X
আেছ। 
 
 আপিন কÊনা^বণ, সজৃনীশ:rস�v এবং 'বশ সজৃনী-মতা আেছ। আপনার Þাণশ:r তী-্ন/তীH। 
 
 আপিন সবল। 
 
 আপিন একজন জলEীড়াে^মী, সাধারণ 'নৗেকা বা হাল্চা 'ছাট 'নৗেকা চড়েত পছ� কেরন। 
   
 

 
 
 
 
 অেন্যর ^িত আপনার বXবহার যেথ� আশা^দ এবং সুগuঠত। আপনার আচার‐আচরেণর মেধX িদেয় আপনার বা[বেবাধ ফুেট ওেঠ। দলগত
সদসX িহসােব আপিন 'বশ িনভ8রেযাগX। 
 
 আপনার ভাল বXবহার সব 8জনিবিদত। আপনার মেনাবাßা পূরেনর সlাবনা যেথ� ^বল কারণ আপিন অনXেদরেকও এই িবষেয় যথাসাধX
সাহাযX এবং উদ্বু L কেরেছন। জনেসবামূলক কােজ আপিন আেত্মাৎসগ 8 কেরেছন। িবিভv সামা:জক িবষয়বÕর ^িত আপনার আ3হ এবং
ঔৎসুকX আেছ। কােজর ^িত আপিন িনেবিদত^াণ এবং দািয়q পালন কেরন। 
 
 আপিন একজন একিনW 'শ্রাতা। 
 
 আপিন আ�িভমানী এবং দািlক হেত পােরন। আপিন আপনার অব&ােন দৃঢ়ভােব uটেক থাকেত পােরন এবং অনXেদর পে- সহানুভূিতশীল
মেনাভাব 'পাষণ কেরন। সব 8হারােদর সাহাযX করবার ^সে� আপিন যেথ� কৃপণ। সহেজ ও অনায়ােস সাফলX পাওয়ার জনX 'যেকােনা হাত
সাফাইেয় আপিন িসLহ[। 
 
 রাগ এবং িবর:rর অনুভূিত আপনােক সামিয়কভােব এতটাই িবপয 8[ কের 'তােল 'য তােত আপনার ভালবাসা চাপা পেড় যায় এবং এই সময়
আপিন অিন�াকৃতভােব আপনার সবেচেয় ভাল বpুর সােথ মধুর স�pটােকও ন� কের 'দন। আপিন অনXেদর দুভ8ােগ্যর 'থেক উপকার
'নন। আপনার কােজর সততার ^á করা হেব মােঝমেধX। আপিন পিরনােম িবeাস কেরন মাধXমেক নXাযXতা ^িতপাদন কের এবং িবe[
কম 8চারী অথবা অনুসরনকারীেদরেক ছাড়েত পােরন ল-X স�ূণ 8 করেত। আপনার িনেজর 'বuঠক আচরণ অপমািনত হওয়ার বা অস�ান
হওয়ার সlাবনা Fতরী করেত পাের। 
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 আপিন িবsান ও ধািম 8ক 'লােকেদর স� উপেভাগ কের। 
 
 আপিন সম[ রকেমর iান ভােলাবােসন, িবেশষতঃ ^াচীন আধXািত্মক বা ঐিতহািসক iান। আপিন বু:LবৃিO সংEাK আলাপচািরতায়
ভােলাবােসন। 
 
 আপিন বই, মাধXম, 'লখা এবং ^কাশনােতও উৎসািহত। আপিন ^াচীন সভXতার গেবষনায় উৎসািহত। সমুে/র কােছ থাকেত ভােলাবােসন।
মাছ ও মাছধরা পছ� কেরন। আপিন আইেন উৎসািহত, যখন এটা ^থাগতভােব িনয়ম কের িকভােব 'লােকরা পারaিরক :Eয়ায় স�িত ও
অস�িত পােব। আপিন িব:�v িনজ8ন জায়গা, হাসপাতাল, 'জল, িনভৃেত যাওয়া, আNম, অজানা জায়গা বা দরূ 'দেশ আকৃ� হেত পােরন।
আপিন িভv সংfৃিত এবং িবেদশী ঐিতেহয্র sারা 'মাহ3[। আপিন অiাত ও রহসXময় iােনর '-ে0 উৎসাহ রাখেত পােরন। আপিন
সবসময় অিভiতা ও অজ8েনর নতR ন ^েবশ পথ খুেঁজ বার করেত পছ� কেরন। 
 
 দুঃসাহিসকতা ও Eীড়ামূলক কায 8কলাপ ^বল আ3হর সােথ অনুসরণ কেরন। সমােজ 'খালাভােব অিধক ^কাশ হেত চাননা, অKতঃ
^কাশXভােব, Uধু মুেখােশর আড়ােল। িব:�vতায় আপনার সুখ পিরপূণ 8 হয় এবং আপনার গভীর উৎসাহ থাকেত পাের আধXািত্মক উvিতেত।
গূঢ় দশ 8ন আেলাচনা করা ছাড়া এপিন একা থাকেত পছ� কেরন। 
 
 'য 'কােনা ^িতেযািগতামূলক কাজ আপনার জনX িবর:rকর হেত পাের। জনসংেযােগ িনেজেক বXাS করেত আপিন িবেশষ অপছ� কেরন।
কােজর '-ে0 বXথ 8তা আপনােক /তু হতাশ কের 'তােল। 'কােনা 'কােনা সময় আপিন জল এিড়েয় চেলন, তা 'স সাতঁার বা ¨ান যাই 'হাক না
'কন, কারণ আপিন আপনার িনেজর ওপর িব�প ^িত:Eয়ােক ^িতহত করেত চান। 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 আপিন অসু&তােক অনায়ােস অিতEম করেত পােরন। িনেজর ^িত যেথ� য°বান না হওয়ার জনX আপিন মােঝমেধX শারীিরকভােব NাK
'বাধ কেরন। 
 
 আপিন কােজর ধরণ একটR  িবপÌনক ^কৃিতর এবং সlবতঃ yাস্েথ্যর পে- হািনকারক। আপনার িন/ায় বXাঘাত আসেত পাের। মানিসক
অশািKর কারেণ আপনার yা&Xহািন ঘটেত পাের। আপনার িকছR  'রাগ থাকেত পাের যা রr স�েক8 স�িক8ত বা আপনার িকছR
জনেন:Mয়জিনত সমসXা হেত পাের। আপনার মলsাের য�না হেত পাের। পরজীিব তেব এবXাপারও হেত পাের 'য আপিন 'পাষা^াণীর sারা
বহেনর সে� স� 8িকত। আপনােক দK সমসXা সহX করেত হেব। আপনার দK দাগযুr বা িববণ 8 হেব। সlবতঃ চেম 8র িববণ 8তা হেত পাের।
^জনন অে�র, মু0াশেয়র বা বৃে�র িকছR  দুব 8লতা অথবা সমসXা বাড়েত পাের। ঠাtা জেল ¨ান একটা 'তজ বা বল ^দানকারী টিনেকর মত।

 
 সাধারনভােব দীঘ 8ায়ুর বXপার আপনার ইে�র ওপর িনভ8র করেব। 
 
 গািড় চালােনার সময় আপনার সতক8তা অবলËন করা উিচৎ। মদXপান কের গািড় চালােবন না। গািড় চালােনা ও িবেশষকের গালাগািল 'দওয়া
একসােথ করেবন না। 
   
 

 
 
 
 
 
 
 আপনার মােয়র মেন রেয়েছ উÔীপনা, 'দেহ রেয়েছ 'তজ এবং আ�ায় রেয়েছ সাহিসকতা। তার আেদশ হল "আমােক উ�তর ভালবাসা
এেন দাও! ' সবিকছR র 'কM&েল তার িনজy নীিতেবাধ িনেয় িতিন একজন সুতী-্ন দৃu�র 'ন0ী এবং িতিন কায 8কলােপর মেধX মিহমািন্বত
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 হন। আপনার মােয়র Fবিশ�|িল হল ঝঁুিক^বন, উ�াকাÆী ও ^বলতর িবপ-। িতিন বু:Lমান, 'কান 'কান সময় চwল, অেÊই উেO:জত
এবং সবসময় উৎসাহ ^দানকারী। iানগভ8 আেদশ 'যটা সবেচেয় ভাল আপনার মােয়র মুখ 'থেক ^কাশ পায়। একজন yাভািবক িশ-ািবদ,
এমনিক একজন ম�ী িহসােবও িতিন সব বাধা‐িবপিO কাuটেয় উঠেত স-ম। আপনার মাতা কম 8 তৎপর এবং 'কামল ওিডিসর মেতা আপনার
মাতার জীবন সব 8দা নতR ন 'রামােwর অনুসpানী, িবরামহীনভােব অিভiতার 'খােঁজ ও 'স|িলর সে� নতR ন &াপেন রত। 
 
 আপনার মার উপেদশ িদেত বX3 । 
 
 সতXানুসpােন পাগল হেয় আপনার মা খুব সরল উOরেক ও ভালভােব 'নন না এবং চান ^েতXেকই 'সই কারণ খুজকু । আপনার মা কম
বয়েসই মারা 'যেত পাের, বা 'স 'রাগ3[ বা মানিষক ভারসামX হেত পাের । আপিন আপনার মােয়র ^িত উৎসগ\কৃত । আপনার ও আপনার
মােয়র স�েক8র মেধX িকছR  অyাভািবক অসুখী বXাপার আেছ । আপনােক হয়েতা খুব তাড়াতািড় মােয়র সােথ িবে�েদর মুেখামুিখ হেত হেব ।

 
 আপনার বাবা িবeাস কেরন 'য U:Lকারেণর মাধXেম সব :জিনসেকই uঠকঠাক করা যায় বা কমপে- পিরমােপর মাধXেম 'বাঝা যায় িতিন
সংখXা , অ-র ও চR লেচরা গেবষণামূলক িবষয় িনেয় কাজ করেত পােরন । যােত জগেতর উপকার হয় । অনXেদর লাভ করার সুেযাগ িদেয়
িতিন লাভবান হন । তারঁ যু:rর বXাখXায় িতিন 'যেকােনা িব)L প-েক হািরেয় িদেত পােরন এবং অনXেদর করণীয় িবষেয় তারঁ যু:rর অনুযায়ী
^েরািচত করার জনX ^েয়াজনীয় কÊনাশ:r তারঁ আেছ । yয়ংস�ূণ 8 এবং আ�ম= িতিন িনেজর জনX এবং একই কাজ সােথ করেতই পছ�
করন িকK Fsত ভূিমকাও পালন করেত পােরন 'যেহতR  তারঁ 'বিশর ভাগ জীবনী িsমুখী । আপনার বাবা পির�v এবং আকষ 8নীয় আপনার
বাবা হাসXেকৗতR ক, সংগীত ও গান গাওয়ার মত িবিভv িশÊ�েপর সােথ পিরিচত। আপনার বাবা গিনত ভালবােসন এবং পিরসংখXােন িবeাদস
কেরন । 
 
 আপনার বাবা একজন yাভািবক িহেসবকারী ও বXাখXাকারী বX:r । 
 
 'কান :জিনেসর িবস্তৃত বXাখXা িদেয় থােকন 'শ্রাতােদর িচOাকষ 8েনর কথা না 'ভেবই । আপনার িপতা আেবগসমূহেক যু:r3াহX কের 'তালার
^িত ^বণতা 'দখান। আপনার িপতা অKরজগেতর সংহিতর িবিভv[র অিতEম কেরেছন, 'যটা কখন কখন সাম�সXিবধান জিনত সমসXার
কারণ হেয় দাড়ঁায়। 
 
 
 
 কম 8 অথবা 'কান অa� ^ভাব, আপিন না চাইেলও আপনােক আপনার িপতার 'থেক িব:�v কের রাখেব। আপনার িপতার, সাহচয 8 পাওয়া
যায় না কারণ পিরি&িত আপনার িনয়�েনর বাইের। 
 
 মেন হয় 'ছাটেবলায় আপিন )= িছেলন। আপিন Fশশেব খুশী িছেলন এবং আপনার মাতা িপতার সােথ স�ক8 ভাল। আপনার জেন্মর পের
পেরই আপনার পিরবােরর ভাগX িবপয 8য় হেয়েছ। 
 
 যারা আপনার দ-তার ^শংসা কের তারা আপনােক দOক 'নওয়া পািরবািরক সদসXেদর মত ভাবেত পাের। কখেনা কখেনা আপনার বাবা মার
সােথ আপনার আেবগগত িবেরাধ হয়। উOরািধকার সূে0 'য স�িO আপিন 'পেত চান তা 'ছেড় 'দওয়া আপনার পে- সমসXাদায়ক 
 
 আপনাের ভাইেবান আপনার পে- উ�তর iান ও পথ িনেদ8েশর উৎস হেত পাের। 
 
 'তামার মা এবং ভাইেয়রা 'তামার তথাকিথত ভােবন না অথবা 'তামায় িদেয় সাংfৃিতক পিরিধ বাড়ােত চান। তR িম 'তামার ভাইেদর বা বpুেদর
সােথ সাংঘািতক কলেহ িলS হেত পার। পিরবােরর সােথ বাকXালােপর সময় তR িম কেঠার আচরেণর অিভiতা অজ8ন করেত পার, সlবতঃ
'তামার ভাইেয়রা 'তামার িবেরাধীতা করেব। 'তামার এরকম ভাই বা আিশ্রত থাকেত পাের যারা খরচবহR ল এবং যারা 'তামার অথ 8 িনঃেশষ
করেত পাের। 
 
 'তামার বড় ভাই/িদিদর সােথ স� 8ক মসণৃ নাও হেত পাের। 'তামার বড় ভাই/িদিদ মতৃR Xর কারেণ 'তামার 'থেক পথৃক। 'তামার বড় দাদা/িদিদ
হয়েতা 'বশীিদন বাচঁেব না। 
 
 তR িম 'ছােটা ভাইেয়র সােথ ঘিন� হেত পার। 'তামার 'ছােটা ভাইেবােনরা িকÅ 'তামার সােথ অKর� নয়। 
 
 'তামার মামাবািড়র 'কােনা আ�ীয় িবেদেশ থাকেত পাের। 'তামার দাদুর পিরবার 'তামার কথা Uনেব। 
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 'তামার খুব িমu� yভাব আেছ। 'তামার খুব গাঢ় অনুভূিত থাকেত পাের এবং তােত তR িম ^ভািবত হেত পার। তR িম িবপরীত িলে�র কােছ
^াথ 8নীয় এবং তারা মানিসক শািK 'খােঁজ এবং আেবগ^বণ স� 8েক সাম�সX পায়। তR িম 'তামার স� 8েকর '-ে0 'কৗশলপূণ 8। তR িম '^েম
yাধীনতা চাও। তR িম িবপরীত িলে�র স� উপেভাগ কর এবং 'তামার তােদর ^িত 'ঝাকঁ আেছ। yাভািবক ভােবই তR িম এমন মানুেষর সােথ
সংযুr হেয় পড়েব যােদর সােথ কথা বলেত ভােলা লাগেব এবং 'তামার অজােK অেনক সময় একসােথ কাটােব। ভােলাবাসা পালন করেত
তR িম জােনা। 'তামার জীবেন স� 8েকর বXাপাের অিধক |)q 'দওয়া হেত পাের যা 'তামায় আেবগ^বণ কের 'তােল। 
 
 তR িম অনX মানুেষর আেবগ ও অনুভূিতর বXাপাের সংেবদনশীল। তR িম অনুভূিতস�v এবং পছ� ‐ অপছে�র বXাপাের a�। বদ স�ীরা
অসুিবধা সuৃ�কার এবং 'বাঝার মত। তR িম 'তামার স� 8েকর বXাপাের উেÔশXহীন এবং তােদর ধের রাখেত অপারক। িবপরীত িলে�র সােথ
স� 8ক সuৃ�েত 'তামার দ-তার অভাব ঘটেত পাের এবং অসুিবধার মুেখামুিখ এবং -মতার s¬ হেব। 'তামায় অৈনকXতা এবং '^েম িবে�দ
অনুভব করেত হেত পাের। স� 8েক 'ঢাকা 'তামার জনX সহজ িকÅ তােক uটঁিকেয় রাখা কuঠন হেত পাের। 'তামার অসংখX 'যৗন বাসনাও
'ভে� যাওয়া স� 8ক থাকেত পাের। তR িম কামুক আপনার 'যৗন কামনা সlবতঃ তীH। আপনার 'যৗন শ:rেক যিদ আপিন 'কান সজৃনশীল বা
গঠনমূলক কােজ বXবহার কেরন তাহেল আপিন তা 'থেক উপকৃত হেত পােরন। যিদও আপিন 'যৗনতা িনেয় অেনক িচKা কেরন, তবুও
কায 8ে-ে0 তা পূণ 8 হয় না। 
 
 ^েতXেকর সে� স�ক8, অংশীবারী এবং িববােহর '-ে0 আপিন স�ান ও ময 8াদােবাধেক কােজ লাগান 
 
 সুখী দা�তX জীবন উপলিÓ করা খুবই অসুিবধাজনক আপিন পরকীয়া বা অৈবধ '^ম স�েক8 জিড়েয় থাকেত পােরন িববাহ স�ক8
-িত3[ হেত পাের‐হয় িববাহ িবে�দ হেব নাহেল আপনার yামী/nীর মতৃR X হেব আপিন িববােহর িবষেয় এত 'বশী |)q 'দন িকÅ 'সই
তীH 'ঝাকঁ িববােহর পরম সুখ ও আন�েক খুব অÊ িদেনই Òংস কের 'দয়। আপনার জীবনস�ী ততটা '^িমক নন যতটা আপিন আকাÆা
কেরন। যিদ আপিন িববাহ কেরন তাহেল আপনার গেব 8র উপাদান|েলা অথবা আপনার অহম ভােবর উপাদান|েলা আপনােদর yামী বা nীর
পরaেরর স� 8েকর মেধXর রা[া বp কের তR লেব এবং িববাহ িবে�েদর সlাবনা থাকেব। আপনার yামী/nীর স� 8েক ভয়pর ভR ল 'বাঝাবু:ঝর
সlাবনা আেছ। আপিন স�ীর ^িত এক সpটজনক অব&ায় পড়েত পােরন অথবা আপিন খামেখয়ালী বXবহার কেরন পরaেরর ^িত এবং
অসেচতনভােব ^&ান কেরন। yামী/nী পরaেরর মেধX অেনক সময় টR িকটািক FবষমXমূলক ই�া জাগেত পাের। আপনারা yামী/nীর
পরaেরর িপতামাতার সে� ভাল সËp রাখেবন। 
 
 Fববািহক সËp এবং সুহদূরা আপনার খুবই |)qপূণ 8 এবং 'সই কারেণ আপিন আপনার িনেজর 'থেকও 'বশী 'সইসব স� 8কেদর ^িত 'বশী
সহেযাগীতা কেরন এবং নজর 'দন। সফলতা খুেঁজ পাওয়া যােব আপনার স�ীেদর মাধXেম অথবা এমনিক আপনার yামী/nীর কােরার
সহেযাগীতার মাধXেম। 
 
 আপনার কােজর ধারা yামী/nীেক পরaর 'থেক দেূর সিরেয় রাখেত পাের। আপিন আপনার স�ীর ^িত 'বশী সময় ও উদXম বXয় করেবন
এবং িনেজর কােজর ^িত অমনেযাগী হেয় পড়েবন। আপনার yামী/nী আপনার পিরকÊনা ও লে-্যর িদেক 'য বাপঁােশই আেছ তা অনুভব
করেবন। আপনার yামী/nী আপনার কােজ নানান জuটলতা বুঝেত স-ম হেবন না এই কারেণর জনX দুজেনর মেধX একটা দরূেqর সuৃ� হেব।

 
 আপনার yামী/nী আকষ 8নীয়, চমৎকার এবং মেধX িকছR  সারবÕ আেছ। আপনার yামী/nী হেবন আকষ 8নীয় এবং ^াণচwল আপিন ভােলা
yভােবর এবং সু�র বX:rqময় স�ীেক আকষ 8ন কেরন। আপনার nীর িচKাভাবনা এবং অনুভূিত তার মুেখর অিভবX:rেত এবং কােজ
যথাযথভােব ফুেট ওেঠ। আপনার yামী/nী নমনীয়। আপনার yামী একজন ভােলা গহৃক0\ এবং বpুেদর জনX তার বািড়র দরজা সব 8দাই 'খালা
থােক। আপনার yামী/nী যা কেরন তােতই ি&িতশীল। যখন আপিন আপনার nীর ^িত ভােলাবাসা এবং ^ীিতপূণ 8তা ^দান করেবন, িতিনও তার
অনু�প ^িতদান আKিরকতার সে�ই ^দান করেবন। যখন সাদর উ�তা একটR  সিরেয় 'নওয়া হয়, আপনার nীর ^িত:Eয়া U) হেয় 'যেত
পাের, অেনকটা 'যন তার মেধX 'থেক জীবনী শ:rটাই 'যন 'কউ Uেষ 'শষ কের িদেলা। আপিন এবং আপনার স�ীর মেধX িশÊীসুলভ
কম 8-মতা আেছ। আপনার nী অলীক y� জগেত িবচরন করেত, িদবাy� 'দখেত এবং তা িনেয় গভীরভােব িবেবচনা করেত পছ� কেরন
িতিন পিরবােরর ^িত য�শীল এবং তার িশকড় ও পিরবােরর বাস&ােনর ^িত টান অনুভব কেরন । 
 
 আপনার স�ী ভাগXবান , উ�িশি-ত এবং সlবতঃ আধXািত্মক । িতিন এমন কাজ করেত করেত পােরন যা সমােলাচনা কuঠন । 
 
 যিদ আপিন িবেয় কেরন, আপিন ^শ[ ও আধXািত্মক nী পােবন। 'স (পুং/nী) উৎকষ 8, স{ান এবং সুবrার ^কৃ� উদাহরণ। আেবগ^বণ ও
অনুভূিত আিশ্রত, আপনার nী অবXবহািরক িসLাK িনেত পাের। 'স (পুং/nী) , অিধকারী হেত পাের। আপনার nী তR � সামানX :জিনস
কÊনা করেত পাের 'যখােন 'কউ থােকনা। আপনার nীর অনুভূিত|িল সহেজই আঘাত^াS হয়, আপনার nী অনXেদর অিবেবচনার উপর
বL ধারণা 'রেখ সুিবধা|িল হারােত পাের। আপনার nী 'মজাজ খািনকটা চেMর পূিন 8মা ও অমাবসXার নXায়। কখন ও িতিন অতXKকÊনা^বন
ও অ3গিতশীল আবার কখন ও এেকবােরই অনুৎসাহী। কখেনা আপনার nী মূল 'স্রাত 'থেক দেূর থাকার ^েয়াজন অনুভব কের এবং একা
থােক। 
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 আপনার জীবনস�ী কলহ ও ঝুটঝােমলার কারণ হেত পােরন। আপনার nীর মানিসক আেবশ ও িচKা সদাপিরবত8নশীল হওয়ায় ওনার
জীবেনর ^িত দৃu�ভ�ী সদা পিরবত8নশীল। জীবন এক িবেশষ ছে� আপনার nীেক নানা পিরবত8েনর মধX িদেয় িনেয় 'যেত পাের। আপনার
জীবনস�ী বা সKান দুভ8ােগ্যর স{ুখীন হেত পাের। আপনার nীর yাভািবক ^স্ফু টন বp হেয় 'গেল অথবা বাধা^াS হেল উিন এমনভােব
জuটল জােল জিড়েয় পড়েত পােরন 'য তার 'থেক 'বিরেয় আসা কuঠন। আপনার পািরবািরক জীবেন ঝড় ঝÛা থাকেত পাের এবং আপনার
জীবনস�ী নানা সমসXাEাK হেত পােরন। আপনার িনেজর হেরােfােপর িবেশষেiর উপর আপনার জীবনস�ীর আয়ুকাল িনভ8র কের।
আপনার nী ভাবািদ 3হেন তৎপর ও সহেজ ^ভািবত হন। আপনার nী িনেজ িনরেপ- yভােবর হেলও ওনার পিরেবশ ও পিরি&িতর রেঙ
িনেজেক রাঙান। আপনার জীবনস�ী আপনার দরূ স� 8েকর আ�ীয় হেত পােরন। 
 
 আপনার জীবনস�ীর শারীিরক ^িতবpকতা থাকেত পাের অথবা এমন িকছR  শারীিরক বা মানিসক কারণ থাকেত পাের যার ফেল আপিন 'যৗন
িমলেন অনা3হী হেয় পড়েবন। আপনার জীবনস�ীর উব 8রতা িনেয় িচKা থাকেত পাের। আপনার জীবনস�ীর সKান ^সব িনেয় সমসXা
থাকেত পাের। আপনার জীবনস�ীর পিরণত মনf ও পািথ 8ব iানস�v হবার সlাবনা। িতিন আপনার সহেযাগী ও আপনার কােছ মূলXবান
স�দ। আপনার জীবনস�ী তার কােজর '-ে0 যেথ� স{ািনত ও সফল। আপনার সKান হেতও পাের নাও পাের। একuটর 'বশী সKান
হওয়া অসlব। আপনার একuট 'ছেল বা একuট 'মেয় হেত পাের। 
   
 

 
 
 
 
 
 আপিন 'যসম[ মানুষজেনর sারা আকিষ 8ত হন তারা |ণী, iানী, তােদর iান 'খালামেন আপনার সােথ ভাগ কের। আপিন আপনার
বpুেদর জনX টাকা খরচা করেত চান, িকÅ সময় িবেশেষ তােদর সমসXা আপনার সমসXা হেয় ওেঠ। 
 
 মূলXেবাধ স�েক8 পিরUL )িচেবাধ থাকায় আপিন তরল ও সুদশ 8ন বX:rেদর ^িত আকৃ� হেবন। আপিন 'লােকর সে� সহেজ িমশেত
পােরন এবং আপনার বpুq দীঘ 8&ায়ী। 
 
 আপনার অেনক শত্) বা ^িতেযাগী থাকেত পাের এবং আপনার বpুরা অিবeাসী হেত পাের। 'য সম[ 'লাক আপনােক সমথ 8ন করেব বেল
আপিন মেন কেরন তারা ছ´েবেশ আপনার িবেরাধীতা করেত পাের। আপনার শত্)রা অ^িতেরাধX এবং আপিন 'চার, ঠকবাজ এবং
^তারকেদর স{ুখীন হেত পােরন। আপিন সময়িবেশেষ িবরাট জয়লাভ কের শত্)েক পরা[ কেরন। আপিন শত্) বা িবেরাধীপ- sারা
জীবেন সমসXায় পড়েবন িকÅ ^চR র পিরNেমর পর জয়লাভ করেবন। যখন আপনার আিথ 8ক উvিত হেব তখন আপনার শত্)রা আিথ 8ক
অসুিবধার স{ুখীন হেব। শত্) এবং িবেরাধীরা আপনার পে- সমসXাজনক। 
 
 -মতাবান 'লাক এবং যারা পাদ^sীেপর আেলায় আেছ তারা আপনােক -মতাশীল ^িতs�ী ভাবেত পাের। অেন্যরা আপনার আচরেণর
িন�া করেত পাের। 
 
 সlবতঃ আপিন নীচ কােজর আNয় 'নন যা আপনােক লÝÌত ও সকেলর সামেন অপমািণত কের। 
 
 আপিন হেবন সুপিরিচত এবং 'গৗরবময় বX:rেদর সােথ স�ক8 &াপন করেত পারেবন। জনগেণর 'চােখ আপনার &ান অেনক উচR েত
এমনিক যিদ একজন 'শ্রাতাও হয়। সংগঠেন আপনার অবদান ইিতবাচক। 
 
 স�ক8 আপনার বX:rগত জীবেনর একuট |)qপূণ 8 অংশ। আপনার অিধকাংশ স�ক8ই সু�র, তেব আপিন স�ক8 গড়ার '-ে0 ভীষণ
অসতক8। যিদ 'কউ আপনার রা[ায় না আেস 'সটাই সব 'থেক ভাল। অধ 8সতX বলা বা অিতর�েনর sারা অনXেদর আপিন িনেজর উেÔশX
সাধেন বXবহার কেরন। 'লােক সহেজই আপনােক ভR ল 'বােঝ এবং 'সজনX আপিন িকছR  অসুিবধায় পেড়ন। 'লােকর 'থেক দেূর সের থাকার
গভীর ও অবেচতন চািহদা এবং িনজ8েন কাজ করার আকুল ^াথ 8না আেছ। সবসময় িকছR  iানী ও সমথ 8ক বX:r থাকেবন যারা আপনার ল-X
পূরণ করেত সাহাযX করেব। আপিন 'যেকান 'লােকর বX:rq ও Fবিশে�্যর &ান ও মূলX আপিন িনধ 8ারণ করেত পােরন তাই yাভািবক ভােবই
আপিন দুuট 'লােকর একসােথ থাকার পিরণাম খুব সহেজই বুঝেত পােরন। 
 
 yেদেশর 'থেক িবেদেশ আপিন 'বশী পিরিচত। িবেদেশ আপিন 'কান ভR ল পদে-প িনেত পােরন। আপিন িবেদশীেদর িবeাস কেরন এবং
তােদর সে� ি&িতশীল স�ক8 থাকায় আপিন স�িO ও ^ভাব লাভ কেরন। 
   
 

 
 
 
 
 আপনার উ�িভলাষ এবং ল-X ^ায়ই পিরবিO8ত হয় । আপিন আপনার পূব 8 িনিদ8� ল-X যা আপনার পে-্য লাভ জনক , তা 'শষ না কেরই
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 পিরবিত 8ত লে-্যর জনX সম[ শ:r বXয় কেরন । 
 
 আপিন কম\দল গঠন কেরন এবং তােদর ^েয়াজনীয় িনেদ8শ 'দন । yাভািবক বা[ব বু:Lর জনX বহR  ধরেণর কাজ করেত স-ম । বXবসা এবং
আইন স�িক8ত িবষয় আপনার yাভািবক বা[ব বু:L আেছ । আপিন ধীর এবং সংরি-ত । আপনার 'কিরয়াের ধীের ধীের উvিত হেব । যখন
ল-X পূরেণর সময় আেস তখন আপিন একজন অিতমানব । আপিন আপনার কােজ গব 8েবাধ কেরন এবং 'সজনX কােজ অয° করার
^বণতা স�েক8 সত8ক 'হান । আপিন একজন দাশ 8িনক বা একজন িচKিবদ । সlবতঃ আপিন একজন ভােলা গেবষক অথবা একজন
মেনািবদ 'যখােন 'বশী 'লাক আপনােক 'দখেত পাের না 'সখােন সকেলর অেগাচের আপিন কাজ করেত পােরন, 'যমন‐'কােনা বড়
^িতWােন আপিন কাজ করেত পােরন। 
 
 আপিন বহR দেূরর বXবসা করেবন এবং বহR দরূ পয 8K আপনার পিরিচিত আেছ। 
 
 আপিন এমন বXবসায় যুr থাকেবন যা বহR দরূ িবস্তৃত হেব, িকÅ খুব 'বশী লাভজনক হেব না। আপিন িবচ-ণ এবং বXবসািয়ক 'লােকর সে�
ভােলা আচরন কেরন। আপিন ^িত আপনার 'ঝাকঁ থাকেত পাের। আপিন িনজy বXবসার '-ে0 খুবই কেঠার আপিন একজন দ- বXবসায়ী
^িতেযাগীেদর আপিন ভয় 'দিখেয় বশীভূত করেত চান। 
 
 ^িতuট '-ে0 অংশীদারী ^েয়াজন। আপিন yাধীনভােব বা অংশীদার িহসােব কাজ করেত পােরন। 
 
 আপিন িনেজই িনেজর মািলক হেত পছ� কেরন। কম 8িনরাপOা হল‐‐‐‐‐; আপিন ^েয়াজন সােপে- yেরাজগারী হেত পােরন। 
 
 আপিন িনেজই িনেজর মিনব হেত পছ� কেরন িকÅ yিনযুr হওয়া সহজ নয়। অKতঃ আপনার আংিশক 'কিরয়ার আপনার মিনেবর
কােজর জনX বXিয়ত হেব 
 
 সহকম\েদর সে� আপনার স�ক8 ভাল যিদ আপনার কম 8চারী থােক তেব তােদর িবিভv সমসXা িবেশষতঃ আিথ 8ক সমসXা হেব। 
 
 আপিন একজন কম 8বীর বX:r হেত পােরন কাজ ও বাধা িবপিO অপসারেনর '-ে0 আপিন অতXK আেবগ^বণ আপনার পে- 'কােনা
:জিনেসর ভাল িদকটা 'দখা খুব সহজ, খুuঁটনাuট িবষেয় আেরা ভাবনািচKা করা উিচত যিদ আপিন িবsান বা গেবষক হন তাহেল আপিন
খুuঁটনাuট িবষেয় ডR েব থােকন এবং সব :জিনেসর অথ 8 আ-িরক অেথ 8 বুঝেবন আপিন 'য কাজ কেরন তা সাধারেণর 'থেক আলাদা এবং তা
সমােজর বৃহদংেশর iান বৃ:L করেত সাহাযX কের। অনXেদর মূলXেবাধ স�েক8 আপনার যেথ� 'বাধ আেছ এবং আপিন একজন অতXK ভাল
মেনািবদ বা পরামশ 8দাতা হেত পােরন 
 
 আপিন খXািতলাভ করেত পােরন আপিন 'নতা এবং যাই কেরন তােতই পিরদৃশXমান আপিন আপনার nী/yামীর সােথ বা মাধXেম সাফলX, মান
এবং সামা:জক ময 8াদা অজ8ন করেত বাধX আপনার কােজ আপিন ভীষণ সফল হেবন জীবেন আপিন বহR  সুেখর সময় উপেভাগ করেবন এবং
খXািত ও লাভ করেত পােরন আপনার ^েচ�া ফল 'দয় এবং সুেযাগেক আপিন সফল উেদ্যােগ পিরণত করেত পােরন 
 
 লাভ ও ফলাফল সমেয় আেস আপিন ^ায়ই কাজ িনেয় ভারাEাK আK8জািতক বXবসা লাভজনক নয় এবং পিরকÊনার অভাব বXবসার '-ে0
সমসXা সuৃ� করেব কম 8সূে0 আপিন িবেদশ �মণ করেবন আপিন দুঃসাহসী এবং আপনার কাজ আপনােক িবেদেশ িনেয় যােব 
 
 কতৃপে-র সে� আপনার ভাল স�ক8 নাও থাকেত পাের আপিন আইন জািহর কের 'বড়ান 
   
 

 
 
 
 
 
 অতXK অথ 8|ণ, আপিন সতক8ভােব িনেজর স�িO র-া কেরন আপনার 'যাগােযাগ আপনােক স�দ ও সাফলX এেন 'দেব
উOরািধকারসূে0 আপিন িকছR  'পেত পােরন 'য 'কােনা অ^তXািশত উৎস 'যমন‐'বওয়ািরস জিম, কেরর টাকা ইতXািদ 'থেক আকিäক লাভ
করেত পােরন 
 
 আপিন অেনক 'গৗরেবাµল সুেযাগ 'পেত পােরন সুেযাগ সুিবধািদর '-ে0 'খালা মন থাকার জনX আপিন স�দলাভ কেরন। অেথ 8র
অভXKরমুখী ^বাহ িনেয় সাধারনতঃ 'কান সমসXা 'নই। 
 
 বািড়েত বেস আয় খুব কuঠন আপনার আিথ 8ক স�িত আপনার পে- খুব বড় দুব 8লতার উৎস হেত পাের আপনার সুেযাগ ও অথ 8 হাতছাড়া
হেত পাের 
 
 ^েচ�া আিথ 8কভােব সফল হয় আপিন িনেজেক ও অনXেদর ঋণ ও কেরর হাত 'থেক মুr হবার পথ 'বর করেত চান 
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 আপিন সহেজই 'সইসব :জিনস 'পেয় যান যা আপনার কােছ আরামদায়ক 
 
 আপিন মেনাৈবiািনক পরামশ 8দাতা, 'জXািতষী অথবা গেবষক বা তদKকারী িহসােব অথ 8লাভ করেবন আপিন িবেদশ 'থেক আেয়র
শ:rশালী উৎস সuৃ� করেত পােরন উপাজ8ন সuৃ� সমসXাবহR ল, িকÅ আপিন িবেদশী 'যাগােযাগ ও দাতবX ও আধXািত্মক কায 8াবলী 'থেক
উপাজ8ন করেত পােরন। 
 
 আপনােক ঋণ পিরেশােধর জনX কাজ করেত হেব কখেনা কখেনা লাভ করেত আপিন 'য কাজ|িল হােত 'নন 'স|িল আপনার 'লাকসান
ঘটায়। 
 
 ভূস�িO আপনার পে- 'সৗভাগXসূচক আপনার স�িO বা জিম 'কনার ^েচ�ায় নানা বাধা িবপিO আসেত পাের আপনার জিম, স�িO বা
গািড়সংEাK সমসXা হেত পাের, আপনার সব 8দাই বীমা করােনা উিচত 
 
 -িতকর :জিনেসর জনX স:Eয়তা 'দখােল খরেচর পিরমাণ অেনক 'বেড় যােব। কখনও কখনও অথ 8খরেচর বXাপাের আপনার িবচার -মতা
খুবই দুব 8ল, অথবা পিরি&িতেত তR িম িশখেব িকভােব টাকা উপাজ8ন করেত হয়। হয়েতা সম[ ধনস�িO, একজায়গায় জেড়াহওয়ার পিরবেত8
চতR 8িদেক ছিড়েয় আেছ। মােঝমােঝ অ^তXািশত খরচ আপনােক পরাভূত করেত পাের। খরেচর মুেখামুিখ হ ওয়ার জনX আপিন ^েয়াজনীয়
'কৗশলেক উvতমােনর কেরা। তR িন সহজই সwয় করেত স-ম। আপনার খরেচর বXাপাের একuট সুি&ত উপােয় আপিন আ-ম হেবন।
মানিবকতার কারেণ আপিন খরচ কেরন। 'যসব মানুষ দাির/ ও িবষয়ী না ও অদ-, তােদর জনX আপিন সময়, -মতা ও অথ 8 বXয় করেবন। 
 
 আইেনর গtী ভাঙবার জনX আপনােক বXয় করেত হেত পাের । িকছR  -িত অথবা চR ির হেত পাের যার 'কান বXাখXা অেনক সময় পাওয়া যায়
না । বpুেদর অথ 8 ধার 'দেবন না । আপনার -মতার বাইের আপিন 'যেত পােরন । আয় এবং বXেয়র মেধX ভারসামX র-া করা আপনার পে-
কuঠন হেত পাের এবং এজনX আপনােক ঋেণ জিড়েয় পড়েত হেত পাের । 'গাপনভােব 'কান 'কান অথ 8 বXিয়ত হয় । 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 আপিন আেলাক^াS হেত বX[ । আপিন ই�া করেল ^াচীন রহসX িশ-ার গভীের ^েবশ করেত পােরন । 
 
 আপিন পািথ 8ব :জিনেস আ3হী নন , বরং আধXািত্মক iান চান । আপিন yাভািবক জাগিতক ই�া 'থেক িব:�v হেত পােরন । আপনার সব
লে-্যর জনX আপিন সব ^ািSর 'থেক িব:�v । যিদ আপিন আধXািত্মকতার বা বু:LমOার পথ না অনুসরণ কেরন তেব আপিন অনXরকম
িকK অেন্যর -িত আপিন করেবন না । সvXাসী হওয়ার জনX আপনার তীH ^বণতা আেছ 
 
 আপিন ধম 8েক র-া করেত পােরন 
 
 
   
 

 
 
 
 
 আপিন িবেদেশ থাকেত পােরন 
 
 আপিন িবেদশ �মেণ অতR Xৎসাহী কােজর জনX আপনােক �মণ করেত হয় িকK আপিন িনেজর 'দেশ থাকেত 'বশী প�� কেরন ।
আধXািত্মক কােজর বা তXােগর ^েয়াজেন আপিন হয়েতা ঘন ঘন �মণ কেরন বা যাতাযাত কেরন । আপনােক হয়েতা অ^েয়াজনীয় �মণ
3হণ করেত হেত পাের । 
   
 



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 65

 
 
 
 
 
 
 
 
 আপনার জীবেন আসল সমেয় 'যখােন আপনার ল-X 'দরীর জনX ক� পােছ বা লে-্য 'পৗåছেত 'দরী হে� । এক সমেয় আপিন সমসXার
মুেখামুিখ হেবন জীবেন, 'য হয়েতা 'যuট অলÙনীয় হেব বা যা অিতEম করা যােব না । আপনার জীবেন িকছR  অংশ আেছ যােক সব 8দা 'গাপন
রাখা হয় এবং যার জনX আপিন পের অনুতাপ করেবন 'যেহতR  'স সময় আপিন অৈনিতক বা 'বuঠক কাজ করেছন । সমাজ িবেরাধী দুfৃিতেদর
মেতা আপনার ও একuট কৃ:0ম জীবন থাকেত পাের । আপনার উ�াকাংÆা পূরেণর সুেযাগ ন� হেত পাের না , ^েচষটা কায 8X হেত পাের যা
আপনােক িন)ৎসাহী কের তR লেব । আপনার জীবন সময় িবেশেষ Uধুই লড়াই বেল মেন হয় । অ^তXািশত িকছR  দািয়q যা আপনার কােছ
স�ূণ 8 অজানা িছল তা আপনার উপর এেস পড়েত পাের । 'কােনা দুন 8াম, পািরবািরক 'কােনা সদেস্যর মতৃR ্য আিথ 8ক -িত , ^িতেযািগতা বা
িনব 8াচন পরাজয়, অসু&তা, 'কিরয়ােরর দুঘ 8টনা ইতXািদ 'যেকােনা কারেণ আপনার পিরকÊনােক ন� কের িদেত পাের। 
 
 আপনার ইে� সাধারণ পিরপূণ 8 হয় এবং আপিন অনXেদর '-ে0 'সৗভাগXবান । 
 
 আপিন আ�িবনাশকারী অবনমেনর িশকার হেত পােরন । 
 
 লি=র '-ে0 আপিন ভাগXবান । 
 
 িনেজর )গী বা মে�লেদর মত আপিন ও দুভােগ্যর িশকার । 
 
 বX� এবং গÊগাছা এিড়েয় চলাই ভাল । 
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 দশার ফলাফল

বুধ মহাদশা: 21 মাচ8 2006 অK 22 মাচ8 2023

 
ম�েলর মহাদশার অনুবাদ ।
 

সাধারণ অনুবাদ ।
 

সাধারণ ^ভাব যা অনুভব করা যায় ম�েলর মহাদশার সময় এই|িল এইরকম 
     ‐ বড় 'লােকেদর সােথ 'যাগােযাগ অথ 8 উপাজ8ন ।
     ‐ িশ-ায় খুব ভাল, ভাষেণ দ-তা এবং হ[িশেÊ দ-তা এবং স�ীেত ভালবাসা থাকেত পাের 
     ‐ কৃিষেত উৎসাহ ও বXবসােয় উvিত 'দখা যায় । 
     ‐ িশ-ক, বয়f ও প:tতেদর জনX ভালবাসা ও NLা ব:ৃL 'পেত পাের ।
     ‐ গঠেন উৎসাহ এবং নতR ন পির�দ এবং গয়না লােভর সlাবনা ।
     ‐ সানার বXবসােয় অথ 8লাভ হেত পাের ।
     ‐ সািলশীকারী বা মধX&তাকারীর কােজর জনX সুেযাগ ।
     ‐ হাসXরস, মজা ও 'খলার মধX িদেয় জীবন অিতবািহত হেব ।
     ‐ জনগেনর |)q ও খXািত বাড়েত পাের ।
     ‐ yামী/nী  এবং সKান সুখ 'পেত পাের ।
     ‐ গXাসuæক সমসXা থাকেত পাের ।
 

খুব িনিদ8� অনুবাদ ।
 

3েহর অব&ার উপর িভিOকের অনুবাদ এবংজ� তািলকা ওিবভাগীয় তািলকায় অনXানX ^ভাব|িল নীেচেদওয়া হল ‐
     ‐ শত্) ও উঁচR  পদাধীকারীেদর 'থেক ভয় থাকেত পাের ।
     ‐ yামী/nী, সKােনর জনX কাuঠেন্যর সlাবনা । আহার লােভর সlাবনা যােদর পিরবার 'নই তােদরকাছেথেক।
     ‐ পড়াUনায় িন)ৎসাহী ।
     ‐ ভিবষXৎ সাফেল্যর িনেদ8শ Òংস হয় এবং দুঃেখর সূচনা ও অসুখ 'দখা যায় ।
     ‐ উৎসব পালেন বাধা আসেত পাের । ি^য়জেনর সােথ িবেরাধ ও উেদ্যােগর অভাব ।
     ‐ চরম সুখ, খXািত, সKােনর  আন�, অব&া/পদলােভর সlাবনা ।
     ‐ পাপকেম 8র িদেক 'ঝাকঁ, স�দ, জিম, কৃিষ ও গ)র -িত হেত পাের ।
     ‐ দুেভ8াগ/দিূব 8পােক 'যেকান ভােব আসেত পাের । মানিসক অসুখ, পিরবার ও রাে�্রর সােথশত্)তা এবং গনসমেলাচনা হয় । 'চােখর
'রােগর সlাবনা ।
     ‐ খXািত ও িশ-ালাভ, রাÎস�ান, স�ান ও সাহস আনেত পাের ।
     ‐ যi করার জনX রাজার সােথ বpুq , স�দ, উvিত, s¬, সKােনর আন�, খXািতইতXািদ 'দখাযায় ।
     ‐ ভাল খাদX, পির�দ এবং গয়না লাভ । 
     ‐ শারীরীক সুখ ও শািK থাকেব ।
     ‐ রাÎ 'থেক স�ান, কতৃ 8q এবং রাজকীয় ^তীক লােভর সlাবনা । 
     ‐ ভালগািড়, খXািত, পৃিথবীেত খXািত লাভ করেত পাের ।
     ‐ পিব0¨ােনর ভাল ভাগX থাকেত পাের ।
     ‐ কৃিষ 'থেক লাভ হেত পাের, স�দ 'থেক সুখ ও সÅu� লাভ হেত পাের ।
     ‐ ম�েলর মহাদশার সময় খাদX, সKান ও ভাল পির�েদর বXয় 'পেত পাের ।
     ‐ গহৃশািK, অথ 8, লাভ এবং বXবসায় খXািত বাড়েত পাের ।
     ‐ উ�পদাধীকারীেদর কাছ 'থেক বpুq ওস�ান লাভ হেত পাের ।
     ‐ উপািধ লাভ হেত পাের । 
     ‐ এই সমেয় বXবসােয় উদXম থাকেব এবং স�িOর সlাবনা কলা ও কিবতার মধX িদেয় । 
     ‐ নতR ন 'লােকেদর সােথ বpুq ও পুরােনা বpুেদর সােথ িবেরাধীতার সlাবনা ।
     ‐ িবেদেশ বসবাস করার সlাবনা এবং সুখ, উেsগ ও উিs=তার বাধা পার হওয়া ।

বুধ‐বৃহaিত : 6 এি^ল 2018 অK 12 জলুাই 2020

বুেধর মহাদশার মেধX বৃহaিতর অK8দশার ফলাফল 

বুেধর মহাদশার মেধX বহৃaিতর অK8দশা
            ‐ ভাগবৎকেম 8 'ঝাকঁ ব:ৃL আধXািত্মক iান ব:ৃL
            ‐ ময 8াদা ব:ৃL সরকাির স�ান ^ািS এবং ভাগবৎ আচরণ 'যমন িবনয় এবং 
            ‐ নØতা এবং িচেOর িবULতা ব:ৃL পােব
            ‐ সKানািদ এবং অথ 8স�িO ব:ৃL পােব nী এবং সKােনর sারা আন�লাভ
            ‐ বয়fবX:r এবং বpুরা য�না 'দেব এবং িপতামাতার সে� সংঘাত হওয়ার সlাবনা



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 67

            ‐ সুঠাম yা&X, অথ 8স�িO লাভ, সরকােরর আনুকূলX লাভ,
            ‐ Uভ অনুWান পালন 'যমন‐িববাহ ইতXািদ, িম�াv/বX ^ািS
            ‐ গবািদপU ব:ৃL, ধম\য় আেলাচনা এবং শাn বXাখXায় 'যাগদান করা 
            ‐ গবািদপU ব:ৃL, ধম\য় আেলাচনা এবং 
            ‐ শাn বXাখXায় 'যাগদান করা
            ‐ সরকার এবং আ�ীয়েদর সে� ছ�পতন, 'চার ইতXািদর 'থেক িবফল, িপতামাতার মৃতR X, 
              অপমান
            ‐ সরকােরর sারা শা:[, অথ 8স�িO -য়, িবষাr ভয়, ªর
            ‐ ফসল উৎপাদেন -িত, ভূিম হারােনা ইতXািদ
            ‐ িনেজর পু0 এবং আ�ীয়েদর 'থেক সুখ, উৎসাহ ব:ৃL,
             অথ 8স�িO, নাম, যশ ব:ৃL ফসল দান ইতXািদ
            ‐ মানিসক য�না, িচKা, 'রােগর sারা িবপদ, nী এবং আ�ীয়েদর সে� িববাদ, সরকােরর 'Eােধর িশকার
            ‐ সাধারণ িববাদ, অথ 8স�িO -য়, 
            ‐ Hাlেনর 'Eােধর িশকার
            ‐ শরীের 'Vশ 
            ‐ এইসব অUভ ^ভােবর 'থেক পির0াণ পাওয়ার জনX 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তাহল 
            ‐ িশেবর সহçনাম জপ করেত হেব এবং একuট গ) সে� 'সানা দান করেত হেব

বুধ‐বৃহaিত‐UE : 18 'ম 2019 অK 3 অেèাবর 2019

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, অেনক িশ-া ও নানা বXাপাের দ-তা লাভ হেব ‐ অেনক কায 8 সুস�v হেব।
     ‐ নানা বn ও অলpারািদ লাভ হেব। 
     ‐ জাতেকর মেন সÅu� থাকেব, 'স ভােলা থাকেব, উvিত হেব।

বুধ‐বৃহaিত‐সূয 8 : 3 অেèাবর 2019 অK 13 নেভËর 2019

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, -মতাবান বX:rেদর 'থেক বহR  লাভ, িপতা, মাতা ও বpুেদর 'থেকও অেনক িকছR  লাভ হেব।  
     ‐ জাতক সব 80 NLা ও স{ানলাভ করেব।

বুধ‐বৃহaিত‐চM : 13 নেভËর 2019 অK 21 জানুয়ারী 2020

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, সম[ িবেরািধতার  অবসান হেব, মিণমুrা, অe লাভ।
     ‐ বহR  ^ািS 'যাগ, সকল কায 8X সুস�v হেব।

বুধ‐বৃহaিত‐ম�ল : 21 জানুয়ারী 2020 অK 9 মাচ8 2020

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, অnাঘােতরঅn, মূ03cেিত য�ণা, 'দেহ ªলাকর অনুভূিত ও হজেমর গtেগাল।
     ‐ শত্)রা নানা য�ণার সৃu� করেত পাের।

বুধ‐বৃহaিত‐রাহR  : 9 মাচ8 2020 অK 12 জলুাই 2020

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়,  দুন\িতবাজ 'লােকেদর সে� সংঘষ 8 এবং তােদর কারেণ ধনহািন।
     ‐ জাতক শত্)েদর জনX আতp, অসু&তা ও য�ণা 'ভাগ করেব।

বুধ‐শিন : 12 জলুাই 2020 অK 22 মাচ8 2023

বুেধর মহাদশার মেধX শিনর অK8দশার ফলাফল 

বুেধর মহাদশার মেধX শিনর অK8দশা
            ‐ সাহিসকতা ব:ৃLর সlাবনা এবং কুuটর িশÊ 'থেক লাভ
            ‐ বpুেদর ভালবাসা, অথ 8স�িO, সহানুভূিত ধম\য় এবং ভাগবৎ কাজ ব:ৃL পােব
            ‐ অলসতা ব:ৃL পােব এবং িবিভv নারীর ^িত আস:r হেব
            ‐ এবং |S পাপকাজ করেব
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            ‐ সাধারণ মানুেষর 'থেক সুখ আসেব । 
            ‐ ফসেলর -িত হেব এবং শরীের বায়ুর উপসগ 8 'দখা 'দেব
            ‐ সংসাের সুি&িত, সরকারী উ�পদ লাভ
            ‐ উৎসাহ ব:ৃL, গবািদ পU ব:ৃL, পদময 8াদা ব:ৃL
            ‐ তীথ 8�মন ইতXািদ
            ‐ শত্)র sারা িবপদ, nী এবং সKানেদর 'Vশ, িচKাশ:r ±²াস পাওয়া,  আ�ীয় িবেয়াগ
            ‐ পিরকÊনায় বাধা, মানিসক য�না, িবেদশ �মণ এবং দুঃy�
            ‐ অকাল মৃতR Xর ভয়
            ‐ এইসব অUভ ^ভােবর 'থেক মু:r পাওয়ার জনX 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব  তাহল 
            ‐ মৃতR X�য় জপ করেত হেব
            ‐ সে� একuট কােলা গ) এবং একuট nী মিহষ দান করেত হেব

বুধ‐শিন‐শিন : 12 জলুাই 2020 অK 14 িডেসËর 2020

     ‐ শিনর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণা ও সংঘেষ 8র ভয় 'দখা িদেত পাের। 
     ‐ নানারকম দুঃখ ‐ য�ণা ^কাশ পােব।

বুধ‐শিন‐বুধ : 14 িডেসËর 2020 অK 2 'ম 2021

     ‐ শিনর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, মানিসক িবচ-ণতার ±²াস, সংঘস 8 ও শত্)ভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ খাদX, মুখU:L (পান) এবং ধনস�েদর হািন।

বুধ‐শিন‐'কতR  : 2 'ম 2021 অK 29 জনু 2021

     ‐ শিনর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, শত্)েদর হােত বpনভয়, অিতিরr িচKাভাবনা, মেনর অULভাব।
  মানিসক য�না, ভয় ও অি&রতা 'দখা 'দেব।

বুধ‐শিন‐UE : 29 জনু 2021 অK 10 িডেসËর 2021

     ‐ শিনর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, আ�ীয়yজনেদর অব&ার উvিত।
     ‐ জাতক, িনেজর আকা:Æত বÕসমূহ লাভ করেব। 
  ‐ কম 8 ^েচ�া সফল হেব।

বুধ‐শিন‐সূয 8 : 10 িডেসËর 2021 অK 28 জানুয়ারী 2022

     ‐ শিনর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªর এবং পািরবািরক সংঘেষ 8র সlাবনা।
     ‐ জাতক রাজXতR লX -মতা ও অিধকার অজ8ন করেত পােরন।
     ‐ অসুখ‐িবসুেখর কারেণ ক�েভাগ।

বুধ‐শিন‐চM : 28 জানুয়ারী 2022 অK 20 এি^ল 2022

     ‐ শিনর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, বু:LমOা ও Fবদ�X মানিসকতার ব:ৃL ঘটেব।
     ‐ বহৃৎ ^কেÊর Uভারl এবং বXয় ব:ৃL পােব।
     ‐ বহR  নারীর সে� স�ক8 Fতরী হেত পাের।

বুধ‐শিন‐ম�ল : 20 এি^ল 2022 অK 16 জনু 2022

     ‐ শিনর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, শ:r ও বু:LমOা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ জাতেকর পুে0র ওপর 'কােনা -িতকর ^ভাব পড়েত পাের।
     ‐ আ|ন ও শত্) 'থেক ভয়, পাকাশেয়র অসু&তাজিনত য�ণােভাগ।
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বুধ‐শিন‐রাহR  : 16 জনু 2022 অK 11 নেভËর 2022

     ‐ শিনর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, জিমজমা, বnািদ ও ধনস�দ ±²াস, নানা বXাপাের ভয়ভীিত।
     ‐ জাতক িবেদেশ �মেণ 'যেত পাের।
     ‐ মেন মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

বুধ‐শিন‐বৃহaিত : 11 নেভËর 2022 অK 22 মাচ8 2023

     ‐ শিনর অK8দশায় বহৃaিতর ^তXK8দশায় 'কােনা নারীর জনX পািরবািরক শািK 'ভে� পড়েত পাের এবং জাতক পিরবােরর সদসXেদর 'দখােশানা
করেত অ-ম হেব।
     ‐ সংঘষ 8/িবেরািধতা ও মানিসক অি&রতা থাকেব।

'কতR  মহাদশা: 22 মাচ8 2023 অK 21 মাচ8 2030

 
'কতR র মহাদশার অনুবাদক ।
 

সাধারন অনুবাদক ।
 

'কতR র মহাদশার সময় সাধারন ^ভাব|িল অনুভব করা যায় ‐ নীেচ 'দওয়া হল ‐
     ‐ 'কতR র মহাদশার সময় সুেখর অভাব হয় ।
     ‐ শারীরীক কাuঠনX বাড়েত পাের এবং অসু&তার সlাবনা ।
     ‐ sে¬র মেধX পেড় পাপকােয 8 উৎসাহ, িবচ-ণতার অভাব ও মানিসক অি&রতা হেত পাের ।
     ‐ উ�পেদ আসীন কতৃ 8েqর কাছ 'থেক কাuঠনX হেত পাের এবং চR ির 'থেক,িবষ,জল,আ|ন,অn, বpুেথেক ভয় ।
     ‐ জীবন য�নাময় ও অসুখী এবং yামী/nী  এবং সKান 'থেক আনে�র অভাব ।
     ‐ িশ-া ও স�দ আরহেন বাধা হেত পাের, গািড় 'থেক পেড় যাওয়া বা দঘূ 8টনা, িবেদেশ &ানাKর 
       এবং চাষবাস হারােনা ঘটেত 'দখা যায় ।
 

িনিদ8� অনুবাদ ।
 

ঐ3হর অব&ান িভিOক অনুবাদ এবং অনXানX ^ভাব জ� তািলকার উপর এবং িবভাগীয় তািলকার উপর এইরকম 
     ‐ 'কতR র মহাদশার সময় সুখ থাকেব এবং ^চRর স�দ লাভ হেব ।
     ‐ খারাপ 'লােকেদর সােথ s¬ হেত পাের এবং স�িO হারােব তার কােজর জনX ।
     ‐ 'কতR র মহাদশার সময় রাজ অসেKাষ, কােজ বp এবং িবেদেশ &ানাKেরর সlাবনা ।
     ‐ শারীরীক কাuঠনX, 'চােখর 'রাগ এবং গনসমােলাচনার ভয় হেত পাের ।
     ‐ 'কতR র মহাদশার সময় s¬, ভয় এবং মাথায় ও 'চােখ য�না হেত পাের । 

'কতR ‐'কতR  : 22 মাচ8 2023 অK 18 অগা� 2023

'কতR র মহাদশায় 'কতR র অK8দশার ^ভাব

'কতR র মহাদশায় 'কতR র অK8দশা
            ‐ গভীর পা:tতX ও বু:LমOায় বXাঘাত সৃu� হেব এবং জনগেণর সমােলাচনার সlাবনা
            ‐ দু�া নারীরসােধ সংঘেষ 8র সlাবনা, nী‐পু0ািদর -িত ও মৃতR Xর সlাবনা
            ‐ সুখশািK‐নাশ, ধনস�েদর হািন, অি= ও শত্)র কারেণ নানা দুঃখক�েভাগ
            ‐ nী ও সKানসুখ, রাজা (সরকার) হেত স�ান ও yীকৃিতলাভ, িকÅ মানিসক য�না 
            ‐ ভূস�িO, 3াম ইতXািদ লাভ
            ‐ হদূযে�র পীড়া, বদনাম, স�দহািন, পUস�দ Òংস, nী ও সKােনর দুদ8শা 
            ‐ মেনর অি&রতা ইতXািদ
            ‐ রাগ হেত িবপদ, আ�ীয়yজন হেত িব:�vতা ও চরম দুদ8শা
            ‐ উপেরাr অUভফল হেত িন³ৃিতলােভর উেÔেশ্য, ^িতকার িহসােব
            ‐ দুগ 8াসSশতী জপ ও মৃতR X�য় ম� জেপর অনুWান করা উিচত

'কতR ‐'কতR ‐'কতR  : 22 মাচ8 2023 অK 30 মাচ8 2023

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, হঠাৎ কের 'কােনা সমসXা ঘিনেয় ওঠেত পাের, জাতক িনেজর 'দেশর মেধX �মণ করেত বাধX হেব।
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     ‐ ধননােশর সlাবনা।

'কতR ‐'কতR ‐UE : 30 মাচ8 2023 অK 24 এি^ল 2023

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, দু�েলাক হেত ভয় এবং তােদর কারেণ ধনহািন।
     ‐ 'চােখর অসুখ, মানিসক য�ণা, গবািদ পU হািনর সlাবনা। 

'কতR ‐'কতR ‐সূয 8 : 24 এি^ল 2023 অK 2 'ম 2023

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, বpুেদর সে� িবেরািধতা 'দখা িদেত পাের। 
     ‐ জাতক বXথ 8তার স{ুখীন হেব, িবচার িবেবচনা শ:r ±²াস পাবার সlাবনা।
     ‐ মৃতR Xর কাছাকািছ চেল যাবার সlাবনাও আেছ।
     ‐ সংঘষ 8 ও মানিসক য�ণােভাগ।

'কতR ‐'কতR ‐চM : 2 'ম 2023 অK 14 'ম 2023

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, খাদXহািন ও স{ান হািন হেত পাের।
     ‐ শারীিরক য�ণােভাগ, িচKাশ:r ±²াস পােব।
     ‐পাকাশয় সংEাK সমসXা ব:ৃL 'পেত পাের।

'কতR ‐'কতR ‐ম�ল : 14 'ম 2023 অK 23 'ম 2023

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, য�ণাদায়ক অnাঘাত ও অি=দােহর আশpা। 
     ‐ নীচমনা বX:r অথবা শত্)ভীিতর সlাবনা।

'কতR ‐'কতR ‐রাহR  : 23 'ম 2023 অK 14 জনু 2023

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, ভয়pর শত্) ও নারী হেত ভয়।
     ‐ সমােজর িন¦জাতীয় বX:r (শূ/গন) হেত নানা সমসXার উéব।

'কতR ‐'কতR ‐বৃহaিত : 14 জনু 2023 অK 4 জলুাই 2023

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, নানা /বX, বn ও ধন স�েদর -িত। 
     ‐ চতR 8িদেক ^চt িব)Lতা এবং বpুহািন।
     ‐ সকেলর সে� মতিবেরাধ, সব 8িবষেয় অশািK।

'কতR ‐'কতR ‐শিন : 4 জলুাই 2023 অK 28 জলুাই 2023

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণােভাগ ও িবেশষ বpুর মৃতXর  সlাবনা। 
     ‐ অিত সামানX লাভ হেত পাের ‐ অথ 8‐স�িO িবষেয়।

'কতR ‐'কতR ‐বুধ : 28 জলুাই 2023 অK 18 অগা� 2023

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়,  সুশÆৃল, যু:rপূণ 8 িচKার -মতা ন� হেত পাের।অ:জ8ত �ান িবন�। 
     ‐ কম 8ে-ে0 একটানা সাফেল্যর পেথ নানা বাধা।

'কতR ‐UE : 18 অগা� 2023 অK 17 অেèাবর 2024
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'কতR র মহাদশায় UেEর অK8দশাফল

'কতR র মহাদশায় UেEর অK8দশা 
            ‐ যেথ� ধনস�দ অজ8েনর সlাবনা
            ‐ nী ও সKানেদর অসু&তা ক�কর হেত পাের তােদর সে� মতপাথ 8কX, সংঘষ 8 হেত পাের
              nীর জীবেনর আন� ও শািK িবিঘ্নত হবার সlাবনা, িবে�েদর 'যাগ বত8মান
            ‐ বpুেদর ও 'কােনা এক ি^য়জেনর -িত হেত পাের । তােদর সে� জাতেকর মেতর অিমল হেত পাের
              অবনিতর আশpা 'দখা িদেত পাের
            ‐ ^চt উOাপ ও ªেরর কারেণ অসু&তাজিনত ক�েভাগ হবার সlাবনা
            ‐ রাজার কৃপালাভ, সদয় বXবহার, 'সৗভাগX, বnািদলাভ ইতXািদ
              হতূ সাØাজX পুন)Lার (সরকারী উ�পেদ পুনব 8হাল) যাতায়ােতর সুখেভাগ ইতXািদ
              পিব0&ােন �মণ, রাজার (সরকাের) কৃপায়, 
              3াম ইতXািদ ভূস�িO লাভ 
            ‐ সৗভােগ্যর Uভসূচনা হেব
            ‐ সুyা&X অজ8ন, পিরবােরর উvিত, উvিত 'ভাজন ও নানা 'ভাগিবলাস অজ8ন
            ‐ কােনা কারণ ছাড়াই ঝগড়া হেত পাের, ধননাশ, গবািদপUেদর দুদ8শা
            ‐ আ�ীয়yজনেদর সে� ঝগড়া, িশরঃপীড়া, চ-ুর সমসXা, হদূযে�র অসু&তা
              সুনামহািন, স�দহািন, nী ও গবািদপUেদর চরম দুদ8শা
            ‐ শািররীক দুগ 8িত ও মানিসক য�নার সৃu� হেব
            ‐ উপেরাr অUভফল হেত িন³ৃিতলােভর উেÔেশ্য, ^িতকার িহসােব
            ‐ দুগ 8াে[াnপােঠর অনুWান ও একuট বাদামীবেণ 8র গাভী বা মিহষানী দান কত8বX

'কতR ‐UE‐UE : 18 অগা� 2023 অK 28 অেèাবর 2023

     ‐ UেEর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়,  মিণমুrা ও 'সানার অলংকারািদ লাভ।
     ‐ সু�রী নারীর স� লাভ।

'কতR ‐UE‐সূয 8 : 28 অেèাবর 2023 অK 18 নেভËর 2023

     ‐ UেEর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªরািদ িশরঃপীড়া এবং উÒ 8তব কতৃ 8প- বা শত্)sারা পীিড়ত হবার ফেল দুেভ8াগ।
     ‐ অÊ িকছR  লাভ হেত পাের।

'কতR ‐UE‐চM : 18 নেভËর 2023 অK 24 িডেসËর 2023

     ‐ UেEর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, একuট কনXা সKান লাভ হেত পাের। 
     ‐  উÒ 8তন কতৃ 8পে-র কাছ 'থেক িকছR  ^ািS 'যাগ, বnালংকারিদ লাভ। 
     ‐ সরকারী দSর হেত অনু3হ ও /বXািদ লােভর সlাবনা।

'কতR ‐UE‐ম�ল : 24 িডেসËর 2023 অK 17 জানুয়ারী 2024

     ‐ UেEর অK8দশায় ও ম�েলর ^তXK8দশায় রrসংEাK বা অêেরাগজাতীয় অসু&তা, তীH য�ণা ও মতাৈনকX। 
     ‐ ^চt মতপাথ 8কX ও অশািK ; শারীিরক িন3হ।

'কতR ‐UE‐রাহR  : 17 জানুয়ারী 2024 অK 21 মাচ8 2024

     ‐ UেEর অK8দশা ও রাহR র ^তXK8দশায়, মিহলােদর সে� তীH মতিবেরাধ।
     ‐ শত্)রা নানা সমসXার সৃu� করেব।

'কতR ‐UE‐বৃহaিত : 21 মাচ8 2024 অK 17 'ম 2024

     ‐ UেEর অK8দশা ও বহৃaিতর ^তXK8দশায় স�দ লাভ 'যাগ।
     ‐ |)qপূণ 8 উ�পদািধকার ^ািSর সlাবনা।
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'কতR ‐UE‐শিন : 17 'ম 2024 অK 24 জলুাই 2024

     ‐ UেEর অK8দশায়  শিনর ^তXK8দশায় পU‐পািখ জাতীয় /বX লাভ করেত পাের।
     ‐ 'লৗহ জাতীয় ধাতR , দানাশসX‐বীজ ইতXািদ হেত লাভ বা উপকার হেত পাের।
     ‐ িবেশষ 'কােনা শারীিরক য�ণােভােগর সlাবনা।

'কতR ‐UE‐বুধ : 24 জলুাই 2024 অK 22 'সëËর 2024

     ‐ UেEর অK8দশায় বুেধর ^তXK8দশায় �ানািদ ও দনস�দ লােভর সlাবনা।
     ‐ উ�পদ& আিধকিরেকর কাছ 'থেক -মতা লাভ এবং এর ফেল ^চRর ধন^ািSেযাগ।

'কতR ‐UE‐'কতR  : 22 'সëËর 2024 অK 17 অেèাবর 2024

     ‐ UেEর অK8দশায় 'কতR র ^তXK8দশায়, মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ 'দশাKের �মেণর ইি�ত পাওয়া যাে�।
     ‐ এই সময়কােলর মেধXই িকছR  লােভর 'যােগা বত8মান।

'কতR ‐সূয 8 : 17 অেèাবর 2024 অK 22 'ফব্)য়ারী 2025

'কতR র মহাদশায় রিবর অK8দশাফল

'কতR র মহাদশায় রিবর অK8দশা 
            ‐ সরকারী আিধকািরকেদর সে� শত্)তার ফেল রাজেরােষ পিতত হওয়ার দুঃখ
            ‐ চাকির বা বXবসােয় নানা বাধা িবপিO, 'দশাKের 'যেত হেত পাের
            ‐ সুখেভােগ বXাঘাত সৃu�
            ‐ িপতা বা 'কােনা বেয়ােজXWX আ�ীেয়র -িত হেত পাের, 'কােনা ি^য়জেনর সে� অশািK‐িববাদ হেত পাের
            ‐ এবং আকিäক 'কােনা সমসXার উéব
            ‐ সিদ8 কািশ ªের আEাK হেয় অসু& হবার ফেল শািররীক ক�েভাগ
            ‐ নানা Uভফল লাভ হেব যথা ধনলাভ, রাজকৃপা, পূণXকম 8ানুWান
            ‐ এবং সব 8̂ কার উ�াশাপূরেণ সাফলXলাভ
            ‐ রাজা (সরকার) হেত িবপদ হেত পাের, িপতামাতা হেত িব:�v হবার সlাবনা, িবেদশযা0া
            ‐ চােরেদর অতXাচাের দুগ 8িত, সপ 8 হেত, িবষ^েয়াগ হেত িবপদ । সরকার হেত সাজা^ািS
            ‐ বpুেদর সে� তীH মতিবেরাধ, নানা দুঃখ, ªর3[ হবার ফেল িবপvতা ইতXািদ
            ‐ শািররীক সু&তা, ধনস�দ লাভ, একuট পুে0র জ� সাফলX
            ‐ ধম\য় পূণXকেম 8 সাফলX, 'ছােটাখােটা 3ােমর ^ধান পদ^ািS ইতXািদ
            ‐ খাদX সং3েহ নানা বাধা , ভয়, ধনস�দ ও গবািদপUর -িত
            ‐ অK8দশার U)েতই মহা দুদ8শা 'ভাগ হেব, 'শষিদেক িকছR টা কমেব এই দুেভ8াগ
            ‐ অকাল মৃতR Xর ভয় 'দখা িদেত পাের
            ‐ উপেরাr অUভফল হেত িন³ৃিতলােভর জনX ^িতকােরর উপায় িহসােব সূয 8Xেদেবর দয়া লাভ
            ‐ করেত একuট yণ 8সংযুr গাভী দান করা কত8বX

'কতR ‐সূয 8‐সূয 8 : 17 অেèাবর 2024 অK 23 অেèাবর 2024

     ‐িবে/াহ,স�িOহািন,মিহলা sারা সমসXা,মাথা য�না,মানিসক অি&রতা,Hা-্ননেদর সে� মতিবেরাধ এবং এই জাতীয় নানা সমসXা 'দখা িদেত
পাের।

'কতR ‐সূয 8‐চM : 23 অেèাবর 2024 অK 3 নেভËর 2024

     ‐মূলXবান অলpার হািরেয় যাওয়ার সlাবনা ।

'কতR ‐সূয 8‐ম�ল : 3 নেভËর 2024 অK 10 নেভËর 2024

     ‐ম�েলর ^তXKর দশায় ও রিবর অK8দশায় শত্) sারা সমসXার সৃu� হেব,নানা ^কার বাধা ও অসুিবধার স{ুখীন হেবন।
     ‐অি= এবং শত্) sারা সমসXা।
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'কতR ‐সূয 8‐রাহR  : 10 নেভËর 2024 অK 30 নেভËর 2024

     ‐রাহR র ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় নানা ^কার বাধািবপিO 'দখা 'দেব,স�িOহািন হেব,শত্) এবং 'রােগর sারা সমসXার স{ুখীন হেবন।
     ‐মানিসক অি&রতা 'দখা 'দেত পাের।

'কতR ‐সূয 8‐বৃহaিত : 30 নেভËর 2024 অK 17 িডেসËর 2024

     ‐বহৃaিতর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় 'পাশাক পির�দ ও অলpার লাভ করেবন।
     ‐শত্) পরা:জত হেব এবং সব 8কােজ সাফলX লাভ করেবন।
     ‐যানবাহন লােভর সlাবনা আেছ।

'কতR ‐সূয 8‐শিন : 17 িডেসËর 2024 অK 6 জানুয়ারী 2025

     ‐শিনর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় স�িOহািন,মানিসক অি&রতা, জÅ sারা িবপদ এবং নানা ^কার বাধািবপিO 'দখা িদেত পাের।
     ‐^েতXক '-ে0 অসাফলX লাভ করেবন।

'কতR ‐সূয 8‐বুধ : 6 জানুয়ারী 2025 অK 24 জানুয়ারী 2025

     ‐বুেধর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় িশ-ালাভ করেবন,বpু  ও আ�ীয়yজেনর সে� সুস�ক8 বজায় থাকেব এবং সুখাদX 3হন করেবন।
     ‐স�িO লােভর সlাবনা আেছ।
     ‐সরকারী স{ান লাভ করেবন এবং ধািম 8ক কােজ আ3হী হেবন।

'কতR ‐সূয 8‐'কতR  : 24 জানুয়ারী 2025 অK 31 জানুয়ারী 2025

     ‐'কতR র ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় শত্)েদর সে� িববােদর সlাবনা , জীবন সংশয় এবং সরকারী িবেরাধ ল-X করা যায়।
     ‐^চRর -িতর সlাবনা থােক।
     ‐িবরাট 'কান ঝােমলার সlাবনা 'দখা যায়।

'কতR ‐সূয 8‐UE : 31 জানুয়ারী 2025 অK 22 'ফব্)য়ারী 2025

     ‐UেEর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় yাভািবক ফলাফল লাভ করেবন।এই সমেয় স�িO লাভ ও সাধারন মােনর হেব।
     ‐জীবেন আন�লােভ স-ম হেবন।

'কতR ‐চM : 22 'ফব্)য়ারী 2025 অK 23 'সëËর 2025

'কতR র মহাদশায় চেMর অK8দশার ^ভাব

'কতR র মহাদশায় চেMর অK8দশা
            ‐ ^চt পিরNম সেqও সামানXই লাভ
            ‐ সুখদুঃখেভাগ, স�দলাভ এবং
            ‐ UভাUভ নানা ঘটনা ঘটেত পাের
            ‐ nী, সKান ও ভৃতXবগ 8 আলসX কাuটেয় উঠেব, অবসvতা দরূ হেব
            ‐ জাতেকর পুে0র -িত, িচOচাwলX
            ‐ রাজা বা সরকার হেত yীকৃিত লাভ, উৎসাহ উÔীপনা, উvিত 
            ‐ সুখেভাগ, গহৃ‐ভূস�িO অজ8ন ইতXািদ
            ‐ নানা িবষেয় অভূতপূব 8লাভ, 'ভাজXবÕ, বnািদ, যাতায়াত বXয়, গবািদপU ইতXািদ িবষেয় এবং বাবসােয় িবরাট লাভ হেব
            ‐ জলাধার িনম 8ােন সাফলX, nী ও সKান িবষেয় সুখী
            ‐ চM যত িস্নে�াªল হেব Uভফল ততই 'বিশ লােভর সlাবনা
            ‐ দুঃখ ও মানিসক য�না, নতR ন কম 8̂ কেÊ বXাঘাত, িপতামাতা হেত িব:�vতা, নানা -িত
            ‐ বXবসােয় 'লাকসান, গবািদপUহািন ইতXািদ
            ‐ একuট বা একািধক গাভী লাভ হেব, জিমজমা, কৃিষকােয্ 8যর িনিমO জিম লাভ
            ‐ আ�ীয়েদর সে� Fবঠক, তােদর মাধXেমই সাফলX অজ8ন, দু� ও দিধর উৎপাদন ব:ৃL
            ‐  রাজার (সরকােরর) সে� Fম0ীর স�ক8 &াপন অK8দশার মধXভােগ
            ‐ রাজা (সরকার) হেত িবপদ, িবেদশযা0া বা বহR দরূবত\ 'দেশ যা0া
            ‐ অK8দশােভােগর 'শষিদেক
            ‐ ধনহািন, উেsগ, আ�ীয়িবেরাধ, ভাইেয়র মহাদুগ 8িত
            ‐ অকাল মৃতR Xজিনত ভয়
            ‐ এইসব অUভ ^ভাব হেত পির0াণ 'পেত ^িতকার করেত হেব, চেMর িনিদ8� ম�
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            ‐ আবিৃO ও পাঠ এবং চেMর সে� স�িক8ত বÕ দানধXান করা

'কতR ‐চM‐চM : 22 'ফব্)য়ারী 2025 অK 11 মাচ8 2025

     ‐চেMর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় জিম,সুখাদX এবং স�িO লাভ করেবন।
     ‐জীবেন আন�  এবং ভাল নারী স� লাভ করেবন।

'কতR ‐চM‐ম�ল : 11 মাচ8 2025 অK 24 মাচ8 2025

     ‐ম�েলর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় স{ান লাভ করেবন, স�িO ব:ৃL পােব।
     ‐শত্)েদর sারা সমসXার সৃu� হেব।
     ‐বpুেদর সাহচয 8X লাভ করেবন।

'কতR ‐চM‐রাহR  : 24 মাচ8 2025 অK 25 এি^ল 2025

     ‐রাহR র ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় লাভবান হেবন, স�িO এবং সরকারী অথ 8 লাভ করেবন।

'কতR ‐চM‐বৃহaিত : 25 এি^ল 2025 অK 23 'ম 2025

     ‐বহৃaিতর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় 'পাশাক পির�দ লাভ করেবন।
     ‐iান ব:ৃL পােব এবং িশ-ক িহেসেব yীকৃিত লাভ করেবন।
     ‐&াবর স�িO ও অলpার লােভর সlাবনা আেছ।

'কতR ‐চM‐শিন : 23 'ম 2025 অK 26 জনু 2025

     ‐শিনর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় গXাসuæক জাতীয় শারীিরক সমসXায় ক� পােবন।
     ‐স�িO ও নামস{ান হািনর সlাবনা আেছ।

'কতR ‐চM‐বুধ : 26 জনু 2025 অK 26 জলুাই 2025

     ‐বুেধর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় সKান লাভ করেবন ও iান ব:ৃL পােব।
     ‐উvিতর সlাবনা ল-X করা যায়।
     ‐সাদা 'পাশাক পির�দ ও সুখাদX লাভ করেবন।

'কতR ‐চM‐'কতR  : 26 জলুাই 2025 অK 8 অগা� 2025

     ‐'কতR র ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় Hা-্ননেদর সে� িবেরাধ 'দখা 'দেব,শািK িবিঘ্নত হেব, এমনিক আ�ীয় yজেনর মৃতR ্যর ও সlাবনা
আেছ।
     ¯ সব 8ে-ে0 অসাফলX।

'কতR ‐চM‐UE : 8 অগা� 2025 অK 12 'সëËর 2025

     ‐ চেMর অK8দশায় UেEর ^তXK8দশায়, জাতক ধন স�দ উপাÉন করেব, অতXK সুখী হেব এবং উOম 'ভাজXবÕ লাভ হেব।
     ‐ একuট কনXা সKােনর জ� হেত পাের।
     ‐ নানা Uভকারী ঘটনা, সকেলর ^িত ভালবাসা আসেব মেন।

'কতR ‐চM‐সূয 8 : 12 'সëËর 2025 অK 23 'সëËর 2025

     ‐ চেMর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, জাতক উৎস 'ভাজন, বnািদ ও সুখী জীবন লাভ করেব। 
     ‐ শত্)রা ধংব^াS হেব, জাতক সব 8দা জয়যুr হেব।

'কতR ‐ম�ল : 23 'সëËর 2025 অK 19 'ফব্)য়ারী 2026
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'কতR র মহাদশায় ম�েলর অK8দশার ^ভাব

'কতR র মহাদশায় ম�েলর অK8দশা
            ‐ জাতেকর কাজকেম 8 বদনাম হেব, সাহেসর সে� কাজ করেলও একটা সlাবনা আেছ
            ‐ ^িতেবশীেদর সে� ঝগড়া হবার
            ‐ চাকির এবং বXবসােয় 'লাকসান, দু�েলােকর সে� িমেশ নানা য�না
            ‐ nী‐পু0, 'ছাটভাই ও বাড়ীর অনXানX 'লাকেদর সে� শত্)তা হেত পাের
            ‐ অসুখিবসুখ, িবষ^েয়াগ ইতXািদর ফেল 'দহক� ও য�না এবং ªলুিনর অনুভূিত
            ‐ রাজার িনকট হেত/কারেণ দুঃখ^ািS, বpুরা িবন� হেব
            ‐ জিমজমা ও 3াম অিধ3হণ, ধনস�দ ও গবািদপU ব:ৃL পােব
            ‐ নূতন কানন ^Õত হেব, রাজকৃপায় বহR স�দ লাভ
            ‐ ভূস�িOলাভ ও সুখেভাগ
            ‐ রাজার কাছ 'থেক yীকৃিত ও ^সংশালাভ, িবরাট জনি^য়তা অজ8ন ও সুনাম^ািS
            ‐ এবং সKানসKিত ও িম0বগ 8 হেত আন�
            ‐ িবেদশগমেনর সময় / িবেদেশ �মণকােল ভয়ানক িবপয 8য় ও মৃতR Xর আশpা, মধুেমহ 'রাগ
            ‐ রাজা এবং 'চােরর উপ/েব অযথা ঝÛাট ও িবপদ 'দখা 'দেব । 'লােকর সে� ঝগড়া‐িববাদ
            ‐ ^চt ªর, িবষ^েয়াগ হেত িবপদ, nীর দুরাব&া, মানিসক য�নােভাগ এবং 
            ‐ অকাল মৃতR Xর ভয় 
            ‐ নানা িবষয় উপেভাগ ও স�িOলাভ
            ‐ ^িতকােরর উপায় হল একuট ষtদান িহসােব 'দওয়া

'কতR ‐ম�ল‐ম�ল : 23 'সëËর 2025 অK 1 অেèাবর 2025

     ‐ মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

'কতR ‐ম�ল‐রাহR  : 1 অেèাবর 2025 অK 24 অেèাবর 2025

     ‐ সংঘষ 8, শত্)ভয়।
     ‐ জাতক সুখাদX হেত ব:wত।

'কতR ‐ম�ল‐বৃহaিত : 24 অেèাবর 2025 অK 13 নেভËর 2025

'কতR ‐ম�ল‐শিন : 13 নেভËর 2025 অK 6 িডেসËর 2025

     ‐ জাতেকর িপতার সে� সুস�ক8 থাকেব।
     ‐ ধনহািন, খুব কuঠন সময় কাটােত হেব ‐ ভেয়র আশpা থাকেব।
     ‐ অি&রতা, সংঘষ 8‐িবেরািধতা এবং মানিসক য�ণা 'ভাগ হেত পাের।

'কতR ‐ম�ল‐বুধ : 6 িডেসËর 2025 অK 27 িডেসËর 2025

     ‐ ম�েলর দশায় বুেধর ^তXK8দশায়, িকছR টা বা[ব �ােনর ±²াস ঘটেত পাের, এবং ªর আEK হেয় ক�েভাগ করেত হেব।
     ‐ ধনহািন, বn‐খাদX এবং িম0হািনরও সlাবনা।

'কতR ‐ম�ল‐'কতR  : 27 িডেসËর 2025 অK 5 জানুয়ারী 2026

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, আলসX, মানিসক য�ণা। পােপর ফেল সৃ� 'রাগেভােগর সlাবনা আেছ।  
     ‐ রাজ 'রােষর ভয়, অnশnািদর আঘাত হেত -িত ও মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

'কতR ‐ম�ল‐UE : 5 জানুয়ারী 2026 অK 30 জানুয়ারী 2026

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, কুচEী বX:r হেত িবপদ, ও -মতাবান 'লােকেদর 'থেক িবপেদর সlাবনা।
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     ‐ অnশn হেত সমসXার সৃu� হেত পাের।
     ‐ -ত&ান িবিষেয় যাওয়া ও অনXানX 'রােগর জনX ক�েভােগর সlাবনা।

'কতR ‐ম�ল‐সূয 8 : 30 জানুয়ারী 2026 অK 6 'ফব্)য়ারী 2026

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায় ভূস�িত অজ8ন, ধনস�দ, অথ 8, ও মানিসক সÅu� লাভ।
     ‐ উপকারী বpুেদর সে� 'মলােমশা, সব 8িবষেয় সুখী হবার সlাবনা। 

'কতR ‐ম�ল‐চM : 6 'ফব্)য়ারী 2026 অK 19 'ফব্)য়ারী 2026

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, দি-ণ িদেকর 'দশ হেত লাভ হেব।
     ‐ জাতক U� বÕ ও অলংকার লাভ করেত পাের। 
     ‐ সম[ কম 8 িনিব 8েঘ্ন স�v হেব, সব 8িদেক সাফলX।

'কতR ‐রাহR  : 19 'ফব্)য়ারী 2026 অK 9 মাচ8 2027

'কতR র মহাদশায় রাহR র অK8দশার ফল

'কতR র মহাদশায় রাহR র অK8দশা
            ‐ শািররীক অসু&তা ও দুঘ 8টনায় পড়বার সlাবনা আেছ
            ‐ মানিসক য�না ও সুখশািK 'ভােগ বXাঘাত সৃu� হেত পাের
            ‐ রাজা এবং 'চােরেদর 'থেক ভয়, ম�বX:rেদর সে� শত্)তা, সব 8কােয্ 8য িব®
            ‐ ঘটেত পাের
            ‐ ধনস�েদর ^াচRয 8X , আেরা স�দলাভ, শসXপূণ 8 কৃিষজিম, গবািদপU, জিমজমা ও 3াম‐বহR িবষয় লাভ, নানা ^ািSেযাগ যiানুWান 'থেক
            ‐ রাজা ( িবেদেশর অতXK উ�পদ& স�ানীয় বX:r)
            ‐ দশার ^ারেl িকছR  সমসXা থাকেলও, পের সব uঠক হেয় যােব 
            ‐ পরবত\কােল
            ‐ ঘনঘন মূ0তXাগ, Fদিহক দুব 8লতা, ঠাtা 'লেগ ªরেভাগ, 'চার হেত িবপদ হেত পাের
            ‐ কালাªর, মধুেমহ, পাকাশেয় য�না ইতXািদ অসু&তা, ^চt িববাদ
            ‐ িবপদ ও দুঃখদুদ8শা 'দখা 'দেব
            ‐ এসব অUভ ফলেভাগ হেত পির0ােণর উেÔেশ্য, ^িতকােরর পথ হল ‐ 'দবী দুগ 8ার 
            ‐ সSশতী পাঠ করা

'কতR ‐রাহR ‐রাহR  : 19 'ফব্)য়ারী 2026 অK 17 এি^ল 2026

     ‐ রাহR র অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায় কারাবােসর সlাবনা, 'রাগ য�নার ভয়, ও নানা ^কার -িতর সlাবনা। 
     ‐ বpুরা নানা সমসXার সৃu� করেত পাের।

'কতR ‐রাহR ‐বৃহaিত : 17 এি^ল 2026 অK 8 জনু 2026

     ‐ রাহR র অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, হ[ী, অe ও যানবাহনািদ লাভ হেব।
     ‐ সকেলর িনকট হইেত NLা‐স{ান লাভ।
     ‐ জাতক ধন‐স�দ অজ8ন করেব।

'কতR ‐রাহR ‐শিন : 8 জনু 2026 অK 7 অগা� 2026

     ‐রাহR র অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায় ‐ কuঠন বpনভয় (কারাবাস) ও সুখশািK এেকবাের 'শষ ।
     ‐ পাকাশেয়র 'গালেযাগ হবার সlাবনা।

'কতR ‐রাহR ‐বুধ : 7 অগা� 2026 অK 1 অেèাবর 2026

     ‐ রাহR র অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায় নারীজািত হেত িবেশষ লাভ।
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     ‐ নানারকম সুেযাগসুিবধা লাভ, িবেদেশ �মেণ 'গেল সাফলX লাভ।

'কতR ‐রাহR ‐'কতR  : 1 অেèাবর 2026 অK 23 অেèাবর 2026

     ‐ রাহR র অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায় বা[ব �ােনর ±²াস ও মেন ভতভীিত 'দখা 'দেব।
     ‐ নানা বাধা িবপিO, ধনহািন ও সব 80 সংঘষ 8।
     ‐ অি&রতা থাকেত পাের।

'কতR ‐রাহR ‐UE : 23 অেèাবর 2026 অK 26 িডেসËর 2026

     ‐ রাহR র অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, 'যািগনীেদর 'থেক ভয় পাবার সlাবনা, অeস�দ িবন� হেত পাের।
     ‐ জাতক অতXK সাধারণ মােনর 'ভাজX 3হণ করেত পারেব।
     ‐ বহR  নারীর মৃতR X হেব, এবং পিরবাের িবরাট 'শােকর পিরেবশ 'দখা 'দেব।

'কতR ‐রাহR ‐সূয 8 : 26 িডেসËর 2026 অK 14 জানুয়ারী 2027

     ‐ রাহR র অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, অXতK মারা�ক ও উ�মােপর ªরেভাগ, পু0 'পৗ0েদর সে� তীH সংঘােতর সlাবনা।
     ‐ মৃতR X িবষেয় ভীিত ও অসাবধানতা িনেয় চলেব জাতক।

'কতR ‐রাহR ‐চM : 14 জানুয়ারী 2027 অK 15 'ফব্)য়ারী 2027

     ‐ রাহR র অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, জাতেকর মেধX অি&রতা, মতিবেরাধ, উেsগ ও ^চt ভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ সুনাম হারােত পাের।
     ‐ িপতার জনX কuঠন শারীিরক পিরNম ও তÌিনত অসুখ হেত পাের।

'কতR ‐রাহR ‐ম�ল : 15 'ফব্)য়ারী 2027 অK 9 মাচ8 2027

     ‐ রাহR র অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, রেr সংEমণজিনত অসুেখ ক� পাবার 'যাগ। 
     ‐ ধনহািন ও ^চt মানিসক ক�েভাগ। 

'কতR ‐বৃহaিত : 9 মাচ8 2027 অK 13 'ফব্)য়ারী 2028

'কতR র মহাদশায় বৃহaিতর অK8দশার ^ভাব

'কতR র মহাদশায় বহৃaিতর অK8দশা
            ‐ ঈeর ও বেয়ােজXWXেদর ওপর িবeাস থাকেব
            ‐ রাজা, জাতেকর অনুকূেল থাকেবন, িবখXাত 'লাকেদর সে� চR :rপ0 Fতরী হেব এবং 
            ‐ অথ 8ৈনিতক অব&া ভােলা থাকেব
            ‐ সহানুভূিত, মানবতাবােদর ^িত ভালবাসা এবং শাK‐ধীরি&র মানিসকতা জাতকেক সুখী রাখেব
            ‐ yা&X ভােলা যােব, ভূস�িO অজ8ন, খXািতলাভ ও পু0লােভর পরমান� 'ভাগ হেব
            ‐ ধনস�দ ও শসXভাtার ব:L8ত হেব । রাজার কৃপালাভ । ^চRর উৎসাহ‐উÔীপনা, নানা লাভ
            ‐ যাতায়াতবXয় লােভ সুখ, গেৃহ পু0জ�সূে0 Uভ অনুWান, পূণXকম 8সাধন
            ‐ যiানুWান, শত্)িবজয় ও নানা িবষয়ািদ উপেভাগ
            ‐ চার, সাপ এবং আঘােতর ভয়, ধনািদনাশ, nীর সে� িবে�দ
            ‐ সKান হেত িবে�দ, শািররীক দুগ 8িত ইতXািদ
            ‐ অK8দশার U)েত িকছR  Uভফলও অনুভূত হেব
            ‐ কবল দশার 'শষিদেক িব�প ^িত:Eয়ার সlাবনা
            ‐ রাজানুকূেল্য নানািবধ বnালংকারািদ লাভ
            ‐ িবেদশ�মেণর সুেযাগ, আ�ীয়েদর 'সবায°, উOম 'ভাজন লভX হেব
            ‐ বহৃaিত ধনপিত বা 7ম পিত হেল, অকাল মৃতR Xর আশpা 
            ‐ উপেরাr অUভ ^ভাব হেত মু:rর জনX ^িতকার িহসােব মৃতR X�য় ম� জপ ও 
            ‐ মহােদেবর সহçনাম জপ কত8বX
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'কতR ‐বৃহaিত‐বৃহaিত : 9 মাচ8 2027 অK 24 এি^ল 2027

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, ধনস�দ, র°ািদ, yণ 8 উতXািদ লাভ, অব&ার উvিত। 
     ‐ অনুকূল 'সৗভােগ্যর উদয় হেত পাের।

'কতR ‐বৃহaিত‐শিন : 24 এি^ল 2027 অK 17 জনু 2027

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, গাভী, ভূস�িত ও yণ 8‐র° লাভ হেব।
     ‐ সব 8 ^কার আরাম সুেযাগ সুিবধা ও িবলাস উপেভােগর  সুবে�াবে[র সlাবনা।

'কতR ‐বৃহaিত‐বুধ : 17 জনু 2027 অK 4 অগা� 2027

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, �ানচচ8া ও িশ-ালাভ হেব।
     ‐ মিণমুrািদ ও নানা পির�দ লাভ।
     ‐ বpুেদর আগমেন জাতেকর মেন 'স্নহ িমিশ্রত আন� 'দখা 'দেব।

'কতR ‐বৃহaিত‐'কতR  : 4 অগা� 2027 অK 24 অগা� 2027

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, জল, চR ির, বpন, সংঘষ 8 এবং মৃতR Xর ভয়।

'কতR ‐বৃহaিত‐UE : 24 অগা� 2027 অK 20 অেèাবর 2027

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, অেনক িশ-া ও নানা বXাপাের দ-তা লাভ হেব ‐ অেনক কায 8 সুস�v হেব।
     ‐ নানা বn ও অলpারািদ লাভ হেব। 
     ‐ জাতেকর মেন সÅu� থাকেব, 'স ভােলা থাকেব, উvিত হেব।

'কতR ‐বৃহaিত‐সূয 8 : 20 অেèাবর 2027 অK 6 নেভËর 2027

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, -মতাবান বX:rেদর 'থেক বহR  লাভ, িপতা, মাতা ও বpুেদর 'থেকও অেনক িকছR  লাভ হেব।  
     ‐ জাতক সব 80 NLা ও স{ানলাভ করেব।

'কতR ‐বৃহaিত‐চM : 6 নেভËর 2027 অK 4 িডেসËর 2027

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, সম[ িবেরািধতার  অবসান হেব, মিণমুrা, অe লাভ।
     ‐ বহR  ^ািS 'যাগ, সকল কায 8X সুস�v হেব।

'কতR ‐বৃহaিত‐ম�ল : 4 িডেসËর 2027 অK 24 িডেসËর 2027

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, অnাঘােতরঅn, মূ03cেিত য�ণা, 'দেহ ªলাকর অনুভূিত ও হজেমর গtেগাল।
     ‐ শত্)রা নানা য�ণার সৃu� করেত পাের।

'কতR ‐বৃহaিত‐রাহR  : 24 িডেসËর 2027 অK 13 'ফব্)য়ারী 2028

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়,  দুন\িতবাজ 'লােকেদর সে� সংঘষ 8 এবং তােদর কারেণ ধনহািন।
     ‐ জাতক শত্)েদর জনX আতp, অসু&তা ও য�ণা 'ভাগ করেব।

'কতR ‐শিন : 13 'ফব্)য়ারী 2028 অK 24 মাচ8 2029



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 79

'কতR র মহাদশায় শিনর অK8দশার ^ভাব

'কতR র মহাদশায় শিনর অK8দশা
            ‐ নXয়মূলক আচরেণর অভাব ও মানিসক অি&রতা থাকেব
            ‐ জাতেকর মন য�নাপূণ 8 ও আতp3[ হেব । বpুেদর সে� মতিবেরাধ, সংঘষ 8 এবং হয়ত
            ‐ জাতক িনেজর মাতৃভূিম পিরতXাগ কের চেল যােব
            ‐ ধননাশ, পদময 8াদাহািন, আিথ 8ক িবষেয় দু:;Kার সlাবনা
            ‐ জাতেকর িনেজর এবং আ�ীয়েদর দুগ 8িত, মানিসক য�না, পUস�েদর ব:ৃL
            ‐ সরকার কতৃক -িতপূরণ 'দবার িনেদ8শ বহাল হওয়ার ফেল জাতেকর স�দহািন
            ‐ বত8মান পদ তXাগ, িবেদশগমন, �মণকােল 'চার হেত িবপদ
            ‐ ধনহািন ও আলসX, অবসvতা
            ‐ সবরকম পিরকÊনা ও ^েচ�ায় সাফলX, মািলেকর সে� সুস�ক8, আরােমর সােথ �মণ
            ‐ িনেজর 3ােম (বাসভূিমেত) আন�েভাগ, স�িO বিধ 8ত হেব
            ‐ উ�পদ& মানXগনX বা:rেদর সে� সা-াৎ
            ‐ শািররীক ক�েভাগ, মানিসক য�না , কম 8̂ েচ�ায় বাধািবপিO, অবসাদ, বদনাম
            ‐ িপতামাতার মৃতR X
            ‐ শিন ধনপিত বা সSমপিত হেল জাতেকর অকাল মৃতR Xর আশpা 
            ‐ উপেরাr অUভ ^ভাব হেত মু:rর জনX ^িতকার িহসােব যiানুWান করেত হেব
            ‐ "িতল' িদেয় এবং দান িহসােব একuট কৃ�া গাভী বা মিহষানী 'দওয়া কত8বX

'কতR ‐শিন‐শিন : 13 'ফব্)য়ারী 2028 অK 17 এি^ল 2028

     ‐ শিনর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণা ও সংঘেষ 8র ভয় 'দখা িদেত পাের। 
     ‐ নানারকম দুঃখ ‐ য�ণা ^কাশ পােব।

'কতR ‐শিন‐বুধ : 17 এি^ল 2028 অK 14 জনু 2028

     ‐ শিনর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, মানিসক িবচ-ণতার ±²াস, সংঘস 8 ও শত্)ভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ খাদX, মুখU:L (পান) এবং ধনস�েদর হািন।

'কতR ‐শিন‐'কতR  : 14 জনু 2028 অK 7 জলুাই 2028

     ‐ শিনর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, শত্)েদর হােত বpনভয়, অিতিরr িচKাভাবনা, মেনর অULভাব।
  মানিসক য�না, ভয় ও অি&রতা 'দখা 'দেব।

'কতR ‐শিন‐UE : 7 জলুাই 2028 অK 13 'সëËর 2028

     ‐ শিনর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, আ�ীয়yজনেদর অব&ার উvিত।
     ‐ জাতক, িনেজর আকা:Æত বÕসমূহ লাভ করেব। 
  ‐ কম 8 ^েচ�া সফল হেব।

'কতR ‐শিন‐সূয 8 : 13 'সëËর 2028 অK 3 অেèাবর 2028

     ‐ শিনর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªর এবং পািরবািরক সংঘেষ 8র সlাবনা।
     ‐ জাতক রাজXতR লX -মতা ও অিধকার অজ8ন করেত পােরন।
     ‐ অসুখ‐িবসুেখর কারেণ ক�েভাগ।

'কতR ‐শিন‐চM : 3 অেèাবর 2028 অK 6 নেভËর 2028

     ‐ শিনর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, বু:LমOা ও Fবদ�X মানিসকতার ব:ৃL ঘটেব।
     ‐ বহৃৎ ^কেÊর Uভারl এবং বXয় ব:ৃL পােব।
     ‐ বহR  নারীর সে� স�ক8 Fতরী হেত পাের।
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'কতR ‐শিন‐ম�ল : 6 নেভËর 2028 অK 29 নেভËর 2028

     ‐ শিনর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, শ:r ও বু:LমOা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ জাতেকর পুে0র ওপর 'কােনা -িতকর ^ভাব পড়েত পাের।
     ‐ আ|ন ও শত্) 'থেক ভয়, পাকাশেয়র অসু&তাজিনত য�ণােভাগ।

'কতR ‐শিন‐রাহR  : 29 নেভËর 2028 অK 29 জানুয়ারী 2029

     ‐ শিনর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, জিমজমা, বnািদ ও ধনস�দ ±²াস, নানা বXাপাের ভয়ভীিত।
     ‐ জাতক িবেদেশ �মেণ 'যেত পাের।
     ‐ মেন মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

'কতR ‐শিন‐বৃহaিত : 29 জানুয়ারী 2029 অK 24 মাচ8 2029

     ‐ শিনর অK8দশায় বহৃaিতর ^তXK8দশায় 'কােনা নারীর জনX পািরবািরক শািK 'ভে� পড়েত পাের এবং জাতক পিরবােরর সদসXেদর 'দখােশানা
করেত অ-ম হেব।
     ‐ সংঘষ 8/িবেরািধতা ও মানিসক অি&রতা থাকেব।

'কতR ‐বুধ : 24 মাচ8 2029 অK 21 মাচ8 2030

'কতR র মহাদশায় বুেধর অK8দশার ^ভাব

'কতR র মহাদশায় বুেধর অK8দশা 
            ‐ গভীর iান ও বু:LমOা ব:ৃL পােব, িশ-ালাভ কের আন:�ত হেব
            ‐ চাকির ও বXবসার মাধXেম যেথ� লাভ হেব এবং আিথ 8ক অব&ার উvিত হেব
            ‐ বpুেদর সে� সুস�ক8 থাকেব, তারা নানা সাহাযX করেব
            ‐ দশার 'শষিদেক কেম 8 বাধা , অিতিরr অপবXয় এবং
            ‐ মানিসক য�নােভাগ হেব
            ‐ Uভফল যথা সরকােরর উ�-মতাশালী পদ^ািS
            ‐ সুখেভাগ, দানধXান, ধনস�দ ও ভূস�িOলাভ, একuট পু0লাভ, নানা অনুWান
            ‐ ধম\য় অনুWান, হঠাৎ কের িববাহ ইতXািদ Uভ মা�িলক কম 8ানুWান, পািরবািরক উvিত
            ‐ বn ও অলpারািদ ^ািS
            ‐ প:tত বX:rেদর সে� 'মলােমশা, 'সৗভােগ্যর Uভসূচনা
            ‐ ধম 8̂ সে� নানা আলাপ‐আেলাচনা
            ‐ সরকারী কম 8চারীেদর সে� িবেরািধতা, অনXেলােকর গেৃহ অব&ান, ধনহািন
            ‐ স�দনাশ, বnািদ, যাতায়াত সুখ, পUস�েদর -িত
            ‐ দশার U)েত িকছR  Uভকারী ^ভাব থাকেব, আেরা Uভফল লাভ হেব
            ‐ দশার মধXভােগ িকÅ 'শষিদেক খুবই অUভ ^ভাব 'দখা 'দেব
            ‐ সুyাসথX অজ8ন, সKান হেত সুখ ^ািS, ^াচR য 8 ও 'গৗরব ^ািS।
            ‐ উOম 'ভাজন ও বnািদ লাভ, বXবসােয় অসাধারণ লাভ 'যাগ।
            ‐ দুঃখ, দুদ8শা , nী ও সKানেদর নানা সমসXা, রাজা (সরকার) হেত িবপদ হেত পাের।
            ‐ অK8দশার ^ারেl এই সব ফলাফল আশা করা 'যেত পাের।
            ‐ দশার মধXভােগ, নানা পিব0 &ােন �মণ 'যাগ বত8মান।
            ‐ অকালমৃতR Xর আশpা
            ‐ এইসব অUভ ফেলর ^ভাব 'থেক মুr হেত, ^িতকার িহেসেব, ভগবান Nীিব�ুর সহçনাম পাঠ ও জপ কত8বX। 
            ‐ িব�ু সহçনাম

'কতR ‐বুধ‐বুধ : 24 মাচ8 2029 অK 14 'ম 2029

     ‐ বুেধর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, ব:ৃLবিৃOর উৎকষ 8তা এবং �ান আহরণ। 
     ‐ অথ 8 স�দ, বnািদ, অতXK সুখ ও আন� ব:ৃL পােব।
     ‐ yণ 8‐র°ািদ লাভ।
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'কতR ‐বুধ‐'কতR  : 14 'ম 2029 অK 5 জনু 2029

     ‐ বুেধর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, খােদ্য িবষ:Eয়াজিনত, পাকাশয়‐^দাহ 'দখা িদেত পাের।
  ‐ অসুেখর ^াদুভ8াব এবং চ-ুর অসুখ 'দখা িদেত পাের। রr সংEাK ও অêেরােগরও সlাবনা।

'কতR ‐বুধ‐UE : 5 জনু 2029 অK 4 অগা� 2029

     ‐ বুেধর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, জাতক উOর িদক হেত িকছR  সুেযাগ সুিবধা লাভ করেব, িকÅ পUেদর জনX িকছR টা 'লাকসান হেত পাের।
     ‐ জাতক রাজসভায় িবরাট -মতা অথবা |)qপূণ 8 &ান 'পেত পাের।

'কতR ‐বুধ‐সূয 8 : 4 অগা� 2029 অK 22 অগা� 2029

     ‐ বুেধর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, -মতা িকছR টা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ 'রাগªালা এবং শারীিরক পিরNম ব:ৃL পােব।
     ‐ মানিসক অি&রতা থাকেত পাের।

'কতR ‐বুধ‐চM : 22 অগা� 2029 অK 21 'সëËর 2029

     ‐ বুেধর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়,  জাতক নারীস�, অথ 8 ও ধনািদ লাভ করেব।
     ‐ একuট কনXা সKােনর জ� হেত পাের।
     ‐ অপয 8াS অথ 8 লাভ হেত পাের।
     ‐ সাধুস� ও সকেলর সে� Fম0ীভাব &াপন।

'কতR ‐বুধ‐ম�ল : 21 'সëËর 2029 অK 12 অেèাবর 2029

     ‐ বুেধর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়,  জাতক আেরা বু:L এবং স�দ লাভ করেব এবং ধম 8পেথ উৎসাহ বাড়েব।
     ‐ আ|ন এবং চR ির হবার জনX নানা ক�েভাগ।
     ‐ জাতক রrবণ 8 'পাষাক লাভ করেব।
     ‐ অnশn হেত দুেভাগ 8।

'কতR ‐বুধ‐রাহR  : 12 অেèাবর 2029 অK 6 িডেসËর 2029

     ‐ বুেধর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, মিহলােদর সে� মতিবেরাধ, আক:ìক ভয়।   
     ‐ অnঘােতর ভয়।

'কতR ‐বুধ‐বৃহaিত : 6 িডেসËর 2029 অK 23 জানুয়ারী 2030

     ‐ বুেধর অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, জাতক -মতা ও পদ ময 8াদা লাভ করেত পারেব।
     ‐ রাজা বা |)qপূণ 8 বX:rরা স{ািনত হেবন।
     ‐ জাতেকর িশ-ালাভ হেব, িবচ-নতা ও বা[ব �ান ব:ৃL পােব। 

'কতR ‐বুধ‐শিন : 23 জানুয়ারী 2030 অK 21 মাচ8 2030

     ‐ বুেধর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, জাতক, শারীিরক িন3েহর ফেল, পাকাশয় জিনত সমসXায় ভR গেব। 
     ‐ নানাভােব অথ 8স�েদর -িত হবার সlাবনা। 

UE মহাদশা: 21 মাচ8 2030 অK 21 মাচ8 2050
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UেEর মহাদশার অনুবাদ ।
 

সাধারন অনুবাদ ।
 

     সাধারন ফল যা UেEর মহাদশার অনুভব করা যায়, নীেচ 'দওয়া হল ‐ 
     ‐ এই সমেয় র°, গয়না ও পির�দ কােরা sারা 'পেত পাের ।
     ‐ yামী/nী, সKান, স�দ উvিত, পির�দ রাÎ স�ােন পিব0 হেত পাের ।
     ‐ িশ-ায়, গােন এবং নােচ উৎসাহ ব:ৃL হেত পাের ।
     ‐ ভাল ^কৃিতর ও দয়াবান হেত পাের ।
     ‐ বXবসায় দ-তা, বXবসায় মুনাফা এবং নতR ন উেদ্যাগ U) হেত পাের ।
     ‐ UেEর মহাদশার সময়, গািড়, সKান এবং পূব 8পু)েষর স:wত স�দ 'পেত পাের ।
     ‐ দুব 8ল UেEর মহাদশার সময়, গহৃিববাদ, গXাসuæক ও কািশর সমসXা স�িক8ত 'রােগ দুব 8ল হেত পাের ।
     ‐ মানিসক অি&রতা, বpুq এবং নীচRতলার 'লােকেদর 'থেক িবেরাধীতা ।
 

িনিদ8� অনুবাদ ।
 

3েহর অব&ার িভিOেত অনুবাদ এবং অনXানX ^ভাব জ�তািলকা ও িবভাগীয় তািলকায় ‐
     ‐ yামী/nী, সKান ক� 'ভাগ করেত পাের ।
     ‐ পাপকায 8 করেত উৎসাহ হেত পাের এবং তা সুখ িদেত পাের। 
     ‐ মানিসক উেsেগর সlাবনা, পািরবািরক িববাদ এবং শারীিরক য�নার সlাবনা হেত পাের।
     ‐ yামী/nী, সKান, স�িO -িত3[ হেত পাের। 'চাখ ও অনXানX অসু&তা য�না িদেত পাের।
     ‐ অধ 8ািমক ও অৈনিতক কােজর ^বনতা থাকেত পাের।
     ‐ পদ হারান বা পিরবত8েনর জনX, িববাদ, বpু িবেরাধ, জিম এবং চাষবাস হারােনার জনX য�না হেত পাের।
     ‐ yামী/nী, সKান য�না িদেত পাের। 
     ‐ িবিভv সমসXা 'দখা িদেত পাের, অসু&তা ªালা ও য�নার কারণ হেত পাের।
     ‐ yামী/nী এবং ভাই/'বান -িত3[ হেত পাের এবং কাউেক ভাঙা বািড়েত থাকেত হেত পাের।
     ‐ সাধারণ 'লাকেক দিমেয় রাখেত পাের এবং উ� জায়গায় এেদর কােছই স{ান পাওয়া।
     ‐ পাষাক ও স�দ পাওয়া 'যেত পাের এবং সKান ও বpুেদর 'থেক পরম সুখ 'পেত পাের।
     ‐ কূয়া, পুকুর ও বাগান Fতরী হেত পাের।"
     ‐ ভগবান পূজায় 'ঝাকঁ থাকেত পাের এবং খুব সুখ থাকেত পাের।
     ‐ অতXK দামী 'পাশাক পির�দ,র°,অলpার ^ািS ঘটেব।
     ‐ ধনী বX:rর সােথ বpুq ও সুখব:ৃL।
     ‐ গাড়ী, yা��X, শারীিরক সুখ ও খXািত লাভ।
     ‐ এই সময় আ3হ ব:ৃL এবং উ� পদাধীকারীর sারা উপকৃত।
     ‐ yামী/nী য�না 'ভাগ করেব এবং nীর সােথ s¬ হেত পাের ও শারীিরক সুখ িবিঘ্নত হেত পাের।
     ‐ িশÊ বXবসা অননুেময়, পািথ 8ব সমসXা ও দুেভাগ 8 থাকেত পাের।
     ‐ যৗনেরাগ 'থেক ক�।
     ‐ &ানাKর, িবেদশ �মন এবং বpু হারান, স�দ ও সKােনর সlাবনা।
     ‐ নতR ন িশÊ U) হেত পাের এবং স�দ বাড়েব কuঠন পিরNেমর মধX িদেয়।
     ‐ িনেজর কােজ দ-তা ও অিভiতা বাড়েত পাের।
     ‐ িবপরীত িলে�র ^িত কাতরতা, অেন্যর yামী/nীর িদেকও আ3হ থাকেত পাের এবং তােদর জনX গয়নাও রাখেত পাের।
     ‐ সাবলËন ও কৃতiতা থাকেত পাের।
     ‐ শারীিরক য�না, 'যৗনেরাগ ও মানিসক অ&ায়ীq‐এর সlাবনা।
     ‐ ই�া/আকাÆা অপূণ 8 হেত পাের, কম 8ে-ে0 অখXািত, সুখ হারােনার সlাবনা।
     ‐ আিথ 8ক এবং yামী/nী উেsগ Fতরী করেত পাের, স�িO হারােনা ও সKানেদর িবেরাধীতার সlাবনা।
     ‐ িবেদশ �মেনর জনX &ানাKর হেত পাের।

UE‐UE : 21 মাচ8 2030 অK 21 জলুাই 2033

UেEর মহাদশার মেধX UেEর অK8দশার ফল

UেEর মহাদশার মেধX UেEর অK8দশা
            ‐ খXািত এবং লাভ হেব কম 8 এবং বXবসায়
            ‐ কলািবদXা , কা)িশেÊ এবং য�স�ীেত আ3হ হেব ।
            ‐ মিহলােদর সে� বpুq এবং তােদর sারা আন�
            ‐ অথ 8লাভ, পািথ 8ব সুখ সমৃ:Lলাভ এবং খXািত ব:ৃL 
            ‐ অথ 8লাভ, গবািদপU ইতXািদলাভ Hাlন sারা, পু0লােভর কারেণ আন� অনুWান
            ‐ ভাল অব&া, সরকােরর sারা yীকৃিত
            ‐ সরকাের উ�পদ লাভ
            ‐ নতR ন গহৃ িনম 8াণ, িম�াv/বX ^ািS, 
            ‐ সুখী nী‐সKান, Uভ বpুভাব, শসX ইতXািদ দান
            ‐ সরকােরর আনুকূলXলাভ, বnলাভ, যানবাহন এবং অলpার লাভ
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            ‐ বXবসায় সাফলX, গবািদপU ব:ৃL, প:;েম �মণ,
            ‐ বn ব:ৃL ইতXািদ
            ‐ সরকাের উ�পদ লাভ, উৎসাহ ব:ৃL
            ‐ সরকােরর আনুকূলXলাভ
            ‐ পিরবাের ভাল অব&া, একািধক িববাহ, সKান এবং অথ 8ব:ৃL ইতXািদ
            ‐ 'চােরর sারা িবপদ ইতXািদ, িব)L স�ক8 সরকােরর উ�পদাধীকািরেদর সে� 
            ‐ বpু এবং আ�ীয়েদর -িত করা, nী এবং সKানেদর 'Vশ
            ‐ মৃতR Xভয়
            ‐ এইসব অUভ ^ভােবর 'থেক মু:r 'পেত 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তাহল দুগ 8াপাঠ করেত হেব এবং 
            ‐ একuট গ) দান করেত হেব 

UE‐UE‐UE : 21 মাচ8 2030 অK 10 অেèাবর 2030

     ‐ UেEর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়,  মিণমুrা ও 'সানার অলংকারািদ লাভ।
     ‐ সু�রী নারীর স� লাভ।

UE‐UE‐সূয 8 : 10 অেèাবর 2030 অK 10 িডেসËর 2030

     ‐ UেEর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªরািদ িশরঃপীড়া এবং উÒ 8তব কতৃ 8প- বা শত্)sারা পীিড়ত হবার ফেল দুেভ8াগ।
     ‐ অÊ িকছR  লাভ হেত পাের।

UE‐UE‐চM : 10 িডেসËর 2030 অK 22 মাচ8 2031

     ‐ UেEর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, একuট কনXা সKান লাভ হেত পাের। 
     ‐  উÒ 8তন কতৃ 8পে-র কাছ 'থেক িকছR  ^ািS 'যাগ, বnালংকারিদ লাভ। 
     ‐ সরকারী দSর হেত অনু3হ ও /বXািদ লােভর সlাবনা।

UE‐UE‐ম�ল : 22 মাচ8 2031 অK 1 জনু 2031

     ‐ UেEর অK8দশায় ও ম�েলর ^তXK8দশায় রrসংEাK বা অêেরাগজাতীয় অসু&তা, তীH য�ণা ও মতাৈনকX। 
     ‐ ^চt মতপাথ 8কX ও অশািK ; শারীিরক িন3হ।

UE‐UE‐রাহR  : 1 জনু 2031 অK 30 নেভËর 2031

     ‐ UেEর অK8দশা ও রাহR র ^তXK8দশায়, মিহলােদর সে� তীH মতিবেরাধ।
     ‐ শত্)রা নানা সমসXার সৃu� করেব।

UE‐UE‐বৃহaিত : 30 নেভËর 2031 অK 11 'ম 2032

     ‐ UেEর অK8দশা ও বহৃaিতর ^তXK8দশায় স�দ লাভ 'যাগ।
     ‐ |)qপূণ 8 উ�পদািধকার ^ািSর সlাবনা।

UE‐UE‐শিন : 11 'ম 2032 অK 19 নেভËর 2032

     ‐ UেEর অK8দশায়  শিনর ^তXK8দশায় পU‐পািখ জাতীয় /বX লাভ করেত পাের।
     ‐ 'লৗহ জাতীয় ধাতR , দানাশসX‐বীজ ইতXািদ হেত লাভ বা উপকার হেত পাের।
     ‐ িবেশষ 'কােনা শারীিরক য�ণােভােগর সlাবনা।

UE‐UE‐বুধ : 19 নেভËর 2032 অK 11 'ম 2033
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     ‐ UেEর অK8দশায় বুেধর ^তXK8দশায় �ানািদ ও দনস�দ লােভর সlাবনা।
     ‐ উ�পদ& আিধকিরেকর কাছ 'থেক -মতা লাভ এবং এর ফেল ^চRর ধন^ািSেযাগ।

UE‐UE‐'কতR  : 11 'ম 2033 অK 21 জলুাই 2033

     ‐ UেEর অK8দশায় 'কতR র ^তXK8দশায়, মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ 'দশাKের �মেণর ইি�ত পাওয়া যাে�।
     ‐ এই সময়কােলর মেধXই িকছR  লােভর 'যােগা বত8মান।

UE‐সূয 8 : 21 জলুাই 2033 অK 21 জলুাই 2034

UেEর মহাদশার মেধX রিবর অK8দশার ফলাফল

UেEর মহাদশার মেধX রিবর অK8দশা
            ‐ সরকারেক ভয় এবং সরকারী কােজ বাধার সlাবনা
            ‐ শরীের 'Vশ এবং মাথা, 'চাখ, 
            ‐ বুক ও 'পেটর 'রােগর সlাবনা
            ‐ বpুেদর সে� িববাদ এবং অথ 8, ফসল এবং 
            ‐ গবািদপUর -িত 
            ‐ শত্)ব:ৃL এবং দাির/তা থাকেব
            ‐ বpXা nী অথবা শঠ 'লােকর জনX 'Vেশর ভয় এবং
            ‐ কারাগাের ব:� হওয়ার ভয় ও সlব
            ‐ বহR িদন ধের য�না (মানিসক) 'ভাগ, সরকােরর 'Eােধ পড়া,
            ‐ সহকম\েদর yােথ 8 িববাদ ইতXািদ
            ‐ সরকারী উ�পদ লােভর মত ফল
            ‐ এবং অথ 8লাভ, nী‐সKান sারা সুখ, িনেয়াগকত8ার sারা সুখ, বpু সা-াৎ
            ‐ িপতামাতার sারা সুখ, িববাহ, নাম, যশ, ভাগX উvিত
            ‐ পু0সKােনর জ� ইতXািদ
            ‐ 'Vশ, মানিসক য�না, পিরবােরর 'Vশ, অভবX ভাষা, িপতার 'Vশ
            ‐ আ�ীয় িবেয়াগ, সরকােরর 'Eােধ পরা, গেৃহ িবপদ
            ‐ বহR েরাগ, ফসল ন�
            ‐ এই সময়টা শরীেরর পে- খুব একটা সুখ^দ হেব না সাধারণভােব
            ‐ সূয 8Xপূজা হে� একমা0 মু:rর পথ এইসব অUভ ^ভাব 'থেক

UE‐সূয 8‐সূয 8 : 21 জলুাই 2033 অK 8 অগা� 2033

     ‐িবে/াহ,স�িOহািন,মিহলা sারা সমসXা,মাথা য�না,মানিসক অি&রতা,Hা-্ননেদর সে� মতিবেরাধ এবং এই জাতীয় নানা সমসXা 'দখা িদেত
পাের।

UE‐সূয 8‐চM : 8 অগা� 2033 অK 7 'সëËর 2033

     ‐মূলXবান অলpার হািরেয় যাওয়ার সlাবনা ।

UE‐সূয 8‐ম�ল : 7 'সëËর 2033 অK 29 'সëËর 2033

     ‐ম�েলর ^তXKর দশায় ও রিবর অK8দশায় শত্) sারা সমসXার সৃu� হেব,নানা ^কার বাধা ও অসুিবধার স{ুখীন হেবন।
     ‐অি= এবং শত্) sারা সমসXা।

UE‐সূয 8‐রাহR  : 29 'সëËর 2033 অK 23 নেভËর 2033

     ‐রাহR র ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় নানা ^কার বাধািবপিO 'দখা 'দেব,স�িOহািন হেব,শত্) এবং 'রােগর sারা সমসXার স{ুখীন হেবন।
     ‐মানিসক অি&রতা 'দখা 'দেত পাের।

UE‐সূয 8‐বৃহaিত : 23 নেভËর 2033 অK 10 জানুয়ারী 2034

     ‐বহৃaিতর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় 'পাশাক পির�দ ও অলpার লাভ করেবন।
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     ‐শত্) পরা:জত হেব এবং সব 8কােজ সাফলX লাভ করেবন।
     ‐যানবাহন লােভর সlাবনা আেছ।

UE‐সূয 8‐শিন : 10 জানুয়ারী 2034 অK 9 মাচ8 2034

     ‐শিনর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় স�িOহািন,মানিসক অি&রতা, জÅ sারা িবপদ এবং নানা ^কার বাধািবপিO 'দখা িদেত পাের।
     ‐^েতXক '-ে0 অসাফলX লাভ করেবন।

UE‐সূয 8‐বুধ : 9 মাচ8 2034 অK 30 এি^ল 2034

     ‐বুেধর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় িশ-ালাভ করেবন,বpু  ও আ�ীয়yজেনর সে� সুস�ক8 বজায় থাকেব এবং সুখাদX 3হন করেবন।
     ‐স�িO লােভর সlাবনা আেছ।
     ‐সরকারী স{ান লাভ করেবন এবং ধািম 8ক কােজ আ3হী হেবন।

UE‐সূয 8‐'কতR  : 30 এি^ল 2034 অK 21 'ম 2034

     ‐'কতR র ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় শত্)েদর সে� িববােদর সlাবনা , জীবন সংশয় এবং সরকারী িবেরাধ ল-X করা যায়।
     ‐^চRর -িতর সlাবনা থােক।
     ‐িবরাট 'কান ঝােমলার সlাবনা 'দখা যায়।

UE‐সূয 8‐UE : 21 'ম 2034 অK 21 জলুাই 2034

     ‐UেEর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় yাভািবক ফলাফল লাভ করেবন।এই সমেয় স�িO লাভ ও সাধারন মােনর হেব।
     ‐জীবেন আন�লােভ স-ম হেবন।

UE‐চM : 21 জলুাই 2034 অK 21 মাচ8 2036

UেEর মহাদশার মেধX চেMর অK8দশার ফলাফল

UেEর মহাদশার মেধX চেMর অK8দশা
            ‐ ভ= শরীর, মাথা এবং নেখ বXাথা, অËল,
            ‐ nী‐পু)ষ সহবাসজিনত 'রাগ ইতXািদ 'Vেশর কারণ হেব
            ‐ িববাদ
            ‐ িববােদ জয়লাভ, বXবসায় পয 8াSলাভ এবং 
            ‐ অথ 8লাভ নারীর sারা 
            ‐ 'দবেদবীর আরাধনায় আ3হ এবং ধম\য় কাজ 'যমন 'হাম এবং 
            ‐ অঘ 8X ^দান স�াদন করেব
            ‐ শত্)র sারা 'Vশ, সুখ আনে�র অভাব এবং 
            ‐ বাঘ ও অনX পUর sারা ভয়
            ‐ সরকােরর আনুকূেল্য অথ 8, যানবাহন, বnলাভ, পিরবাের সুখ
            ‐ ^চR র অথ 8 এবং িবলািসতা সে� নাম, 'দবেদবী এবং Hাlনেদর ^িত ভ:rNLা
            ‐ উপের বিণ 8ত পিরি&িতর মেধX য�স�ীত বাদকেদর সািvধXলাভ এবং সে� প:tতেদর ও 
            ‐ এবং স�ান^ািS, গ)ব:ৃL, মিহষ এবং অনX গবািদপUলাভ
            ‐ বাবসায় অসামানX লাভ, ভাইেদর সে� 'ভাজন ইতXািদ
            ‐ অথ 8-িত, ভয়, শরীের 'Vশ, মানিসক য�না, সরকােরর 'Eােধ পরা  
            ‐ িবেদেশর মাuটেত �মণ অথবা তীথ 8�মণ,
            ‐ nী‐সKােনর 'Vশ এবং আ�ীয় িবে�দ
            ‐ সরকােরর আনুকূেল্য 'কান 3াম ইতXািদর ^ভR q লাভ
            ‐ এবং বn ইতXািদ লাভ, জলাধার িনম 8াণ, অথ 8ব:ৃL ইতXািদ
            ‐ অK8দশার সূচনায় শরীর সু& থাকেব এবং
            ‐ শষভােগ শরীের 'Vশ থাকেব

UE‐চM‐চM : 21 জলুাই 2034 অK 10 'সëËর 2034

     ‐চেMর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় জিম,সুখাদX এবং স�িO লাভ করেবন।
     ‐জীবেন আন�  এবং ভাল নারী স� লাভ করেবন।

UE‐চM‐ম�ল : 10 'সëËর 2034 অK 15 অেèাবর 2034
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     ‐ম�েলর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় স{ান লাভ করেবন, স�িO ব:ৃL পােব।
     ‐শত্)েদর sারা সমসXার সৃu� হেব।
     ‐বpুেদর সাহচয 8X লাভ করেবন।

UE‐চM‐রাহR  : 15 অেèাবর 2034 অK 15 জানুয়ারী 2035

     ‐রাহR র ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় লাভবান হেবন, স�িO এবং সরকারী অথ 8 লাভ করেবন।

UE‐চM‐বৃহaিত : 15 জানুয়ারী 2035 অK 6 এি^ল 2035

     ‐বহৃaিতর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় 'পাশাক পির�দ লাভ করেবন।
     ‐iান ব:ৃL পােব এবং িশ-ক িহেসেব yীকৃিত লাভ করেবন।
     ‐&াবর স�িO ও অলpার লােভর সlাবনা আেছ।

UE‐চM‐শিন : 6 এি^ল 2035 অK 11 জলুাই 2035

     ‐শিনর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় গXাসuæক জাতীয় শারীিরক সমসXায় ক� পােবন।
     ‐স�িO ও নামস{ান হািনর সlাবনা আেছ।

UE‐চM‐বুধ : 11 জলুাই 2035 অK 5 অেèাবর 2035

     ‐বুেধর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় সKান লাভ করেবন ও iান ব:ৃL পােব।
     ‐উvিতর সlাবনা ল-X করা যায়।
     ‐সাদা 'পাশাক পির�দ ও সুখাদX লাভ করেবন।

UE‐চM‐'কতR  : 5 অেèাবর 2035 অK 10 নেভËর 2035

     ‐'কতR র ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় Hা-্ননেদর সে� িবেরাধ 'দখা 'দেব,শািK িবিঘ্নত হেব, এমনিক আ�ীয় yজেনর মৃতR ্যর ও সlাবনা
আেছ।
     ¯ সব 8ে-ে0 অসাফলX।

UE‐চM‐UE : 10 নেভËর 2035 অK 19 'ফব্)য়ারী 2036

     ‐ চেMর অK8দশায় UেEর ^তXK8দশায়, জাতক ধন স�দ উপাÉন করেব, অতXK সুখী হেব এবং উOম 'ভাজXবÕ লাভ হেব।
     ‐ একuট কনXা সKােনর জ� হেত পাের।
     ‐ নানা Uভকারী ঘটনা, সকেলর ^িত ভালবাসা আসেব মেন।

UE‐চM‐সূয 8 : 19 'ফব্)য়ারী 2036 অK 21 মাচ8 2036

     ‐ চেMর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, জাতক উৎস 'ভাজন, বnািদ ও সুখী জীবন লাভ করেব। 
     ‐ শত্)রা ধংব^াS হেব, জাতক সব 8দা জয়যুr হেব।

UE‐ম�ল : 21 মাচ8 2036 অK 21 'ম 2037

UেEর মহাদশার মেধX ম�েলর অK8দশার ফলাফল

UেEর মহাদশার মেধX ম�েলর অK8দশা
            ‐ উৎসাহ ব:ৃL এবং সাহসীকতার কােজ আ3হ জাগেব
            ‐ ভূিমলাভ, অথ 8লাভ এবং আশা‐আকাÆা পূণ 8 হেব 
            ‐ nীর -িত হেব 
            ‐ রrদষূণ, শরীের 'Vশ আনেব, অËল ইতXািদ মানিসক য�না 'দেব
            ‐ ফল 'যমন সরকাের উ�পদ লাভ
            ‐ স�িO, বn, অলpার, ভূিম এবং দরকারী বÕ লাভ
            ‐ ঠাtা 'লেগ ªর হেব, িপতামাতার 'রাগেভাগ, 'যমন‐ªর, পদ হারােনা
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            ‐ িববাদ, সরকােরর িব)েL যাওয়া এবং 
            ‐ সরকারী পদািধকারীর িব)Lচারণ করা, অপিরিমত খরচা ইতXািদ
            ‐ শরীের 'Vশ, কেম 8 িবিভv রকেমর -িত, 3াম, ভূিম ইতXািদ হারােনার সlাবনা

UE‐ম�ল‐ম�ল : 21 মাচ8 2036 অK 15 এি^ল 2036

     ‐ মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

UE‐ম�ল‐রাহR  : 15 এি^ল 2036 অK 18 জনু 2036

     ‐ সংঘষ 8, শত্)ভয়।
     ‐ জাতক সুখাদX হেত ব:wত।

UE‐ম�ল‐বৃহaিত : 18 জনু 2036 অK 13 অগা� 2036

UE‐ম�ল‐শিন : 13 অগা� 2036 অK 20 অেèাবর 2036

     ‐ জাতেকর িপতার সে� সুস�ক8 থাকেব।
     ‐ ধনহািন, খুব কuঠন সময় কাটােত হেব ‐ ভেয়র আশpা থাকেব।
     ‐ অি&রতা, সংঘষ 8‐িবেরািধতা এবং মানিসক য�ণা 'ভাগ হেত পাের।

UE‐ম�ল‐বুধ : 20 অেèাবর 2036 অK 19 িডেসËর 2036

     ‐ ম�েলর দশায় বুেধর ^তXK8দশায়, িকছR টা বা[ব �ােনর ±²াস ঘটেত পাের, এবং ªর আEK হেয় ক�েভাগ করেত হেব।
     ‐ ধনহািন, বn‐খাদX এবং িম0হািনরও সlাবনা।

UE‐ম�ল‐'কতR  : 19 িডেসËর 2036 অK 13 জানুয়ারী 2037

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, আলসX, মানিসক য�ণা। পােপর ফেল সৃ� 'রাগেভােগর সlাবনা আেছ।  
     ‐ রাজ 'রােষর ভয়, অnশnািদর আঘাত হেত -িত ও মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

UE‐ম�ল‐UE : 13 জানুয়ারী 2037 অK 25 মাচ8 2037

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, কুচEী বX:r হেত িবপদ, ও -মতাবান 'লােকেদর 'থেক িবপেদর সlাবনা।
     ‐ অnশn হেত সমসXার সৃu� হেত পাের।
     ‐ -ত&ান িবিষেয় যাওয়া ও অনXানX 'রােগর জনX ক�েভােগর সlাবনা।

UE‐ম�ল‐সূয 8 : 25 মাচ8 2037 অK 15 এি^ল 2037

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায় ভূস�িত অজ8ন, ধনস�দ, অথ 8, ও মানিসক সÅu� লাভ।
     ‐ উপকারী বpুেদর সে� 'মলােমশা, সব 8িবষেয় সুখী হবার সlাবনা। 

UE‐ম�ল‐চM : 15 এি^ল 2037 অK 21 'ম 2037

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, দি-ণ িদেকর 'দশ হেত লাভ হেব।
     ‐ জাতক U� বÕ ও অলংকার লাভ করেত পাের। 
     ‐ সম[ কম 8 িনিব 8েঘ্ন স�v হেব, সব 8িদেক সাফলX।
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UE‐রাহR  : 21 'ম 2037 অK 21 'ম 2040

UেEর মহাদশার মেধX রাহR র অK8দশার ফলাফল

UেEর মহাদশার মেধX রাহR র অK8দশা
            ‐ হঠাৎ ভয়, অথ 8-িত এবং অপমান সlব
            ‐ বpুেদর সােথ শত্)তা, বpুেদর sারা -িত এবং 
            ‐ শঠেলাকেদর sXরা 'Vশ
            ‐ অি=ভয় এবং ^সাব সংEাK নানা 'রাগ সlব
            ‐ 'কান কােলা বÕ লাভ হেব যা খুবই Uভ এবং উপকারী হেব
            ‐ ফল 'যমন ভীষণ আন�, অথ 8লাভ, বpু সা-াৎ, �মেণ সাফলX
            ‐ গবািদপU এবং ভূিম লাভ
            ‐ আন�ানুWান, শত্)জয়, উৎসাহ এবং সরকােরর আনুকূলX লাভ
            ‐ অK8দশার সূচনায় পাচঁমাস অবিধ Uভ ফল লাভ হেব
            ‐ িকÅ দশার 'শষভােগ ªর এবং বদ হজেমর sারা আEাK হওয়ার সlাবনা
     ‐ উপের বিণ 8ত অব&ার পিরে^ি-েত Uধু কম 8 এবং �মেণ বাধা এবং দুঃ:;Kা ছাড়া আর সবই রাজতূলX ।
            ‐ িবেদশ �মেণ সাফলX আনেব 
            ‐ এবং 'সই জাতক 'দেশ িফরেব িনরাপেদ
            ‐ Hাlনেদর আিশ 8বাদ পােব এবং 
            ‐ তীথ 8�মেণ Uভফল লাভ হেব 
            ‐ িনেজর এবং িপতামাতার উপর অUভ ^ভাব পরেব এবং 
            ‐ মানুেষর সে� িববাদ
            ‐ শরীের 'Vশ 
            ‐ এইসব অUভ ^ভােবর 'থেক মু:r 'পেত 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তাহল 
            ‐ মৃতR X�য় জপ করেত হেব 

UE‐রাহR ‐রাহR  : 21 'ম 2037 অK 1 নেভËর 2037

     ‐ রাহR র অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায় কারাবােসর সlাবনা, 'রাগ য�নার ভয়, ও নানা ^কার -িতর সlাবনা। 
     ‐ বpুরা নানা সমসXার সৃu� করেত পাের।

UE‐রাহR ‐বৃহaিত : 1 নেভËর 2037 অK 27 মাচ8 2038

     ‐ রাহR র অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, হ[ী, অe ও যানবাহনািদ লাভ হেব।
     ‐ সকেলর িনকট হইেত NLা‐স{ান লাভ।
     ‐ জাতক ধন‐স�দ অজ8ন করেব।

UE‐রাহR ‐শিন : 27 মাচ8 2038 অK 17 'সëËর 2038

     ‐রাহR র অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায় ‐ কuঠন বpনভয় (কারাবাস) ও সুখশািK এেকবাের 'শষ ।
     ‐ পাকাশেয়র 'গালেযাগ হবার সlাবনা।

UE‐রাহR ‐বুধ : 17 'সëËর 2038 অK 19 'ফব্)য়ারী 2039

     ‐ রাহR র অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায় নারীজািত হেত িবেশষ লাভ।
     ‐ নানারকম সুেযাগসুিবধা লাভ, িবেদেশ �মেণ 'গেল সাফলX লাভ।

UE‐রাহR ‐'কতR  : 19 'ফব্)য়ারী 2039 অK 24 এি^ল 2039

     ‐ রাহR র অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায় বা[ব �ােনর ±²াস ও মেন ভতভীিত 'দখা 'দেব।
     ‐ নানা বাধা িবপিO, ধনহািন ও সব 80 সংঘষ 8।
     ‐ অি&রতা থাকেত পাের।
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UE‐রাহR ‐UE : 24 এি^ল 2039 অK 24 অেèাবর 2039

     ‐ রাহR র অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, 'যািগনীেদর 'থেক ভয় পাবার সlাবনা, অeস�দ িবন� হেত পাের।
     ‐ জাতক অতXK সাধারণ মােনর 'ভাজX 3হণ করেত পারেব।
     ‐ বহR  নারীর মৃতR X হেব, এবং পিরবাের িবরাট 'শােকর পিরেবশ 'দখা 'দেব।

UE‐রাহR ‐সূয 8 : 24 অেèাবর 2039 অK 17 িডেসËর 2039

     ‐ রাহR র অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, অXতK মারা�ক ও উ�মােপর ªরেভাগ, পু0 'পৗ0েদর সে� তীH সংঘােতর সlাবনা।
     ‐ মৃতR X িবষেয় ভীিত ও অসাবধানতা িনেয় চলেব জাতক।

UE‐রাহR ‐চM : 17 িডেসËর 2039 অK 18 মাচ8 2040

     ‐ রাহR র অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, জাতেকর মেধX অি&রতা, মতিবেরাধ, উেsগ ও ^চt ভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ সুনাম হারােত পাের।
     ‐ িপতার জনX কuঠন শারীিরক পিরNম ও তÌিনত অসুখ হেত পাের।

UE‐রাহR ‐ম�ল : 18 মাচ8 2040 অK 21 'ম 2040

     ‐ রাহR র অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, রেr সংEমণজিনত অসুেখ ক� পাবার 'যাগ। 
     ‐ ধনহািন ও ^চt মানিসক ক�েভাগ। 

UE‐বৃহaিত : 21 'ম 2040 অK 20 জানুয়ারী 2043

UেEর মহাদশার মেধX বৃহaিতর অK8দশার ফলাফল

UেEর মহাদশার মেধX বহৃaিতর অK8দশা
            ‐ বহR কম 8 স�াদন হেব এবং বX:rq ^িতWা হেব
            ‐ িশ-ালাভ, যাগযi করার ই�া জাগেব এবং 
            ‐ নাম যশ ব:ৃL হেব
            ‐ অথ 8, উvিত, বn এবং অলpার লাভ
            ‐ nী‐সKােনর sারা সুখ িকÅ তারা আবার ক�দায়ক 'রাগ 'ভাগ করেব
            ‐ সরকারীপেদ পুনঃবহাল
            ‐ আকা:Æত শসX লাভ, বn এবং স�িOলাভ ইতXািদ
            ‐ বpুর sারা NLালাভ, সরকােরর NLালাভ এবং অথ 8লাভ
            ‐ সরকােরর yীকৃিত, সুনাম এবং যানবাহনািদলাভ
            ‐ িনেয়াগকত8ার সািvধX লাভ এবং প:tত বX:rর সািvধX লাভ, শাn অধXয়েন পিরNমী 
            ‐ পু0লাভ, সÅu�, খুব কােছর বpুর সে� সা-াৎ
            ‐ িপতামাতা এবং সKােনর সুখ ইতXািদ
            ‐ সরকােরর sারা িবপদ এবং 'চােরর sারাও িবপদ
            ‐ িনেজর এবং আ�ীেয়র 'Vশ, িববাদ, মানিসক য�না, পদ হারােনা, স�ানহািন, িবেদশ �মণ 
            ‐ এবং িবিভv ধরেণর 'রােগর 'থেক িবপদ
            ‐ শরীের 'Vশ 
            ‐ এইসব অUভ ^ভােবর 'থেক মু:r 'পেত 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তাহল
            ‐ মৃতR X�য় জপ করেত হেব 

UE‐বৃহaিত‐বৃহaিত : 21 'ম 2040 অK 27 'সëËর 2040

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, ধনস�দ, র°ািদ, yণ 8 উতXািদ লাভ, অব&ার উvিত। 
     ‐ অনুকূল 'সৗভােগ্যর উদয় হেত পাের।

UE‐বৃহaিত‐শিন : 27 'সëËর 2040 অK 1 মাচ8 2041
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     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, গাভী, ভূস�িত ও yণ 8‐র° লাভ হেব।
     ‐ সব 8 ^কার আরাম সুেযাগ সুিবধা ও িবলাস উপেভােগর  সুবে�াবে[র সlাবনা।

UE‐বৃহaিত‐বুধ : 1 মাচ8 2041 অK 17 জলুাই 2041

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, �ানচচ8া ও িশ-ালাভ হেব।
     ‐ মিণমুrািদ ও নানা পির�দ লাভ।
     ‐ বpুেদর আগমেন জাতেকর মেন 'স্নহ িমিশ্রত আন� 'দখা 'দেব।

UE‐বৃহaিত‐'কতR  : 17 জলুাই 2041 অK 11 'সëËর 2041

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, জল, চR ির, বpন, সংঘষ 8 এবং মৃতR Xর ভয়।

UE‐বৃহaিত‐UE : 11 'সëËর 2041 অK 21 'ফব্)য়ারী 2042

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, অেনক িশ-া ও নানা বXাপাের দ-তা লাভ হেব ‐ অেনক কায 8 সুস�v হেব।
     ‐ নানা বn ও অলpারািদ লাভ হেব। 
     ‐ জাতেকর মেন সÅu� থাকেব, 'স ভােলা থাকেব, উvিত হেব।

UE‐বৃহaিত‐সূয 8 : 21 'ফব্)য়ারী 2042 অK 11 এি^ল 2042

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, -মতাবান বX:rেদর 'থেক বহR  লাভ, িপতা, মাতা ও বpুেদর 'থেকও অেনক িকছR  লাভ হেব।  
     ‐ জাতক সব 80 NLা ও স{ানলাভ করেব।

UE‐বৃহaিত‐চM : 11 এি^ল 2042 অK 1 জলুাই 2042

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, সম[ িবেরািধতার  অবসান হেব, মিণমুrা, অe লাভ।
     ‐ বহR  ^ািS 'যাগ, সকল কায 8X সুস�v হেব।

UE‐বৃহaিত‐ম�ল : 1 জলুাই 2042 অK 26 অগা� 2042

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, অnাঘােতরঅn, মূ03cেিত য�ণা, 'দেহ ªলাকর অনুভূিত ও হজেমর গtেগাল।
     ‐ শত্)রা নানা য�ণার সৃu� করেত পাের।

UE‐বৃহaিত‐রাহR  : 26 অগা� 2042 অK 20 জানুয়ারী 2043

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়,  দুন\িতবাজ 'লােকেদর সে� সংঘষ 8 এবং তােদর কারেণ ধনহািন।
     ‐ জাতক শত্)েদর জনX আতp, অসু&তা ও য�ণা 'ভাগ করেব।

UE‐শিন : 20 জানুয়ারী 2043 অK 21 মাচ8 2046

UেEর মহাদশার মেধX শিনর অK8দশার ফলাফল

UেEর মহাদশার মেধX শিনর অK8দশা
            ‐ 'কান শহর বা 3ােমর ^ধান হওয়ার সlাবনা এবং উ�পদ লাভ
            ‐ ভূিম, অথ 8 এবং গহৃলাভ, বpুেদর উvিত 
            ‐ অসামা:জক কােজর ^বণতা জ�ােব । িনেজর 'থেক বয়েস বড় এই রকম 'কান মিহলার '^েম পড়ার সlাবনা
            ‐ অলসতা এবং অতXিধক বXয়
            ‐ শত্)জয় এবং সKােনর 'Vশ
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            ‐ ফল 'যমন ভীষণ আন�, বpু এবং আ�ীয় সা-াৎ, সরকােরর yীকৃিত
            ‐ কনXালাভ, তীথ 8�মণ
            ‐ সরকােরর sারা িশেরাপা ^দান
            ‐ অলসতা এবং আেয়র 'থেক বXয় 'বিশ হেব যিদ
            ‐ শিন তার পীিড়ত রািশেত থােক
            ‐ িবিভv ধরেনর 'Vশ এবং সমসXা অK8দশার সূচনায় 'যমন‐
            ‐ িপতামাতার 'Vশ, nী‐সKােনর 'Vশ, অনX&ােন চেল যাওয়া কেম 8 -িত
              গবািদপ0 -িত ইতXািদ
            ‐ শরীের 'Vশ 
            ‐ এইসব অUভ ^ভােবর 'থেক মু:r 'পেত 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তাহল 
            ‐ িতল িদেয় হাভান করেত হেব, মৃতR X�য় জপ করেত হেব । দুগ 8ার সSসিত পাঠ করেত হেব িনেজ অথবা 
            ‐ Hাlেনর sারা

UE‐শিন‐শিন : 20 জানুয়ারী 2043 অK 22 জলুাই 2043

     ‐ শিনর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণা ও সংঘেষ 8র ভয় 'দখা িদেত পাের। 
     ‐ নানারকম দুঃখ ‐ য�ণা ^কাশ পােব।

UE‐শিন‐বুধ : 22 জলুাই 2043 অK 2 জানুয়ারী 2044

     ‐ শিনর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, মানিসক িবচ-ণতার ±²াস, সংঘস 8 ও শত্)ভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ খাদX, মুখU:L (পান) এবং ধনস�েদর হািন।

UE‐শিন‐'কতR  : 2 জানুয়ারী 2044 অK 9 মাচ8 2044

     ‐ শিনর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, শত্)েদর হােত বpনভয়, অিতিরr িচKাভাবনা, মেনর অULভাব।
  মানিসক য�না, ভয় ও অি&রতা 'দখা 'দেব।

UE‐শিন‐UE : 9 মাচ8 2044 অK 18 'সëËর 2044

     ‐ শিনর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, আ�ীয়yজনেদর অব&ার উvিত।
     ‐ জাতক, িনেজর আকা:Æত বÕসমূহ লাভ করেব। 
  ‐ কম 8 ^েচ�া সফল হেব।

UE‐শিন‐সূয 8 : 18 'সëËর 2044 অK 15 নেভËর 2044

     ‐ শিনর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªর এবং পািরবািরক সংঘেষ 8র সlাবনা।
     ‐ জাতক রাজXতR লX -মতা ও অিধকার অজ8ন করেত পােরন।
     ‐ অসুখ‐িবসুেখর কারেণ ক�েভাগ।

UE‐শিন‐চM : 15 নেভËর 2044 অK 19 'ফব্)য়ারী 2045

     ‐ শিনর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, বু:LমOা ও Fবদ�X মানিসকতার ব:ৃL ঘটেব।
     ‐ বহৃৎ ^কেÊর Uভারl এবং বXয় ব:ৃL পােব।
     ‐ বহR  নারীর সে� স�ক8 Fতরী হেত পাের।

UE‐শিন‐ম�ল : 19 'ফব্)য়ারী 2045 অK 27 এি^ল 2045

     ‐ শিনর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, শ:r ও বু:LমOা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ জাতেকর পুে0র ওপর 'কােনা -িতকর ^ভাব পড়েত পাের।
     ‐ আ|ন ও শত্) 'থেক ভয়, পাকাশেয়র অসু&তাজিনত য�ণােভাগ।
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UE‐শিন‐রাহR  : 27 এি^ল 2045 অK 18 অেèাবর 2045

     ‐ শিনর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, জিমজমা, বnািদ ও ধনস�দ ±²াস, নানা বXাপাের ভয়ভীিত।
     ‐ জাতক িবেদেশ �মেণ 'যেত পাের।
     ‐ মেন মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

UE‐শিন‐বৃহaিত : 18 অেèাবর 2045 অK 21 মাচ8 2046

     ‐ শিনর অK8দশায় বহৃaিতর ^তXK8দশায় 'কােনা নারীর জনX পািরবািরক শািK 'ভে� পড়েত পাের এবং জাতক পিরবােরর সদসXেদর 'দখােশানা
করেত অ-ম হেব।
     ‐ সংঘষ 8/িবেরািধতা ও মানিসক অি&রতা থাকেব।

UE‐বুধ : 21 মাচ8 2046 অK 19 জানুয়ারী 2049

UেEর মহাদশার মেধX বুেধর অK8দশার ফলাফল

UেEর মহাদশার মেধX বুেধর অK8দশা
            ‐ রাজা বা সমতR েল্যর সােথ বpুq এবং তােদর 'থেক স�ান^ািS
            ‐ অথ 8লাভ সlব, গাছ, ফল এবং পUপািখ বXবসার sারা 
            ‐ সাহিসকতা ব:ৃL এবং 'য কােজ সাহস লােগ 'সইসব কাজ করার আ3হ জ�ায়
            ‐ nী‐সKান এবং বpুেদর সুখ, উvিত এবং অথ 8লাভ
            ‐ মন দৃঢ় হয় এবং শরীর িনেরাগ
            ‐ মন দৃঢ় হয় এবং শরীর িনেরাগ
            ‐ পুরাণ কািহনী Nবণ করা এমন বX:rর সািvধX লাভ, যারা কিবতা 'লখা ইতXািদেত
              পারদশ\ ইতXািদেত |ণীমানুেষর সািvধXলাভ
            ‐ কােছর বpুেদর সে� সা-াৎ, িনেয়াগ কত8ার sারা সুখ, 
            ‐ িম�াv/বX ^ািS ইতXািদ  
            ‐ মানিসক য�না, গবািদপUর -িত, 
            ‐ ভাড়া বা অেন্যর বািড়েত থাকা এবং বXবসায় -িত
            ‐ িকছR  Uভ ঘটেব অK8দশার সূচনায় মধXভােগ মধXম ফল
            ‐ এবং 'শষভােগ ªর ইতXািদর sারা 'Vশ
            ‐ শরীের 'Vশ 
            ‐ এইসব অUভ ^ভােবর 'থেক মু:r 'পেত 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তাহল 
            ‐ িব�ু সহçনাম পাঠ করা

UE‐বুধ‐বুধ : 21 মাচ8 2046 অK 15 অগা� 2046

     ‐ বুেধর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, ব:ৃLবিৃOর উৎকষ 8তা এবং �ান আহরণ। 
     ‐ অথ 8 স�দ, বnািদ, অতXK সুখ ও আন� ব:ৃL পােব।
     ‐ yণ 8‐র°ািদ লাভ।

UE‐বুধ‐'কতR  : 15 অগা� 2046 অK 14 অেèাবর 2046

     ‐ বুেধর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, খােদ্য িবষ:Eয়াজিনত, পাকাশয়‐^দাহ 'দখা িদেত পাের।
  ‐ অসুেখর ^াদুভ8াব এবং চ-ুর অসুখ 'দখা িদেত পাের। রr সংEাK ও অêেরােগরও সlাবনা।

UE‐বুধ‐UE : 14 অেèাবর 2046 অK 5 এি^ল 2047

     ‐ বুেধর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, জাতক উOর িদক হেত িকছR  সুেযাগ সুিবধা লাভ করেব, িকÅ পUেদর জনX িকছR টা 'লাকসান হেত পাের।
     ‐ জাতক রাজসভায় িবরাট -মতা অথবা |)qপূণ 8 &ান 'পেত পাের।

UE‐বুধ‐সূয 8 : 5 এি^ল 2047 অK 26 'ম 2047
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     ‐ বুেধর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, -মতা িকছR টা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ 'রাগªালা এবং শারীিরক পিরNম ব:ৃL পােব।
     ‐ মানিসক অি&রতা থাকেত পাের।

UE‐বুধ‐চM : 26 'ম 2047 অK 21 অগা� 2047

     ‐ বুেধর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়,  জাতক নারীস�, অথ 8 ও ধনািদ লাভ করেব।
     ‐ একuট কনXা সKােনর জ� হেত পাের।
     ‐ অপয 8াS অথ 8 লাভ হেত পাের।
     ‐ সাধুস� ও সকেলর সে� Fম0ীভাব &াপন।

UE‐বুধ‐ম�ল : 21 অগা� 2047 অK 20 অেèাবর 2047

     ‐ বুেধর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়,  জাতক আেরা বু:L এবং স�দ লাভ করেব এবং ধম 8পেথ উৎসাহ বাড়েব।
     ‐ আ|ন এবং চR ির হবার জনX নানা ক�েভাগ।
     ‐ জাতক রrবণ 8 'পাষাক লাভ করেব।
     ‐ অnশn হেত দুেভাগ 8।

UE‐বুধ‐রাহR  : 20 অেèাবর 2047 অK 23 মাচ8 2048

     ‐ বুেধর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, মিহলােদর সে� মতিবেরাধ, আক:ìক ভয়।   
     ‐ অnঘােতর ভয়।

UE‐বুধ‐বৃহaিত : 23 মাচ8 2048 অK 8 অগা� 2048

     ‐ বুেধর অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, জাতক -মতা ও পদ ময 8াদা লাভ করেত পারেব।
     ‐ রাজা বা |)qপূণ 8 বX:rরা স{ািনত হেবন।
     ‐ জাতেকর িশ-ালাভ হেব, িবচ-নতা ও বা[ব �ান ব:ৃL পােব। 

UE‐বুধ‐শিন : 8 অগা� 2048 অK 19 জানুয়ারী 2049

     ‐ বুেধর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, জাতক, শারীিরক িন3েহর ফেল, পাকাশয় জিনত সমসXায় ভR গেব। 
     ‐ নানাভােব অথ 8স�েদর -িত হবার সlাবনা। 

UE‐'কতR  : 19 জানুয়ারী 2049 অK 21 মাচ8 2050

UেEর মহাদশার মেধX 'কতR র অK8দশার ফলাফল

UেEর মহাদশার মেধX 'কতR র অK8দশা
            ‐ সরকারী কােজ মানহািন এবং অথ 8-য়
            ‐ অি&র মন, চwলতা এবং শরীের 'Vশ িবদXমান
            ‐ বpু এবং ভাইেদর সে� িববাদ সlাবা '-ে0 অথবা 'কান ভাই -িত করেত পাের
            ‐ শত্) 'Vশ িদেত পাের এবং অথ 8াভাব চলার সlাবনা
            ‐ Uভ ^ভাব 'যমন িম�াv/বX লাভ, কেম 8 অসামানX সাফলX
            ‐ এবং গবািদপU ব:ৃL
            ‐ যুেL অবশXই জয় হেব অK8দশার 'শেষ
            ‐ অK8দশার মধাভােগ মধামফল
            ‐ কখন 'Vশ অনুভব হেব
            ‐ সাপ, 'চার এবং -ত 'থেক িবপদ, িচKাশ:r ±²াস পােব
            ‐  মাথাবXাথা, মানিসক য�না, িবনা কারেণ িববাদ, মধুেমহ। অতXিধক বXয়
            ‐ nী এবং সKােনর িব)েL যাওয়া, অনX&ােন চেল যাওয়া,
            ‐ কম 8পিরকÊনায় -িত
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            ‐ শরীের 'Vশ 
            ‐ এইসব অUভ ^ভােবর 'থেক মু:r 'পেত 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তাহল 
            ‐ মৃতR X�য় জপ করেত হেব এবং একuট ছাগল দান করেত হেব
            ‐ UEেক শাK করার 'য ^িতকার আেছ তাও উপকাির ফল 'দেব

UE‐'কতR ‐'কতR  : 19 জানুয়ারী 2049 অK 13 'ফব্)য়ারী 2049

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, হঠাৎ কের 'কােনা সমসXা ঘিনেয় ওঠেত পাের, জাতক িনেজর 'দেশর মেধX �মণ করেত বাধX হেব।
     ‐ ধননােশর সlাবনা।

UE‐'কতR ‐UE : 13 'ফব্)য়ারী 2049 অK 25 এি^ল 2049

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, দু�েলাক হেত ভয় এবং তােদর কারেণ ধনহািন।
     ‐ 'চােখর অসুখ, মানিসক য�ণা, গবািদ পU হািনর সlাবনা। 

UE‐'কতR ‐সূয 8 : 25 এি^ল 2049 অK 16 'ম 2049

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, বpুেদর সে� িবেরািধতা 'দখা িদেত পাের। 
     ‐ জাতক বXথ 8তার স{ুখীন হেব, িবচার িবেবচনা শ:r ±²াস পাবার সlাবনা।
     ‐ মৃতR Xর কাছাকািছ চেল যাবার সlাবনাও আেছ।
     ‐ সংঘষ 8 ও মানিসক য�ণােভাগ।

UE‐'কতR ‐চM : 16 'ম 2049 অK 21 জনু 2049

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, খাদXহািন ও স{ান হািন হেত পাের।
     ‐ শারীিরক য�ণােভাগ, িচKাশ:r ±²াস পােব।
     ‐পাকাশয় সংEাK সমসXা ব:ৃL 'পেত পাের।

UE‐'কতR ‐ম�ল : 21 জনু 2049 অK 16 জলুাই 2049

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, য�ণাদায়ক অnাঘাত ও অি=দােহর আশpা। 
     ‐ নীচমনা বX:r অথবা শত্)ভীিতর সlাবনা।

UE‐'কতR ‐রাহR  : 16 জলুাই 2049 অK 18 'সëËর 2049

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, ভয়pর শত্) ও নারী হেত ভয়।
     ‐ সমােজর িন¦জাতীয় বX:r (শূ/গন) হেত নানা সমসXার উéব।

UE‐'কতR ‐বৃহaিত : 18 'সëËর 2049 অK 13 নেভËর 2049

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, নানা /বX, বn ও ধন স�েদর -িত। 
     ‐ চতR 8িদেক ^চt িব)Lতা এবং বpুহািন।
     ‐ সকেলর সে� মতিবেরাধ, সব 8িবষেয় অশািK।

UE‐'কতR ‐শিন : 13 নেভËর 2049 অK 20 জানুয়ারী 2050

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণােভাগ ও িবেশষ বpুর মৃতXর  সlাবনা। 
     ‐ অিত সামানX লাভ হেত পাের ‐ অথ 8‐স�িO িবষেয়।
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UE‐'কতR ‐বুধ : 20 জানুয়ারী 2050 অK 21 মাচ8 2050

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়,  সুশÆৃল, যু:rপূণ 8 িচKার -মতা ন� হেত পাের।অ:জ8ত �ান িবন�। 
     ‐ কম 8ে-ে0 একটানা সাফেল্যর পেথ নানা বাধা।

সূয 8 মহাদশা: 21 মাচ8 2050 অK 21 মাচ8 2056

 
 রিবর মহাদশার ফলাফল
 

সাধারন ফলাফল
 

 রিবর মহাদশা চলাকালীন সাধারন ফলাফল িনেম্ন বিন 8ত হল‐
     ‐রিবর মহাদশায় ঔষধ,অn,অি= এবং স�িO sারা ধনলাভ সlব।
     ‐য�,ম� ও আধXািত্মকতার ^িত আ3হ ব:ৃL পােব।
     ‐সরকারী কম 8চারীর সে� বpুq ব:ৃL পােব এবং তােদর বpুqপূন 8 আচরেন কম 8স�াদন করেত স-ম হেবন।
     এই সমেয় মানিসক অ:[রতা 'দখা 'দেব।
     ‐ভাই ও বpুেদর সে� শত্)তার সৃu� হেব এবং িপতা,সKান বা জীবনস�ী 'থেক িবে�দ ঘটেত পাের।
     ‐'চার,অি=,শত্) এবং সরকারী কম 8চারী sারা ভীত হেত পােরন।
     ‐দাতঁ,'চাখ এবং 'পেটর সমসXা 'দখা 'দেব।
     ‐ভৃতX এবং গহৃহপািলত পUর সংখXা কেম যােব।
     ‐জ�&ান পিরতXাগ কের িবেদেশ বসবXস করার সlাবনা 'দখা যায়।
 

িবেশষ ফলাফল
 

জ�কুtলী এবং িবভাগীয় কুtলীেত 3েহর অব&ান িভিOক ফলাফল িনেম্ন বিন 8ত হল‐
     ‐ সুসম খােদ্যর অভাব 'হতR  শারীিরক দবূ 8লতা অনুভব করেবন ।
     ‐ অসৎ কেম 8র জনX ক� পােবন, অসৎ উপােয় অ:জ8ত অথ 8 ন� হেয় যােব। 
     ‐ পাশাক পির�দ লাভ করেবন এবং জিমজায়গার sারা লাভবান হেবন ।
     ‐ বpুবাpব sারা আন� লাভ করেবন, আ�ীয় ও ি^য়জনেদর ^িত 'স্নহ^বন হেবন এবং িববাহ ইতXািদর নXায় Uভ অনুWান গেৃহ স�ািদত হেব ।.
     ‐ িশ-ার sারা সুনাম ব:ৃL হেব,পিরবার এবং মিহলার sারা আন� লাভ করেবন।
     ‐ িপতামাতা সুখী হেবন ।
     ‐ রাজX স�ান ^ািS হেত পাের ।.
     ‐ শারীিরক 'সৗ�য 8Xতা ব:ৃL পােব এবং তীথ 8দশ 8ন ও পূেজাপােঠর সুেযাগ 'পেত পােরন।
     ‐ চাষবাস বা কৃিষসËpীয় কাজ লাভজনক । ভূিম এবং যানবাহন লােভর সlবনা আেছ ।
     ‐ খXািত , রাজXস�ান এবং ভাল 'পাষাক লাভ হেত পাের ।
     ‐ বpু এবং পিরবােরর সদসXেদর সে� িমেশ যােব , অেন্যর কাছ 'থেক স�িO অজ8েনর সlবনা আেছ ।
     ‐ yামী বা nী য�না বা অসু&তায় ভR গেত পাের এমনিক মৃতR Xও হেত পাের ।
     ‐ গহৃসুেখ বাধঁা 'দখা িদেত পাের ।
     ‐ দু� বা মাখন জাতীয় খােদ্যর অভাব 'দখা 'দেব ।
     ‐ খাদX িনেয় অসুিবধা এবং সমসXা 'দখা িদেত পাের ।
     উ� কতৃ8q এবং -মতা অজ8ন করার ইে� বাড়েব ।
     ‐ রাগব:ৃL এবং পাক&লীর সমসXা ক� 'দেব ।
     ‐ িপতামাতা ও বpুেদর 'থেক দরূq 'দখা িদেত পাের ।
     ‐ িবেe খXািত ও জনি^য়তা বাড়েব ।
     ‐ yামী বা nী কতৃ 8ক ^াধানX িব[ার ও পরা:জত হেত পাের ।
     ‐ বpুরা য�না সহX করেত পাের এবং য�নার কারণও হেত পাের ।

সূয 8‐সূয 8 : 21 মাচ8 2050 অK 9 জলুাই 2050

রিবর মহাদশায় রিবর অKদ8শার ^ভাব।

রিবর মহাদশায় রিবর অKদ8শা।
            ‐ সরকার/রাজX এর প- 'থেক স{ান লাভ এবং
            ‐ সরকারী চR :rর sারা লাভবান।
            ‐ সরকারী চR :rর sারা লাভবান। 
            ‐ শত্)তা অথবা িবতিক8ত 'কান িবষেয় জয়লাভ করার ফেল স�িO লােভর 'যাগ। 
            ‐ মানিসক অি&রতার সlাবনা এবং িবেদশ অথবা কেয়কিদেনর ছR uটেত জ�েল �মন।
            ‐ সুফল অথ 8াৎ ধনস�িO লােভর সlাবনা।
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            ‐ িবপরীত ফলাফল লােভর অিভiতা
            ‐ মধXম ফলাফল লােভর আশা আেছ।
            ‐ মৃতR Xসম য�না উপেভাগ করার সlাবনা
            ‐ আেছ। ^িতকার y�প
            ‐ যথাযথ ম� উ�ারণ ও দান ধXান sারা মহামৃতR ্যiয় জপ অথবা রিবর পূজা ক)ন।

সূয 8‐সূয 8‐সূয 8 : 21 মাচ8 2050 অK 27 মাচ8 2050

     ‐িবে/াহ,স�িOহািন,মিহলা sারা সমসXা,মাথা য�না,মানিসক অি&রতা,Hা-্ননেদর সে� মতিবেরাধ এবং এই জাতীয় নানা সমসXা 'দখা িদেত
পাের।

সূয 8‐সূয 8‐চM : 27 মাচ8 2050 অK 5 এি^ল 2050

     ‐মূলXবান অলpার হািরেয় যাওয়ার সlাবনা ।

সূয 8‐সূয 8‐ম�ল : 5 এি^ল 2050 অK 11 এি^ল 2050

     ‐ম�েলর ^তXKর দশায় ও রিবর অK8দশায় শত্) sারা সমসXার সৃu� হেব,নানা ^কার বাধা ও অসুিবধার স{ুখীন হেবন।
     ‐অি= এবং শত্) sারা সমসXা।

সূয 8‐সূয 8‐রাহR  : 11 এি^ল 2050 অK 28 এি^ল 2050

     ‐রাহR র ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় নানা ^কার বাধািবপিO 'দখা 'দেব,স�িOহািন হেব,শত্) এবং 'রােগর sারা সমসXার স{ুখীন হেবন।
     ‐মানিসক অি&রতা 'দখা 'দেত পাের।

সূয 8‐সূয 8‐বৃহaিত : 28 এি^ল 2050 অK 12 'ম 2050

     ‐বহৃaিতর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় 'পাশাক পির�দ ও অলpার লাভ করেবন।
     ‐শত্) পরা:জত হেব এবং সব 8কােজ সাফলX লাভ করেবন।
     ‐যানবাহন লােভর সlাবনা আেছ।

সূয 8‐সূয 8‐শিন : 12 'ম 2050 অK 30 'ম 2050

     ‐শিনর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় স�িOহািন,মানিসক অি&রতা, জÅ sারা িবপদ এবং নানা ^কার বাধািবপিO 'দখা িদেত পাের।
     ‐^েতXক '-ে0 অসাফলX লাভ করেবন।

সূয 8‐সূয 8‐বুধ : 30 'ম 2050 অK 14 জনু 2050

     ‐বুেধর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় িশ-ালাভ করেবন,বpু  ও আ�ীয়yজেনর সে� সুস�ক8 বজায় থাকেব এবং সুখাদX 3হন করেবন।
     ‐স�িO লােভর সlাবনা আেছ।
     ‐সরকারী স{ান লাভ করেবন এবং ধািম 8ক কােজ আ3হী হেবন।

সূয 8‐সূয 8‐'কতR  : 14 জনু 2050 অK 20 জনু 2050

     ‐'কতR র ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় শত্)েদর সে� িববােদর সlাবনা , জীবন সংশয় এবং সরকারী িবেরাধ ল-X করা যায়।
     ‐^চRর -িতর সlাবনা থােক।
     ‐িবরাট 'কান ঝােমলার সlাবনা 'দখা যায়।

সূয 8‐সূয 8‐UE : 20 জনু 2050 অK 9 জলুাই 2050

     ‐UেEর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় yাভািবক ফলাফল লাভ করেবন।এই সমেয় স�িO লাভ ও সাধারন মােনর হেব।
     ‐জীবেন আন�লােভ স-ম হেবন।

সূয 8‐চM : 9 জলুাই 2050 অK 7 জানুয়ারী 2051

রিবর মহাদশায় চেMর অK8দশার ^ভাব 
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রিবর মহাদশায় চেMর অK8দশা
            ‐ -মতা, স{ান এবং সুখ yা��X ব:ৃL পােব।
            ‐ ধনী হওয়ার সlাবনা আেছ, বXবসায় লাভবান হেব
            ‐ এবং জীবেনর যাবতীয় সুখ লাভ করেবন।nী
            ‐ বpু আ পিরবােরর সদসXেদর sারা স�িO লাভ
            ‐ হেব এবং 'পাষাক পির�দ ও অলpার লাভ করেবন।
            ‐ িবেরাধী প- Òংস হেব এবং শত্) প- Òংস হেব।
            ‐ Uভ অনুWান যথা িববাহ, স�িO, গহৃ,
            ‐ জিমজমা, যানবাহন লােভর সlাবনা।
            ‐ আ�ীয়‐yজেনর িববাহ, সKান লাভ, সরকারী 
            ‐ আনুগতX লাভ এবং ল-X পূরেণর সlাবনা।
            ‐ nী ও সKান sারা দুেভাগ 8। কম 8ে-ে0 বাধা,
            ‐ অেন্যর সে� িবেরাধীতা, সরকােরর সে� িব)Lাচারণ,
            ‐ জিমজমার -য়-িত।
            ‐ জল sারা -িত, মানিসক অসেKাষ, কারাবাস,
            ‐ রাগােভাগ, পদচR Xিত, দগূ 8ম &ান যা0া
            ‐ ঊOরািধকারীর সে� িবেরাধ, 'চােরর sারা সমসXা, সরকারী িবেরাধীতা, মু0 সংEাK সমসXা এবং 
            ‐ দেহর িবিভv &ােন য�না অনুভেবর সlাবনা,
            ‐ সুখ yা��X ও আন�, ভােগ্যাদয়, nী ও 
            ‐ সKান sারা সুখেভাগ, স�িO লাভ, িববাহ
            ‐ এবং ধািম 8ক অনুWান পালন, অলংকার, 
            ‐ জিম এবং যানবাহন লাভ, সKান লাভ, ইতXািদ Uভ ফল আশা করা যায়।
            ‐ অ)িচকর খাদX এবং অনX &ােন িনব 8ািসত হওয়ার সlাবনা।
            ‐ অকাল মৃতR ্য 'যাগ,
            ‐ সুখ শািK লােভর ^িতকার y�প সাদা গ)
            ‐ এবং nী মিহষ দান ক)ন।

সূয 8‐চM‐চM : 9 জলুাই 2050 অK 24 জলুাই 2050

     ‐চেMর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় জিম,সুখাদX এবং স�িO লাভ করেবন।
     ‐জীবেন আন�  এবং ভাল নারী স� লাভ করেবন।

সূয 8‐চM‐ম�ল : 24 জলুাই 2050 অK 4 অগা� 2050

     ‐ম�েলর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় স{ান লাভ করেবন, স�িO ব:ৃL পােব।
     ‐শত্)েদর sারা সমসXার সৃu� হেব।
     ‐বpুেদর সাহচয 8X লাভ করেবন।

সূয 8‐চM‐রাহR  : 4 অগা� 2050 অK 31 অগা� 2050

     ‐রাহR র ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় লাভবান হেবন, স�িO এবং সরকারী অথ 8 লাভ করেবন।

সূয 8‐চM‐বৃহaিত : 31 অগা� 2050 অK 24 'সëËর 2050

     ‐বহৃaিতর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় 'পাশাক পির�দ লাভ করেবন।
     ‐iান ব:ৃL পােব এবং িশ-ক িহেসেব yীকৃিত লাভ করেবন।
     ‐&াবর স�িO ও অলpার লােভর সlাবনা আেছ।

সূয 8‐চM‐শিন : 24 'সëËর 2050 অK 23 অেèাবর 2050

     ‐শিনর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় গXাসuæক জাতীয় শারীিরক সমসXায় ক� পােবন।
     ‐স�িO ও নামস{ান হািনর সlাবনা আেছ।

সূয 8‐চM‐বুধ : 23 অেèাবর 2050 অK 18 নেভËর 2050

     ‐বুেধর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় সKান লাভ করেবন ও iান ব:ৃL পােব।
     ‐উvিতর সlাবনা ল-X করা যায়।
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     ‐সাদা 'পাশাক পির�দ ও সুখাদX লাভ করেবন।

সূয 8‐চM‐'কতR  : 18 নেভËর 2050 অK 29 নেভËর 2050

     ‐'কতR র ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় Hা-্ননেদর সে� িবেরাধ 'দখা 'দেব,শািK িবিঘ্নত হেব, এমনিক আ�ীয় yজেনর মৃতR ্যর ও সlাবনা
আেছ।
     ¯ সব 8ে-ে0 অসাফলX।

সূয 8‐চM‐UE : 29 নেভËর 2050 অK 29 িডেসËর 2050

     ‐ চেMর অK8দশায় UেEর ^তXK8দশায়, জাতক ধন স�দ উপাÉন করেব, অতXK সুখী হেব এবং উOম 'ভাজXবÕ লাভ হেব।
     ‐ একuট কনXা সKােনর জ� হেত পাের।
     ‐ নানা Uভকারী ঘটনা, সকেলর ^িত ভালবাসা আসেব মেন।

সূয 8‐চM‐সূয 8 : 29 িডেসËর 2050 অK 7 জানুয়ারী 2051

     ‐ চেMর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, জাতক উৎস 'ভাজন, বnািদ ও সুখী জীবন লাভ করেব। 
     ‐ শত্)রা ধংব^াS হেব, জাতক সব 8দা জয়যুr হেব।

সূয 8‐ম�ল : 7 জানুয়ারী 2051 অK 15 'ম 2051

রিবর মহাদশায় ম�েলর অKদ8শার ^ভাব

  রিবর মহাদশায় ম�েলর অKদ8শা ‐           
            ‐ রােজXর sারা স{ান লাভ এবং সামা:জক পদময 8াদা ব:ৃL।
            ‐ 'সানা, অলংকার এবং 'পাষাক পির�দ লাভ এবং স�িO ব:ৃL।
            ‐ গেৃহ Uভ অনুWান হেব এবং ভাইেদর আনুকুলX লােভর সlাবনা। 
            ‐ পািরবািরক সদসXেদর িবেরাধীতা করেবন এবং 
            ‐ অêজিনত বা অনXানX শারীিরক সমসXায় আEাK হেবন।
            ‐ Uভফল যথা ‐ ধনস�িO, জিম অথবা
            ‐ গহৃ লাভ
            ‐ সািব 8ক উvিত, 'সনাধXে-র উ�পদ লাভ, শত্)েক
            ‐ পরা:জত, মানিসক শািK, পািরবািরক সুখ এবং সহদর ভাইেবান জ�ােনার lাবনা।
            ‐ িনষ্ঠR রতা, মানিসক অসেKাষ, কারাবাস, iািত
            ‐ িবেয়াজন, ভাইেদর সে� িবেরাধ এবং কম 8ে-ে0 অসাফলX। 
            ‐ সরকারী িবেরাধীতার ফেল স�িO িবন�।
            ‐ মানিসক ও শারীিরক অসু&তার সlাবনা।
            ‐ ^িতকার y�প 'বদ‐পাঠ, জপ ইতXািদর মাধXেম। 
            ‐ শারীিরক সু&তা, আয় ব:ৃL ও কম 8ে-ে0
            ‐ সাফলX সlব।

সূয 8‐ম�ল‐ম�ল : 7 জানুয়ারী 2051 অK 15 জানুয়ারী 2051

     ‐ মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

সূয 8‐ম�ল‐রাহR  : 15 জানুয়ারী 2051 অK 3 'ফব্)য়ারী 2051

     ‐ সংঘষ 8, শত্)ভয়।
     ‐ জাতক সুখাদX হেত ব:wত।

সূয 8‐ম�ল‐বৃহaিত : 3 'ফব্)য়ারী 2051 অK 20 'ফব্)য়ারী 2051
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সূয 8‐ম�ল‐শিন : 20 'ফব্)য়ারী 2051 অK 12 মাচ8 2051

     ‐ জাতেকর িপতার সে� সুস�ক8 থাকেব।
     ‐ ধনহািন, খুব কuঠন সময় কাটােত হেব ‐ ভেয়র আশpা থাকেব।
     ‐ অি&রতা, সংঘষ 8‐িবেরািধতা এবং মানিসক য�ণা 'ভাগ হেত পাের।

সূয 8‐ম�ল‐বুধ : 12 মাচ8 2051 অK 30 মাচ8 2051

     ‐ ম�েলর দশায় বুেধর ^তXK8দশায়, িকছR টা বা[ব �ােনর ±²াস ঘটেত পাের, এবং ªর আEK হেয় ক�েভাগ করেত হেব।
     ‐ ধনহািন, বn‐খাদX এবং িম0হািনরও সlাবনা।

সূয 8‐ম�ল‐'কতR  : 30 মাচ8 2051 অK 7 এি^ল 2051

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, আলসX, মানিসক য�ণা। পােপর ফেল সৃ� 'রাগেভােগর সlাবনা আেছ।  
     ‐ রাজ 'রােষর ভয়, অnশnািদর আঘাত হেত -িত ও মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

সূয 8‐ম�ল‐UE : 7 এি^ল 2051 অK 28 এি^ল 2051

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, কুচEী বX:r হেত িবপদ, ও -মতাবান 'লােকেদর 'থেক িবপেদর সlাবনা।
     ‐ অnশn হেত সমসXার সৃu� হেত পাের।
     ‐ -ত&ান িবিষেয় যাওয়া ও অনXানX 'রােগর জনX ক�েভােগর সlাবনা।

সূয 8‐ম�ল‐সূয 8 : 28 এি^ল 2051 অK 5 'ম 2051

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায় ভূস�িত অজ8ন, ধনস�দ, অথ 8, ও মানিসক সÅu� লাভ।
     ‐ উপকারী বpুেদর সে� 'মলােমশা, সব 8িবষেয় সুখী হবার সlাবনা। 

সূয 8‐ম�ল‐চM : 5 'ম 2051 অK 15 'ম 2051

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, দি-ণ িদেকর 'দশ হেত লাভ হেব।
     ‐ জাতক U� বÕ ও অলংকার লাভ করেত পাের। 
     ‐ সম[ কম 8 িনিব 8েঘ্ন স�v হেব, সব 8িদেক সাফলX।

সূয 8‐রাহR  : 15 'ম 2051 অK 8 এি^ল 2052

 রিবর মহাদশায় রাহR র অK8দশার ^ভাব ‐

রিবর মহাদশায় রাহR র অK8দশা ‐
            ‐ বXবসা সংEাK সমসXা এবং শারীিরক অসু&তা 'দখা 'দেব।
            ‐ শত্) এবং পািরবািরক সদসXেদর sারা বাধার সৃu�, পদাবনিত বা পদচR Xিতর সlাবনা
            ‐ এবং সুেখর অভাব 'দখা িদেত পাের।
            ‐ সামা:জক স{ান হািন, স�িO -য় এবং 
            ‐ িবষ:Eয়ার সlাবনা।
            ‐ ^থম দুuট মাস স�িO -েয়র সlবনা 'চার এবং সপ 8 sারা 
            ‐ -িত,-ত পীড়াদায়ক হেয় ওঠার সlবনা এবং nী সKান sারা দুেভ8াগ।
            ‐ দুমাস পের অUভ ফলাফল
            ‐ ±²াস পােব, আন�, সুখেভাগ, শারীিরক
            ‐ সু&তা, সরকারী আনুগতX লাভ ইতXািদ Uভ ফল লাভ।
            ‐ সরকারী yীকৃিত লাভ, 'সৗভাগX ব:ৃL, নাম ও যশ লাভ, পু0 সKােনর জ�
পািরবািরক আন� লােভর সlাবনা,
            ‐ কারাবাস, পদচR Xিত, 'চার এবং সপ 8 sারা
            ‐ -িত, পীড়াদায়ক -ত, গহৃ বা জিমজমা
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            ‐ Òংস হওয়া, -য়েরাগ যথা‐ ওî, qেকর সমসXা, 'পটখারাপ
            ‐ ইতXািদ সমসXা 'দখা িদেত পাের।
            ‐ অUভ ফলাফল যথা ‐ অকাল মৃতR ্য, সপ 8 sারা -িতর সlাবনা 'দখা যায়।
            ‐ উপিরউr সমসXার 'থেক মু:rর জনX দুগ 8া
            ‐ পূজা, জপ এবং কােলা গ) বা nী মিহষ
            ‐ দান ক)ন।

সূয 8‐রাহR ‐রাহR  : 15 'ম 2051 অK 3 জলুাই 2051

     ‐ রাহR র অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায় কারাবােসর সlাবনা, 'রাগ য�নার ভয়, ও নানা ^কার -িতর সlাবনা। 
     ‐ বpুরা নানা সমসXার সৃu� করেত পাের।

সূয 8‐রাহR ‐বৃহaিত : 3 জলুাই 2051 অK 16 অগা� 2051

     ‐ রাহR র অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, হ[ী, অe ও যানবাহনািদ লাভ হেব।
     ‐ সকেলর িনকট হইেত NLা‐স{ান লাভ।
     ‐ জাতক ধন‐স�দ অজ8ন করেব।

সূয 8‐রাহR ‐শিন : 16 অগা� 2051 অK 7 অেèাবর 2051

     ‐রাহR র অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায় ‐ কuঠন বpনভয় (কারাবাস) ও সুখশািK এেকবাের 'শষ ।
     ‐ পাকাশেয়র 'গালেযাগ হবার সlাবনা।

সূয 8‐রাহR ‐বুধ : 7 অেèাবর 2051 অK 23 নেভËর 2051

     ‐ রাহR র অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায় নারীজািত হেত িবেশষ লাভ।
     ‐ নানারকম সুেযাগসুিবধা লাভ, িবেদেশ �মেণ 'গেল সাফলX লাভ।

সূয 8‐রাহR ‐'কতR  : 23 নেভËর 2051 অK 12 িডেসËর 2051

     ‐ রাহR র অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায় বা[ব �ােনর ±²াস ও মেন ভতভীিত 'দখা 'দেব।
     ‐ নানা বাধা িবপিO, ধনহািন ও সব 80 সংঘষ 8।
     ‐ অি&রতা থাকেত পাের।

সূয 8‐রাহR ‐UE : 12 িডেসËর 2051 অK 5 'ফব্)য়ারী 2052

     ‐ রাহR র অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, 'যািগনীেদর 'থেক ভয় পাবার সlাবনা, অeস�দ িবন� হেত পাের।
     ‐ জাতক অতXK সাধারণ মােনর 'ভাজX 3হণ করেত পারেব।
     ‐ বহR  নারীর মৃতR X হেব, এবং পিরবাের িবরাট 'শােকর পিরেবশ 'দখা 'দেব।

সূয 8‐রাহR ‐সূয 8 : 5 'ফব্)য়ারী 2052 অK 21 'ফব্)য়ারী 2052

     ‐ রাহR র অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, অXতK মারা�ক ও উ�মােপর ªরেভাগ, পু0 'পৗ0েদর সে� তীH সংঘােতর সlাবনা।
     ‐ মৃতR X িবষেয় ভীিত ও অসাবধানতা িনেয় চলেব জাতক।

সূয 8‐রাহR ‐চM : 21 'ফব্)য়ারী 2052 অK 20 মাচ8 2052

     ‐ রাহR র অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, জাতেকর মেধX অি&রতা, মতিবেরাধ, উেsগ ও ^চt ভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ সুনাম হারােত পাের।
     ‐ িপতার জনX কuঠন শারীিরক পিরNম ও তÌিনত অসুখ হেত পাের।
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সূয 8‐রাহR ‐ম�ল : 20 মাচ8 2052 অK 8 এি^ল 2052

     ‐ রাহR র অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, রেr সংEমণজিনত অসুেখ ক� পাবার 'যাগ। 
     ‐ ধনহািন ও ^চt মানিসক ক�েভাগ। 

সূয 8‐বৃহaিত : 8 এি^ল 2052 অK 25 জানুয়ারী 2053

রিবর মহাদশায় বৃহaিতর অKদ8শার ^ভাব‐

ষরিবর মহাদশায় বহৃaিতর অKদ8শা‐
            ‐ সরকার প- 'থেক স{ান লাভ করেবন এবং পেদাvিত ঘটেব,
            ‐ িশ-াে-ে0 খXািত লাভ করেবন, iােনর ^সারন ঘটেব এবং ভাল বpু লাভ করেবন। 
            ‐ ভােলা কােজ আ3হী হেবন, ঈeর ও Hা�েণ িবeাস জ�ােব
            ‐ এবং ধম\য় কাজকম 8 স�াদন করেবন।
            ‐ স�িO, অলংকার, 'পাষাক পির�দ ও yণ 8 সwেয় আ3হী হেবন।
            ‐ পু0 সKান লােভর সlাবনা আেছ এবং পু0 sারা স�িO সwয় ও শত্) িবনােশর সlাবনা আেছ।
            ‐ আ�ীয় yজেনর িববাহ, সরকারী আনুগতX লাভ
            ‐ স�িO ও পু0 সKান লাভ, ^ভাবশালী বX:rেদর sারা ল-X পূরণ এবং 'পাষাক
            ‐ পির�দ লাভ ইতXািদ Uভ ফল লাভ করেবন।
            ‐ সরকারী উ�পদ লাভ, আধুিনক যানবাহন লাভ এবং স�িO
            ‐ লােভর সlাবনা 'দখা যায়।
            ‐ 'সৗভাগX ব:ৃL, দানধXান, ধম\য় কাজকম 8,
            ‐  ধম 8|)র ^িত NLা, আশা আকাÆা পিরপূণ 8তা
            ‐ nী ও সKােনর দুেভাগ 8, শারীিরক ক�
            ‐  ল-X পূরেণ বাধা, অসৎ কেম 8র ফেল স�িOর -িত, মানিসক অশািKর
            ‐ সlাবনা 'দখা যায়।
            ‐ অUভ ^ভাব দরূ কের সুyা&X এবং
            ‐ আন� লােভর জনX yপ 8, কিপলা গ) দান
            ‐ এবং ই� 'দবতার পূজা ক)ন।

সূয 8‐বৃহaিত‐বৃহaিত : 8 এি^ল 2052 অK 17 'ম 2052

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, ধনস�দ, র°ািদ, yণ 8 উতXািদ লাভ, অব&ার উvিত। 
     ‐ অনুকূল 'সৗভােগ্যর উদয় হেত পাের।

সূয 8‐বৃহaিত‐শিন : 17 'ম 2052 অK 2 জলুাই 2052

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, গাভী, ভূস�িত ও yণ 8‐র° লাভ হেব।
     ‐ সব 8 ^কার আরাম সুেযাগ সুিবধা ও িবলাস উপেভােগর  সুবে�াবে[র সlাবনা।

সূয 8‐বৃহaিত‐বুধ : 2 জলুাই 2052 অK 13 অগা� 2052

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, �ানচচ8া ও িশ-ালাভ হেব।
     ‐ মিণমুrািদ ও নানা পির�দ লাভ।
     ‐ বpুেদর আগমেন জাতেকর মেন 'স্নহ িমিশ্রত আন� 'দখা 'দেব।

সূয 8‐বৃহaিত‐'কতR  : 13 অগা� 2052 অK 30 অগা� 2052

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, জল, চR ির, বpন, সংঘষ 8 এবং মৃতR Xর ভয়।

সূয 8‐বৃহaিত‐UE : 30 অগা� 2052 অK 17 অেèাবর 2052
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     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, অেনক িশ-া ও নানা বXাপাের দ-তা লাভ হেব ‐ অেনক কায 8 সুস�v হেব।
     ‐ নানা বn ও অলpারািদ লাভ হেব। 
     ‐ জাতেকর মেন সÅu� থাকেব, 'স ভােলা থাকেব, উvিত হেব।

সূয 8‐বৃহaিত‐সূয 8 : 17 অেèাবর 2052 অK 1 নেভËর 2052

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, -মতাবান বX:rেদর 'থেক বহR  লাভ, িপতা, মাতা ও বpুেদর 'থেকও অেনক িকছR  লাভ হেব।  
     ‐ জাতক সব 80 NLা ও স{ানলাভ করেব।

সূয 8‐বৃহaিত‐চM : 1 নেভËর 2052 অK 25 নেভËর 2052

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, সম[ িবেরািধতার  অবসান হেব, মিণমুrা, অe লাভ।
     ‐ বহR  ^ািS 'যাগ, সকল কায 8X সুস�v হেব।

সূয 8‐বৃহaিত‐ম�ল : 25 নেভËর 2052 অK 12 িডেসËর 2052

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, অnাঘােতরঅn, মূ03cেিত য�ণা, 'দেহ ªলাকর অনুভূিত ও হজেমর গtেগাল।
     ‐ শত্)রা নানা য�ণার সৃu� করেত পাের।

সূয 8‐বৃহaিত‐রাহR  : 12 িডেসËর 2052 অK 25 জানুয়ারী 2053

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়,  দুন\িতবাজ 'লােকেদর সে� সংঘষ 8 এবং তােদর কারেণ ধনহািন।
     ‐ জাতক শত্)েদর জনX আতp, অসু&তা ও য�ণা 'ভাগ করেব।

সূয 8‐শিন : 25 জানুয়ারী 2053 অK 7 জানুয়ারী 2054

রিবর মহাদশায় শিনর অK8দশার ^ভাব

রিবর মহাদশায় শিনর অK8দশা
            ‐ মানিসক অি&রতা 'দখা 'দেব, িশ-াে-ে0 ও কাজকেম 8 বাধার সৃu� হেব। 
            ‐ অনXানX বX:rর সে� শত্)তা সৃu� হেব, বpুরা
            ‐ িবেরািধতা করেব এবং nী ও সKানরা ক� পােব।
            ‐ 'চার বা সরকার sারা -িত3[ হেবন। অলসতা ব:ৃL পােব।
            ‐ আিথ 8ক অবনিত ও শারীিরক য�নার ফেল ক� পােবন।
            ‐ শত্) িনধন, আন�, স�িO লাভ, গেৃহ Uভ অনুWান যথা
            ‐ িববাহ ইতXািদর সlবনা 'দখা যায়।
            ‐ ^চR র স�িO সwয়, সরকাির আনুগতX লাভ, িনজেদেশ সুনাম
            ‐ ব:ৃL, নানান উৎস হেত অথ 8 লাভ ইতXািদর সlাবনা 'দখা যায়।
            ‐ বাত, য�না, ªর, সংEামক 'রাগ ইতXািদ শারীিরক সমসXা, কারাবাস, ল-X পূরেণ অসমথ 8, আিথ 8ক
            ‐  -িত, ঝগড়া, উOরািধকারীেদর সে� মতিবেরাধ ইতXািদ 'দখা িদেত পাের
            ‐ বpু িবচেছদ হেত পাের, তেব মধXভােগ
            ‐ সুফল লাভ করেবন এবং দশার 'শষ পয 8ােয় আবার দুেভ8াগ 'দখা 'দেব। এমনিক
            ‐ িপতামাতার সে� িবে�দও ঘটেত পাের।
            ‐ অকালমৃতR ্য 'থেক সাবধানতা অবলËন ক)ন।
            ‐ অK8দশার কু^ভাব 'থেক মু:rর কােলা গ),
            ‐ মিহষ, ছাগল দান ক)ন এবং
            ‐ মহামৃতR X�য় জপ ক)ন। এই ^িতকার |িল জীবেন আন� দান করেব এবং স�িO সwেয় সাহাযX করেব।

সূয 8‐শিন‐শিন : 25 জানুয়ারী 2053 অK 21 মাচ8 2053

     ‐ শিনর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণা ও সংঘেষ 8র ভয় 'দখা িদেত পাের। 
     ‐ নানারকম দুঃখ ‐ য�ণা ^কাশ পােব।
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সূয 8‐শিন‐বুধ : 21 মাচ8 2053 অK 9 'ম 2053

     ‐ শিনর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, মানিসক িবচ-ণতার ±²াস, সংঘস 8 ও শত্)ভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ খাদX, মুখU:L (পান) এবং ধনস�েদর হািন।

সূয 8‐শিন‐'কতR  : 9 'ম 2053 অK 29 'ম 2053

     ‐ শিনর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, শত্)েদর হােত বpনভয়, অিতিরr িচKাভাবনা, মেনর অULভাব।
  মানিসক য�না, ভয় ও অি&রতা 'দখা 'দেব।

সূয 8‐শিন‐UE : 29 'ম 2053 অK 26 জলুাই 2053

     ‐ শিনর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, আ�ীয়yজনেদর অব&ার উvিত।
     ‐ জাতক, িনেজর আকা:Æত বÕসমূহ লাভ করেব। 
  ‐ কম 8 ^েচ�া সফল হেব।

সূয 8‐শিন‐সূয 8 : 26 জলুাই 2053 অK 13 অগা� 2053

     ‐ শিনর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªর এবং পািরবািরক সংঘেষ 8র সlাবনা।
     ‐ জাতক রাজXতR লX -মতা ও অিধকার অজ8ন করেত পােরন।
     ‐ অসুখ‐িবসুেখর কারেণ ক�েভাগ।

সূয 8‐শিন‐চM : 13 অগা� 2053 অK 11 'সëËর 2053

     ‐ শিনর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, বু:LমOা ও Fবদ�X মানিসকতার ব:ৃL ঘটেব।
     ‐ বহৃৎ ^কেÊর Uভারl এবং বXয় ব:ৃL পােব।
     ‐ বহR  নারীর সে� স�ক8 Fতরী হেত পাের।

সূয 8‐শিন‐ম�ল : 11 'সëËর 2053 অK 1 অেèাবর 2053

     ‐ শিনর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, শ:r ও বু:LমOা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ জাতেকর পুে0র ওপর 'কােনা -িতকর ^ভাব পড়েত পাের।
     ‐ আ|ন ও শত্) 'থেক ভয়, পাকাশেয়র অসু&তাজিনত য�ণােভাগ।

সূয 8‐শিন‐রাহR  : 1 অেèাবর 2053 অK 22 নেভËর 2053

     ‐ শিনর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, জিমজমা, বnািদ ও ধনস�দ ±²াস, নানা বXাপাের ভয়ভীিত।
     ‐ জাতক িবেদেশ �মেণ 'যেত পাের।
     ‐ মেন মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

সূয 8‐শিন‐বৃহaিত : 22 নেভËর 2053 অK 7 জানুয়ারী 2054

     ‐ শিনর অK8দশায় বহৃaিতর ^তXK8দশায় 'কােনা নারীর জনX পািরবািরক শািK 'ভে� পড়েত পাের এবং জাতক পিরবােরর সদসXেদর 'দখােশানা
করেত অ-ম হেব।
     ‐ সংঘষ 8/িবেরািধতা ও মানিসক অি&রতা থাকেব।

সূয 8‐বুধ : 7 জানুয়ারী 2054 অK 14 নেভËর 2054
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 রিবর মহাদশায় বুেধর অK8দশার ^ভাব‐

 রিবর মহাদশায় বুেধর অK8দশা
            ‐ মানিসক অি&রতা 'দখা 'দেব এবং অনুৎসাহী হেয় পড়েবন।
            ‐ বpুরা সমসXার সৃu� করেব এবং বXয় ব:L পােব।
            ‐ জীবেন আন� ±²াস পােব তেব অনXানX বX:rর সাহাযX লাভ করেবন।
            ‐ qেকর সমসXা এমনিক কুWেরাগও 'দখা িদেত পাের।
            ‐ সরকারী উ�পদ লাভ, উৎফু«তা ও উৎসাহ ব:ৃL,
            ‐ nী ও সKান sারা আন� লাভ,
            ‐ ^তাপশালী বX:rর সাহােয্য যানবাহন লাভ,
            ‐ অলpার ও 'পাষাক পির�দ লাভ, তীথ 8&ােন �মন ইতXািদর সlাবনা 'দখায়।
            ‐ ধম 8ভাব এর ^ভােব বুধ লাভদায়ক হেব
            ‐ জনি^য়তা লাভ, ধম 8মূলক কােজ অংশ3হন,
            ‐ ধম 8|)র ^িত NLা, স�িO ব:ৃL এবং 
            ‐ পু0সKান লােভর সlাবনা আেছ। 
            ‐ িববাহ, দানধXান, ধম\য় কাজকেম 8 অংশ
            ‐ 3হন, নামযশ, জনি^য়তা, স�িO ও 
            ‐ অলpার লাভ।
            ‐ শারীিরক ক�, মানিসক শািK িব® এবং nী সKান sারা সমসXার সৃu�।
            ‐ অK8দশার ^ারেl অUভ ফলাফল 'দখা 
            ‐ দেব তেব মধXভােগ িকছR  ও Uভ ফল লােভর
            ‐ সlাবনা আেছ এবং দশার 'শষ পয 8ােয় সরকারী িবেরাধীতা এমনিক 'দশ হেত িনব 8ািসত হওয়ার সlাবনা 'দখা যায়।
            ‐ শারীিরক সমসXা 'দখা 'দেব এবং ªেরর sারা আEাK হেত পােরন।
            ‐ কু^ভাব ±²াস কের সুyা&X ও জীবেনর আন� লােভর জনX ^িতকার y�প 
            ‐ ""িব�ু সহç নাম ""পাঠ ক)ন এবং শসX ও �পার 
            ‐ মূিত 8 দান ক)ন।

সূয 8‐বুধ‐বুধ : 7 জানুয়ারী 2054 অK 20 'ফব্)য়ারী 2054

     ‐ বুেধর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, ব:ৃLবিৃOর উৎকষ 8তা এবং �ান আহরণ। 
     ‐ অথ 8 স�দ, বnািদ, অতXK সুখ ও আন� ব:ৃL পােব।
     ‐ yণ 8‐র°ািদ লাভ।

সূয 8‐বুধ‐'কতR  : 20 'ফব্)য়ারী 2054 অK 10 মাচ8 2054

     ‐ বুেধর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, খােদ্য িবষ:Eয়াজিনত, পাকাশয়‐^দাহ 'দখা িদেত পাের।
  ‐ অসুেখর ^াদুভ8াব এবং চ-ুর অসুখ 'দখা িদেত পাের। রr সংEাK ও অêেরােগরও সlাবনা।

সূয 8‐বুধ‐UE : 10 মাচ8 2054 অK 1 'ম 2054

     ‐ বুেধর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, জাতক উOর িদক হেত িকছR  সুেযাগ সুিবধা লাভ করেব, িকÅ পUেদর জনX িকছR টা 'লাকসান হেত পাের।
     ‐ জাতক রাজসভায় িবরাট -মতা অথবা |)qপূণ 8 &ান 'পেত পাের।

সূয 8‐বুধ‐সূয 8 : 1 'ম 2054 অK 16 'ম 2054

     ‐ বুেধর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, -মতা িকছR টা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ 'রাগªালা এবং শারীিরক পিরNম ব:ৃL পােব।
     ‐ মানিসক অি&রতা থাকেত পাের।

সূয 8‐বুধ‐চM : 16 'ম 2054 অK 11 জনু 2054

     ‐ বুেধর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়,  জাতক নারীস�, অথ 8 ও ধনািদ লাভ করেব।
     ‐ একuট কনXা সKােনর জ� হেত পাের।
     ‐ অপয 8াS অথ 8 লাভ হেত পাের।
     ‐ সাধুস� ও সকেলর সে� Fম0ীভাব &াপন।
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সূয 8‐বুধ‐ম�ল : 11 জনু 2054 অK 29 জনু 2054

     ‐ বুেধর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়,  জাতক আেরা বু:L এবং স�দ লাভ করেব এবং ধম 8পেথ উৎসাহ বাড়েব।
     ‐ আ|ন এবং চR ির হবার জনX নানা ক�েভাগ।
     ‐ জাতক রrবণ 8 'পাষাক লাভ করেব।
     ‐ অnশn হেত দুেভাগ 8।

সূয 8‐বুধ‐রাহR  : 29 জনু 2054 অK 15 অগা� 2054

     ‐ বুেধর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, মিহলােদর সে� মতিবেরাধ, আক:ìক ভয়।   
     ‐ অnঘােতর ভয়।

সূয 8‐বুধ‐বৃহaিত : 15 অগা� 2054 অK 25 'সëËর 2054

     ‐ বুেধর অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, জাতক -মতা ও পদ ময 8াদা লাভ করেত পারেব।
     ‐ রাজা বা |)qপূণ 8 বX:rরা স{ািনত হেবন।
     ‐ জাতেকর িশ-ালাভ হেব, িবচ-নতা ও বা[ব �ান ব:ৃL পােব। 

সূয 8‐বুধ‐শিন : 25 'সëËর 2054 অK 14 নেভËর 2054

     ‐ বুেধর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, জাতক, শারীিরক িন3েহর ফেল, পাকাশয় জিনত সমসXায় ভR গেব। 
     ‐ নানাভােব অথ 8স�েদর -িত হবার সlাবনা। 

সূয 8‐'কতR  : 14 নেভËর 2054 অK 21 মাচ8 2055

 রিবর মহাদশায় 'কতR র অK8দশার ^ভাব‐ 

রিবর মহাদশায় 'কতR র অK8দশা‐            
            ‐ বXবসা সংEাK সমসXা 'দখা 'দেব এবং সরকারী প- 'থেক িবেরাধীতা আসেব।
            ‐ মানিসক অসেKাষ শারীিরক ক� ও চ-ু সংEাK সমসXা 'দখা 'দেব।
            ‐ ল=ািধপিতর সে� 'কতR  যুr হেল অK8দশার
            ‐ মধXভােগ সমসXার সৃu� হেব, শত্) প- িবেরািধতা করেব এবং স�িO -িত3[ হেব।
            ‐ রিবর মহাদশায় 'কতR  অK8দশা চলাকালীন শারীিরক ক�, মানিসক অি&রতা, সরকারী
            ‐ িবেরাধীতা, উOরািধকারীেদর সে� মতিবেরাধ হওয়ার সlাবনা আেছ।
            ‐ শারীিরক ক�, মানিসক অসেKাষ, স�িO -িত, সরকারী িবেরাধীতা এবং উOরািধকারীেদর সে�
            ‐ ঝগড়া সৃu� হেব।
            ‐ ^াথিমক পয 8ােয় িকছR টা সুেখর সlাবনা থাকেলও মধXভােগ দেূভ8াগ 'দখা 'দেব এবং
            ‐ অK8দশার 'শষভােগ কা)র মৃতR ্যসংবাদ 'পেত পােরন।
            ‐ দাতঁ বা গােলর সমসXা, মূ0জিনত সমসXা, পদাবনিত, বpুিবে�দ, স�িO -য়, িপতার মৃতR ্য িবেদশ যা0া
            ‐ এবং শত্)র sারা সমসXা সৃu� হেত পাের।
            ‐ Uভ ফল যথা‐nী ও সKান সুখ, আ�তৃিS, বpুর
            ‐ সংখXা ব:ৃL, 'পাষাক পির�দ ^ািS এবং নাম ও যশ লাভ।
            ‐ অকাল মৃতR Xর সlাবনা ল-X করা যায়।
            ‐ অUভ ^ভাব ±²াস কের Uভ ফলাফল লােভর জনX দগূ 8া ম� পাঠ (শত চtী পাঠ) এবং ছাগল
            ‐ দান ক)ন।

সূয 8‐'কতR ‐'কতR  : 14 নেভËর 2054 অK 21 নেভËর 2054

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, হঠাৎ কের 'কােনা সমসXা ঘিনেয় ওঠেত পাের, জাতক িনেজর 'দেশর মেধX �মণ করেত বাধX হেব।
     ‐ ধননােশর সlাবনা।
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সূয 8‐'কতR ‐UE : 21 নেভËর 2054 অK 12 িডেসËর 2054

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, দু�েলাক হেত ভয় এবং তােদর কারেণ ধনহািন।
     ‐ 'চােখর অসুখ, মানিসক য�ণা, গবািদ পU হািনর সlাবনা। 

সূয 8‐'কতR ‐সূয 8 : 12 িডেসËর 2054 অK 19 িডেসËর 2054

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, বpুেদর সে� িবেরািধতা 'দখা িদেত পাের। 
     ‐ জাতক বXথ 8তার স{ুখীন হেব, িবচার িবেবচনা শ:r ±²াস পাবার সlাবনা।
     ‐ মৃতR Xর কাছাকািছ চেল যাবার সlাবনাও আেছ।
     ‐ সংঘষ 8 ও মানিসক য�ণােভাগ।

সূয 8‐'কতR ‐চM : 19 িডেসËর 2054 অK 29 িডেসËর 2054

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, খাদXহািন ও স{ান হািন হেত পাের।
     ‐ শারীিরক য�ণােভাগ, িচKাশ:r ±²াস পােব।
     ‐পাকাশয় সংEাK সমসXা ব:ৃL 'পেত পাের।

সূয 8‐'কতR ‐ম�ল : 29 িডেসËর 2054 অK 6 জানুয়ারী 2055

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, য�ণাদায়ক অnাঘাত ও অি=দােহর আশpা। 
     ‐ নীচমনা বX:r অথবা শত্)ভীিতর সlাবনা।

সূয 8‐'কতR ‐রাহR  : 6 জানুয়ারী 2055 অK 25 জানুয়ারী 2055

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, ভয়pর শত্) ও নারী হেত ভয়।
     ‐ সমােজর িন¦জাতীয় বX:r (শূ/গন) হেত নানা সমসXার উéব।

সূয 8‐'কতR ‐বৃহaিত : 25 জানুয়ারী 2055 অK 11 'ফব্)য়ারী 2055

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, নানা /বX, বn ও ধন স�েদর -িত। 
     ‐ চতR 8িদেক ^চt িব)Lতা এবং বpুহািন।
     ‐ সকেলর সে� মতিবেরাধ, সব 8িবষেয় অশািK।

সূয 8‐'কতR ‐শিন : 11 'ফব্)য়ারী 2055 অK 3 মাচ8 2055

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণােভাগ ও িবেশষ বpুর মৃতXর  সlাবনা। 
     ‐ অিত সামানX লাভ হেত পাের ‐ অথ 8‐স�িO িবষেয়।

সূয 8‐'কতR ‐বুধ : 3 মাচ8 2055 অK 21 মাচ8 2055

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়,  সুশÆৃল, যু:rপূণ 8 িচKার -মতা ন� হেত পাের।অ:জ8ত �ান িবন�। 
     ‐ কম 8ে-ে0 একটানা সাফেল্যর পেথ নানা বাধা।

সূয 8‐UE : 21 মাচ8 2055 অK 21 মাচ8 2056

 রিবর মহাদশায় UেEর অK8দশার ^ভাব‐   

   রিবর মহাদশায় UেEর অK8দশা‐
            ‐ সুখ yা�ে�্যর অভাব 'দখা 'দেব।
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            ‐ সামুি/ক উপকরণ লােভ সমথ 8 হেব।
            ‐ nী স� লােভর ই�া জাগেব, অ^াসি�ক আেলাচনায় সময় ন�, িবলাসবহR ল আনে� িবপুল অথ 8বXয়
            ‐ এবং গেৃহ ঝােমলা 'দখা িদেত পাের।
            ‐ ªর ও মাথা য�নার ফেল শারীিরক ক� এবং আনXানX সমসXা 'দখা দেত পাের।
            ‐ িববাহ ও nী সুখ, স�িO লাভ, নানা &ান �মন,
            ‐ সরকারী উ�পদ& বX:r এবং Hা�ণেদর সে�
            ‐ সা-াৎ এবং সরকারী উ�পদ লােভর সlাবনা 'দখা যায়।
            ‐ উদারতা, গেৃহ Uভ অনুWান, অলংকার, দামী 
            ‐ পাথর, 'পাষাক, ধনস�িO সwয়, যানবাহন
            ‐ লাভ এবং সুনাম ব:ৃL।
            ‐ সরকারী িবেরাধ এবং nী সKান sারা অসেKাষ
            ‐ অK8দশার ^ভাব ^াথিমক পয 8ােয় িনয়ি�ত থাকেব, মধXভােগ সুফল লাভ করেবন।
            ‐ এবং 'শষভােগ নানা ধরেণর অUভ ^ভাব যথা‐পদাবনিত, উOরািধকারীেদর
            ‐ সে� িবেরাধ এবং সুখ yা�ে�্যর অভাব 'দখা যায়।
            ‐ শারীিরক ক� এবং নানা 'রাগ sারা আEাK হেত পােরন।
            ‐ অকাল মৃতR Xর সlাবনা আেছ।
            ‐ অUভ ^ভাব 'থেকর মু:rর জনX ^িতকার y�প 
            ‐ মহামৃতR ্য�য় জপ, )/ জপ এবং গ) অথবা nী মিহষ দান ক)ন।

সূয 8‐UE‐UE : 21 মাচ8 2055 অK 21 'ম 2055

     ‐ UেEর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়,  মিণমুrা ও 'সানার অলংকারািদ লাভ।
     ‐ সু�রী নারীর স� লাভ।

সূয 8‐UE‐সূয 8 : 21 'ম 2055 অK 8 জনু 2055

     ‐ UেEর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªরািদ িশরঃপীড়া এবং উÒ 8তব কতৃ 8প- বা শত্)sারা পীিড়ত হবার ফেল দুেভ8াগ।
     ‐ অÊ িকছR  লাভ হেত পাের।

সূয 8‐UE‐চM : 8 জনু 2055 অK 9 জলুাই 2055

     ‐ UেEর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, একuট কনXা সKান লাভ হেত পাের। 
     ‐  উÒ 8তন কতৃ 8পে-র কাছ 'থেক িকছR  ^ািS 'যাগ, বnালংকারিদ লাভ। 
     ‐ সরকারী দSর হেত অনু3হ ও /বXািদ লােভর সlাবনা।

সূয 8‐UE‐ম�ল : 9 জলুাই 2055 অK 30 জলুাই 2055

     ‐ UেEর অK8দশায় ও ম�েলর ^তXK8দশায় রrসংEাK বা অêেরাগজাতীয় অসু&তা, তীH য�ণা ও মতাৈনকX। 
     ‐ ^চt মতপাথ 8কX ও অশািK ; শারীিরক িন3হ।

সূয 8‐UE‐রাহR  : 30 জলুাই 2055 অK 23 'সëËর 2055

     ‐ UেEর অK8দশা ও রাহR র ^তXK8দশায়, মিহলােদর সে� তীH মতিবেরাধ।
     ‐ শত্)রা নানা সমসXার সৃu� করেব।

সূয 8‐UE‐বৃহaিত : 23 'সëËর 2055 অK 11 নেভËর 2055

     ‐ UেEর অK8দশা ও বহৃaিতর ^তXK8দশায় স�দ লাভ 'যাগ।
     ‐ |)qপূণ 8 উ�পদািধকার ^ািSর সlাবনা।

সূয 8‐UE‐শিন : 11 নেভËর 2055 অK 8 জানুয়ারী 2056
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     ‐ UেEর অK8দশায়  শিনর ^তXK8দশায় পU‐পািখ জাতীয় /বX লাভ করেত পাের।
     ‐ 'লৗহ জাতীয় ধাতR , দানাশসX‐বীজ ইতXািদ হেত লাভ বা উপকার হেত পাের।
     ‐ িবেশষ 'কােনা শারীিরক য�ণােভােগর সlাবনা।

সূয 8‐UE‐বুধ : 8 জানুয়ারী 2056 অK 28 'ফব্)য়ারী 2056

     ‐ UেEর অK8দশায় বুেধর ^তXK8দশায় �ানািদ ও দনস�দ লােভর সlাবনা।
     ‐ উ�পদ& আিধকিরেকর কাছ 'থেক -মতা লাভ এবং এর ফেল ^চRর ধন^ািSেযাগ।

সূয 8‐UE‐'কতR  : 28 'ফব্)য়ারী 2056 অK 21 মাচ8 2056

     ‐ UেEর অK8দশায় 'কতR র ^তXK8দশায়, মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ 'দশাKের �মেণর ইি�ত পাওয়া যাে�।
     ‐ এই সময়কােলর মেধXই িকছR  লােভর 'যােগা বত8মান।

চM মহাদশা: 21 মাচ8 2056 অK 21 মাচ8 2066

 
 চেMর মহাদশার বXাখXা ।
 

সাধারণ বXাখXা ।
 

চেMর মহাদশা চলাকালীন সাধারণ ফলাফল |িল এরকম ‐
     ‐মে�র ^িত আ3হী হেবন এবং বয়ঃেজWX ,িশ-ক ও ভগবােনর ^িত আ&াবান  হেবন।
     ‐ কতৃ 8পে-র অনু3েহর কারেণ সুখ ও ভােলা পদময 8াদা লাভ হেত পাের ।
     ‐ ত)ন যুবতীেদর আন�দায়ক স� লাব হেব এবং স�িO অজ8েনর আন� লাভ হেব ।
     ‐ িবিভv কলায় পারদশ\তা থাকেব ।
     ‐ সমােজ পদময 8াদা ও খXািত বাড়েত পাের ।
     ‐ ভ/তা , বদানXতা এবং অনXানX সুyভাব বাড়েব ।
     ‐ মন ^াণবK এবং চwল থাকেব ।
     ‐ কনXা সKােনর জ� সlব ।
     ‐ জনা সংEাK কাজ , উদXান রচনা এবং কৃিষকাজ লাভজনক ।
     ‐ �মেনর ই�া থাকেত পাের ।
     ‐ চM দুব 8ল থাকায় কািশ , পাক&লীর অসু&তা ^ভৃিতর মাধXেম শািররীক য�না 'দখা িদেত পাের ।
     ‐ আলসX বাড়েত পাের এবং অিন/া , মাথাবXাথা ^ভৃিতর কারেণ অy:[ বাড়েত পাের ।
     ‐ ভাল বX:rরা িবেরািধতা করেত পােরন এবং স�দহািন ঘটেত পাের ।
     ‐ ি^য়জেনর সে� কলহ এবং িবতেক8র সৃu� হেব ।
     ‐ ভােলা কােজ মন আ3হী না ও হেত পাের । 
 

িনিদ8� বXাখXা
 

জ�কুtলী ও অনXানX কুtলীেত 3েহর অব&ান িভিOক ফলাফল িনেম্ন বিন 8ত হল‐
     ‐ চেMর মহাদশা চলাকালীন আক:ìক 'কান ঘটনার জনX অরেন্য বসবাস করেত হেত পাের।
     ‐ ব�ী দশা যাপন করেত হেত পাের ।
     ‐ উ�পদ& বX:r,অি=, 'চার বা কুখােদ্যর জনX সমসXায় পড়েবন এবং জীবনস�ী ও সKানেদর সে� 
       িবেরাধ 'দখা 'দেব।
     ‐ Uভকাজ স�v হেব এবং 'গাধন, জিম, yণ 8ালpার লাভ হেব ।
     ‐ পুনX¨ােন ¨ান হেত পাের  হেত পাের অনX নারী গমন তথা অনX নারীসে� 'যৗনাচার ।
     ‐ কেম 8 সাফলX নাও আসেত পাের  এইসময় দিূষত খাদX/বX ভ-ণ করা হেত পাের ।
     ‐ Eািধ শ:rশালী হেত পাের ।
     ‐ মাতৃিবেয়াগ বা মাতR লবংশীয় 'কান আ�ীয় িবেয়াগ হেত পাের ।
     ‐ চেMর মহাদশায় িশ-া এেন 'দয় খXািত, সুখ, জয় এবং 'সই সে� আিথ 8ক উপাজ8ন ।
     ‐ সKান এবং ভৃতX সংখXায় ব:ৃL পােব । 
     ‐ স�দ, আমpার এবং অনXানX /বX লাভ হেব ।
     ‐ আকাÆা এবং উ�াশা পূরণ হেব ।
     ‐ yামী/nীর মেধXকার শািK বজায় থাকেব  সKােনর জ� হেত পাের । বািড়‐গািড়র সুখ অ:জ8ত হেত পাের 
     ‐ খাদX এবং 'পাষাক‐পির�দ লাভ হেব ।
     ‐ চেMর মহাদশায়, কম 8 বা বািনজXে-ে0 মানহািন ও সমসXা 'দখা িদেত পাের ।
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     ‐ শারীরীক দুব 8লতা ও য�না ব:ৃL 'পেত পাের । 
     ‐ সামা:জক ময 8াদা -ুv হেত পাের ‐ স�ানহািনর ভয় 'দখা িদেত পাের । 
     ‐ মানিসক উেsগ বাড়েত পাের, ি^য় আ�ীয়yজেনর সে� শত্)তা হেত পাের, িবে�দ 'দখা িদেত        পাের । 
     ‐ অÊyÊ আিথ 8ক লাভ হেব ।

চM‐চM : 21 মাচ8 2056 অK 19 জানুয়ারী 2057

চেMর মহাদশায় চেMর অK8দশার ^ভাব‐    

চেMর মহাদশায় চেMর অK8দশা‐
            ‐ শারীিরক অসু&তা 'দখা 'দেব এবং স�ীত ও িশ-ার ^িত আ3হ জ�ােব। 
            ‐ দামী 'পাষাক পির�দ, অলংকার এবং ভােলা বX:rর স� লাভ করেবন।
            ‐ সরকারী উ�পদ লােভর সlাবনা আেছ।
            ‐ পিরবােরর সে� তীথ 8&ান �মন লাভদায়ক হেব।
            ‐ নাম যশ ব:ৃL পােব, জিম জায়গা ও
            ‐ যানবাহন লাভ এবং ধনস�িO ব:ৃLর সlাবনা।
            ‐ মােঝ মােঝ শারীিরক অসু&তায় ক� 'পেত পােরন
            ‐ িবলাস বহR ল জীবন যাপেন স-ম হেবন, ধম 8|)র
            ‐ ^িত NLাশীল হেবন, ঈeের িবeাসী হেবন,
            ‐ সরকারী উ�পদ লােভর সlাবনা 'দখা যায়
            ‐ এবং নাম যশ ব:ৃL পােব।
            ‐ স�িO -য়, পদাবনিত, অলসতা, সরকােরর ^িত িব�প, মাতার সে� িবেরাধ,
            ‐ কারাবাস এবং উOরািধকারী সূে0 স�িO হারােনার সlাবনা 'দখা যায়
            ‐ শারীিরক ক� ও অকাল মৃতR ্যর সlাবনা আেছ।
            ‐ ^িতকার y�প কিপলা গ) এবং nী মিহষ দান ক)ন।

চM‐চM‐চM : 21 মাচ8 2056 অK 15 এি^ল 2056

     ‐চেMর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় জিম,সুখাদX এবং স�িO লাভ করেবন।
     ‐জীবেন আন�  এবং ভাল নারী স� লাভ করেবন।

চM‐চM‐ম�ল : 15 এি^ল 2056 অK 3 'ম 2056

     ‐ম�েলর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় স{ান লাভ করেবন, স�িO ব:ৃL পােব।
     ‐শত্)েদর sারা সমসXার সৃu� হেব।
     ‐বpুেদর সাহচয 8X লাভ করেবন।

চM‐চM‐রাহR  : 3 'ম 2056 অK 17 জনু 2056

     ‐রাহR র ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় লাভবান হেবন, স�িO এবং সরকারী অথ 8 লাভ করেবন।

চM‐চM‐বৃহaিত : 17 জনু 2056 অK 28 জলুাই 2056

     ‐বহৃaিতর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় 'পাশাক পির�দ লাভ করেবন।
     ‐iান ব:ৃL পােব এবং িশ-ক িহেসেব yীকৃিত লাভ করেবন।
     ‐&াবর স�িO ও অলpার লােভর সlাবনা আেছ।

চM‐চM‐শিন : 28 জলুাই 2056 অK 14 'সëËর 2056

     ‐শিনর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় গXাসuæক জাতীয় শারীিরক সমসXায় ক� পােবন।
     ‐স�িO ও নামস{ান হািনর সlাবনা আেছ।

চM‐চM‐বুধ : 14 'সëËর 2056 অK 27 অেèাবর 2056

     ‐বুেধর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় সKান লাভ করেবন ও iান ব:ৃL পােব।
     ‐উvিতর সlাবনা ল-X করা যায়।
     ‐সাদা 'পাশাক পির�দ ও সুখাদX লাভ করেবন।



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 110

চM‐চM‐'কতR  : 27 অেèাবর 2056 অK 14 নেভËর 2056

     ‐'কতR র ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় Hা-্ননেদর সে� িবেরাধ 'দখা 'দেব,শািK িবিঘ্নত হেব, এমনিক আ�ীয় yজেনর মৃতR ্যর ও সlাবনা
আেছ।
     ¯ সব 8ে-ে0 অসাফলX।

চM‐চM‐UE : 14 নেভËর 2056 অK 4 জানুয়ারী 2057

     ‐ চেMর অK8দশায় UেEর ^তXK8দশায়, জাতক ধন স�দ উপাÉন করেব, অতXK সুখী হেব এবং উOম 'ভাজXবÕ লাভ হেব।
     ‐ একuট কনXা সKােনর জ� হেত পাের।
     ‐ নানা Uভকারী ঘটনা, সকেলর ^িত ভালবাসা আসেব মেন।

চM‐চM‐সূয 8 : 4 জানুয়ারী 2057 অK 19 জানুয়ারী 2057

     ‐ চেMর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, জাতক উৎস 'ভাজন, বnািদ ও সুখী জীবন লাভ করেব। 
     ‐ শত্)রা ধংব^াS হেব, জাতক সব 8দা জয়যুr হেব।

চM‐ম�ল : 19 জানুয়ারী 2057 অK 20 অগা� 2057

 চেMর মহাদশায় ম�েলর অK8দশার ^ভাব‐

চেMর মহাদশায় ম�েলর অK8দশা‐
            ‐ স:wত অথ 8 ন� হেত পাের এবং 'দশ 'থেক িনব 8ািসত হওয়ার সlাবনা আেছ।
            ‐ বpু, ভাই অথবা িপতামাতার সে� িবেরাধ ক�দায়ক হেব।
            ‐ নানা ^কার শারীিরক সমসXা যথা অি= sারা ভীিত, অê ও রOকজিনত 
            ‐ সমসXা এবং পাক&লী সংEাK সমসXা 'দখা 'দেব।
            ‐ সম[ কােজ উৎসািহত হেবন এবং স�িO আহরেণ স-ম হেবন।
            ‐ 'সৗভাগX ব:ৃL পােব। সরকারী আনুগতX লাভ 
            ‐ করেবন, সম[ কােজ সাফলX পােবন এবং 'পাষাক পির�দ ও অলpার লাভ করেবন।
            ‐ বXবসা লাভজনক হেব এবং গহৃ পিরেবশ আন�ময় হেয় উঠেব।
            ‐ সব 8া�ীন সুখ ও আন� লাভ করেবন।
            ‐ শারীিরক সমসXা 'দখা 'দেব, কৃিষকােয 8 
            ‐ -িতর সlাবনা, বXবসািয়ক কাজকেম 8 বাধা , কম 8চারীেদর সে� মতিবেরাধ
            ‐ আ�ীয় yজেনর সে� িবে�দ এবং অকারণ উেOজনার সlাবনা।

চM‐ম�ল‐ম�ল : 19 জানুয়ারী 2057 অK 31 জানুয়ারী 2057

     ‐ মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

চM‐ম�ল‐রাহR  : 31 জানুয়ারী 2057 অK 4 মাচ8 2057

     ‐ সংঘষ 8, শত্)ভয়।
     ‐ জাতক সুখাদX হেত ব:wত।

চM‐ম�ল‐বৃহaিত : 4 মাচ8 2057 অK 2 এি^ল 2057

চM‐ম�ল‐শিন : 2 এি^ল 2057 অK 6 'ম 2057

     ‐ জাতেকর িপতার সে� সুস�ক8 থাকেব।
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     ‐ ধনহািন, খুব কuঠন সময় কাটােত হেব ‐ ভেয়র আশpা থাকেব।
     ‐ অি&রতা, সংঘষ 8‐িবেরািধতা এবং মানিসক য�ণা 'ভাগ হেত পাের।

চM‐ম�ল‐বুধ : 6 'ম 2057 অK 5 জনু 2057

     ‐ ম�েলর দশায় বুেধর ^তXK8দশায়, িকছR টা বা[ব �ােনর ±²াস ঘটেত পাের, এবং ªর আEK হেয় ক�েভাগ করেত হেব।
     ‐ ধনহািন, বn‐খাদX এবং িম0হািনরও সlাবনা।

চM‐ম�ল‐'কতR  : 5 জনু 2057 অK 17 জনু 2057

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, আলসX, মানিসক য�ণা। পােপর ফেল সৃ� 'রাগেভােগর সlাবনা আেছ।  
     ‐ রাজ 'রােষর ভয়, অnশnািদর আঘাত হেত -িত ও মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

চM‐ম�ল‐UE : 17 জনু 2057 অK 23 জলুাই 2057

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, কুচEী বX:r হেত িবপদ, ও -মতাবান 'লােকেদর 'থেক িবপেদর সlাবনা।
     ‐ অnশn হেত সমসXার সৃu� হেত পাের।
     ‐ -ত&ান িবিষেয় যাওয়া ও অনXানX 'রােগর জনX ক�েভােগর সlাবনা।

চM‐ম�ল‐সূয 8 : 23 জলুাই 2057 অK 2 অগা� 2057

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায় ভূস�িত অজ8ন, ধনস�দ, অথ 8, ও মানিসক সÅu� লাভ।
     ‐ উপকারী বpুেদর সে� 'মলােমশা, সব 8িবষেয় সুখী হবার সlাবনা। 

চM‐ম�ল‐চM : 2 অগা� 2057 অK 20 অগা� 2057

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, দি-ণ িদেকর 'দশ হেত লাভ হেব।
     ‐ জাতক U� বÕ ও অলংকার লাভ করেত পাের। 
     ‐ সম[ কম 8 িনিব 8েঘ্ন স�v হেব, সব 8িদেক সাফলX।

চM‐রাহR  : 20 অগা� 2057 অK 19 'ফব্)য়ারী 2059

চেMর মহাদশায় রাহR র অK8দশার ^ভাব‐

চেMর মহাদশায় রাহR র অK8দশা‐
            ‐ অনুৎসাহ, মানিসক অসেKাষ, শত্) sারা সমসXা এবং শারীিরক কে�র সlাবনা।
            ‐ বpুেদর সে� িবেরাধ, অথ 8বXয়, স{ানহািন এবং বXবসািয়ক -িত।
            ‐ আন�লােভ বাধা এবং অপুu�কর
            ‐ খাদX 3হেনর ফেল শারীিরক ক�।
            ‐ 'শষ পয 8ােয় িকছR  Uভ ফল লােভর সlাবনা। 
            ‐ পরবত\কােল সরকারী িবেরাধীতা, 'চার বা সপ 8 sারা -িত, আ�ীয় yজন অথবা
            ‐ বpু িবে�দ, স{ানহািন এবং মানিসক অসেKাষ 'দখা যায়। 
       ‐ সব 8কােজ সাফলX, যানবাহন ও 'পাষাক
            ‐ পির�দ লােভর সlাবনা।
            ‐ পদাবনিত, মানিসক অসেKাষ, nী ও সKােনর দেূভ8াগ, 'রাগ অথবা সপ 8 sারা 
            ‐ -িতর সlাবনা এবং সরকারী িবেরাধীতার সlাবনা 'দখা যায়।
            ‐ তীথ 8&ান �মন এবং দাতবX মূলক 
            ‐ কােজ আ3হী হেবন।
            ‐ শারীিরক সমসXার সlাবনা আেছ।
            ‐ রাহR র অK8দশার কু^ভাব 'থেক মু:rর
            ‐ জনX ^িতকার y�প রাহR  জপ এবং ছাগল দান ক)ন।
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চM‐রাহR ‐রাহR  : 20 অগা� 2057 অK 10 নেভËর 2057

     ‐ রাহR র অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায় কারাবােসর সlাবনা, 'রাগ য�নার ভয়, ও নানা ^কার -িতর সlাবনা। 
     ‐ বpুরা নানা সমসXার সৃu� করেত পাের।

চM‐রাহR ‐বৃহaিত : 10 নেভËর 2057 অK 22 জানুয়ারী 2058

     ‐ রাহR র অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, হ[ী, অe ও যানবাহনািদ লাভ হেব।
     ‐ সকেলর িনকট হইেত NLা‐স{ান লাভ।
     ‐ জাতক ধন‐স�দ অজ8ন করেব।

চM‐রাহR ‐শিন : 22 জানুয়ারী 2058 অK 19 এি^ল 2058

     ‐রাহR র অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায় ‐ কuঠন বpনভয় (কারাবাস) ও সুখশািK এেকবাের 'শষ ।
     ‐ পাকাশেয়র 'গালেযাগ হবার সlাবনা।

চM‐রাহR ‐বুধ : 19 এি^ল 2058 অK 6 জলুাই 2058

     ‐ রাহR র অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায় নারীজািত হেত িবেশষ লাভ।
     ‐ নানারকম সুেযাগসুিবধা লাভ, িবেদেশ �মেণ 'গেল সাফলX লাভ।

চM‐রাহR ‐'কতR  : 6 জলুাই 2058 অK 7 অগা� 2058

     ‐ রাহR র অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায় বা[ব �ােনর ±²াস ও মেন ভতভীিত 'দখা 'দেব।
     ‐ নানা বাধা িবপিO, ধনহািন ও সব 80 সংঘষ 8।
     ‐ অি&রতা থাকেত পাের।

চM‐রাহR ‐UE : 7 অগা� 2058 অK 6 নেভËর 2058

     ‐ রাহR র অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, 'যািগনীেদর 'থেক ভয় পাবার সlাবনা, অeস�দ িবন� হেত পাের।
     ‐ জাতক অতXK সাধারণ মােনর 'ভাজX 3হণ করেত পারেব।
     ‐ বহR  নারীর মৃতR X হেব, এবং পিরবাের িবরাট 'শােকর পিরেবশ 'দখা 'দেব।

চM‐রাহR ‐সূয 8 : 6 নেভËর 2058 অK 3 িডেসËর 2058

     ‐ রাহR র অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, অXতK মারা�ক ও উ�মােপর ªরেভাগ, পু0 'পৗ0েদর সে� তীH সংঘােতর সlাবনা।
     ‐ মৃতR X িবষেয় ভীিত ও অসাবধানতা িনেয় চলেব জাতক।

চM‐রাহR ‐চM : 3 িডেসËর 2058 অK 18 জানুয়ারী 2059

     ‐ রাহR র অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, জাতেকর মেধX অি&রতা, মতিবেরাধ, উেsগ ও ^চt ভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ সুনাম হারােত পাের।
     ‐ িপতার জনX কuঠন শারীিরক পিরNম ও তÌিনত অসুখ হেত পাের।

চM‐রাহR ‐ম�ল : 18 জানুয়ারী 2059 অK 19 'ফব্)য়ারী 2059

     ‐ রাহR র অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, রেr সংEমণজিনত অসুেখ ক� পাবার 'যাগ। 
     ‐ ধনহািন ও ^চt মানিসক ক�েভাগ। 
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চM‐বৃহaিত : 19 'ফব্)য়ারী 2059 অK 20 জনু 2060

চেMর মহাদশায় বৃহaিতর অK8দশার ^ভাব‐

চেMর মহাদশায় বহৃaিতর অK8দশা‐
            ‐ ধেম 8র ^িত আ3হী হেবন এবং ধনস�িO ব:ৃL পােব।
            ‐ যানবাহন, অলpার, 'পাষাক পির�দ অথ 8াৎ
            ‐ সব 8া�ীন সুখ লাভ করেবন।
            ‐ সরকারী স{ান লাভ করেবন, সব 8কােয 8 সাফলX।
            ‐ পােবন এবং পু0 সKান লােভর সlাবনা 'দখা যায়।
            ‐ িশ-াে-ে0 খXািত লাভ করেবন, ল-X পূরেণ
            ‐ স-ম হেবন এবং মানিসক উৎফু«তা ব:ৃL পােব।
            ‐ সরকারী উ�পদ লােভ স-ম হেবন, গেৃহ Uভ
            ‐ অনুWান হওয়ার সlাবনা, অলpার ও 'পাষাক
            ‐ পির�দ লাভ। ধনস�িO, জিম ও 
            ‐ যানবাহন লাভ, ই�েদবতার আনুগতX লাভ এবং সব 8ে-ে0 সাফলX লাভ।
            ‐ িপতা অথবা সKােনর মৃতR ্য 'যাগ, পদাবনিত,
            ‐ মানিসক অসেKাষ, িববাদ, গহৃ, যানবাহন ও িবষয়স�িOর -িতর সlাবনা।
            ‐ 'পাষাক পির�দ লাভ, �াতৃসুখ, স�িO
            ‐ আহরণ, বীরq ও Fধয 8X ব:ৃL, দানধXােন
            ‐ আ3হী, িববাহ অনুWান ও সরকাির উ�পদ লােভর সlাবনা 'দখা যায়।
            ‐ কুখাদX ও জ�&ান 'থেক িনব 8ািসত হওয়া ইতXািদ অUভ ফল লােভর সlাবনা।
            ‐ অK8দশার ^ারেl িকছR  Uভ ফললােভর 'যাগ
            ‐ আেছ এবং 'শষ পয 8ােয় িকছR  দেূভ8াগ 'দখা যায়।
            ‐ অকাল মৃতR ্যর 'যাগ 'দখা যায়।
            ‐ উপিরউr অUভ ^ভাব 'থেক মু:rর
            ‐ জনX িশব সহç নাম জপ এবং yণ 8 দান ক)ন।

চM‐বৃহaিত‐বৃহaিত : 19 'ফব্)য়ারী 2059 অK 25 এি^ল 2059

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, ধনস�দ, র°ািদ, yণ 8 উতXািদ লাভ, অব&ার উvিত। 
     ‐ অনুকূল 'সৗভােগ্যর উদয় হেত পাের।

চM‐বৃহaিত‐শিন : 25 এি^ল 2059 অK 11 জলুাই 2059

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, গাভী, ভূস�িত ও yণ 8‐র° লাভ হেব।
     ‐ সব 8 ^কার আরাম সুেযাগ সুিবধা ও িবলাস উপেভােগর  সুবে�াবে[র সlাবনা।

চM‐বৃহaিত‐বুধ : 11 জলুাই 2059 অK 18 'সëËর 2059

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, �ানচচ8া ও িশ-ালাভ হেব।
     ‐ মিণমুrািদ ও নানা পির�দ লাভ।
     ‐ বpুেদর আগমেন জাতেকর মেন 'স্নহ িমিশ্রত আন� 'দখা 'দেব।

চM‐বৃহaিত‐'কতR  : 18 'সëËর 2059 অK 16 অেèাবর 2059

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, জল, চR ির, বpন, সংঘষ 8 এবং মৃতR Xর ভয়।

চM‐বৃহaিত‐UE : 16 অেèাবর 2059 অK 5 জানুয়ারী 2060

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, অেনক িশ-া ও নানা বXাপাের দ-তা লাভ হেব ‐ অেনক কায 8 সুস�v হেব।
     ‐ নানা বn ও অলpারািদ লাভ হেব। 
     ‐ জাতেকর মেন সÅu� থাকেব, 'স ভােলা থাকেব, উvিত হেব।
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চM‐বৃহaিত‐সূয 8 : 5 জানুয়ারী 2060 অK 30 জানুয়ারী 2060

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, -মতাবান বX:rেদর 'থেক বহR  লাভ, িপতা, মাতা ও বpুেদর 'থেকও অেনক িকছR  লাভ হেব।  
     ‐ জাতক সব 80 NLা ও স{ানলাভ করেব।

চM‐বৃহaিত‐চM : 30 জানুয়ারী 2060 অK 10 মাচ8 2060

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, সম[ িবেরািধতার  অবসান হেব, মিণমুrা, অe লাভ।
     ‐ বহR  ^ািS 'যাগ, সকল কায 8X সুস�v হেব।

চM‐বৃহaিত‐ম�ল : 10 মাচ8 2060 অK 8 এি^ল 2060

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, অnাঘােতরঅn, মূ03cেিত য�ণা, 'দেহ ªলাকর অনুভূিত ও হজেমর গtেগাল।
     ‐ শত্)রা নানা য�ণার সৃu� করেত পাের।

চM‐বৃহaিত‐রাহR  : 8 এি^ল 2060 অK 20 জনু 2060

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়,  দুন\িতবাজ 'লােকেদর সে� সংঘষ 8 এবং তােদর কারেণ ধনহািন।
     ‐ জাতক শত্)েদর জনX আতp, অসু&তা ও য�ণা 'ভাগ করেব।

চM‐শিন : 20 জনু 2060 অK 19 জানুয়ারী 2062

চেMর মহাদশায় শিনর অK8দশার ^ভাব‐

চেMর মহাদশায় শিনর অK8দশা‐
            ‐  মােয়র অসু&তার জনX মানিসক অি&রতা 'দখা যায়।
            ‐ কােজ িবলË এবং ভয়, -িত, দুঃখ ও সে�হ ^বনতার ফেল মানিসক ক�।
            ‐ বদ অভXাস গেড় উঠেব এবং গXাসuæেকর সমসXা 'দখা 'দেব।
            ‐ অি= ও 'চার sারা -িতর সlাবনা
            ‐ এবং িবেরাধী পে-র সে� ঝােমলা এবং অপমািনত হওয়ার সlাবনা।
            ‐ nী, সKান অথবা ভাই এর অসু&তার সlাবনা এবং এর ফেল মানিসক অসেKাষ।
            ‐ পু0সKান লাভ, বpুq, ধনস�িO লাভ
            ‐ বXবসািয়ক সাফলX, কৃিষকােয 8 উvিত, পু0 sারা
            ‐ লাভ, সরকারী আনুগতX লাভ ইতXািদ Uভ ফল ^ািSর সlাবনা 'দখা যায়।
            ‐ তীথ 8&ােন �মন এবং পিব0 নদীেত ¨ােনর 'যাগ 'দখা যায় িকÅ
            ‐ পািরপািe 8ক অনXানX বX:r এবং শত্) sারা সমসXায় পড়ার সlাবনা আেছ।
            ‐ কখেনা কখেনা ধনস�িO ও আন�লােভর 'যাগ 'দখা যায়।
            ‐ nী ও সKােনর সে� িবেরােধর সlাবনা আেছ।  
            ‐ শারীিরক ক� 'দখা যায়।
            ‐ অUভ ^ভাব 'থেক মু:rর জনX ^িতকার
            ‐ y�প মহামৃতR ্য�য় জপ, কােলা গ) অথবা nী মিহষ দান ক)ন।

চM‐শিন‐শিন : 20 জনু 2060 অK 19 'সëËর 2060

     ‐ শিনর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণা ও সংঘেষ 8র ভয় 'দখা িদেত পাের। 
     ‐ নানারকম দুঃখ ‐ য�ণা ^কাশ পােব।

চM‐শিন‐বুধ : 19 'সëËর 2060 অK 10 িডেসËর 2060

     ‐ শিনর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, মানিসক িবচ-ণতার ±²াস, সংঘস 8 ও শত্)ভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ খাদX, মুখU:L (পান) এবং ধনস�েদর হািন।
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চM‐শিন‐'কতR  : 10 িডেসËর 2060 অK 13 জানুয়ারী 2061

     ‐ শিনর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, শত্)েদর হােত বpনভয়, অিতিরr িচKাভাবনা, মেনর অULভাব।
  মানিসক য�না, ভয় ও অি&রতা 'দখা 'দেব।

চM‐শিন‐UE : 13 জানুয়ারী 2061 অK 19 এি^ল 2061

     ‐ শিনর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, আ�ীয়yজনেদর অব&ার উvিত।
     ‐ জাতক, িনেজর আকা:Æত বÕসমূহ লাভ করেব। 
  ‐ কম 8 ^েচ�া সফল হেব।

চM‐শিন‐সূয 8 : 19 এি^ল 2061 অK 18 'ম 2061

     ‐ শিনর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªর এবং পািরবািরক সংঘেষ 8র সlাবনা।
     ‐ জাতক রাজXতR লX -মতা ও অিধকার অজ8ন করেত পােরন।
     ‐ অসুখ‐িবসুেখর কারেণ ক�েভাগ।

চM‐শিন‐চM : 18 'ম 2061 অK 6 জলুাই 2061

     ‐ শিনর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, বু:LমOা ও Fবদ�X মানিসকতার ব:ৃL ঘটেব।
     ‐ বহৃৎ ^কেÊর Uভারl এবং বXয় ব:ৃL পােব।
     ‐ বহR  নারীর সে� স�ক8 Fতরী হেত পাের।

চM‐শিন‐ম�ল : 6 জলুাই 2061 অK 8 অগা� 2061

     ‐ শিনর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, শ:r ও বু:LমOা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ জাতেকর পুে0র ওপর 'কােনা -িতকর ^ভাব পড়েত পাের।
     ‐ আ|ন ও শত্) 'থেক ভয়, পাকাশেয়র অসু&তাজিনত য�ণােভাগ।

চM‐শিন‐রাহR  : 8 অগা� 2061 অK 3 নেভËর 2061

     ‐ শিনর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, জিমজমা, বnািদ ও ধনস�দ ±²াস, নানা বXাপাের ভয়ভীিত।
     ‐ জাতক িবেদেশ �মেণ 'যেত পাের।
     ‐ মেন মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

চM‐শিন‐বৃহaিত : 3 নেভËর 2061 অK 19 জানুয়ারী 2062

     ‐ শিনর অK8দশায় বহৃaিতর ^তXK8দশায় 'কােনা নারীর জনX পািরবািরক শািK 'ভে� পড়েত পাের এবং জাতক পিরবােরর সদসXেদর 'দখােশানা
করেত অ-ম হেব।
     ‐ সংঘষ 8/িবেরািধতা ও মানিসক অি&রতা থাকেব।

চM‐বুধ : 19 জানুয়ারী 2062 অK 21 জনু 2063

চেMর মহাদশায় বুেধর অK8দশার ^ভাব‐

চেMর মহাদশায় বুেধর অK8দশা‐
            ‐ iান এবং বু:LমOা ব:ৃL পােব, iানী বX:rর 
            ‐ সাহচয 8 লাভ করেবন। বXবসািয়ক '-ে0 সাফলX পােবন এবং উ�পদ লােভ স-ম হেবন।
            ‐ মামাবাড়ী সূে0 স�িO লাভ, জিম
            ‐ ও যানবাহন লাভ এবং ধনস�িO ব:ৃLর সlাবনা।
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            ‐ উদারতার জনX িবখXাত হেয় উঠেবন,
            ‐ অথ 8 সwয়, সরকারী আনুগতX লাভ, শাnােলাচনা, সমােজর িশি-ত 
            ‐ বX:rর sারা iান ব:ৃL, আন�,
            ‐ সKান লাভ, বXবসািয়ক সাফলX, অলpার এবং যানবাহন লাভ ইতXািদ Uভফল
            ‐ লােভর সlাবনা 'দখা যায়।
            ‐ িববাহ, যi, দান, ধািম 8ক কাজকম 8
            ‐ সরকারী আনুগতX লাভ, িশি-ত বX:rেদর সািvধX, অলpার 
            ‐ যানবাহন, র° যথা মুেrা, ^বাল, মিণ ইতXািদ          
            ‐ লাভ, সুyা&X, আন� ইতXািদ Uভফল
            ‐ লােভর 'যাগ 'দখা যায়।
            ‐ শারীিরক ক�, কৃিষকােয 8 -িত, nী ও
            ‐ সKােনর দেূভ8ােগর সlাবনা 'দখা যায়
            ‐ 'রাগ সংEমেণর 'যাগ আেছ।
            ‐ অUভ ^ভাব 'থেক মু:rর জনX
            ‐ সহç নাম জপ এবং ছাগল দান ক)ন।

চM‐বুধ‐বুধ : 19 জানুয়ারী 2062 অK 2 এি^ল 2062

     ‐ বুেধর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, ব:ৃLবিৃOর উৎকষ 8তা এবং �ান আহরণ। 
     ‐ অথ 8 স�দ, বnািদ, অতXK সুখ ও আন� ব:ৃL পােব।
     ‐ yণ 8‐র°ািদ লাভ।

চM‐বুধ‐'কতR  : 2 এি^ল 2062 অK 3 'ম 2062

     ‐ বুেধর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, খােদ্য িবষ:Eয়াজিনত, পাকাশয়‐^দাহ 'দখা িদেত পাের।
  ‐ অসুেখর ^াদুভ8াব এবং চ-ুর অসুখ 'দখা িদেত পাের। রr সংEাK ও অêেরােগরও সlাবনা।

চM‐বুধ‐UE : 3 'ম 2062 অK 28 জলুাই 2062

     ‐ বুেধর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, জাতক উOর িদক হেত িকছR  সুেযাগ সুিবধা লাভ করেব, িকÅ পUেদর জনX িকছR টা 'লাকসান হেত পাের।
     ‐ জাতক রাজসভায় িবরাট -মতা অথবা |)qপূণ 8 &ান 'পেত পাের।

চM‐বুধ‐সূয 8 : 28 জলুাই 2062 অK 23 অগা� 2062

     ‐ বুেধর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, -মতা িকছR টা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ 'রাগªালা এবং শারীিরক পিরNম ব:ৃL পােব।
     ‐ মানিসক অি&রতা থাকেত পাের।

চM‐বুধ‐চM : 23 অগা� 2062 অK 5 অেèাবর 2062

     ‐ বুেধর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়,  জাতক নারীস�, অথ 8 ও ধনািদ লাভ করেব।
     ‐ একuট কনXা সKােনর জ� হেত পাের।
     ‐ অপয 8াS অথ 8 লাভ হেত পাের।
     ‐ সাধুস� ও সকেলর সে� Fম0ীভাব &াপন।

চM‐বুধ‐ম�ল : 5 অেèাবর 2062 অK 4 নেভËর 2062

     ‐ বুেধর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়,  জাতক আেরা বু:L এবং স�দ লাভ করেব এবং ধম 8পেথ উৎসাহ বাড়েব।
     ‐ আ|ন এবং চR ির হবার জনX নানা ক�েভাগ।
     ‐ জাতক রrবণ 8 'পাষাক লাভ করেব।
     ‐ অnশn হেত দুেভাগ 8।
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চM‐বুধ‐রাহR  : 4 নেভËর 2062 অK 21 জানুয়ারী 2063

     ‐ বুেধর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, মিহলােদর সে� মতিবেরাধ, আক:ìক ভয়।   
     ‐ অnঘােতর ভয়।

চM‐বুধ‐বৃহaিত : 21 জানুয়ারী 2063 অK 31 মাচ8 2063

     ‐ বুেধর অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, জাতক -মতা ও পদ ময 8াদা লাভ করেত পারেব।
     ‐ রাজা বা |)qপূণ 8 বX:rরা স{ািনত হেবন।
     ‐ জাতেকর িশ-ালাভ হেব, িবচ-নতা ও বা[ব �ান ব:ৃL পােব। 

চM‐বুধ‐শিন : 31 মাচ8 2063 অK 21 জনু 2063

     ‐ বুেধর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, জাতক, শারীিরক িন3েহর ফেল, পাকাশয় জিনত সমসXায় ভR গেব। 
     ‐ নানাভােব অথ 8স�েদর -িত হবার সlাবনা। 

চM‐'কতR  : 21 জনু 2063 অK 20 জানুয়ারী 2064

চেMর মহাদশায় 'কতR র অ�দশার ^ভাব‐

চেMর মহাদশায় 'কতR র অ�দশা‐
            ‐ আিথ 8ক -িতর সlাবনা।
            ‐ পাক&লীর সমসXা, পািরবািরক অশািK
            ‐ এবং nীর অসু&তার 'যাগ 'দখা যায়
            ‐ আক:ìক িবপেদর স{ুখীন হেবন এবং মানিসক অি&রতা 'দখা 'দেব।
            ‐ ধনস�িO লাভ, nী ও সKান sারা সুখ ও পািরবািরক আন� এবং ধেম 8র ^িত আ3হ
            ‐ ইতXািদ Uভফল লােভর সlাবনা আেছ।
            ‐ অK8দশার ^ারেl আিথ 8ক -িতর 'যাগ আিছ।
            ‐ পরবত\কােল সািব 8ক উvিতর 'যাগ 'দখা যায়।
            ‐ ধনস�িO লােভর সlাবনা আেছ।
            ‐ অK8দশার 'শষ পয 8ােয় আিথ 8ক -িত হেত পাের।
            ‐ শত্) sারা কম 8ে-ে0 বাধার সৃu� হেত পাের।
            ‐ শারীিরক অসু&তার বXাপাের সাবধানতা অবলËন ক)ন।
            ‐ অUভ ^ভাব 'থেক মু:r এবং ধনস�িO 
            ‐ অজ8েনর জনX মহামৃতR ্য�য় জপ এবং িশেবর আরাধনা ক)ন।

চM‐'কতR ‐'কতR  : 21 জনু 2063 অK 3 জলুাই 2063

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, হঠাৎ কের 'কােনা সমসXা ঘিনেয় ওঠেত পাের, জাতক িনেজর 'দেশর মেধX �মণ করেত বাধX হেব।
     ‐ ধননােশর সlাবনা।

চM‐'কতR ‐UE : 3 জলুাই 2063 অK 8 অগা� 2063

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, দু�েলাক হেত ভয় এবং তােদর কারেণ ধনহািন।
     ‐ 'চােখর অসুখ, মানিসক য�ণা, গবািদ পU হািনর সlাবনা। 

চM‐'কতR ‐সূয 8 : 8 অগা� 2063 অK 18 অগা� 2063

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, বpুেদর সে� িবেরািধতা 'দখা িদেত পাের। 
     ‐ জাতক বXথ 8তার স{ুখীন হেব, িবচার িবেবচনা শ:r ±²াস পাবার সlাবনা।
     ‐ মৃতR Xর কাছাকািছ চেল যাবার সlাবনাও আেছ।
     ‐ সংঘষ 8 ও মানিসক য�ণােভাগ।
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চM‐'কতR ‐চM : 18 অগা� 2063 অK 5 'সëËর 2063

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, খাদXহািন ও স{ান হািন হেত পাের।
     ‐ শারীিরক য�ণােভাগ, িচKাশ:r ±²াস পােব।
     ‐পাকাশয় সংEাK সমসXা ব:ৃL 'পেত পাের।

চM‐'কতR ‐ম�ল : 5 'সëËর 2063 অK 17 'সëËর 2063

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, য�ণাদায়ক অnাঘাত ও অি=দােহর আশpা। 
     ‐ নীচমনা বX:r অথবা শত্)ভীিতর সlাবনা।

চM‐'কতR ‐রাহR  : 17 'সëËর 2063 অK 19 অেèাবর 2063

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, ভয়pর শত্) ও নারী হেত ভয়।
     ‐ সমােজর িন¦জাতীয় বX:r (শূ/গন) হেত নানা সমসXার উéব।

চM‐'কতR ‐বৃহaিত : 19 অেèাবর 2063 অK 17 নেভËর 2063

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, নানা /বX, বn ও ধন স�েদর -িত। 
     ‐ চতR 8িদেক ^চt িব)Lতা এবং বpুহািন।
     ‐ সকেলর সে� মতিবেরাধ, সব 8িবষেয় অশািK।

চM‐'কতR ‐শিন : 17 নেভËর 2063 অK 20 িডেসËর 2063

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণােভাগ ও িবেশষ বpুর মৃতXর  সlাবনা। 
     ‐ অিত সামানX লাভ হেত পাের ‐ অথ 8‐স�িO িবষেয়।

চM‐'কতR ‐বুধ : 20 িডেসËর 2063 অK 20 জানুয়ারী 2064

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়,  সুশÆৃল, যু:rপূণ 8 িচKার -মতা ন� হেত পাের।অ:জ8ত �ান িবন�। 
     ‐ কম 8ে-ে0 একটানা সাফেল্যর পেথ নানা বাধা।

চM‐UE : 20 জানুয়ারী 2064 অK 19 'সëËর 2065

চেMর মহাদশায় UেEর অK8দশার ^ভাব‐

চেMর মহাদশায় UেEর অK8দশা‐
            ‐ nীর sারা স�িO লােভর সlাবনা।
            ‐ 'কান মিহলার সহেযািগতায় সুখ yা��X
            ‐ লাভ এবং সু�রী nী লােভর সlাবনা আেছ।
            ‐ বXবসায় সাফেল্যর সlাবনা এবং 'পাষাক,
            ‐ অলpার বা জলীয় বÕর sারা লােভর সlাবনা।
            ‐ মােয়র sারা ^াS 'কান সংEমন 'রােগ ক� পােবন।
            ‐ সরকারী উ�পদ লাভ, 'পাষাক,
            ‐ অলpার, যানবাহন ^ািS, nী ও সKান সুখ লাভ, নতR ন গহৃিনম 8ান, সুখাদX ^ািS, 
            ‐ সু�রী মিহলার স� লাভ এবং সুyা&X 
            ‐ ইতXািদ Uভ ফল লােভর সlাবনা 'দখা যায়।
            ‐ শারীিরক সুyা&X, সুনাম, গহৃ ও স�িO লাভ করেবন।
            ‐ স�িO, nী ও সKান -িত3[ হেত পাের এবং 
            ‐ সরকারী আনুগতX লােভ অ-ম হেবন।
            ‐ |Sধন ^ািS, স�িO লাভ, সব 8া�ীন সুখ
            ‐ ও পু0 সKান ^ািSর 'যাগ 'দখা যায়।
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            ‐ 'সৗভাগX ব:ৃL, সরকারী আনুগেতX সব 8কােয 8 
            ‐ সাফলX, Hা�ণ ও ধম 8|)র ^িত NLা
            ‐ মূলXবান পাথর ইতXািদ লােভর সlাবনা 'দখা যায়। 
            ‐ কৃিষজিম, গহৃ ও ধনস�িO লাভ এবং সব 8া�ীন 
            ‐ সুখ লাভ করেবন।
            ‐ দুঃখ, মৃতR ্য এবং 'চার ও সপ 8 sারা -িত3[ ইতXািদ 
            ‐ অUভ ফল লাভ করেবন। 
            ‐ অকাল মৃতR ্যর 'যাগ আেছ।
            ‐ অUভ ^ভাব 'থেক মু:rর জনX ^িতকার 
            ‐ y�প )/ জপ এবং সাদা গ) ও �পা দান ক)ন।

চM‐UE‐UE : 20 জানুয়ারী 2064 অK 30 এি^ল 2064

     ‐ UেEর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়,  মিণমুrা ও 'সানার অলংকারািদ লাভ।
     ‐ সু�রী নারীর স� লাভ।

চM‐UE‐সূয 8 : 30 এি^ল 2064 অK 31 'ম 2064

     ‐ UেEর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªরািদ িশরঃপীড়া এবং উÒ 8তব কতৃ 8প- বা শত্)sারা পীিড়ত হবার ফেল দুেভ8াগ।
     ‐ অÊ িকছR  লাভ হেত পাের।

চM‐UE‐চM : 31 'ম 2064 অK 20 জলুাই 2064

     ‐ UেEর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, একuট কনXা সKান লাভ হেত পাের। 
     ‐  উÒ 8তন কতৃ 8পে-র কাছ 'থেক িকছR  ^ািS 'যাগ, বnালংকারিদ লাভ। 
     ‐ সরকারী দSর হেত অনু3হ ও /বXািদ লােভর সlাবনা।

চM‐UE‐ম�ল : 20 জলুাই 2064 অK 25 অগা� 2064

     ‐ UেEর অK8দশায় ও ম�েলর ^তXK8দশায় রrসংEাK বা অêেরাগজাতীয় অসু&তা, তীH য�ণা ও মতাৈনকX। 
     ‐ ^চt মতপাথ 8কX ও অশািK ; শারীিরক িন3হ।

চM‐UE‐রাহR  : 25 অগা� 2064 অK 24 নেভËর 2064

     ‐ UেEর অK8দশা ও রাহR র ^তXK8দশায়, মিহলােদর সে� তীH মতিবেরাধ।
     ‐ শত্)রা নানা সমসXার সৃu� করেব।

চM‐UE‐বৃহaিত : 24 নেভËর 2064 অK 13 'ফব্)য়ারী 2065

     ‐ UেEর অK8দশা ও বহৃaিতর ^তXK8দশায় স�দ লাভ 'যাগ।
     ‐ |)qপূণ 8 উ�পদািধকার ^ািSর সlাবনা।

চM‐UE‐শিন : 13 'ফব্)য়ারী 2065 অK 21 'ম 2065

     ‐ UেEর অK8দশায়  শিনর ^তXK8দশায় পU‐পািখ জাতীয় /বX লাভ করেত পাের।
     ‐ 'লৗহ জাতীয় ধাতR , দানাশসX‐বীজ ইতXািদ হেত লাভ বা উপকার হেত পাের।
     ‐ িবেশষ 'কােনা শারীিরক য�ণােভােগর সlাবনা।

চM‐UE‐বুধ : 21 'ম 2065 অK 15 অগা� 2065
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     ‐ UেEর অK8দশায় বুেধর ^তXK8দশায় �ানািদ ও দনস�দ লােভর সlাবনা।
     ‐ উ�পদ& আিধকিরেকর কাছ 'থেক -মতা লাভ এবং এর ফেল ^চRর ধন^ািSেযাগ।

চM‐UE‐'কতR  : 15 অগা� 2065 অK 19 'সëËর 2065

     ‐ UেEর অK8দশায় 'কতR র ^তXK8দশায়, মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ 'দশাKের �মেণর ইি�ত পাওয়া যাে�।
     ‐ এই সময়কােলর মেধXই িকছR  লােভর 'যােগা বত8মান।

চM‐সূয 8 : 19 'সëËর 2065 অK 21 মাচ8 2066

চেMর মহাদশায় রিবর অK8দশার ^ভাব‐

চেMর মহাদশায় রিবর অK8দশা‐
            ‐ ধনস�িO ও সুনাম অজেন 8র সlাবনা আেছ এবং সরকারী আনুগতX লাভ করেবন।
            ‐ কম 8 ও বXবসা sারা অথ 8 উপাজ8ন করেবন এবং উৎসাহ ব:ৃL পােব।
            ‐ শত্) পরা[ হেব, িবেরােধর অবসান ঘটেব,
            ‐ শারীিরক অসু&তা 'থেক মু:r পােবন এবং সব 8কােজ সাফলX লাভ করেবন।
            ‐ সরকারী উ�পদ পুনরায় লাভ, অথ 8 লাভ,
            ‐ পািরবািরক আন�, বpুেদর সহায়তায় 
            ‐ জিম লাভ, পু0 সKােনর জ� এবং ল�ীেদবীর কৃপা লােভর সlাবনা আেছ।
            ‐ অK8দশার 'শষ পয 8ােয় ªের আEাK হেত পােরন এবং 
            ‐ অনুৎসাহী হেয় পড়েবন।
            ‐ সরকার, 'চার বা সপ 8 sারা -িত3[ হওয়ার সlাবনা আেছ 
            ‐ এবং িবেদশ �মেন অসুিবধার স{ুখীন হেবন।
            ‐ অK8দশায় শারীিরক ভােব অসু& হেবন।
            ‐ উপিরউr অUভ ^ভাব 'থেক মু:rর জনX 
            ‐ ভগবান িশেবর পূজা ক)ন।

চM‐সূয 8‐সূয 8 : 19 'সëËর 2065 অK 29 'সëËর 2065

     ‐িবে/াহ,স�িOহািন,মিহলা sারা সমসXা,মাথা য�না,মানিসক অি&রতা,Hা-্ননেদর সে� মতিবেরাধ এবং এই জাতীয় নানা সমসXা 'দখা িদেত
পাের।

চM‐সূয 8‐চM : 29 'সëËর 2065 অK 14 অেèাবর 2065

     ‐মূলXবান অলpার হািরেয় যাওয়ার সlাবনা ।

চM‐সূয 8‐ম�ল : 14 অেèাবর 2065 অK 24 অেèাবর 2065

     ‐ম�েলর ^তXKর দশায় ও রিবর অK8দশায় শত্) sারা সমসXার সৃu� হেব,নানা ^কার বাধা ও অসুিবধার স{ুখীন হেবন।
     ‐অি= এবং শত্) sারা সমসXা।

চM‐সূয 8‐রাহR  : 24 অেèাবর 2065 অK 21 নেভËর 2065

     ‐রাহR র ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় নানা ^কার বাধািবপিO 'দখা 'দেব,স�িOহািন হেব,শত্) এবং 'রােগর sারা সমসXার স{ুখীন হেবন।
     ‐মানিসক অি&রতা 'দখা 'দেত পাের।

চM‐সূয 8‐বৃহaিত : 21 নেভËর 2065 অK 15 িডেসËর 2065

     ‐বহৃaিতর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় 'পাশাক পির�দ ও অলpার লাভ করেবন।
     ‐শত্) পরা:জত হেব এবং সব 8কােজ সাফলX লাভ করেবন।
     ‐যানবাহন লােভর সlাবনা আেছ।

চM‐সূয 8‐শিন : 15 িডেসËর 2065 অK 13 জানুয়ারী 2066
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     ‐শিনর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় স�িOহািন,মানিসক অি&রতা, জÅ sারা িবপদ এবং নানা ^কার বাধািবপিO 'দখা িদেত পাের।
     ‐^েতXক '-ে0 অসাফলX লাভ করেবন।

চM‐সূয 8‐বুধ : 13 জানুয়ারী 2066 অK 8 'ফব্)য়ারী 2066

     ‐বুেধর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় িশ-ালাভ করেবন,বpু  ও আ�ীয়yজেনর সে� সুস�ক8 বজায় থাকেব এবং সুখাদX 3হন করেবন।
     ‐স�িO লােভর সlাবনা আেছ।
     ‐সরকারী স{ান লাভ করেবন এবং ধািম 8ক কােজ আ3হী হেবন।

চM‐সূয 8‐'কতR  : 8 'ফব্)য়ারী 2066 অK 19 'ফব্)য়ারী 2066

     ‐'কতR র ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় শত্)েদর সে� িববােদর সlাবনা , জীবন সংশয় এবং সরকারী িবেরাধ ল-X করা যায়।
     ‐^চRর -িতর সlাবনা থােক।
     ‐িবরাট 'কান ঝােমলার সlাবনা 'দখা যায়।

চM‐সূয 8‐UE : 19 'ফব্)য়ারী 2066 অK 21 মাচ8 2066

     ‐UেEর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় yাভািবক ফলাফল লাভ করেবন।এই সমেয় স�িO লাভ ও সাধারন মােনর হেব।
     ‐জীবেন আন�লােভ স-ম হেবন।

ম�ল মহাদশা: 21 মাচ8 2066 অK 21 মাচ8 2073

 
ম�েলর মহাদশাফল বXাখXা ।
 

সাধারন বXাখXা ।
 

ম�েলর মহাদশাচলাকালীন সাধারণতঃ 'যসব ফলাফল হেয় থােক‐'স|িল িন¦�প :‐
     ‐ এই দশাকােল ভূস�িO অজ8ন, ধনস�দ লাভ হয় এবং মানিসক শািK িবরাজ কের ।
     ‐ একািধক সাহসী ^েচ�ার sারা সমসামিয়ক রাজােদর সে� যুL, রাজশ:rসুলভ দ-তা, ঔষধ ওনানা ম� উপােয় ধনলাভ হয় ।
     ‐ yামী/nীরসে� অশািK,সKানওআ�ীয়েদর সে�ও শত্)তা,গহৃিববাদ,উL8তনকতৃ8প- হেত  ভয়। 
     ‐ দিূষত খাদXবÕ 'খেত বাধX হেত পাের ।
     ‐ চার, অি= ও বpনভয়  'দখা িদেত পাের ।
     ‐ অêেরাগ, রেr 'কােনা সংEমন ও ªের iান হারােনার সlাবনা ।  
 

িবেশষ বXাখXা‐
 

জাতচেEওঅনXানX িবভাগীয়ছেক3েহর অব&াও অনXানX ^ভােবরওপর বXাখXা িনভ8রশীল ।িনেম্ন বিন 8ত হল :‐
     ‐ এইদশায় আিথ 8কউvিত,ধনর°, ভূস�িO,অথ 8লাভ ‐দেশর মেধX । 
     ‐ উOম বn ও 'ভাজXবÕ লাভ ।
     ‐ িববাহ ও যiািদ Uভ অনুWানািদর আেয়াজন ।
     ‐ ম�েলর মহাদশাফল Uভ ।
     ‐ Uভকম 8ািদ যথা িববাহ ও যiানুWান আেয়াজেনর সlাবনা।
     ‐ উপকারী মানিসকতার আিব 8ভাব হেত পাের ।
     ‐ ^চt দুঃখকে�র 'যাগ ।
     ‐ জাতকেকােনাবড় অশািKর কারেণyেদশপিরতXাগ কের যােব এবং পিরবার ওসKানােদরকাছেথেকিব:�v 
       হেয় যােব। 
     ‐ ম�েলর মহাদশায়, দুঃখেভাগ ও মহাভয় 'দখা িদেত পাের ।
     ‐ জাতেকর পদময 8াদা ±²াস 'পেত পাের ।
     ‐ বহR দরূেদেশ যা0ার সlাবনা ।
     ‐ খাদX3হেণ অনীহা 'দখা 'দেব ।
     ‐ সংEামক 'রাগ যথা আসল বসK ইতXািদেত আEাK হবার ভয় আেছ ।
     ‐ ধনহািন, অপমান, মৃতR ্যতR লX য�না, অেnাপচার বা দুঘ 8টনা হেত পাের ।
     ‐ রেrসংEমন, ªর ও মাথার য�নার মত অসুখ 'দখা িদেত পাের ।
     ‐ বহR েলােকর ওপর িদেয় ^াধানX িব[ার করার 'যাগ ।
     ‐ সতX, সাহিসকতা ও দৃঢ় িসLাK 'নবার -মতা 'শ্রWেqর িশেরাপা এেন িদতএ পাের ।
     ‐ রাÎকতৃ8ক স�ািনত ও যেথ� 'সৗভাগX অজ8েনর সlাবনা ।
     ‐ িব:�v হওয়া এবং অি=, শnািদ আঘাত ^ািSর সlাবনা ।

ম�ল‐ম�ল : 21 মাচ8 2066 অK 17 অগা� 2066
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ম�েলর মহাদশায় ম�েলর অK8দশার ^ভাব। 

ম�েলর মহাদশায় ম�েলর অK8দশা‐
            ‐ �াতৃিবেরাধ 'দখা 'দেব এবং শারীিরক ভােব অসু& হেয় পড়েত পােরন।
            ‐ শত্)েদর সে� িবেরাধ 'দখা 'দেব, 
            ‐ শত্)রা পরা[ হেব এবং উৎসাহ ও Fধয 8X ব:ৃL পােব,
            ‐ সব 8কােয 8 বাধার স{ুখীন হেবন।
            ‐ শারীিরক উ�তা ব:ৃL পােব এবং 'ব্রন,
            ‐ রrচাপ বা অি=দ�তা জিনত 'রােগ ক� পােবন।
            ‐ সরকারী সহায়তায় স�দ লাভ, 'দবী ল�ীর
            ‐ কৃপা লাভ, উ�পদ পুনরায় লাভ, পু0 সKান জ�
            ‐ ইতXািদ সুফল লােভর সlাবনা 'দখা যায়।
            ‐ সরকারী সহায়তায় ল-Xপূরণ এবং গহৃ,
            ‐ জিম, গবািদ পU ইতXািদ লাভ।
            ‐ মূ0জিনর 'রাগ, -ত, সপ 8 অথবা
            ‐ সরকার sারা -িত3[ হওয়ার সlাবনা।
            ‐ মানিসক অসেKাষ বা শারীিরক ক� পাওয়ার সlাবনা।
            ‐ উপিরউr অUভ ^ভাব 'থেক মু:rর জনX
            ‐ ভগবান িশেবর পূজা ক)ন, )/ জপ
            ‐ ক)ন এবং লাল রেঙর ষাড় দান ক)ন।

ম�ল‐ম�ল‐ম�ল : 21 মাচ8 2066 অK 30 মাচ8 2066

     ‐ মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

ম�ল‐ম�ল‐রাহR  : 30 মাচ8 2066 অK 21 এি^ল 2066

     ‐ সংঘষ 8, শত্)ভয়।
     ‐ জাতক সুখাদX হেত ব:wত।

ম�ল‐ম�ল‐বৃহaিত : 21 এি^ল 2066 অK 11 'ম 2066

ম�ল‐ম�ল‐শিন : 11 'ম 2066 অK 4 জনু 2066

     ‐ জাতেকর িপতার সে� সুস�ক8 থাকেব।
     ‐ ধনহািন, খুব কuঠন সময় কাটােত হেব ‐ ভেয়র আশpা থাকেব।
     ‐ অি&রতা, সংঘষ 8‐িবেরািধতা এবং মানিসক য�ণা 'ভাগ হেত পাের।

ম�ল‐ম�ল‐বুধ : 4 জনু 2066 অK 25 জনু 2066

     ‐ ম�েলর দশায় বুেধর ^তXK8দশায়, িকছR টা বা[ব �ােনর ±²াস ঘটেত পাের, এবং ªর আEK হেয় ক�েভাগ করেত হেব।
     ‐ ধনহািন, বn‐খাদX এবং িম0হািনরও সlাবনা।

ম�ল‐ম�ল‐'কতR  : 25 জনু 2066 অK 3 জলুাই 2066

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, আলসX, মানিসক য�ণা। পােপর ফেল সৃ� 'রাগেভােগর সlাবনা আেছ।  
     ‐ রাজ 'রােষর ভয়, অnশnািদর আঘাত হেত -িত ও মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

ম�ল‐ম�ল‐UE : 3 জলুাই 2066 অK 28 জলুাই 2066
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     ‐ ম�েলর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, কুচEী বX:r হেত িবপদ, ও -মতাবান 'লােকেদর 'থেক িবপেদর সlাবনা।
     ‐ অnশn হেত সমসXার সৃu� হেত পাের।
     ‐ -ত&ান িবিষেয় যাওয়া ও অনXানX 'রােগর জনX ক�েভােগর সlাবনা।

ম�ল‐ম�ল‐সূয 8 : 28 জলুাই 2066 অK 5 অগা� 2066

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায় ভূস�িত অজ8ন, ধনস�দ, অথ 8, ও মানিসক সÅu� লাভ।
     ‐ উপকারী বpুেদর সে� 'মলােমশা, সব 8িবষেয় সুখী হবার সlাবনা। 

ম�ল‐ম�ল‐চM : 5 অগা� 2066 অK 17 অগা� 2066

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, দি-ণ িদেকর 'দশ হেত লাভ হেব।
     ‐ জাতক U� বÕ ও অলংকার লাভ করেত পাের। 
     ‐ সম[ কম 8 িনিব 8েঘ্ন স�v হেব, সব 8িদেক সাফলX।

ম�ল‐রাহR  : 17 অগা� 2066 অK 5 'সëËর 2067

ম�েলর মহাদশায় রাহR র অK8দশার ^ভাব‐

ম�েলর মহাদশায় রাহR র অK8দশা‐
            ‐ সরকার, 'চার, অি=, অn এবং শত্) sারা -িত3[ হেত পােরন।
            ‐ খাদX ও ধনস�িO ন� হওয়ার সlাবনা আেছ, ভাই ও বpুেদর sারা -িত3[ হেত
            ‐ পােরন এবং নানা ^কার সমসXা সৃu� হেত পাের।
            ‐ শারীিরক ক� 'দখা 'দেব।
            ‐ সরকারী আনুগতX লাভ, গহৃ ও জিম লাভ, পু0 sারা আন� লাভ, বXবসায় অতXিধক
            ‐  লাভ, গ�ায়ঁ পিব0 ¨ান এবং িবেদশ যা0া ^ভৃিত Uভ ফল লােভর সlাবনা 
            ‐ দখা যায়।
            ‐ সপ 8 ও -ত sারা -িত, 'পটজিনত সমসXা,
            ‐ চতR ঃaদ sারা -িত এবং কারাবাস ইতXািদর সlাবনা 'দখা যায়।
            ‐ ধনস�িO িবন� হেত পাের।
            ‐ অকাল মৃতR ্যর 'যাগ 'দখা যায়।
            ‐ উপিরউr অUভ ^ভাব 'থেক মু:rর জনX 
            ‐ ^িতকার y�প নাগ পূজা, Hা�ণ 'ভাজন
            ‐ এবং মহামৃতR ্য�য় জপ ক)ন।

ম�ল‐রাহR ‐রাহR  : 17 অগা� 2066 অK 14 অেèাবর 2066

     ‐ রাহR র অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায় কারাবােসর সlাবনা, 'রাগ য�নার ভয়, ও নানা ^কার -িতর সlাবনা। 
     ‐ বpুরা নানা সমসXার সৃu� করেত পাের।

ম�ল‐রাহR ‐বৃহaিত : 14 অেèাবর 2066 অK 4 িডেসËর 2066

     ‐ রাহR র অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, হ[ী, অe ও যানবাহনািদ লাভ হেব।
     ‐ সকেলর িনকট হইেত NLা‐স{ান লাভ।
     ‐ জাতক ধন‐স�দ অজ8ন করেব।

ম�ল‐রাহR ‐শিন : 4 িডেসËর 2066 অK 3 'ফব্)য়ারী 2067

     ‐রাহR র অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায় ‐ কuঠন বpনভয় (কারাবাস) ও সুখশািK এেকবাের 'শষ ।
     ‐ পাকাশেয়র 'গালেযাগ হবার সlাবনা।

ম�ল‐রাহR ‐বুধ : 3 'ফব্)য়ারী 2067 অK 29 মাচ8 2067
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     ‐ রাহR র অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায় নারীজািত হেত িবেশষ লাভ।
     ‐ নানারকম সুেযাগসুিবধা লাভ, িবেদেশ �মেণ 'গেল সাফলX লাভ।

ম�ল‐রাহR ‐'কতR  : 29 মাচ8 2067 অK 20 এি^ল 2067

     ‐ রাহR র অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায় বা[ব �ােনর ±²াস ও মেন ভতভীিত 'দখা 'দেব।
     ‐ নানা বাধা িবপিO, ধনহািন ও সব 80 সংঘষ 8।
     ‐ অি&রতা থাকেত পাের।

ম�ল‐রাহR ‐UE : 20 এি^ল 2067 অK 23 জনু 2067

     ‐ রাহR র অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, 'যািগনীেদর 'থেক ভয় পাবার সlাবনা, অeস�দ িবন� হেত পাের।
     ‐ জাতক অতXK সাধারণ মােনর 'ভাজX 3হণ করেত পারেব।
     ‐ বহR  নারীর মৃতR X হেব, এবং পিরবাের িবরাট 'শােকর পিরেবশ 'দখা 'দেব।

ম�ল‐রাহR ‐সূয 8 : 23 জনু 2067 অK 12 জলুাই 2067

     ‐ রাহR র অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, অXতK মারা�ক ও উ�মােপর ªরেভাগ, পু0 'পৗ0েদর সে� তীH সংঘােতর সlাবনা।
     ‐ মৃতR X িবষেয় ভীিত ও অসাবধানতা িনেয় চলেব জাতক।

ম�ল‐রাহR ‐চM : 12 জলুাই 2067 অK 13 অগা� 2067

     ‐ রাহR র অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, জাতেকর মেধX অি&রতা, মতিবেরাধ, উেsগ ও ^চt ভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ সুনাম হারােত পাের।
     ‐ িপতার জনX কuঠন শারীিরক পিরNম ও তÌিনত অসুখ হেত পাের।

ম�ল‐রাহR ‐ম�ল : 13 অগা� 2067 অK 5 'সëËর 2067

     ‐ রাহR র অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, রেr সংEমণজিনত অসুেখ ক� পাবার 'যাগ। 
     ‐ ধনহািন ও ^চt মানিসক ক�েভাগ। 

ম�ল‐বৃহaিত : 5 'সëËর 2067 অK 11 অগা� 2068

ম�েলর মহাদশায় বৃহaিতর অK8দশার ^ভাব‐

ম�েলর মহাদশায় বহৃaিতর অK8দশা‐
            ‐ সরকার ও Hা�েণর সহায়তায় ধনস�িO লাভ করেবন।
            ‐ 'রাগ িব[ািরত হেব তেব উৎসাহ ও Fধয 8X ব:ৃL পােব।
            ‐ ভাল কােজর জনX উৎসাহী হেবন, ঈeের িবeাসী
            ‐ হেবন এবং তীথ 8 �মেন আ3হী হেবন,
            ‐ সKান, বpু এবং যানবাহন ^ািS ঘটেব, সব 8কােজ জয়ী হেবন 
            ‐ এবং 'লাকজেনর কাছ 'থেক স{ান লাভ করেবন।
            ‐ যকৃং এর সমসXায় ক� পােবন।
            ‐ সুনাম অজ8ন, সরকারী স{ান লাভ, ধনস�িO ব:ৃL, পািরবািরক সুখ, অথ 8 লাভ, nী ও
            ‐ সKান sারা সুখ ইতXািদ সুফল লাভ করেবন।
            ‐ গহৃ ও জিম লাভ, স�িO লাভ, সুyা&X 
            ‐ বজায়, সুনাম, বXবসািয়ক সাফলX, nী সKান 
            ‐ sারা সুখ, সরকারী আনুগতX লােভর সlাবনা 'দখা যায়।
            ‐ সপ 8 ও 'চার sারা -িত, সরকারী িবেরািধতা,
            ‐ পেটর সমসXা এবং কম 8চারী বা সহদরেদর সে� মতিবেরাধ 'দখা 'দেব।
            ‐ ªর sারা ক� পােবন এবং অকাল মৃতR ্যেযােগর সlাবনা আেছ।
            ‐ উপিরউr অUভ ^ভাব 'থেক মু:rর জনX ^িতকার y�প িশেবর সহç নাম জপ ক)ন।
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            ‐ শেবর সহç নাম জপ ক)ন।             

ম�ল‐বৃহaিত‐বৃহaিত : 5 'সëËর 2067 অK 20 অেèাবর 2067

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, ধনস�দ, র°ািদ, yণ 8 উতXািদ লাভ, অব&ার উvিত। 
     ‐ অনুকূল 'সৗভােগ্যর উদয় হেত পাের।

ম�ল‐বৃহaিত‐শিন : 20 অেèাবর 2067 অK 13 িডেসËর 2067

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, গাভী, ভূস�িত ও yণ 8‐র° লাভ হেব।
     ‐ সব 8 ^কার আরাম সুেযাগ সুিবধা ও িবলাস উপেভােগর  সুবে�াবে[র সlাবনা।

ম�ল‐বৃহaিত‐বুধ : 13 িডেসËর 2067 অK 30 জানুয়ারী 2068

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, �ানচচ8া ও িশ-ালাভ হেব।
     ‐ মিণমুrািদ ও নানা পির�দ লাভ।
     ‐ বpুেদর আগমেন জাতেকর মেন 'স্নহ িমিশ্রত আন� 'দখা 'দেব।

ম�ল‐বৃহaিত‐'কতR  : 30 জানুয়ারী 2068 অK 19 'ফব্)য়ারী 2068

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, জল, চR ির, বpন, সংঘষ 8 এবং মৃতR Xর ভয়।

ম�ল‐বৃহaিত‐UE : 19 'ফব্)য়ারী 2068 অK 16 এি^ল 2068

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, অেনক িশ-া ও নানা বXাপাের দ-তা লাভ হেব ‐ অেনক কায 8 সুস�v হেব।
     ‐ নানা বn ও অলpারািদ লাভ হেব। 
     ‐ জাতেকর মেন সÅu� থাকেব, 'স ভােলা থাকেব, উvিত হেব।

ম�ল‐বৃহaিত‐সূয 8 : 16 এি^ল 2068 অK 3 'ম 2068

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, -মতাবান বX:rেদর 'থেক বহR  লাভ, িপতা, মাতা ও বpুেদর 'থেকও অেনক িকছR  লাভ হেব।  
     ‐ জাতক সব 80 NLা ও স{ানলাভ করেব।

ম�ল‐বৃহaিত‐চM : 3 'ম 2068 অK 1 জনু 2068

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, সম[ িবেরািধতার  অবসান হেব, মিণমুrা, অe লাভ।
     ‐ বহR  ^ািS 'যাগ, সকল কায 8X সুস�v হেব।

ম�ল‐বৃহaিত‐ম�ল : 1 জনু 2068 অK 20 জনু 2068

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, অnাঘােতরঅn, মূ03cেিত য�ণা, 'দেহ ªলাকর অনুভূিত ও হজেমর গtেগাল।
     ‐ শত্)রা নানা য�ণার সৃu� করেত পাের।

ম�ল‐বৃহaিত‐রাহR  : 20 জনু 2068 অK 11 অগা� 2068

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়,  দুন\িতবাজ 'লােকেদর সে� সংঘষ 8 এবং তােদর কারেণ ধনহািন।
     ‐ জাতক শত্)েদর জনX আতp, অসু&তা ও য�ণা 'ভাগ করেব।
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ম�ল‐শিন : 11 অগা� 2068 অK 19 'সëËর 2069

ম�েলর মহাদশায় শিনর অK8দশার ^ভাব‐                   

ম�েলর মহাদশায় শিনর অK8দশা‐
            ‐ nী, পু0 এবং আ�ীয় yজন sারা ক� পােবন
            ‐ এবং মৃতR ্য পয 8K শারীিরক ক� পাওয়ার সlাবনা আেছ।
            ‐ স�িO ^ািSর '-ে0 বাধা পােবন, বXবসায় -িত3[ হেবন, চাকিরেত পদাবনেত ঘটেব
            ‐ এবং বদলীর জনX শারীিরক ক� পােবন।
            ‐ শত্), 'চার, সরকার ইতXািদর sারা সমসXায়
            ‐ পড়েবন, অথ 8হািন হেত পাের এদং পািরবািরক পিরেবশ শািKপূণ 8 হেব না।
            ‐ শারীিরক আসু&তার জনX দু:;Kা 'দখা 'দেব এবং yেদেশ ^তXাবত8েনর সlাবনা আেছ।
            ‐ সরকারী আনুগতX লাভ, সুনাম ব:ৃL, ধন
            ‐ স�িO অজ8ন, সKান এবং নািত নাতিন sারা
            ‐ আন� লাভ করেবন।
            ‐ শিনর মােস শিনবার আপিন Uভফল লাভ করেবন।
            ‐ িবেদশীেদর sারা -িত3[, আিথ 8ক -িত, কারাবাস,
            ‐ রাগ সংEমন এবং কৃিষে-ে0 -িত ইতXািদ সlাবনা আেছ।
            ‐ বহৃৎ -িত, মৃতR ্যেযাগ, মানিসক অশািK
            ‐ চার/আ|ন sারা -িত, সরকার sারা
            ‐ শা:[, সহদরেদর সে� িবেরাধ, মৃতR ্যভয়,
            ‐ nী ও সKান sারা দেূভ8াগ, কারাবাস ইতXািদ অUভ ফল লাভ করেত পােরন।
            ‐ িবেদশ যা0ার সlাবনা আেছ, স{ানহািন, 
            ‐ কৃিষজিম িব:Eর '-ে0 -িত, পদাবনিত, অি&রতা
            ‐ এবং মূ0জিনত সমসXা হেত পাের।
            ‐ মৃতR ্য, সরকারী িবেরািধতা, বাত, য�না, শত্) এবং
            ‐ পািরবািরক সদসX sারা -িত3[ হওয়া ^ভৃিত অUভ ফল লাভ করেবন।
            ‐ উপিরউr সমসXা|িল 'থেক মু:rর জনX 
            ‐ মহামৃতR ্য�য় জপ ক)ন।

ম�ল‐শিন‐শিন : 11 অগা� 2068 অK 14 অেèাবর 2068

     ‐ শিনর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণা ও সংঘেষ 8র ভয় 'দখা িদেত পাের। 
     ‐ নানারকম দুঃখ ‐ য�ণা ^কাশ পােব।

ম�ল‐শিন‐বুধ : 14 অেèাবর 2068 অK 10 িডেসËর 2068

     ‐ শিনর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, মানিসক িবচ-ণতার ±²াস, সংঘস 8 ও শত্)ভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ খাদX, মুখU:L (পান) এবং ধনস�েদর হািন।

ম�ল‐শিন‐'কতR  : 10 িডেসËর 2068 অK 3 জানুয়ারী 2069

     ‐ শিনর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, শত্)েদর হােত বpনভয়, অিতিরr িচKাভাবনা, মেনর অULভাব।
  মানিসক য�না, ভয় ও অি&রতা 'দখা 'দেব।

ম�ল‐শিন‐UE : 3 জানুয়ারী 2069 অK 11 মাচ8 2069

     ‐ শিনর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, আ�ীয়yজনেদর অব&ার উvিত।
     ‐ জাতক, িনেজর আকা:Æত বÕসমূহ লাভ করেব। 
  ‐ কম 8 ^েচ�া সফল হেব।

ম�ল‐শিন‐সূয 8 : 11 মাচ8 2069 অK 31 মাচ8 2069

     ‐ শিনর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªর এবং পািরবািরক সংঘেষ 8র সlাবনা।
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     ‐ জাতক রাজXতR লX -মতা ও অিধকার অজ8ন করেত পােরন।
     ‐ অসুখ‐িবসুেখর কারেণ ক�েভাগ।

ম�ল‐শিন‐চM : 31 মাচ8 2069 অK 4 'ম 2069

     ‐ শিনর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, বু:LমOা ও Fবদ�X মানিসকতার ব:ৃL ঘটেব।
     ‐ বহৃৎ ^কেÊর Uভারl এবং বXয় ব:ৃL পােব।
     ‐ বহR  নারীর সে� স�ক8 Fতরী হেত পাের।

ম�ল‐শিন‐ম�ল : 4 'ম 2069 অK 28 'ম 2069

     ‐ শিনর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, শ:r ও বু:LমOা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ জাতেকর পুে0র ওপর 'কােনা -িতকর ^ভাব পড়েত পাের।
     ‐ আ|ন ও শত্) 'থেক ভয়, পাকাশেয়র অসু&তাজিনত য�ণােভাগ।

ম�ল‐শিন‐রাহR  : 28 'ম 2069 অK 27 জলুাই 2069

     ‐ শিনর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, জিমজমা, বnািদ ও ধনস�দ ±²াস, নানা বXাপাের ভয়ভীিত।
     ‐ জাতক িবেদেশ �মেণ 'যেত পাের।
     ‐ মেন মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

ম�ল‐শিন‐বৃহaিত : 27 জলুাই 2069 অK 19 'সëËর 2069

     ‐ শিনর অK8দশায় বহৃaিতর ^তXK8দশায় 'কােনা নারীর জনX পািরবািরক শািK 'ভে� পড়েত পাের এবং জাতক পিরবােরর সদসXেদর 'দখােশানা
করেত অ-ম হেব।
     ‐ সংঘষ 8/িবেরািধতা ও মানিসক অি&রতা থাকেব।

ম�ল‐বুধ : 19 'সëËর 2069 অK 17 'সëËর 2070

ম�েলর মহাদশায় বুেধর অK8দশার ^ভাব‐         

ম�েলর মহাদশায় বুেধর অK8দশা‐
            ‐ বXবসািয়ক সূে0 লাভবান হেবন।
            ‐ উৎসেবর দ)ন আন� পােবন, িবষয় স�িO ব:ৃL পােব।
            ‐ শত্), 'চার, অথবা সরকার sারা ভীত হেবন,
            ‐ মানিসক অি&রতা 'দখা 'দেব এবং nী সKান বা বpু িবে�দ হেত পাের।
            ‐ আ�ীয় yজন sারা অপমািনত হেবন এবং 'কান দু� বX:rর মানিসক অশািKর কারণ হেত পাের।
            ‐ iানী ও সাধু বX:rেদর স� লাভ, জপ,দান ধXান, ধম 8মূলক কােজ 'যাগদান, সুনাম অজ8ন,
            ‐ পাষাক পির�দ ও যানবাহন লাভ, 
            ‐ সরকারী উ�পদ
            ‐ লাভ, কৃিষকােয 8 সাফলX ইতXািদ 
            ‐ সুফল লাভ করেবন।
            ‐ হদূ সংEাK সমসXা, কারাবাস, nী ও সKান sারা দেূভ8াগ, আিথ 8ক -িত ইতXািদ অUভ ফল লােভর সlাবনা 
            ‐ আেছ।
            ‐ িবেদশ �মন, শত্) ±²াস, সরকারী সহায়তা,
            ‐  নানা ^কার শারীিরক ক� এবং আ�ীয়েদর
            ‐  সে� িববাদ ইতXািদর সlাবনা 'দখা যায়।
            ‐ সম[ ল-X পূরণ, ধনস�িO লাভ, সরকারী
            ‐ আনুগতX এবং উ�পদ লাভ
            ‐ পাষাক পির�দ ও অলpার লাভ,
            ‐ শাnােলাচনা,nী ও
            ‐ সKান সুখ এবং ল�ীর কৃপা লােভর
            ‐ মা ল-ী
            ‐ ফলাফল হে� মানহািন, পাপযুrভাবনা, িতr কথাবাত8া , 'চার ও আ|ন 'থেক সাবধান হওয়া 
            ‐ এবং সরকারী বXাপাের সাবধানতা, িবনাকারেণ িববাদ, 'চােরর sারা আEমেণর ভয় এবং
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            ‐ অnধারী ডাকােতর ভয় �মেণর সময়
            ‐ কuঠন অসুেখর সlাবনা
            ‐ এইসব 'থেক ^িতকােরর উপায় িব�ুর সহçনাম পাঠকরা
            ‐ এবং একuট 'ঘাড়া দান করা

ম�ল‐বুধ‐বুধ : 19 'সëËর 2069 অK 10 নেভËর 2069

     ‐ বুেধর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, ব:ৃLবিৃOর উৎকষ 8তা এবং �ান আহরণ। 
     ‐ অথ 8 স�দ, বnািদ, অতXK সুখ ও আন� ব:ৃL পােব।
     ‐ yণ 8‐র°ািদ লাভ।

ম�ল‐বুধ‐'কতR  : 10 নেভËর 2069 অK 1 িডেসËর 2069

     ‐ বুেধর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, খােদ্য িবষ:Eয়াজিনত, পাকাশয়‐^দাহ 'দখা িদেত পাের।
  ‐ অসুেখর ^াদুভ8াব এবং চ-ুর অসুখ 'দখা িদেত পাের। রr সংEাK ও অêেরােগরও সlাবনা।

ম�ল‐বুধ‐UE : 1 িডেসËর 2069 অK 30 জানুয়ারী 2070

     ‐ বুেধর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, জাতক উOর িদক হেত িকছR  সুেযাগ সুিবধা লাভ করেব, িকÅ পUেদর জনX িকছR টা 'লাকসান হেত পাের।
     ‐ জাতক রাজসভায় িবরাট -মতা অথবা |)qপূণ 8 &ান 'পেত পাের।

ম�ল‐বুধ‐সূয 8 : 30 জানুয়ারী 2070 অK 17 'ফব্)য়ারী 2070

     ‐ বুেধর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, -মতা িকছR টা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ 'রাগªালা এবং শারীিরক পিরNম ব:ৃL পােব।
     ‐ মানিসক অি&রতা থাকেত পাের।

ম�ল‐বুধ‐চM : 17 'ফব্)য়ারী 2070 অK 19 মাচ8 2070

     ‐ বুেধর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়,  জাতক নারীস�, অথ 8 ও ধনািদ লাভ করেব।
     ‐ একuট কনXা সKােনর জ� হেত পাের।
     ‐ অপয 8াS অথ 8 লাভ হেত পাের।
     ‐ সাধুস� ও সকেলর সে� Fম0ীভাব &াপন।

ম�ল‐বুধ‐ম�ল : 19 মাচ8 2070 অK 10 এি^ল 2070

     ‐ বুেধর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়,  জাতক আেরা বু:L এবং স�দ লাভ করেব এবং ধম 8পেথ উৎসাহ বাড়েব।
     ‐ আ|ন এবং চR ির হবার জনX নানা ক�েভাগ।
     ‐ জাতক রrবণ 8 'পাষাক লাভ করেব।
     ‐ অnশn হেত দুেভাগ 8।

ম�ল‐বুধ‐রাহR  : 10 এি^ল 2070 অK 3 জনু 2070

     ‐ বুেধর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, মিহলােদর সে� মতিবেরাধ, আক:ìক ভয়।   
     ‐ অnঘােতর ভয়।

ম�ল‐বুধ‐বৃহaিত : 3 জনু 2070 অK 21 জলুাই 2070

     ‐ বুেধর অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, জাতক -মতা ও পদ ময 8াদা লাভ করেত পারেব।
     ‐ রাজা বা |)qপূণ 8 বX:rরা স{ািনত হেবন।
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     ‐ জাতেকর িশ-ালাভ হেব, িবচ-নতা ও বা[ব �ান ব:ৃL পােব। 

ম�ল‐বুধ‐শিন : 21 জলুাই 2070 অK 17 'সëËর 2070

     ‐ বুেধর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, জাতক, শারীিরক িন3েহর ফেল, পাকাশয় জিনত সমসXায় ভR গেব। 
     ‐ নানাভােব অথ 8স�েদর -িত হবার সlাবনা। 

ম�ল‐'কতR  : 17 'সëËর 2070 অK 13 'ফব্)য়ারী 2071

'কতR র অK8দশা ম�েলর মহাদশার মেধX তার ফলাফল

ম�েলর মহাদশার মেধX 'কতR র অK8দশা 
            ‐ বXবসা সlাবXে-ে0 'নিতবাচক এবং ধনস�িO হারাবার সlাবনা
            ‐ বpু এবং ভাইেয়রা ক� িদেত পাের nী এবং সKােনরা অনটেনর ক� 'পেত পাের এবং
            ‐ সlাবXে-ে0 শঠ বX:rর sারা শত্)তা হেত পাের
            ‐ অসহনীয় 'পেটর অসুখ এবং হঠাৎ িবপয 8য় 'নেম আসা আ|ন এবং অেnর মাধXেম
            ‐ সরকারী উপকার পাওয়া, স�িO লাভ করা, ভূিমর sারা িক:wত লাভ হয় যখন  
            ‐ এই দশার সূচনা হয় এবং 'বশ িকছR িদন বােদ পু0লাভ হয়
            ‐ সরকারী উপািধ বা পদ লাভ হয়, গবািদ পU লাভ হয় ইতXািদ
            ‐ পুে0র জ� হয়, সুনাম বাড়েত থােক, মা ল-ীর আিশ 8বাদ ^াS হয় 
            ‐ কম 8চািরেদর sারা অথ 8স�দ লাভ হয়, 'সনাবািহনীেত উ�পদ লাভ হয়
            ‐ সরকােরর সােথ বpুq হয় (সরকােরর উ�পদাধীকািরেদর সােথ সুস�ক8 গেড় ওেঠ)
            ‐ দব FনিবদX ও অঘ 8 িনেবদন করার মত UL কম 8 কের, বn লাভ হয় সে� অলpার
            ‐ িববাদ, 'কান কােজর সূচনা স�িক8ত সমসXা 'চার এবং বনX^াণী sারা অতXK 'Vশ 'ভাগ করা, ªর
            ‐ আমাশা, কুW 'রাগ, nী এবং সKােনর 'Vশ ইতXািদ ফল লাভ হয়
            ‐ িবিভv রকেমর 'রাগ, অপমান, আতp এবং স�িO -য় হয়

ম�ল‐'কতR ‐'কতR  : 17 'সëËর 2070 অK 25 'সëËর 2070

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, হঠাৎ কের 'কােনা সমসXা ঘিনেয় ওঠেত পাের, জাতক িনেজর 'দেশর মেধX �মণ করেত বাধX হেব।
     ‐ ধননােশর সlাবনা।

ম�ল‐'কতR ‐UE : 25 'সëËর 2070 অK 20 অেèাবর 2070

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, দু�েলাক হেত ভয় এবং তােদর কারেণ ধনহািন।
     ‐ 'চােখর অসুখ, মানিসক য�ণা, গবািদ পU হািনর সlাবনা। 

ম�ল‐'কতR ‐সূয 8 : 20 অেèাবর 2070 অK 28 অেèাবর 2070

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, বpুেদর সে� িবেরািধতা 'দখা িদেত পাের। 
     ‐ জাতক বXথ 8তার স{ুখীন হেব, িবচার িবেবচনা শ:r ±²াস পাবার সlাবনা।
     ‐ মৃতR Xর কাছাকািছ চেল যাবার সlাবনাও আেছ।
     ‐ সংঘষ 8 ও মানিসক য�ণােভাগ।

ম�ল‐'কতR ‐চM : 28 অেèাবর 2070 অK 9 নেভËর 2070

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, খাদXহািন ও স{ান হািন হেত পাের।
     ‐ শারীিরক য�ণােভাগ, িচKাশ:r ±²াস পােব।
     ‐পাকাশয় সংEাK সমসXা ব:ৃL 'পেত পাের।

ম�ল‐'কতR ‐ম�ল : 9 নেভËর 2070 অK 18 নেভËর 2070
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     ‐ 'কতR র অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, য�ণাদায়ক অnাঘাত ও অি=দােহর আশpা। 
     ‐ নীচমনা বX:r অথবা শত্)ভীিতর সlাবনা।

ম�ল‐'কতR ‐রাহR  : 18 নেভËর 2070 অK 10 িডেসËর 2070

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, ভয়pর শত্) ও নারী হেত ভয়।
     ‐ সমােজর িন¦জাতীয় বX:r (শূ/গন) হেত নানা সমসXার উéব।

ম�ল‐'কতR ‐বৃহaিত : 10 িডেসËর 2070 অK 30 িডেসËর 2070

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, নানা /বX, বn ও ধন স�েদর -িত। 
     ‐ চতR 8িদেক ^চt িব)Lতা এবং বpুহািন।
     ‐ সকেলর সে� মতিবেরাধ, সব 8িবষেয় অশািK।

ম�ল‐'কতR ‐শিন : 30 িডেসËর 2070 অK 23 জানুয়ারী 2071

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণােভাগ ও িবেশষ বpুর মৃতXর  সlাবনা। 
     ‐ অিত সামানX লাভ হেত পাের ‐ অথ 8‐স�িO িবষেয়।

ম�ল‐'কতR ‐বুধ : 23 জানুয়ারী 2071 অK 13 'ফব্)য়ারী 2071

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়,  সুশÆৃল, যু:rপূণ 8 িচKার -মতা ন� হেত পাের।অ:জ8ত �ান িবন�। 
     ‐ কম 8ে-ে0 একটানা সাফেল্যর পেথ নানা বাধা।

ম�ল‐UE : 13 'ফব্)য়ারী 2071 অK 14 এি^ল 2072

ম�েলর মহাদশার মেধX UেEর অK8দশার ফলাফল 

ম�েলর মহাদশার মেধX UেEর অK8দশা
            ‐ জাতেকর মেধX িবিভv ধরেনর বXবসা করার 'ঝাকঁ 
            ‐ বpুেদর sারা অথ 8স�িO লাভ এবং সুখ িবরাজ করেত পাের
            ‐ nীেয়র 'পাষাক অলpার এবং যানবাহনািদ লাভ 
            ‐ অতXিধক বXয় এবং 'দশাKের গমন
            ‐ সরকাের উ�পদলােভর মত ফল লাভ সlব
            ‐ ^চR র আন�, িবলািসতার আরাম, গজ, অe, বn ইতXািদ লাভ
            ‐ nী এবং সKানেদর িনেয় সুখ, অথ 8স�িOর ^াচRয 8X , খXািত এবং ব:L8ত হাের 'সৗভাগX 
            ‐ স�িOলাভ পু0সKান জেন্মর আনে� অনুWান মািলেকর কাছ 'থেক অথ 8স�িO লাভ
            ‐ বািড়, জিম, 3াম ইতXািদ লাভ হয় 
            ‐ সরকােরর দানশীলতার জনX
            ‐ দশার 'শষভােগ গান, নাচ এবং
            ‐ পুনX¨ােনর মত অনুWান হেব
            ‐ কুেয়া, জলকর ইতXািদ এবং ধম\য়, দানশীল এবং 
            ‐ Fদব উেÔশX িনেয় কাজ করা
            ‐ দুঃখ থাকেব সে� শািররীক 'Vশ, অথ 8স�িO নাশ, 'চােরর sারা অিন� এবং 
            ‐ সরকােরর sারা অিন�, পিরবাের িsমত, nী সKােনর 'Vশ এবং
            ‐ গবািদ পUর -িত
            ‐ জাতেকর এই অK8দশায় শািররীক বXাথােবদনা 
            ‐ সুyা&X িফের পাওয়ার জনX 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তাহল
            ‐ গ) অথবা nী মিহষ দান করেত হেব

ম�ল‐UE‐UE : 13 'ফব্)য়ারী 2071 অK 25 এি^ল 2071

     ‐ UেEর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়,  মিণমুrা ও 'সানার অলংকারািদ লাভ।
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     ‐ সু�রী নারীর স� লাভ।

ম�ল‐UE‐সূয 8 : 25 এি^ল 2071 অK 16 'ম 2071

     ‐ UেEর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªরািদ িশরঃপীড়া এবং উÒ 8তব কতৃ 8প- বা শত্)sারা পীিড়ত হবার ফেল দুেভ8াগ।
     ‐ অÊ িকছR  লাভ হেত পাের।

ম�ল‐UE‐চM : 16 'ম 2071 অK 21 জনু 2071

     ‐ UেEর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, একuট কনXা সKান লাভ হেত পাের। 
     ‐  উÒ 8তন কতৃ 8পে-র কাছ 'থেক িকছR  ^ািS 'যাগ, বnালংকারিদ লাভ। 
     ‐ সরকারী দSর হেত অনু3হ ও /বXািদ লােভর সlাবনা।

ম�ল‐UE‐ম�ল : 21 জনু 2071 অK 15 জলুাই 2071

     ‐ UেEর অK8দশায় ও ম�েলর ^তXK8দশায় রrসংEাK বা অêেরাগজাতীয় অসু&তা, তীH য�ণা ও মতাৈনকX। 
     ‐ ^চt মতপাথ 8কX ও অশািK ; শারীিরক িন3হ।

ম�ল‐UE‐রাহR  : 15 জলুাই 2071 অK 17 'সëËর 2071

     ‐ UেEর অK8দশা ও রাহR র ^তXK8দশায়, মিহলােদর সে� তীH মতিবেরাধ।
     ‐ শত্)রা নানা সমসXার সৃu� করেব।

ম�ল‐UE‐বৃহaিত : 17 'সëËর 2071 অK 13 নেভËর 2071

     ‐ UেEর অK8দশা ও বহৃaিতর ^তXK8দশায় স�দ লাভ 'যাগ।
     ‐ |)qপূণ 8 উ�পদািধকার ^ািSর সlাবনা।

ম�ল‐UE‐শিন : 13 নেভËর 2071 অK 20 জানুয়ারী 2072

     ‐ UেEর অK8দশায়  শিনর ^তXK8দশায় পU‐পািখ জাতীয় /বX লাভ করেত পাের।
     ‐ 'লৗহ জাতীয় ধাতR , দানাশসX‐বীজ ইতXািদ হেত লাভ বা উপকার হেত পাের।
     ‐ িবেশষ 'কােনা শারীিরক য�ণােভােগর সlাবনা।

ম�ল‐UE‐বুধ : 20 জানুয়ারী 2072 অK 20 মাচ8 2072

     ‐ UেEর অK8দশায় বুেধর ^তXK8দশায় �ানািদ ও দনস�দ লােভর সlাবনা।
     ‐ উ�পদ& আিধকিরেকর কাছ 'থেক -মতা লাভ এবং এর ফেল ^চRর ধন^ািSেযাগ।

ম�ল‐UE‐'কতR  : 20 মাচ8 2072 অK 14 এি^ল 2072

     ‐ UেEর অK8দশায় 'কতR র ^তXK8দশায়, মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ 'দশাKের �মেণর ইি�ত পাওয়া যাে�।
     ‐ এই সময়কােলর মেধXই িকছR  লােভর 'যােগা বত8মান।

ম�ল‐সূয 8 : 14 এি^ল 2072 অK 20 অগা� 2072

ম�েলর মহাদশার মেধX রিবর অK8দশায় ফলাফল
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ম�েলর মহাদশার মেধX রিবর অK8দশা
            ‐ জয়লােভর পর স�ান ^ািS হেব 'দশ বা রােজXর sারা 
            ‐ সাহসীকতা এবং ^ভাব ^িতপিO ব:ৃL পােব এবং িবতেক8 সাফলX লাভ
            ‐ অথ 8স�িO লাভ এবং 'দশ �মেণর আকাÆা
            ‐ িপতােক 'Vশ 'ভাগ করেত হেত পাের, িপতার িদেকর আ�ীয় পিরজনেদর সােথ শত্)তার সlাবনা
            ‐ Vশ 'ভােগর সlাবনা
            ‐ যানবাহনািদ লাভ, সুনাম^ািS, পু0সKােনর জ�
            ‐ অথ 8স�িOর উvিত, 'সৗহাদ8পূণ 8 পিরবার, সুঠামyা&া, সKানধারেনর স-মতা
            ‐ সরকােরর sারা yীকৃিত, বXবসায় অভাবনীয় লাভ,
            ‐ সরকােরর উ�পদাধীকািরেদর সােথ Fবঠক ইতXািদ ফল লাভ হয়
            ‐ শািররীক 'Vশ, আতp, ^েচ�ায় বXথ 8তা কপােলর অসুেখ ক� পাওয়ার সlাবনা
            ‐ ªর, আমাশয় ইতXািদ
            ‐ ªেরর আEমন সােপর িবেষর sারা -িত এবং পুে0র 'Vশ
            ‐ সু& শরীর এবং স�িO পূণ 8লাভ করবার জনX 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তা হল 
            ‐ সূয 8Xপূজা করেত হেব 'যভােব শােn বিণ 8ত আেছ

ম�ল‐সূয 8‐সূয 8 : 14 এি^ল 2072 অK 20 এি^ল 2072

     ‐িবে/াহ,স�িOহািন,মিহলা sারা সমসXা,মাথা য�না,মানিসক অি&রতা,Hা-্ননেদর সে� মতিবেরাধ এবং এই জাতীয় নানা সমসXা 'দখা িদেত
পাের।

ম�ল‐সূয 8‐চM : 20 এি^ল 2072 অK 1 'ম 2072

     ‐মূলXবান অলpার হািরেয় যাওয়ার সlাবনা ।

ম�ল‐সূয 8‐ম�ল : 1 'ম 2072 অK 8 'ম 2072

     ‐ম�েলর ^তXKর দশায় ও রিবর অK8দশায় শত্) sারা সমসXার সৃu� হেব,নানা ^কার বাধা ও অসুিবধার স{ুখীন হেবন।
     ‐অি= এবং শত্) sারা সমসXা।

ম�ল‐সূয 8‐রাহR  : 8 'ম 2072 অK 28 'ম 2072

     ‐রাহR র ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় নানা ^কার বাধািবপিO 'দখা 'দেব,স�িOহািন হেব,শত্) এবং 'রােগর sারা সমসXার স{ুখীন হেবন।
     ‐মানিসক অি&রতা 'দখা 'দেত পাের।

ম�ল‐সূয 8‐বৃহaিত : 28 'ম 2072 অK 14 জনু 2072

     ‐বহৃaিতর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় 'পাশাক পির�দ ও অলpার লাভ করেবন।
     ‐শত্) পরা:জত হেব এবং সব 8কােজ সাফলX লাভ করেবন।
     ‐যানবাহন লােভর সlাবনা আেছ।

ম�ল‐সূয 8‐শিন : 14 জনু 2072 অK 4 জলুাই 2072

     ‐শিনর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় স�িOহািন,মানিসক অি&রতা, জÅ sারা িবপদ এবং নানা ^কার বাধািবপিO 'দখা িদেত পাের।
     ‐^েতXক '-ে0 অসাফলX লাভ করেবন।

ম�ল‐সূয 8‐বুধ : 4 জলুাই 2072 অK 22 জলুাই 2072

     ‐বুেধর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় িশ-ালাভ করেবন,বpু  ও আ�ীয়yজেনর সে� সুস�ক8 বজায় থাকেব এবং সুখাদX 3হন করেবন।
     ‐স�িO লােভর সlাবনা আেছ।
     ‐সরকারী স{ান লাভ করেবন এবং ধািম 8ক কােজ আ3হী হেবন।

ম�ল‐সূয 8‐'কতR  : 22 জলুাই 2072 অK 29 জলুাই 2072

     ‐'কতR র ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় শত্)েদর সে� িববােদর সlাবনা , জীবন সংশয় এবং সরকারী িবেরাধ ল-X করা যায়।
     ‐^চRর -িতর সlাবনা থােক।
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     ‐িবরাট 'কান ঝােমলার সlাবনা 'দখা যায়।

ম�ল‐সূয 8‐UE : 29 জলুাই 2072 অK 20 অগা� 2072

     ‐UেEর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় yাভািবক ফলাফল লাভ করেবন।এই সমেয় স�িO লাভ ও সাধারন মােনর হেব।
     ‐জীবেন আন�লােভ স-ম হেবন।

ম�ল‐চM : 20 অগা� 2072 অK 21 মাচ8 2073

ম�েলর মহাদশার মেধX চেMর অK8দশার ফলাফল

ম�েলর মহাদশার মেধX চেMর অK8দশা
            ‐ উ�পদ এবং রাজস�ান লােভর সlাবনা
            ‐ অলpার, অথ 8স�িO এর র°লােভর সlাবনা
            ‐ বpুর সে� সা-াত হেব এবং িনেজর পািথ 8ব সুখযাপেনর জনX তােদর সাহাযX পােব
            ‐ আকাÆা বা[বািয়ত হেব এবং Uভ ঘটনা ^িতিদন ঘটার সlাবনা
            ‐ অলসতা এবং সিদ8কািশ 'রাগ3[ শরীর আEাK হেত পাের
            ‐ সরকাের পদময 8াদা ব:ৃL
            ‐ সুগিp ও বnলাভ, জলাধার িনম 8ান করা গবািদ পUর আ�াদন িনম 8ান ইতXািদ
            ‐ িববাহ ইতXািদ Uভ অনুWান পালন, nীেয়র সুখ এবং 
            ‐ সKানেদর সুখ তথা িপতামাতার সে� সুস�ক8 
            ‐ সরকােরর আনুকূেল্য স�িO লাভ এবং 
            ‐ আকা:Æত কােজ সাফলX লাভ
            ‐ চM সহায় থাকায় Uভ ফল স�ূণ 8রেপ লাভ হেব
            ‐ চM িব�প থাকেল Uভ ফেলর ^ভাব অেনক অংেশ কেম যাওয়ার সlাবনা
            ‐ মৃতR X, nী সKােনর 'Vশ ভূিম হারােনা স�িO এবং গবািদ পU হারােনা এবং 
            ‐ ^বল িববােদর সlাবনা ইতXািদ ফল অসlব নয়
            ‐ অকাল মৃতR Xর সlাবনা
            ‐ এইসব অUভ ফেলর জনX 'য সব ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তা হল
            ‐ দুগ 8াম� এবং ল-ীম� জপ করেত হেব

ম�ল‐চM‐চM : 20 অগা� 2072 অK 6 'সëËর 2072

     ‐চেMর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় জিম,সুখাদX এবং স�িO লাভ করেবন।
     ‐জীবেন আন�  এবং ভাল নারী স� লাভ করেবন।

ম�ল‐চM‐ম�ল : 6 'সëËর 2072 অK 19 'সëËর 2072

     ‐ম�েলর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় স{ান লাভ করেবন, স�িO ব:ৃL পােব।
     ‐শত্)েদর sারা সমসXার সৃu� হেব।
     ‐বpুেদর সাহচয 8X লাভ করেবন।

ম�ল‐চM‐রাহR  : 19 'সëËর 2072 অK 21 অেèাবর 2072

     ‐রাহR র ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় লাভবান হেবন, স�িO এবং সরকারী অথ 8 লাভ করেবন।

ম�ল‐চM‐বৃহaিত : 21 অেèাবর 2072 অK 18 নেভËর 2072

     ‐বহৃaিতর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় 'পাশাক পির�দ লাভ করেবন।
     ‐iান ব:ৃL পােব এবং িশ-ক িহেসেব yীকৃিত লাভ করেবন।
     ‐&াবর স�িO ও অলpার লােভর সlাবনা আেছ।

ম�ল‐চM‐শিন : 18 নেভËর 2072 অK 22 িডেসËর 2072

     ‐শিনর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় গXাসuæক জাতীয় শারীিরক সমসXায় ক� পােবন।
     ‐স�িO ও নামস{ান হািনর সlাবনা আেছ।

ম�ল‐চM‐বুধ : 22 িডেসËর 2072 অK 21 জানুয়ারী 2073
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     ‐বুেধর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় সKান লাভ করেবন ও iান ব:ৃL পােব।
     ‐উvিতর সlাবনা ল-X করা যায়।
     ‐সাদা 'পাশাক পির�দ ও সুখাদX লাভ করেবন।

ম�ল‐চM‐'কতR  : 21 জানুয়ারী 2073 অK 3 'ফব্)য়ারী 2073

     ‐'কতR র ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় Hা-্ননেদর সে� িবেরাধ 'দখা 'দেব,শািK িবিঘ্নত হেব, এমনিক আ�ীয় yজেনর মৃতR ্যর ও সlাবনা
আেছ।
     ¯ সব 8ে-ে0 অসাফলX।

ম�ল‐চM‐UE : 3 'ফব্)য়ারী 2073 অK 10 মাচ8 2073

     ‐ চেMর অK8দশায় UেEর ^তXK8দশায়, জাতক ধন স�দ উপাÉন করেব, অতXK সুখী হেব এবং উOম 'ভাজXবÕ লাভ হেব।
     ‐ একuট কনXা সKােনর জ� হেত পাের।
     ‐ নানা Uভকারী ঘটনা, সকেলর ^িত ভালবাসা আসেব মেন।

ম�ল‐চM‐সূয 8 : 10 মাচ8 2073 অK 21 মাচ8 2073

     ‐ চেMর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, জাতক উৎস 'ভাজন, বnািদ ও সুখী জীবন লাভ করেব। 
     ‐ শত্)রা ধংব^াS হেব, জাতক সব 8দা জয়যুr হেব।

রাহR  মহাদশা: 21 মাচ8 2073 অK 21 মাচ8 2091

 
রাহR র মহাদশা বXাখXা ।
 

সাধারণ বXাখXা ।
 

রাহR র মহাদশায় অনুভূত সাধারণ ফলােদশ ‐ 
     ‐ নানা কারেণ অসুখী, কuঠন পিরNম, িচKাশূনXতার সৃu� ।
     ‐ চার, -মতাশালী 'লাক, িবষ ওঅnশnািদ হেত আঘােতর ভয় ।
     ‐ সুখ‐yা�X�, ধনর°, িবষয়গত পিরি&িত দুভ8াবনার সৃu� করেব ।
     ‐ সKােনর দুদ8শা, সKান ও ি^য়জন হেত িবে�েদর ফেল দুঃখ ।
     ‐ িন¦েশ্রণীর 'লােকর sারা অস�ািনত হবার ভয় ।
     ‐ কােনা ম�কেম 8র জনX বদনাম হেত পের ।
     ‐ চাকরীেত পিরবত8ন হেত পাের ।
     ‐ রাগয�নার ফেল দুঃখ, িববাদ ^বণতা ব:ৃL । 
 

িবেশষ বXাখXা ।
 

ঐ3েহর অব&া ও জাতচেE এবং অনXানX ছেক তার িবিভv ^ভােবর ওপর িভিO কের বXাখXা 'দওেয় হল ।  
     ‐ কািশ, মূ0াশেয়র পীড়া, 'যৗনেরাগ, হাপঁািন ও দুব 8লতায় ক� 'পেত পাের ।
     ‐ -মতাবান বX:r হেত ভয়, 'চােরেদর sারা ^তািরত হবার কারেণ সংসার 'ভে� যাবার আশpা 'দখা  'দেব ।
     ‐ উL8তন কতৃপ- 'থেক ভয়, কম 8নাশ িকÅ বXবসায় আকিäক পিরবত8ন হেত পাের ।
     ‐ অি= ও 'চারভয়, 'রাগªালার িবপদ, কম 8ে-ে0 ও ধম 8পালেন নানা ঝÛাট ।
     ‐ শারীরীক দুব 8লতা, জািতগত িবেরাধ, 'চার, শত্) ও উ�পেদর 'লাকজন হেত ভয় ।
     ‐ কািশ ও মূ0সংEাK সমসXা ও 'রাগেভাগ । 
     ‐ রাহR র মহাদশায় নানারকম অসুখ, 'যমন‐qেকর অসুখ, অËল, য-া, 'যৗনেরাগ ইতািদ ক� হেব ।
     ‐ উL8তন 'লাক হেত ভয়, 'চার, আ|ন, মৃতR ্য হেত ভয় । শত্)েদর িবনাশ ।
     ‐ রাজসভায় স�ািনত, দুদ8াK অথ 8ৈনিতক উvিত, ভৃতXেদর sারা 'সবা^ািS ও শত্)িবনােশর সlাবনা ।
     ‐ রাহR র মহাদশারেl নানা দুঃখ‐য�না, তেব মধXভােগ সুখেভাগ ।
     ‐ মধXভােগ, িশেÊ সাফলX ও খXািত, ধনব:ৃL ও উvিতর সlাবনা ।
     ‐ রাজাকতৃ 8ক -মতালাভ, সুনাম ও পদময 8াদা ব:ৃL, বpু ও সKানসুেখ সুখী । 

রাহR ‐রাহR  : 21 মাচ8 2073 অK 2 িডেসËর 2075
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রাহR র মহাদশায় রাহR র অK8দশাফল

রাহR র মহাদশায় রাহR র অK8দশা
            ‐ মন ভR ল পেথ পিরচািলত হওয়া ও মানিসক উেsগ দু:;Kা ব:ৃLরসlাবনা
            ‐ পিরবাের িবিভv সদসX যথা বাবা ও ভাইরা -িত3[ হেত পােরন, nী অসু& হেত পাের
            ‐ িবেরািধতা/সংঘেষ 8র সlাবনা
            ‐ ধনহািন, দুঃখেভাগ, নানা অসুখ, িবষ ^েয়ােগর ভয়, িবষাr জীব হেত ভয়
            ‐ দু� বX:rরা নানা য�না িদেত পাের
            ‐ 'সৗভােগ্যর সlাবনা, জ�ভূিম হেত দেূর, বহR দেূর, দেূর �মেণ 'যেত হেত পাের
            ‐ Uভফল যথা রাজqলাভ (সরকাের উ�পদ ^ািS)
            ‐ উৎসাহ, সরকারী কম 8চারীেদর সে� হাদ8X স�ক8, nী ও সKানািদর সুেখ সুখী এবং 
            ‐ িবষয় স�িOর ^সার ও ব:ৃL
            ‐ 'চার হেত মহািবপদ, আঘাত ও -ত হেত দুদ8শা, সরকােরর সে� িবেরািধতা
            ‐ আ�ীয়িবেয়াগ, nী‐সKানেদর দুগ 8িত
            ‐ দুদ8শা ও 'রােগর আEমন ঘটেব
            ‐ এসব অUভফেলর ^ভাব হেত মু:rর জনX রাহR র পূজা কত8বX (তারঁ পূজার ম� আবিৃO কের) এবং
            ‐ দান িহসােব রাহR িনয়ি�ত বা রাহR স�িক8ত বÕ দান করা উিচত

রাহR ‐রাহR ‐রাহR  : 21 মাচ8 2073 অK 16 অগা� 2073

     ‐ রাহR র অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায় কারাবােসর সlাবনা, 'রাগ য�নার ভয়, ও নানা ^কার -িতর সlাবনা। 
     ‐ বpুরা নানা সমসXার সৃu� করেত পাের।

রাহR ‐রাহR ‐বৃহaিত : 16 অগা� 2073 অK 25 িডেসËর 2073

     ‐ রাহR র অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, হ[ী, অe ও যানবাহনািদ লাভ হেব।
     ‐ সকেলর িনকট হইেত NLা‐স{ান লাভ।
     ‐ জাতক ধন‐স�দ অজ8ন করেব।

রাহR ‐রাহR ‐শিন : 25 িডেসËর 2073 অK 30 'ম 2074

     ‐রাহR র অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায় ‐ কuঠন বpনভয় (কারাবাস) ও সুখশািK এেকবাের 'শষ ।
     ‐ পাকাশেয়র 'গালেযাগ হবার সlাবনা।

রাহR ‐রাহR ‐বুধ : 30 'ম 2074 অK 17 অেèাবর 2074

     ‐ রাহR র অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায় নারীজািত হেত িবেশষ লাভ।
     ‐ নানারকম সুেযাগসুিবধা লাভ, িবেদেশ �মেণ 'গেল সাফলX লাভ।

রাহR ‐রাহR ‐'কতR  : 17 অেèাবর 2074 অK 14 িডেসËর 2074

     ‐ রাহR র অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায় বা[ব �ােনর ±²াস ও মেন ভতভীিত 'দখা 'দেব।
     ‐ নানা বাধা িবপিO, ধনহািন ও সব 80 সংঘষ 8।
     ‐ অি&রতা থাকেত পাের।

রাহR ‐রাহR ‐UE : 14 িডেসËর 2074 অK 27 'ম 2075

     ‐ রাহR র অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, 'যািগনীেদর 'থেক ভয় পাবার সlাবনা, অeস�দ িবন� হেত পাের।
     ‐ জাতক অতXK সাধারণ মােনর 'ভাজX 3হণ করেত পারেব।
     ‐ বহR  নারীর মৃতR X হেব, এবং পিরবাের িবরাট 'শােকর পিরেবশ 'দখা 'দেব।



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 136

রাহR ‐রাহR ‐সূয 8 : 27 'ম 2075 অK 15 জলুাই 2075

     ‐ রাহR র অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, অXতK মারা�ক ও উ�মােপর ªরেভাগ, পু0 'পৗ0েদর সে� তীH সংঘােতর সlাবনা।
     ‐ মৃতR X িবষেয় ভীিত ও অসাবধানতা িনেয় চলেব জাতক।

রাহR ‐রাহR ‐চM : 15 জলুাই 2075 অK 5 অেèাবর 2075

     ‐ রাহR র অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, জাতেকর মেধX অি&রতা, মতিবেরাধ, উেsগ ও ^চt ভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ সুনাম হারােত পাের।
     ‐ িপতার জনX কuঠন শারীিরক পিরNম ও তÌিনত অসুখ হেত পাের।

রাহR ‐রাহR ‐ম�ল : 5 অেèাবর 2075 অK 2 িডেসËর 2075

     ‐ রাহR র অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, রেr সংEমণজিনত অসুেখ ক� পাবার 'যাগ। 
     ‐ ধনহািন ও ^চt মানিসক ক�েভাগ। 

রাহR ‐বৃহaিত : 2 িডেসËর 2075 অK 26 এি^ল 2078

রাহR র মহাদশায় বৃহaিতর অK8দশাফল

রাহR র মহাদশায় বহৃaিতর অK8দশা
            ‐ 'দবতার উপাসনায় ও উ�তর শােn অতXK উৎসাহ
            ‐ জাতক ধম 8পালেনর জনX তীথ 8যা0া করেত পাের । সাধুস� সpান করেব ও নানা পূণX
            ‐ ধম\য় যiানুWােনর পিব0 আেয়াজন করেত পাের
            ‐ iানাজ8ন িবষেয় খXািত অজ8ন, কম 8চারীেদর সে� বpুq, সKানসুখ এবং 
            ‐ যেথ� ধনস�দ উপা:জ8ত হেব
            ‐ 'রাগয�না ও শত্)েদর উৎসাহ কাuটেয় ওঠার 'যাগ, সুyা&X ও উৎসাহ‐উÔীপনা িবরাজ করেব
            ‐ Uভফল যথা‐পদময 8াদালাভ, Fধয 8X, শত্)িবনাশ, আন� উপেভাগ
            ‐ রাজা/সরকােরর সে� 'সৗহাদ8মূলক স�ক8, ধনস�দ ও িবষয়স�িOর িনয়িমত ব:ৃL হেত থাকেব
            ‐ যমন UVপে- চেMর 'শাভা ব:ৃL পায়, যাতায়ােতর বXয়লাভ
            ‐ এবং কেয়কuট গাভী ^ািS
            ‐ রাজা/উ�পদ& সরকারী কম 8চারীেদর সে� কথাবাত8া বেল, প:;ম 'দেশ যা0া অথবা
            ‐ দি-ণপূেব 8র 'কান 'দেশ িগেয় আকা:Æত সাফলX, yেদেশ ^তXাবত8ন, পূণXকম 8ানুWান 
            ‐ Hাlনেদর ^িত NLা, পিব0 &ােন �মণ
            ‐ একuট 3াম লাভ, 'দবতা ও Hাlেন ভ:r, nী ও সKানািদসহ সুখেভাগ
            ‐ সKানসKিত সুখ, িনতX িম�াvেভােজর সুেযাগলাভ
            ‐ ধনহািন, কেম 8 বাধা , বদনাম, nী‐সKানেদর দুদ8শা
            ‐ হদূেরােগর সlাবনা, সরকারী -মতাবান কম 8চারীেদর ^িত িবe[তা ইতXািদ
            ‐ ভূস�িO, উOম 'ভাজXবÕ লাভ, গবািদপUলাভ ইতXািদ
            ‐ ধম\য় ও দানধম 8জাতীয় কেম 8 উৎসাহ
            ‐ ধনহািন, শািররীক দুগ 8িত
            ‐ আয়ু 'শষ হবার আেগই মৃতR Xর আশpা
            ‐ উপেরাr অUভ ^ভাব কাuটেয় সুyা&Xলােভর জনX জাতক yণ 8িনিম 8ত 
            ‐ িশবমূিত 8র উপাসনা ও িশেবর পুজাম� জপ করেল ^িতকার হেব

রাহR ‐বৃহaিত‐বৃহaিত : 2 িডেসËর 2075 অK 28 মাচ8 2076

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, ধনস�দ, র°ািদ, yণ 8 উতXািদ লাভ, অব&ার উvিত। 
     ‐ অনুকূল 'সৗভােগ্যর উদয় হেত পাের।

রাহR ‐বৃহaিত‐শিন : 28 মাচ8 2076 অK 14 অগা� 2076

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, গাভী, ভূস�িত ও yণ 8‐র° লাভ হেব।
     ‐ সব 8 ^কার আরাম সুেযাগ সুিবধা ও িবলাস উপেভােগর  সুবে�াবে[র সlাবনা।
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রাহR ‐বৃহaিত‐বুধ : 14 অগা� 2076 অK 16 িডেসËর 2076

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, �ানচচ8া ও িশ-ালাভ হেব।
     ‐ মিণমুrািদ ও নানা পির�দ লাভ।
     ‐ বpুেদর আগমেন জাতেকর মেন 'স্নহ িমিশ্রত আন� 'দখা 'দেব।

রাহR ‐বৃহaিত‐'কতR  : 16 িডেসËর 2076 অK 5 'ফব্)য়ারী 2077

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, জল, চR ির, বpন, সংঘষ 8 এবং মৃতR Xর ভয়।

রাহR ‐বৃহaিত‐UE : 5 'ফব্)য়ারী 2077 অK 1 জলুাই 2077

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, অেনক িশ-া ও নানা বXাপাের দ-তা লাভ হেব ‐ অেনক কায 8 সুস�v হেব।
     ‐ নানা বn ও অলpারািদ লাভ হেব। 
     ‐ জাতেকর মেন সÅu� থাকেব, 'স ভােলা থাকেব, উvিত হেব।

রাহR ‐বৃহaিত‐সূয 8 : 1 জলুাই 2077 অK 14 অগা� 2077

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, -মতাবান বX:rেদর 'থেক বহR  লাভ, িপতা, মাতা ও বpুেদর 'থেকও অেনক িকছR  লাভ হেব।  
     ‐ জাতক সব 80 NLা ও স{ানলাভ করেব।

রাহR ‐বৃহaিত‐চM : 14 অগা� 2077 অK 26 অেèাবর 2077

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, সম[ িবেরািধতার  অবসান হেব, মিণমুrা, অe লাভ।
     ‐ বহR  ^ািS 'যাগ, সকল কায 8X সুস�v হেব।

রাহR ‐বৃহaিত‐ম�ল : 26 অেèাবর 2077 অK 16 িডেসËর 2077

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, অnাঘােতরঅn, মূ03cেিত য�ণা, 'দেহ ªলাকর অনুভূিত ও হজেমর গtেগাল।
     ‐ শত্)রা নানা য�ণার সৃu� করেত পাের।

রাহR ‐বৃহaিত‐রাহR  : 16 িডেসËর 2077 অK 26 এি^ল 2078

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়,  দুন\িতবাজ 'লােকেদর সে� সংঘষ 8 এবং তােদর কারেণ ধনহািন।
     ‐ জাতক শত্)েদর জনX আতp, অসু&তা ও য�ণা 'ভাগ করেব।

রাহR ‐শিন : 26 এি^ল 2078 অK 2 মাচ8 2081

রাহR র মহাদশায় শিনর অK8দশাফল

রাহR র মহাদশায় শিনর অK8দশা
            ‐ হঠকারী কাজ করার ফেল -িত হেত পাের । পদময 8াদাহািনর সlাবনা
            ‐ রাজেরােষর ফেল পদময 8াদাহািন 
            ‐ ি^য়জনেদর সে� িববাদ, বpুেদর বXXপাের অসুখী, বহR দেূরর 'কান 'দেশ বসবােসর 
            ‐ সlাবনা আেছ
            ‐ দেহর 'কােনা অংেশ আঘাত লাগার সlাবনা, শািররীক 'রাগয�নােভাগ হেত পাের
            ‐ পাক&লীর 'রাগ এবং রেrর সংEমেনর ফেল
            ‐ Uভফলািদ লাভ, যথা রাজার সÅu� (িনজকােয 8 মন 'দবার ফেল) Uভ অনুWানািদ
            ‐ গেৃহ িববাহািদ Uভ অনুWানািদর আেয়াজন, বাগান Fতরী, জলাধার িনম 8াণ ইতXািদ
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            ‐ শূ/জাতীয় ধনবান বX:rেদর িনকট হেত ধনস�দ ও গবািদপU ইতXািদ লাভ
            ‐ প:;মেদেশ যা0াকােল, রাজকম 8চারীেদর কারেণ অথ 8হািন, স�েদর -িত
            ‐ আলXেসর ফেল উপাজ8ন±²াস, yেদেশ ^তXাবত8ন
            ‐ ভৃতX হেত িবপদ, রাজভয়, শত্) হেত আশpা, nী‐সKানেদর দুঃখ দুদ8শা
            ‐ আ�ীয়েদর দুগ 8িত, অংশীদার ও অনXানX 'লাকেদর সে� তক8িবতক8, িকÅ
            ‐ আকিäকভােব িকছR  অলpার ^ািS
            ‐ হদূযে�র পীড়া, অপমান, শত্)েদর সে� িববাদ, নানা িববাদ, িবেদশ যা0া
            ‐ িবেদশ যা0া, |îেরাগ, yাদহীন খাদXবÕ 3হণ এবং 
            ‐ দুঃখয�না 'ভাগ ইতXািদ
            ‐ িনধ 8ািরত বয়েসর পূেব 8ই, অকাল মৃতR Xর সlাবনা
            ‐ উপেরাr অUভ ^ভাব হেত মু:rর জনX ^িতকার িহেসেব এবং সুyা&ালাভ 
            ‐ করেত 'গেল একuট কৃ�া গাভী বা মিহষানী দান কত8বX

রাহR ‐শিন‐শিন : 26 এি^ল 2078 অK 8 অেèাবর 2078

     ‐ শিনর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণা ও সংঘেষ 8র ভয় 'দখা িদেত পাের। 
     ‐ নানারকম দুঃখ ‐ য�ণা ^কাশ পােব।

রাহR ‐শিন‐বুধ : 8 অেèাবর 2078 অK 5 মাচ8 2079

     ‐ শিনর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, মানিসক িবচ-ণতার ±²াস, সংঘস 8 ও শত্)ভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ খাদX, মুখU:L (পান) এবং ধনস�েদর হািন।

রাহR ‐শিন‐'কতR  : 5 মাচ8 2079 অK 4 'ম 2079

     ‐ শিনর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, শত্)েদর হােত বpনভয়, অিতিরr িচKাভাবনা, মেনর অULভাব।
  মানিসক য�না, ভয় ও অি&রতা 'দখা 'দেব।

রাহR ‐শিন‐UE : 4 'ম 2079 অK 25 অেèাবর 2079

     ‐ শিনর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, আ�ীয়yজনেদর অব&ার উvিত।
     ‐ জাতক, িনেজর আকা:Æত বÕসমূহ লাভ করেব। 
  ‐ কম 8 ^েচ�া সফল হেব।

রাহR ‐শিন‐সূয 8 : 25 অেèাবর 2079 অK 16 িডেসËর 2079

     ‐ শিনর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªর এবং পািরবািরক সংঘেষ 8র সlাবনা।
     ‐ জাতক রাজXতR লX -মতা ও অিধকার অজ8ন করেত পােরন।
     ‐ অসুখ‐িবসুেখর কারেণ ক�েভাগ।

রাহR ‐শিন‐চM : 16 িডেসËর 2079 অK 12 মাচ8 2080

     ‐ শিনর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, বু:LমOা ও Fবদ�X মানিসকতার ব:ৃL ঘটেব।
     ‐ বহৃৎ ^কেÊর Uভারl এবং বXয় ব:ৃL পােব।
     ‐ বহR  নারীর সে� স�ক8 Fতরী হেত পাের।

রাহR ‐শিন‐ম�ল : 12 মাচ8 2080 অK 11 'ম 2080

     ‐ শিনর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, শ:r ও বু:LমOা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ জাতেকর পুে0র ওপর 'কােনা -িতকর ^ভাব পড়েত পাের।
     ‐ আ|ন ও শত্) 'থেক ভয়, পাকাশেয়র অসু&তাজিনত য�ণােভাগ।
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রাহR ‐শিন‐রাহR  : 11 'ম 2080 অK 15 অেèাবর 2080

     ‐ শিনর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, জিমজমা, বnািদ ও ধনস�দ ±²াস, নানা বXাপাের ভয়ভীিত।
     ‐ জাতক িবেদেশ �মেণ 'যেত পাের।
     ‐ মেন মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

রাহR ‐শিন‐বৃহaিত : 15 অেèাবর 2080 অK 2 মাচ8 2081

     ‐ শিনর অK8দশায় বহৃaিতর ^তXK8দশায় 'কােনা নারীর জনX পািরবািরক শািK 'ভে� পড়েত পাের এবং জাতক পিরবােরর সদসXেদর 'দখােশানা
করেত অ-ম হেব।
     ‐ সংঘষ 8/িবেরািধতা ও মানিসক অি&রতা থাকেব।

রাহR ‐বুধ : 2 মাচ8 2081 অK 20 'সëËর 2083

 রাহR র মহাদশায় বুেধর অK8দশাফল

রাহR র মহাদশায় বুেধর অK8দশা
            ‐ সুyা&া, বু:LমOা ও পা:tতX ব:ৃL পােব
            ‐ ভাই ও বpুেদর ^িত ভালবাসা ব:ৃL পােব, বpুেদর কাছ 'থেক সাহাযXলাভ
            ‐ পািথ 8ব 'ভাগিবলাস বাড়েব, বXবসােয় উvিত ও ধনস�দ অজ8ন হেব
            ‐ অসামানX Uভফলািদ 'যমন রাজেযাগ, পিরবাের উvিত, নানা লাভ ও ধন উপাজ8ন
            ‐ বXবসােয় ধনলাভ, যানবাহেন �মণসুখ, িববাহািদ নানা Uভকম 8ানুWান
            ‐ গবািদপUর সংখXা ব:ৃL, সুগিp /বXলাভ, শযXাসুখ, রমনীিবলাস
            ‐ Uভফল 'যমন রাজ 'যাগ, রাজার দয়া ও ভােলা বXবহার, ধন উপাজ8ন এবং
            ‐ িবরাট সুনাম^ািS, এuট বুধ3েহর মােস, বুধবাের িবেশষভােব উপলÓ হেব
            ‐ নীেরাগ yা&Xলাভ, ই�িস:L, পুরাণ ও ^াচীন ইিতহাস পাঠ ও আেলাচনায় অংশ3হণ
            ‐ িববাহ, দানধXান, আহR িত^দান, ধম\য় আচরণ ^বণতা এবং 
            ‐ অনXেদর ^িত সহানুভূিতমূলক আচরণ
            ‐ জাতক, 'দবতা ও Hাlনগেণর িন�া করেব
            ‐ ভাগXহীনতা, িমথXাকথন, অনুিচত কায 8X, 'চার, সাপ ও রাজা (সরকার) হেত ভয়
            ‐ ঝগড়ািববাদ, nী‐সKানেদর দুদ8শা
            ‐ অকাল মৃতR Xর আশpা থাকেব
            ‐ উপেরাr অUভফল হেত পির0ােণর জনX ^িতকার িহেসেব 
            ‐ Nীিব�ুর সহçনাম আবিৃO একমা0 পcা

রাহR ‐বুধ‐বুধ : 2 মাচ8 2081 অK 12 জলুাই 2081

     ‐ বুেধর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, ব:ৃLবিৃOর উৎকষ 8তা এবং �ান আহরণ। 
     ‐ অথ 8 স�দ, বnািদ, অতXK সুখ ও আন� ব:ৃL পােব।
     ‐ yণ 8‐র°ািদ লাভ।

রাহR ‐বুধ‐'কতR  : 12 জলুাই 2081 অK 5 'সëËর 2081

     ‐ বুেধর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, খােদ্য িবষ:Eয়াজিনত, পাকাশয়‐^দাহ 'দখা িদেত পাের।
  ‐ অসুেখর ^াদুভ8াব এবং চ-ুর অসুখ 'দখা িদেত পাের। রr সংEাK ও অêেরােগরও সlাবনা।

রাহR ‐বুধ‐UE : 5 'সëËর 2081 অK 7 'ফব্)য়ারী 2082

     ‐ বুেধর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, জাতক উOর িদক হেত িকছR  সুেযাগ সুিবধা লাভ করেব, িকÅ পUেদর জনX িকছR টা 'লাকসান হেত পাের।
     ‐ জাতক রাজসভায় িবরাট -মতা অথবা |)qপূণ 8 &ান 'পেত পাের।

রাহR ‐বুধ‐সূয 8 : 7 'ফব্)য়ারী 2082 অK 25 মাচ8 2082
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     ‐ বুেধর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, -মতা িকছR টা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ 'রাগªালা এবং শারীিরক পিরNম ব:ৃL পােব।
     ‐ মানিসক অি&রতা থাকেত পাের।

রাহR ‐বুধ‐চM : 25 মাচ8 2082 অK 11 জনু 2082

     ‐ বুেধর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়,  জাতক নারীস�, অথ 8 ও ধনািদ লাভ করেব।
     ‐ একuট কনXা সKােনর জ� হেত পাের।
     ‐ অপয 8াS অথ 8 লাভ হেত পাের।
     ‐ সাধুস� ও সকেলর সে� Fম0ীভাব &াপন।

রাহR ‐বুধ‐ম�ল : 11 জনু 2082 অK 4 অগা� 2082

     ‐ বুেধর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়,  জাতক আেরা বু:L এবং স�দ লাভ করেব এবং ধম 8পেথ উৎসাহ বাড়েব।
     ‐ আ|ন এবং চR ির হবার জনX নানা ক�েভাগ।
     ‐ জাতক রrবণ 8 'পাষাক লাভ করেব।
     ‐ অnশn হেত দুেভাগ 8।

রাহR ‐বুধ‐রাহR  : 4 অগা� 2082 অK 22 িডেসËর 2082

     ‐ বুেধর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, মিহলােদর সে� মতিবেরাধ, আক:ìক ভয়।   
     ‐ অnঘােতর ভয়।

রাহR ‐বুধ‐বৃহaিত : 22 িডেসËর 2082 অK 25 এি^ল 2083

     ‐ বুেধর অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, জাতক -মতা ও পদ ময 8াদা লাভ করেত পারেব।
     ‐ রাজা বা |)qপূণ 8 বX:rরা স{ািনত হেবন।
     ‐ জাতেকর িশ-ালাভ হেব, িবচ-নতা ও বা[ব �ান ব:ৃL পােব। 

রাহR ‐বুধ‐শিন : 25 এি^ল 2083 অK 20 'সëËর 2083

     ‐ বুেধর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, জাতক, শারীিরক িন3েহর ফেল, পাকাশয় জিনত সমসXায় ভR গেব। 
     ‐ নানাভােব অথ 8স�েদর -িত হবার সlাবনা। 

রাহR ‐'কতR  : 20 'সëËর 2083 অK 7 অেèাবর 2084

রাহR র মহাদশায় 'কতR র অK8দশাফল

রাহR র মহাদশায় 'কতR র অK8দশা
            ‐ রাে�্রর অসেKাষ এবং ধননাশ ও সুনােমর -িত
            ‐ nী ও পু0েক কেঠার পিরNল করেত হেত পাের, পUমৃতR Xর সlাবনা
            ‐ এবং জাতক বহR  সমসXায় পযু 8দ[, অেনেকর sারা অপমািনত হেত পাের
            ‐ ªর হবার জনX য�নােভাগ, 'চারভয়, অি=ভয় ইতXািদ
            ‐ অnাঘাত, িবষ^েয়াগ এবং সংঘেষ 8র ভয়
            ‐ জাতকেক এেলােমেলা ঘুের 'বড়ােত হেত পাের, সরকােরর অসÅu�র কারণ হেত পাের, ªর ও বায়ুর ^েকােপ ক�েভােগর আশpা
            ‐ এবং বহR  পUস�েদর -িত
            ‐ শািররীক দুদ8শা এবং মানিসক দু:;Kােভাগ হেব
            ‐ সুখেভাগ, অেথ 8াপাÌ8ন, সরকারী yীকৃিত ও পিরিচত লাভ, yণ 8ািদ স�দ অজ8ন ইতXািদ
            ‐ ই�িস:L লাভ হেব
            ‐ ধনস�দ লাভ সুিন:;ত
            ‐ গবািদপU, স�েদরও সুিন:;ত ব:ৃLলাভ
            ‐ অUভ নান ^ভাব যথা 'চার ও সপ 8ভয়, -তজিনত দুদ8শা, িপতামাতার সে� িবে�দ
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            ‐ আ�ীয়েদর সে� িবেরািধতার স�ক8, মানিসক য�না ইতXািদ
            ‐ 'দহক�েভাগ
            ‐ উপেরাr অUভফেলর ^িতকারােথ 8 
            ‐ একuট ছাগল দান করা উিচত

রাহR ‐'কতR ‐'কতR  : 20 'সëËর 2083 অK 12 অেèাবর 2083

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, হঠাৎ কের 'কােনা সমসXা ঘিনেয় ওঠেত পাের, জাতক িনেজর 'দেশর মেধX �মণ করেত বাধX হেব।
     ‐ ধননােশর সlাবনা।

রাহR ‐'কতR ‐UE : 12 অেèাবর 2083 অK 15 িডেসËর 2083

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, দু�েলাক হেত ভয় এবং তােদর কারেণ ধনহািন।
     ‐ 'চােখর অসুখ, মানিসক য�ণা, গবািদ পU হািনর সlাবনা। 

রাহR ‐'কতR ‐সূয 8 : 15 িডেসËর 2083 অK 3 জানুয়ারী 2084

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, বpুেদর সে� িবেরািধতা 'দখা িদেত পাের। 
     ‐ জাতক বXথ 8তার স{ুখীন হেব, িবচার িবেবচনা শ:r ±²াস পাবার সlাবনা।
     ‐ মৃতR Xর কাছাকািছ চেল যাবার সlাবনাও আেছ।
     ‐ সংঘষ 8 ও মানিসক য�ণােভাগ।

রাহR ‐'কতR ‐চM : 3 জানুয়ারী 2084 অK 4 'ফব্)য়ারী 2084

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, খাদXহািন ও স{ান হািন হেত পাের।
     ‐ শারীিরক য�ণােভাগ, িচKাশ:r ±²াস পােব।
     ‐পাকাশয় সংEাK সমসXা ব:ৃL 'পেত পাের।

রাহR ‐'কতR ‐ম�ল : 4 'ফব্)য়ারী 2084 অK 27 'ফব্)য়ারী 2084

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, য�ণাদায়ক অnাঘাত ও অি=দােহর আশpা। 
     ‐ নীচমনা বX:r অথবা শত্)ভীিতর সlাবনা।

রাহR ‐'কতR ‐রাহR  : 27 'ফব্)য়ারী 2084 অK 24 এি^ল 2084

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, ভয়pর শত্) ও নারী হেত ভয়।
     ‐ সমােজর িন¦জাতীয় বX:r (শূ/গন) হেত নানা সমসXার উéব।

রাহR ‐'কতR ‐বৃহaিত : 24 এি^ল 2084 অK 14 জনু 2084

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, নানা /বX, বn ও ধন স�েদর -িত। 
     ‐ চতR 8িদেক ^চt িব)Lতা এবং বpুহািন।
     ‐ সকেলর সে� মতিবেরাধ, সব 8িবষেয় অশািK।

রাহR ‐'কতR ‐শিন : 14 জনু 2084 অK 14 অগা� 2084

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণােভাগ ও িবেশষ বpুর মৃতXর  সlাবনা। 
     ‐ অিত সামানX লাভ হেত পাের ‐ অথ 8‐স�িO িবষেয়।
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রাহR ‐'কতR ‐বুধ : 14 অগা� 2084 অK 7 অেèাবর 2084

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়,  সুশÆৃল, যু:rপূণ 8 িচKার -মতা ন� হেত পাের।অ:জ8ত �ান িবন�। 
     ‐ কম 8ে-ে0 একটানা সাফেল্যর পেথ নানা বাধা।

রাহR ‐UE : 7 অেèাবর 2084 অK 8 অেèাবর 2087

রাহR র মহাদশায় UেEর অK8দশাফল

রাহR র মহাদশায় UেEর অK8দশা
            ‐ ^চt পিরNম করা সেqও বXবসা বা কম 8সূে0 সামানXই অথ 8 উপা:জ8ত হেব
            ‐ nীর জনX আন� ও তারঁ মাধXেম স�দলােভর সlাবনা
            ‐ বpুরা ক� 'দেব, পিরবােরর 'লাকেদর সে� িবেরািধতার সlাবনা
            ‐ িবেদশযা0ার সlাবনা, 'সখােন উvিতর 'যাগ
            ‐ মূ0&লীর 'রােগর সlাবনা
            ‐ Hাlনেদর মাধXেম ধনলাভ, গবািদপU সংখXা ব:ৃL ইতXািদ Uভলাভ
            ‐ পুে0র জ�েহতR  আন� উৎসব আেয়াজন, িনেজর ভােলা থাকা, সরকার হেত yীকৃিতলাভ
            ‐ রাজqলাভ, সরকাের িবরাট উ�পদ ^ািS
            ‐ মহাসুখেভাগ এবং িবলাসবXসেন িদনযাপন ইতXািদ
            ‐ নূতন গহৃিনম 8াণ, নানা িম�াv/বX ^ািS, nী সুেখ সুখী
            ‐ এবং সKানসুেখ আন�, িম0ািদ সা-াৎকার, শসXািদ দান ইতXািদ
            ‐ সরকােরর সদয় বXবহার, বাহনািদ যাতায়াতসুখ ও অসাধারণ বnািদ লাভ
            ‐ বXবসােয় ^ভূত লাভ, উপনয়নািদ Uভকেম 8র অনুWান
            ‐ (জেনৗ)
            ‐ রাগªালা, িববাদিবতক8, পু0 বা িপতা হেত িব:�v থাকা, আ�ীয়েদরদুদ8শা
            ‐ সহকম\েদর সে� মতিবেরাধ, জাতেকর িনেজর মৃতR Xর আশpা বা মািলেকর মৃতR Xভয়
            ‐ nী‐সKানেদর দুঃখেভাগ, পাক&লীেত য�না ইতXািদ
            ‐ সুগিp/বX, শযXা , স�ীতNবণ ইতXািদ নানা সুখেভাগ । ^ািথ 8ত বÕলাভ
            ‐ নানা বাসনা পূণ 8 হেব, এজাতীয় UভাUভফল লাভ হেব
            ‐ অUভফল, যথা Hাlনজািতর 'Eাধ, সপ 8 ও রাজা (সরকার) হেত িবপদ
            ‐ নানা 'রােগ আEাK হবার সlাবনা যথা মূ0েরাগ, মধুেমহ, রrদিূষত হওয়া ^ভৃিত 
            ‐ রrাÊতা, ¨ায়ুতে�র িবশÆৃলা, কারাবাস, অতXK িন¦মােনর 'ভাজXবÕ 3হণ
            ‐ সরকার sারা িনেদ8িশত -িতপূরণ বা জিরমানা িদেত িগেয় ধনহািন
            ‐ nী‐সKানেদর দুদ8শা, জাতেকর অকাল মৃতR Xর আশpা
            ‐ উপেরাr অUভ ^ভাবমুr হবার জনX ^িতকারy�প 
            ‐ দবী দুগ 8া ও 'দবী কািলকার পূজা কত8বX

রাহR ‐UE‐UE : 7 অেèাবর 2084 অK 8 এি^ল 2085

     ‐ UেEর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়,  মিণমুrা ও 'সানার অলংকারািদ লাভ।
     ‐ সু�রী নারীর স� লাভ।

রাহR ‐UE‐সূয 8 : 8 এি^ল 2085 অK 2 জনু 2085

     ‐ UেEর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªরািদ িশরঃপীড়া এবং উÒ 8তব কতৃ 8প- বা শত্)sারা পীিড়ত হবার ফেল দুেভ8াগ।
     ‐ অÊ িকছR  লাভ হেত পাের।

রাহR ‐UE‐চM : 2 জনু 2085 অK 1 'সëËর 2085

     ‐ UেEর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, একuট কনXা সKান লাভ হেত পাের। 
     ‐  উÒ 8তন কতৃ 8পে-র কাছ 'থেক িকছR  ^ািS 'যাগ, বnালংকারিদ লাভ। 
     ‐ সরকারী দSর হেত অনু3হ ও /বXািদ লােভর সlাবনা।

রাহR ‐UE‐ম�ল : 1 'সëËর 2085 অK 4 নেভËর 2085
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     ‐ UেEর অK8দশায় ও ম�েলর ^তXK8দশায় রrসংEাK বা অêেরাগজাতীয় অসু&তা, তীH য�ণা ও মতাৈনকX। 
     ‐ ^চt মতপাথ 8কX ও অশািK ; শারীিরক িন3হ।

রাহR ‐UE‐রাহR  : 4 নেভËর 2085 অK 17 এি^ল 2086

     ‐ UেEর অK8দশা ও রাহR র ^তXK8দশায়, মিহলােদর সে� তীH মতিবেরাধ।
     ‐ শত্)রা নানা সমসXার সৃu� করেব।

রাহR ‐UE‐বৃহaিত : 17 এি^ল 2086 অK 10 'সëËর 2086

     ‐ UেEর অK8দশা ও বহৃaিতর ^তXK8দশায় স�দ লাভ 'যাগ।
     ‐ |)qপূণ 8 উ�পদািধকার ^ািSর সlাবনা।

রাহR ‐UE‐শিন : 10 'সëËর 2086 অK 3 মাচ8 2087

     ‐ UেEর অK8দশায়  শিনর ^তXK8দশায় পU‐পািখ জাতীয় /বX লাভ করেত পাের।
     ‐ 'লৗহ জাতীয় ধাতR , দানাশসX‐বীজ ইতXািদ হেত লাভ বা উপকার হেত পাের।
     ‐ িবেশষ 'কােনা শারীিরক য�ণােভােগর সlাবনা।

রাহR ‐UE‐বুধ : 3 মাচ8 2087 অK 5 অগা� 2087

     ‐ UেEর অK8দশায় বুেধর ^তXK8দশায় �ানািদ ও দনস�দ লােভর সlাবনা।
     ‐ উ�পদ& আিধকিরেকর কাছ 'থেক -মতা লাভ এবং এর ফেল ^চRর ধন^ািSেযাগ।

রাহR ‐UE‐'কতR  : 5 অগা� 2087 অK 8 অেèাবর 2087

     ‐ UেEর অK8দশায় 'কতR র ^তXK8দশায়, মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ 'দশাKের �মেণর ইি�ত পাওয়া যাে�।
     ‐ এই সময়কােলর মেধXই িকছR  লােভর 'যােগা বত8মান।

রাহR ‐সূয 8 : 8 অেèাবর 2087 অK 1 'সëËর 2088

রাহR র মহাদশায় রিবর অK8দশাফল

রাহR র মহাদশায় রিবর অK8দশা
            ‐ অেনক উvিতর গিত ি&র হেয় পড়েব
            ‐ ধনস�দ, Fবষিয়ক উvিত, দানধXান ও ধম 8কেম 8 উৎসাহ ব:ৃL
            ‐ শত্)রা য�নার কারণ হেব, রাজা, িবষ, আ|ন ও অnশnিদ হেত িবপেদর ভয় থাকেব
            ‐ চ-ু, হদূয� ও সংEামক 'রােগর য�নােভােগর সlাবনা
            ‐ রাজার (সরকার) সে� 'সৗহাদ8পূণ স�েক8র সূচনা Uভকারী, ধনস�েদর ব:ৃL
            ‐ শসXব:ৃL, জনি^য়তা/NLা^ািSর 'যাগ, 3ােমর ^ধান 'নতৃ&ানীয় পদ পাবার সlাবনা
            ‐ ইতXািদ
            ‐ সুনাম, উৎসাহ ^দান ও সহায়তালাভ হেব‐সরকােরর িনকট হেত
            ‐ িবেদশযা0া, 'দেশর সাব 8েভৗমq অজ8ন, নানা লাভ
            ‐ হ[ী, অe, বn, অলpারািদ, ^চR র পিরমােন লাভ‐উ�াশা পূরেণ সাফলX
            ‐ সKানসুখ
            ‐ ªর, আমাশয় ও অনXXনX 'রাগেভাগ (সরকার) রাজার সে� িবেরাধ ও ^বল মতপাথ 8কX
            ‐ �মণ, শত্) হেত িবপদাশpা, 'চার ও অি=ভয়
            ‐ সব 8িবষেয় yা�X�X ও উvিত এবং 
            ‐ িবেদেশর রাজা (উ�পদাধীকাির বX:r) sারা yীকৃিত লাভ
            ‐ কuঠন অসুেখ আEাK হবার সlাবনা
            ‐ উপেরাr অUভফল হেত পির0াণ 'পেত
            ‐ সূয 8Xেদেবর পূজা হল ^িতকােরর উপায়
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রাহR ‐সূয 8‐সূয 8 : 8 অেèাবর 2087 অK 24 অেèাবর 2087

     ‐িবে/াহ,স�িOহািন,মিহলা sারা সমসXা,মাথা য�না,মানিসক অি&রতা,Hা-্ননেদর সে� মতিবেরাধ এবং এই জাতীয় নানা সমসXা 'দখা িদেত
পাের।

রাহR ‐সূয 8‐চM : 24 অেèাবর 2087 অK 21 নেভËর 2087

     ‐মূলXবান অলpার হািরেয় যাওয়ার সlাবনা ।

রাহR ‐সূয 8‐ম�ল : 21 নেভËর 2087 অK 10 িডেসËর 2087

     ‐ম�েলর ^তXKর দশায় ও রিবর অK8দশায় শত্) sারা সমসXার সৃu� হেব,নানা ^কার বাধা ও অসুিবধার স{ুখীন হেবন।
     ‐অি= এবং শত্) sারা সমসXা।

রাহR ‐সূয 8‐রাহR  : 10 িডেসËর 2087 অK 28 জানুয়ারী 2088

     ‐রাহR র ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় নানা ^কার বাধািবপিO 'দখা 'দেব,স�িOহািন হেব,শত্) এবং 'রােগর sারা সমসXার স{ুখীন হেবন।
     ‐মানিসক অি&রতা 'দখা 'দেত পাের।

রাহR ‐সূয 8‐বৃহaিত : 28 জানুয়ারী 2088 অK 12 মাচ8 2088

     ‐বহৃaিতর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় 'পাশাক পির�দ ও অলpার লাভ করেবন।
     ‐শত্) পরা:জত হেব এবং সব 8কােজ সাফলX লাভ করেবন।
     ‐যানবাহন লােভর সlাবনা আেছ।

রাহR ‐সূয 8‐শিন : 12 মাচ8 2088 অK 3 'ম 2088

     ‐শিনর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় স�িOহািন,মানিসক অি&রতা, জÅ sারা িবপদ এবং নানা ^কার বাধািবপিO 'দখা িদেত পাের।
     ‐^েতXক '-ে0 অসাফলX লাভ করেবন।

রাহR ‐সূয 8‐বুধ : 3 'ম 2088 অK 19 জনু 2088

     ‐বুেধর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় িশ-ালাভ করেবন,বpু  ও আ�ীয়yজেনর সে� সুস�ক8 বজায় থাকেব এবং সুখাদX 3হন করেবন।
     ‐স�িO লােভর সlাবনা আেছ।
     ‐সরকারী স{ান লাভ করেবন এবং ধািম 8ক কােজ আ3হী হেবন।

রাহR ‐সূয 8‐'কতR  : 19 জনু 2088 অK 8 জলুাই 2088

     ‐'কতR র ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় শত্)েদর সে� িববােদর সlাবনা , জীবন সংশয় এবং সরকারী িবেরাধ ল-X করা যায়।
     ‐^চRর -িতর সlাবনা থােক।
     ‐িবরাট 'কান ঝােমলার সlাবনা 'দখা যায়।

রাহR ‐সূয 8‐UE : 8 জলুাই 2088 অK 1 'সëËর 2088

     ‐UেEর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় yাভািবক ফলাফল লাভ করেবন।এই সমেয় স�িO লাভ ও সাধারন মােনর হেব।
     ‐জীবেন আন�লােভ স-ম হেবন।

রাহR ‐চM : 1 'সëËর 2088 অK 3 মাচ8 2090

রাহR র মহাদশায় চেMর অK8দশার ^ভাব

রাহR র মহাদশায় চেMর অK8দশা
            ‐ উেsগজনক পিরি&িতর উéব হেত পাের
            ‐ কােনা ি^উজেনর সে� িবেরাধ, বpুেদর সে� মতাKর এবং
            ‐ শত্)েদর সংখXা ব:ৃL 'পেত পাের
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            ‐ অেনক ক� কের অেথ 8াপাজ8ন হেত পাের, খাদXসং3হ বহR  'চ�ায় হবার সlাবনা
            ‐ পু0বধূর মৃতR Xর সlাবনা, জল হেত ভয়, সংঘেষ 8র ফেল অসুখী হবার 'যাগ
            ‐ রাজqলােভর মত Uভফল (সরকারী উ�পদ^ািSর 'যাগ)
            ‐ রাজার (উ�পদ& সরকারী কম 8চারী ) িনকট হেত স�ানলাভ
            ‐ ধনস�দ লাভ, সুyা&া অজ8ন, বnালংকার ও সKানািদ হেত নানা সুখ ^ািS 
            ‐ যাতায়ােতর বXয় িনব 8ােহ yা�X�Xজিনত সুখ, গহৃািদ ও ভূস�িOর পিরমান ব:ৃL
            ‐ দবী ল-ীর কৃপালাভ, সব 8̂ কার সাফলX অজ8ন, ধনস�দািদ ও শসXফলেনর ব:ৃL
            ‐ অতXK সুনাম অজ8ন এবং 'দবতােদর পূজা‐উপাসনা করার 'যাগ
            ‐ গেৃহ ও কৃিষকেম 8 নানা উপ/েবর সৃu� হেব
            ‐ অUভ আ�া, িচতাবাঘ ও অনXানX বনXজÅর sারা, 'চার 'থেক িবপদ
            ‐ যা0ার সময় পাক&লীর গtেগাল
            ‐ অকাল মৃতR Xর আশpা
            ‐ উপেরাr অUভ ^ভাব 'থেক মু:r 'পেত 'গেল ^িতকােরর উপায় হল 
            ‐ একuট 'eতবণ 8া গাভী অথবা একuট মিহষানী দান করা

রাহR ‐চM‐চM : 1 'সëËর 2088 অK 16 অেèাবর 2088

     ‐চেMর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় জিম,সুখাদX এবং স�িO লাভ করেবন।
     ‐জীবেন আন�  এবং ভাল নারী স� লাভ করেবন।

রাহR ‐চM‐ম�ল : 16 অেèাবর 2088 অK 17 নেভËর 2088

     ‐ম�েলর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় স{ান লাভ করেবন, স�িO ব:ৃL পােব।
     ‐শত্)েদর sারা সমসXার সৃu� হেব।
     ‐বpুেদর সাহচয 8X লাভ করেবন।

রাহR ‐চM‐রাহR  : 17 নেভËর 2088 অK 8 'ফব্)য়ারী 2089

     ‐রাহR র ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় লাভবান হেবন, স�িO এবং সরকারী অথ 8 লাভ করেবন।

রাহR ‐চM‐বৃহaিত : 8 'ফব্)য়ারী 2089 অK 22 এি^ল 2089

     ‐বহৃaিতর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় 'পাশাক পির�দ লাভ করেবন।
     ‐iান ব:ৃL পােব এবং িশ-ক িহেসেব yীকৃিত লাভ করেবন।
     ‐&াবর স�িO ও অলpার লােভর সlাবনা আেছ।

রাহR ‐চM‐শিন : 22 এি^ল 2089 অK 17 জলুাই 2089

     ‐শিনর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় গXাসuæক জাতীয় শারীিরক সমসXায় ক� পােবন।
     ‐স�িO ও নামস{ান হািনর সlাবনা আেছ।

রাহR ‐চM‐বুধ : 17 জলুাই 2089 অK 3 অেèাবর 2089

     ‐বুেধর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় সKান লাভ করেবন ও iান ব:ৃL পােব।
     ‐উvিতর সlাবনা ল-X করা যায়।
     ‐সাদা 'পাশাক পির�দ ও সুখাদX লাভ করেবন।

রাহR ‐চM‐'কতR  : 3 অেèাবর 2089 অK 4 নেভËর 2089

     ‐'কতR র ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় Hা-্ননেদর সে� িবেরাধ 'দখা 'দেব,শািK িবিঘ্নত হেব, এমনিক আ�ীয় yজেনর মৃতR ্যর ও সlাবনা
আেছ।
     ¯ সব 8ে-ে0 অসাফলX।

রাহR ‐চM‐UE : 4 নেভËর 2089 অK 3 'ফব্)য়ারী 2090

     ‐ চেMর অK8দশায় UেEর ^তXK8দশায়, জাতক ধন স�দ উপাÉন করেব, অতXK সুখী হেব এবং উOম 'ভাজXবÕ লাভ হেব।
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     ‐ একuট কনXা সKােনর জ� হেত পাের।
     ‐ নানা Uভকারী ঘটনা, সকেলর ^িত ভালবাসা আসেব মেন।

রাহR ‐চM‐সূয 8 : 3 'ফব্)য়ারী 2090 অK 3 মাচ8 2090

     ‐ চেMর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, জাতক উৎস 'ভাজন, বnািদ ও সুখী জীবন লাভ করেব। 
     ‐ শত্)রা ধংব^াS হেব, জাতক সব 8দা জয়যুr হেব।

রাহR ‐ম�ল : 3 মাচ8 2090 অK 21 মাচ8 2091

রাহR র মহাদশায় ম�েলর অK8দশার ^ভাব

রাহR র মহাদশায় ম�েলর অK8দশা
            ‐ অেনক উ©ান‐পতন ও ঘটনার উéব হেত পাের
            ‐ শািররীক য�না, উৎসােহর অভাব ও ìৃিতশ:rর ±²াস পাবার সlাবনা
            ‐ পদময 8াদাহািনর সlাবনা
            ‐ জনমত, yেদেশ বসবাস, nী‐সKােনর জীবেন বXXঘাতসৃu� বা 
            ‐ -িতর সlাবনা
            ‐ হতূরাজX পুন)Lার (সরকােরর উ�পেদ পুনিন 8েয়াগ) ও হারােনা স�দ িফের পাওয়া 
            ‐ পুনরায় স�িOলাভ, গহৃলাভ এবং
            ‐ কৃিষ ফলনব:ৃL, স�দলাভ, ই�েদেবর (গহৃেদবতার) আিশ 8বাদ ^ািS
            ‐ সKানািদ হেত সুখ, উOম 'ভাজন, ইতXািদ Uভ ফল লাভ হেব
            ‐ রrবেণ 8র বnািদলাভ, �মণ, রাজ‐সা-াৎকার
            ‐ উ�&ানীয় সরকারী আিধকািরকেদর সে� Fবঠক, সKান ও মািলেকর উvিত
            ‐ সনাবািহনীেত অধX-পদ অজ8ন, ^চt উৎসাহ‐উ:Ôপনা ও ধনস�দলাভ
            ‐ আ�ীয় পিরজেনর মাধXেম
            ‐ nী‐সKান ও সেহাদর ভাইেবানেদর দুদ8শা, পদচR Xিত, সবার সে� িব)L আচরণ
            ‐ সKানািদ, nী ও অনX ঘিন� আ�ীয়েদর সে� িবেরািধতার স�ক8, 'চারভয়
            ‐ দেহ -তসৃu� ও য�নােভাগ
            ‐ আলসX ও মৃতR X এেস দাড়ঁােনায় িবপদ
            ‐ উপেরাr অUভফল হেত িন³ৃিত 'পেত চাইেল, ^িতকােরর উপায় হল 
            ‐ একuট গাভী অথবা ষtদান করা

রাহR ‐ম�ল‐ম�ল : 3 মাচ8 2090 অK 25 মাচ8 2090

     ‐ মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

রাহR ‐ম�ল‐রাহR  : 25 মাচ8 2090 অK 21 'ম 2090

     ‐ সংঘষ 8, শত্)ভয়।
     ‐ জাতক সুখাদX হেত ব:wত।

রাহR ‐ম�ল‐বৃহaিত : 21 'ম 2090 অK 12 জলুাই 2090

রাহR ‐ম�ল‐শিন : 12 জলুাই 2090 অK 10 'সëËর 2090

     ‐ জাতেকর িপতার সে� সুস�ক8 থাকেব।
     ‐ ধনহািন, খুব কuঠন সময় কাটােত হেব ‐ ভেয়র আশpা থাকেব।
     ‐ অি&রতা, সংঘষ 8‐িবেরািধতা এবং মানিসক য�ণা 'ভাগ হেত পাের।

রাহR ‐ম�ল‐বুধ : 10 'সëËর 2090 অK 4 নেভËর 2090
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     ‐ ম�েলর দশায় বুেধর ^তXK8দশায়, িকছR টা বা[ব �ােনর ±²াস ঘটেত পাের, এবং ªর আEK হেয় ক�েভাগ করেত হেব।
     ‐ ধনহািন, বn‐খাদX এবং িম0হািনরও সlাবনা।

রাহR ‐ম�ল‐'কতR  : 4 নেভËর 2090 অK 26 নেভËর 2090

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, আলসX, মানিসক য�ণা। পােপর ফেল সৃ� 'রাগেভােগর সlাবনা আেছ।  
     ‐ রাজ 'রােষর ভয়, অnশnািদর আঘাত হেত -িত ও মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

রাহR ‐ম�ল‐UE : 26 নেভËর 2090 অK 29 জানুয়ারী 2091

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, কুচEী বX:r হেত িবপদ, ও -মতাবান 'লােকেদর 'থেক িবপেদর সlাবনা।
     ‐ অnশn হেত সমসXার সৃu� হেত পাের।
     ‐ -ত&ান িবিষেয় যাওয়া ও অনXানX 'রােগর জনX ক�েভােগর সlাবনা।

রাহR ‐ম�ল‐সূয 8 : 29 জানুয়ারী 2091 অK 17 'ফব্)য়ারী 2091

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায় ভূস�িত অজ8ন, ধনস�দ, অথ 8, ও মানিসক সÅu� লাভ।
     ‐ উপকারী বpুেদর সে� 'মলােমশা, সব 8িবষেয় সুখী হবার সlাবনা। 

রাহR ‐ম�ল‐চM : 17 'ফব্)য়ারী 2091 অK 21 মাচ8 2091

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, দি-ণ িদেকর 'দশ হেত লাভ হেব।
     ‐ জাতক U� বÕ ও অলংকার লাভ করেত পাের। 
     ‐ সম[ কম 8 িনিব 8েঘ্ন স�v হেব, সব 8িদেক সাফলX।

বৃহaিত মহাদশা: 21 মাচ8 2091 অK 22 মাচ8 2107

 
বৃহaিতর মহাদশার বXাখXা ।
 

সাধারণ বXাখXা ।
 

বহৃaিতর মহাদশায় সাধারণতঃ 'যসব ফল হেয় থােক ‐স|িল িন¦�প :‐
     ‐ বহৃaিতর দশায় -মতাসীন 'লােকেদর 'থেক িনেজর কা:Æত ফল লাভ হয় ।
     ‐ ঈeেরাপসনার উৎসাহ, ধম 8, 'বদপাঠ, পুরান ও শাnাধXয়ন, যiানুWােনর আেয়াজেন মন িনিব� হয় ।
     ‐ জাতেকর সৎস�, সাধুদশ 8ন, |)জনেদর ^িত ভ:rNLা ব:ৃL পায়, নানা পুনXকেম 8র অনুWান কের ।
     ‐ জািতগত NLা ও 'নতৃq অজ8ন ।
     ‐ অতীত ও ভিবষXেতর iানলােভ দ-তা অজ8ন হেত পাের ।
     ‐ ভূস�িO, বnািদ ও বাহনলাভ হেত পাের ।
     ‐ ধনস�দ ^ািSর সlাবনা ।
     ‐ বহৃaিতর মহাদশায় িবরাট উ�পদ ^ািS ও রাজার িনকট হেত NLা‐স�ান লাভ হেত পাের ।
     ‐ দরূেদশ হেত নানা ^ািS ।
     ‐ রাজকীয় বাহেন চেড় িবখXাত বX:rেদর সে� �মণ ও 'মলােমশার সুেযাগ হেত পাের ।
     ‐ মহান ও ধনীেদর িনকট হেত দানy�প ধনস�দ ও স�ানলাভ এবং যiানুWােনর মত পুনXকম 8ানুWান
     ‐ FনিবদX ^দান ও পুনX¨ােনর 'ঝাকঁ ।
     ‐ বহৃaিতর মহাদশায় যেথ� ধনস�দ,িকছR টা সুনাম, িকছR  Fধয 8X ও আন� লাভ হয় ।
     ‐ শ:rমান বX:r হেত ভয়, পদময 8াদা ±²াস ও বpুিবেরািধতার আশpা ।
     ‐ qেকর অসুখ, অি=, 'চার এবং জািতগত িবেsেষর ভয় ।
     ‐ উ�পদ& 'লাকেদর সে� বpুq হেত পাের, যু:rতেক8 সাফলX ।
     ‐ উOমিম0, উOম বnািদ, nী‐সKান ও স�দসুখ  এই মহাদশা অতXK Uভ  এuট িম0বেগ 8র NLা   
       আেন ও বাহেনর অিধকারী কের ।
     ‐ িববাহ, যiািদ নানা কম 8ানুWােনর মাধXেম সুখী । 
     ‐ স�দ ও রাজqলােভর সlাবনা ।



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 148

     ‐ ধনী ও শ:rশালী 'লােকেদর সে� বpুেqর সlাবনা ।
     ‐ চাকির ও বাহনািদ লাভ ।
     ‐ nী‐সKান ও িম0সুেখ সুখী ।
     ‐ একuট সKােনর জ� দৃ� ।
     ‐ yা&X পুন)Lার, বু:LবিৃO, ধXান, িবনয় ও ^বল উৎসাহ ব:ৃL পােব ।
     ‐ বু:LদীS কােজর ফেল সুনাম অজ8েনর সlাবনা ।
     ‐ &াবর স�িO, গহৃ ও ভূস�িO অ:জ8ত হেত পাের ।
     ‐ ঋণমু:r ও স�দলাভেযাগ দৃ� হয় ।
     ‐ সKানলাভ 'যাগ থাকেব  সKান জেন্মর সlবনা 'দখা যায় ।
     ‐ অৈনিতক এবং মানিসকভােব অি&র ^কৃিতর হেব ।

বৃহaিত‐বৃহaিত : 21 মাচ8 2091 অK 8 'ম 2093

বৃহaিত মহাদশার মেধX বৃহaিতর অK8দশার ফলাফল 

বহৃaিত মহাদশার মেধX বহৃaিতর অK8দশা
            ‐ উৎসাহ ব:ৃL এবং শরীেরর ^ফু«তা থাকেব িশ-া এবং িবiানগত iান^ািS, 
              খXািত এবংপদময 8াদালাভ হেব িশ-ার sারা
            ‐ সরকােরর আনুকূলX লাভ, উvিত, স�ান, ভােলা yভাব চির0 এবং 'সৗভাগX
            ‐ সবকাজ সাফেল্যর সে� স�v হেব, সKানেদর sারা আন� লাভ এবং িবিভvভােব অথ 8লােভর সlাবনা
            ‐ িনেজর yত� বজায় রাখেত স-ম হেব ধনস�িO পুচR র পিরমােন থাকেব এবং সরকার সমীহ এবং স�ান করেব 
              গবািদ পUলাভ, বn, অলpার এবং যানবাহন লাভ
            ‐ নতR ন গহৃিনম 8াণ এবং সু�র গহৃলাভ, অথ 8 এবং িবলািসতার ^াচR য 8X ,জাকঁজমক,'সৗভােগ্যর সূচনা, 
              কেম 8 সাফলX, Hাlন এবং রাজদরবাের সা-াৎ মািলেকর sারা অসামানX লাভ এবং nী সKানেদর আন� 
            ‐ িন¦বণ 8 বা সামানX কাজকের এমন বX:rর সািvধX ভীষণেVশ সহকম\েদর sারাকুৎসাএবং িন�া,
              কেম 8 িনেয়াগকারীরে0ূাধ অকাল মৃতR X, nী সKােনর সে� িবে�দ এবং অথ 8স�িO এবং ফসেলর -িত 
            ‐ শরীের 'বদনা
            ‐ এইসব অUভ ^ভােবর 'থেক মু:r পাওয়ার জনX 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তাহল  )/ জপ 
              এবং িশব সহçনাম পাঠ করেত হেব

বৃহaিত‐বৃহaিত‐বৃহaিত : 21 মাচ8 2091 অK 3 জলুাই 2091

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, ধনস�দ, র°ািদ, yণ 8 উতXািদ লাভ, অব&ার উvিত। 
     ‐ অনুকূল 'সৗভােগ্যর উদয় হেত পাের।

বৃহaিত‐বৃহaিত‐শিন : 3 জলুাই 2091 অK 3 নেভËর 2091

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, গাভী, ভূস�িত ও yণ 8‐র° লাভ হেব।
     ‐ সব 8 ^কার আরাম সুেযাগ সুিবধা ও িবলাস উপেভােগর  সুবে�াবে[র সlাবনা।

বৃহaিত‐বৃহaিত‐বুধ : 3 নেভËর 2091 অK 22 'ফব্)য়ারী 2092

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, �ানচচ8া ও িশ-ালাভ হেব।
     ‐ মিণমুrািদ ও নানা পির�দ লাভ।
     ‐ বpুেদর আগমেন জাতেকর মেন 'স্নহ িমিশ্রত আন� 'দখা 'দেব।

বৃহaিত‐বৃহaিত‐'কতR  : 22 'ফব্)য়ারী 2092 অK 7 এি^ল 2092

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, জল, চR ির, বpন, সংঘষ 8 এবং মৃতR Xর ভয়।

বৃহaিত‐বৃহaিত‐UE : 7 এি^ল 2092 অK 15 অগা� 2092

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, অেনক িশ-া ও নানা বXাপাের দ-তা লাভ হেব ‐ অেনক কায 8 সুস�v হেব।
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     ‐ নানা বn ও অলpারািদ লাভ হেব। 
     ‐ জাতেকর মেন সÅu� থাকেব, 'স ভােলা থাকেব, উvিত হেব।

বৃহaিত‐বৃহaিত‐সূয 8 : 15 অগা� 2092 অK 23 'সëËর 2092

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, -মতাবান বX:rেদর 'থেক বহR  লাভ, িপতা, মাতা ও বpুেদর 'থেকও অেনক িকছR  লাভ হেব।  
     ‐ জাতক সব 80 NLা ও স{ানলাভ করেব।

বৃহaিত‐বৃহaিত‐চM : 23 'সëËর 2092 অK 27 নেভËর 2092

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, সম[ িবেরািধতার  অবসান হেব, মিণমুrা, অe লাভ।
     ‐ বহR  ^ািS 'যাগ, সকল কায 8X সুস�v হেব।

বৃহaিত‐বৃহaিত‐ম�ল : 27 নেভËর 2092 অK 11 জানুয়ারী 2093

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, অnাঘােতরঅn, মূ03cেিত য�ণা, 'দেহ ªলাকর অনুভূিত ও হজেমর গtেগাল।
     ‐ শত্)রা নানা য�ণার সৃu� করেত পাের।

বৃহaিত‐বৃহaিত‐রাহR  : 11 জানুয়ারী 2093 অK 8 'ম 2093

     ‐ বহৃaিতর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়,  দুন\িতবাজ 'লােকেদর সে� সংঘষ 8 এবং তােদর কারেণ ধনহািন।
     ‐ জাতক শত্)েদর জনX আতp, অসু&তা ও য�ণা 'ভাগ করেব।

বৃহaিত‐শিন : 8 'ম 2093 অK 20 নেভËর 2095

বৃহaিত মহাদশার মেধX শিনর অK8দশার ফলাফল

বহৃaিত মহাদশার মেধX শিনর অK8দশা
            ‐ শারীিরক দুব 8লতার সlাবনা, পরNীকাতরতা এবং 
            ‐ অভXKরীণভােব িনরান�
            ‐ কম 8 এবং বXবসা -িত3[ হেত পাের, অথ 8স�িO, ধম 8 এবং খXািত -িত3[ হেত পাের
            ‐  কুyভাব জাগেত পাের এবং অনX nীেলােকর সে� অৈবধ স�েক8র সlাবনা
            ‐ ªর এবং অতXিধক বXেয়র 'Vশ
            ‐ সরকােরর উ�পদ লাভ
            ‐ পাষাক, অলpার, অথ 8স�িO, ফসল, যানবাহন, গবািদপU এবং ময 8াদালাভ
            ‐ সKান এবং বpুর sারা সুখ ইতXািদ, নীলবেণ 8র 'ঘাড়ার sারা িকছR  লাভ
            ‐ প:;েম �মণ সরকােরর সে� আেলাচনা এবং সরকােরর আনুকূেল্য অথ 8স�িO লাভ
            ‐ অথ 8স�িOর -িত, ªেরর sারা 'Vশ, মানিসক য�না, nী এবং সKানেদর আঘােতর sারা -ত সৃu� করা
            ‐ গেৃহ 'কান অUভ কাজ, গবািদপUর -িত এবং কম 8চR Xত হওয়া, 
            ‐ আ�ীয়েদর িব)Lচারণ করা ইতXািদ
            ‐ ভূিমলাভ, গহৃলাভ, সKান এবং গবািদপU লাভ, 
            ‐ শত্)র মাধXেম ধনস�িত লাভ ইতXািদ
            ‐ অথ 8স�িOর -িত, আ�ীয়েদর সে� িববাদ,
            ‐ িশÊ &াপেন বাধা, শরীের 'বদনা, 
            ‐ পিরবােরর সদসXেদর sারা িবপদ ইতXািদ উপলিÓ হেব
            ‐ অকাল মৃতR Xর ভয় 
            ‐ এইসব অUভ ^ভােবর 'থেক মু:r 'পেত 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তাহল
              িব�ু সহçনাম পাঠ করেত হেব এবং
              একuট কােলা গ) অথবা একuট nী মিহষ দান করেত হেব যার ফেল সু& শরীর উপেভাগ করা যােব

বৃহaিত‐শিন‐শিন : 8 'ম 2093 অK 2 অেèাবর 2093

     ‐ শিনর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণা ও সংঘেষ 8র ভয় 'দখা িদেত পাের। 
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     ‐ নানারকম দুঃখ ‐ য�ণা ^কাশ পােব।

বৃহaিত‐শিন‐বুধ : 2 অেèাবর 2093 অK 10 'ফব্)য়ারী 2094

     ‐ শিনর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, মানিসক িবচ-ণতার ±²াস, সংঘস 8 ও শত্)ভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ খাদX, মুখU:L (পান) এবং ধনস�েদর হািন।

বৃহaিত‐শিন‐'কতR  : 10 'ফব্)য়ারী 2094 অK 5 এি^ল 2094

     ‐ শিনর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, শত্)েদর হােত বpনভয়, অিতিরr িচKাভাবনা, মেনর অULভাব।
  মানিসক য�না, ভয় ও অি&রতা 'দখা 'দেব।

বৃহaিত‐শিন‐UE : 5 এি^ল 2094 অK 6 'সëËর 2094

     ‐ শিনর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, আ�ীয়yজনেদর অব&ার উvিত।
     ‐ জাতক, িনেজর আকা:Æত বÕসমূহ লাভ করেব। 
  ‐ কম 8 ^েচ�া সফল হেব।

বৃহaিত‐শিন‐সূয 8 : 6 'সëËর 2094 অK 22 অেèাবর 2094

     ‐ শিনর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªর এবং পািরবািরক সংঘেষ 8র সlাবনা।
     ‐ জাতক রাজXতR লX -মতা ও অিধকার অজ8ন করেত পােরন।
     ‐ অসুখ‐িবসুেখর কারেণ ক�েভাগ।

বৃহaিত‐শিন‐চM : 22 অেèাবর 2094 অK 7 জানুয়ারী 2095

     ‐ শিনর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, বু:LমOা ও Fবদ�X মানিসকতার ব:ৃL ঘটেব।
     ‐ বহৃৎ ^কেÊর Uভারl এবং বXয় ব:ৃL পােব।
     ‐ বহR  নারীর সে� স�ক8 Fতরী হেত পাের।

বৃহaিত‐শিন‐ম�ল : 7 জানুয়ারী 2095 অK 2 মাচ8 2095

     ‐ শিনর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, শ:r ও বু:LমOা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ জাতেকর পুে0র ওপর 'কােনা -িতকর ^ভাব পড়েত পাের।
     ‐ আ|ন ও শত্) 'থেক ভয়, পাকাশেয়র অসু&তাজিনত য�ণােভাগ।

বৃহaিত‐শিন‐রাহR  : 2 মাচ8 2095 অK 19 জলুাই 2095

     ‐ শিনর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, জিমজমা, বnািদ ও ধনস�দ ±²াস, নানা বXাপাের ভয়ভীিত।
     ‐ জাতক িবেদেশ �মেণ 'যেত পাের।
     ‐ মেন মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

বৃহaিত‐শিন‐বৃহaিত : 19 জলুাই 2095 অK 20 নেভËর 2095

     ‐ শিনর অK8দশায় বহৃaিতর ^তXK8দশায় 'কােনা নারীর জনX পািরবািরক শািK 'ভে� পড়েত পাের এবং জাতক পিরবােরর সদসXেদর 'দখােশানা
করেত অ-ম হেব।
     ‐ সংঘষ 8/িবেরািধতা ও মানিসক অি&রতা থাকেব।

বৃহaিত‐বুধ : 20 নেভËর 2095 অK 24 'ফব্)য়ারী 2098
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বৃহaিত মহাদশার মেধX বুেধর অK8দশার ফলাফল

বহৃaিত মহাদশার মেধX বুেধর অK8দশা
            ‐ ভগবােন িবeাস এবং 'যাগ অধXয়েন iান^ািS এই হে� িবচারলÓ পূব 8েঘাষণা
            ‐ িবsােনর sারা স�ান^ািS, ভােলাকােজ আ3হ জ�ােনা, 
            ‐ কম 8-মতা ব:ৃL
            ‐ সরকােরর আনুকূেল্য সুখ ব:ৃL এবং 
            ‐ বXবসার sারা ও nীভােগ্য অথ 8স�িO লাভ
            ‐ যানবাহন লাভ, ম:�র িনম 8ান করার ই�া এবং 
            ‐ nী‐পু0 ও বpুেদর sারা অিতসুখ
            ‐ দরূ�মেণ 'যেত হেত পাের, মন ^াণবK থাকেত পাের ।
            ‐ মাথা ধরা এবং অি&রতা ভয় থাকেত পাের
            ‐ অথ 8স�িO লাভ, সুঠাম শরীর, সরকারী উ�পদ লাভ 
            ‐ যানবাহন লাভ, 'পাষাক এবং গবািদপU লাভ ইতXািদ
            ‐ শত্) সংখXা ব:ৃL পােব, সুখ আন� ±²াস পােব
            ‐ বXবসায় -িত, ªর ও আমাশয়, 'Vশ
            ‐ িনেজর 'দেশ অথ 8স�িO লাভ, িপতামাতার sারা সুখ এবং 
            ‐ সরকােরর আনুকূেল্য যানবাহনািদ লাভ
            ‐ অথ 8স�িOর -িত, িবেদশ যা0া, 'চােরর sারা �মেণর সময় িবপদ
            ‐ -ত, ªালা, 'চােখর সমসXা, 
            ‐ িবেদেশর মাuটেত ঘুের 'বড়ােনা
            ‐ িবনাকারেণ 'Vশ, 'Eাধ, গবািদপUর -িত,
            ‐ বXবসায় -িত, অকাল মৃতR Xর ভয় ইতXািদ
            ‐ অK8দশার U)েত আন�, অথ 8স�িO লাভ এবং
            ‐ যানবাহনািদ এবং 'পাষাক লাভ
            ‐ দশার 'শেষ 'য �েপই 'হাকনা 'কন অথ 8স�িOর -িত এবং শািররীক 'Vশ
            ‐ অকাল মৃতR X আশা করা যায় যিদ বুধ অথ 8স�িOরপিত হয় অথবা যুবতীর পিত হয়
            ‐ অথ 8স�িOর -িত, িবেদশ যা0া, 'চােরর sারা �মেণর সময় িবপদ, 
            ‐ -ত, ªালা, 'চােখর সমসXা,
            ‐ িবেদেশর মাuটেত ঘুের 'বড়ােনা
            ‐ সবেথেক কায 8কারী এবং উপকারী ^িতকােরর পদে-প এই অUভ ^ভাব 'থেক মু:r পাওয়ার জেন্য এবং
            ‐ আয়ু ব:ৃLর জনX তাহল িব�ু সহçনাম পাঠ করা

বৃহaিত‐বুধ‐বুধ : 20 নেভËর 2095 অK 16 মাচ8 2096

     ‐ বুেধর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, ব:ৃLবিৃOর উৎকষ 8তা এবং �ান আহরণ। 
     ‐ অথ 8 স�দ, বnািদ, অতXK সুখ ও আন� ব:ৃL পােব।
     ‐ yণ 8‐র°ািদ লাভ।

বৃহaিত‐বুধ‐'কতR  : 16 মাচ8 2096 অK 3 'ম 2096

     ‐ বুেধর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, খােদ্য িবষ:Eয়াজিনত, পাকাশয়‐^দাহ 'দখা িদেত পাের।
  ‐ অসুেখর ^াদুভ8াব এবং চ-ুর অসুখ 'দখা িদেত পাের। রr সংEাK ও অêেরােগরও সlাবনা।

বৃহaিত‐বুধ‐UE : 3 'ম 2096 অK 18 'সëËর 2096

     ‐ বুেধর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, জাতক উOর িদক হেত িকছR  সুেযাগ সুিবধা লাভ করেব, িকÅ পUেদর জনX িকছR টা 'লাকসান হেত পাের।
     ‐ জাতক রাজসভায় িবরাট -মতা অথবা |)qপূণ 8 &ান 'পেত পাের।

বৃহaিত‐বুধ‐সূয 8 : 18 'সëËর 2096 অK 29 অেèাবর 2096

     ‐ বুেধর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, -মতা িকছR টা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ 'রাগªালা এবং শারীিরক পিরNম ব:ৃL পােব।
     ‐ মানিসক অি&রতা থাকেত পাের।
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বৃহaিত‐বুধ‐চM : 29 অেèাবর 2096 অK 6 জানুয়ারী 2097

     ‐ বুেধর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়,  জাতক নারীস�, অথ 8 ও ধনািদ লাভ করেব।
     ‐ একuট কনXা সKােনর জ� হেত পাের।
     ‐ অপয 8াS অথ 8 লাভ হেত পাের।
     ‐ সাধুস� ও সকেলর সে� Fম0ীভাব &াপন।

বৃহaিত‐বুধ‐ম�ল : 6 জানুয়ারী 2097 অK 24 'ফব্)য়ারী 2097

     ‐ বুেধর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়,  জাতক আেরা বু:L এবং স�দ লাভ করেব এবং ধম 8পেথ উৎসাহ বাড়েব।
     ‐ আ|ন এবং চR ির হবার জনX নানা ক�েভাগ।
     ‐ জাতক রrবণ 8 'পাষাক লাভ করেব।
     ‐ অnশn হেত দুেভাগ 8।

বৃহaিত‐বুধ‐রাহR  : 24 'ফব্)য়ারী 2097 অK 28 জনু 2097

     ‐ বুেধর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, মিহলােদর সে� মতিবেরাধ, আক:ìক ভয়।   
     ‐ অnঘােতর ভয়।

বৃহaিত‐বুধ‐বৃহaিত : 28 জনু 2097 অK 16 অেèাবর 2097

     ‐ বুেধর অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, জাতক -মতা ও পদ ময 8াদা লাভ করেত পারেব।
     ‐ রাজা বা |)qপূণ 8 বX:rরা স{ািনত হেবন।
     ‐ জাতেকর িশ-ালাভ হেব, িবচ-নতা ও বা[ব �ান ব:ৃL পােব। 

বৃহaিত‐বুধ‐শিন : 16 অেèাবর 2097 অK 24 'ফব্)য়ারী 2098

     ‐ বুেধর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, জাতক, শারীিরক িন3েহর ফেল, পাকাশয় জিনত সমসXায় ভR গেব। 
     ‐ নানাভােব অথ 8স�েদর -িত হবার সlাবনা। 

বৃহaিত‐'কতR  : 24 'ফব্)য়ারী 2098 অK 31 জানুয়ারী 2099

বৃহaিত মহাদশার মেধX 'কতR র অK8দশার ফলাফল

বহৃaিত মহাদশার মেধX 'কতR র অK8দশা
            ‐ ময 8াদাহািনর সlাবনা, ভবঘুেরর মত অব&া এবং &ায়ীqহীনতা 'যাগ
            ‐ আ�ীয়েদর সে� মতাৈনকX, পু0 এবং
            ‐ ভাইেদর 'ভাগ এবং জনমত িব)েL যােব
            ‐ িববােদর 'জের বয়fেদর 'ভাগ, সরকােরর 'Eাধ, 
            ‐ অথ 8স�িOর -িত এবং নানা 'রাগ 'ভােগর সlাবনা
            ‐ আঘােতর ভয়, পিরচারেকর sারা -িত এবং মানিসক য�না
            ‐ অনিতিরr আন�, অনিতিরr অথ 8স�িO লাভ, িনেজর Fতির অথবা অেন্যর 'দওয়া খাবার যা সুyাদু নয়
            ‐ NাLানুWােন খাবার সরবরাহ করা যা সুyাদু নয় এবং
            ‐ অথ 8স�িO লাভ করা অবাßনীয় পেথ
            ‐ ফল 'যমন‐ অথ 8স�িOর -িত, সরকােরর 'Eােধর কারণ, কারাগাের ব:�, 'রাগািদ,
            ‐ শািররীক অ-মতা, িপতা এবং ভাইেদর িব)Lচারণ করা এবং মানিসক য�না
            ‐ 'মাটরগািড় লাভ, হ:[ ইতXািদ লাভ সরকারী আনুকূেল্য
            ‐ আকা:Æত '-ে0 সাফলX, বXবসায় লাভ, গবািদপUর সংখXা ব:ৃL, 
            ‐ অথ 8স�িO, বn ইতXািদ লাভ মুসলমান গনমানX বX:rর কাছ 'থেক
            ‐ শরীের 'Vশ 
            ‐ এইসব অUভ ^ভােবর 'থেক মু:r 'পেত 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তাহল 
            ‐ সuঠক পLিতেত মৃতR X�য় জপ করেত হেব 
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বৃহaিত‐'কতR ‐'কতR  : 24 'ফব্)য়ারী 2098 অK 16 মাচ8 2098

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, হঠাৎ কের 'কােনা সমসXা ঘিনেয় ওঠেত পাের, জাতক িনেজর 'দেশর মেধX �মণ করেত বাধX হেব।
     ‐ ধননােশর সlাবনা।

বৃহaিত‐'কতR ‐UE : 16 মাচ8 2098 অK 12 'ম 2098

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, দু�েলাক হেত ভয় এবং তােদর কারেণ ধনহািন।
     ‐ 'চােখর অসুখ, মানিসক য�ণা, গবািদ পU হািনর সlাবনা। 

বৃহaিত‐'কতR ‐সূয 8 : 12 'ম 2098 অK 29 'ম 2098

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, বpুেদর সে� িবেরািধতা 'দখা িদেত পাের। 
     ‐ জাতক বXথ 8তার স{ুখীন হেব, িবচার িবেবচনা শ:r ±²াস পাবার সlাবনা।
     ‐ মৃতR Xর কাছাকািছ চেল যাবার সlাবনাও আেছ।
     ‐ সংঘষ 8 ও মানিসক য�ণােভাগ।

বৃহaিত‐'কতR ‐চM : 29 'ম 2098 অK 27 জনু 2098

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, খাদXহািন ও স{ান হািন হেত পাের।
     ‐ শারীিরক য�ণােভাগ, িচKাশ:r ±²াস পােব।
     ‐পাকাশয় সংEাK সমসXা ব:ৃL 'পেত পাের।

বৃহaিত‐'কতR ‐ম�ল : 27 জনু 2098 অK 16 জলুাই 2098

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, য�ণাদায়ক অnাঘাত ও অি=দােহর আশpা। 
     ‐ নীচমনা বX:r অথবা শত্)ভীিতর সlাবনা।

বৃহaিত‐'কতR ‐রাহR  : 16 জলুাই 2098 অK 6 'সëËর 2098

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, ভয়pর শত্) ও নারী হেত ভয়।
     ‐ সমােজর িন¦জাতীয় বX:r (শূ/গন) হেত নানা সমসXার উéব।

বৃহaিত‐'কতR ‐বৃহaিত : 6 'সëËর 2098 অK 21 অেèাবর 2098

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, নানা /বX, বn ও ধন স�েদর -িত। 
     ‐ চতR 8িদেক ^চt িব)Lতা এবং বpুহািন।
     ‐ সকেলর সে� মতিবেরাধ, সব 8িবষেয় অশািK।

বৃহaিত‐'কতR ‐শিন : 21 অেèাবর 2098 অK 14 িডেসËর 2098

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণােভাগ ও িবেশষ বpুর মৃতXর  সlাবনা। 
     ‐ অিত সামানX লাভ হেত পাের ‐ অথ 8‐স�িO িবষেয়।

বৃহaিত‐'কতR ‐বুধ : 14 িডেসËর 2098 অK 31 জানুয়ারী 2099

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়,  সুশÆৃল, যু:rপূণ 8 িচKার -মতা ন� হেত পাের।অ:জ8ত �ান িবন�। 
     ‐ কম 8ে-ে0 একটানা সাফেল্যর পেথ নানা বাধা।
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বৃহaিত‐UE : 31 জানুয়ারী 2099 অK 2 অেèাবর 2101

বৃহaিতর মহাদশায় UেEর অK8দশার ফলাফল

বহৃaিতর মহাদশার UেEর অK8দশা 
            ‐ ধম\য় কাজ করার ^বণতা এবং ভালমানুষেদর উপকার করা 
            ‐ উৎকৃ� িশ-ার জনX সুখ এবং িবsানেদর সািvধX লাভ
            ‐ সরকার সহায়তা করেব এবং অথ 8স�িO, যানবাহন ও রাজকীয় স�ান লাভ
            ‐ মিহলােদর sারা 'Vশ এবং অথ 8স�িOর -িত, মানুেষর সে� শত্)তা, 
            ‐ বpু িবে�দ এবং কুyভােব আসr হওয়ার সlাবনা
            ‐ নাম ?
            ‐ ফল 'যমন‐'মাটরগািড়, হ:[ ইতXািদ যানবাহনািদ লাভ সরকােরর আনুকূেল্য অথ 8স�িO লাভ,
            ‐ লাল এবং নীল বÕ লাভ
            ‐  পূেব 8 �মেনর 'থেক অসামানX আয়, পিরবাের সুি&িত
            ‐ িপতামাতার sারা সুখ, 'দব 'দবীর ^িত ভ:r,
            ‐ জলাধার িনম 8াণ করা, দান ইতXািদ
            ‐ অUভ ^ভাব 'যমন িববাদ, আিত্ময়েদর িব)েL যাওয়া, nী এবং সKানেদর 'Vশ
            ‐ িববােদর আশpা, সরকােরর sারা িবপদ, nীেয়র িব)েL যাওয়া
            ‐ eUড় মহাশেয়র সিহত িবতক8 এবং ভাইেদর সে�ও িবতেক8র সlাবনা, অথ 8স�িOর -িত ইতXািদ
            ‐ অথ 8স�িO লাভ, nীর sারা সুখ, সরকাির উ�পদাধীকািরেদর সে� সা-াৎ
            ‐ সKােনর সংখXা ব:ৃL, যানবাহন এবং গবািদপU ব:ৃL
            ‐ স�ীেতর sারা আন�, িবsান সমােজর ^েবেশর sারা আন�, িম�াv/বX ^ািS 
            ‐ আ�ীয়েদর সাহাযX করা ইতXািদ
            ‐ অথ 8স�িOর -িত, অকাল মৃতR Xর ভয়, nীেয়র িব)েL যাওয়া ইতXািদ
            ‐ এইসব অUভ ^ভােবর 'থেক মু:r 'পেত 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তাহল 
              িপ�ল বেণ 8র একuট গ) অথবা একuট nী মিহষ দান করেত হেব 

বৃহaিত‐UE‐UE : 31 জানুয়ারী 2099 অK 13 জলুাই 2099

     ‐ UেEর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়,  মিণমুrা ও 'সানার অলংকারািদ লাভ।
     ‐ সু�রী নারীর স� লাভ।

বৃহaিত‐UE‐সূয 8 : 13 জলুাই 2099 অK 30 অগা� 2099

     ‐ UেEর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªরািদ িশরঃপীড়া এবং উÒ 8তব কতৃ 8প- বা শত্)sারা পীিড়ত হবার ফেল দুেভ8াগ।
     ‐ অÊ িকছR  লাভ হেত পাের।

বৃহaিত‐UE‐চM : 30 অগা� 2099 অK 20 নেভËর 2099

     ‐ UেEর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, একuট কনXা সKান লাভ হেত পাের। 
     ‐  উÒ 8তন কতৃ 8পে-র কাছ 'থেক িকছR  ^ািS 'যাগ, বnালংকারিদ লাভ। 
     ‐ সরকারী দSর হেত অনু3হ ও /বXািদ লােভর সlাবনা।

বৃহaিত‐UE‐ম�ল : 20 নেভËর 2099 অK 15 জানুয়ারী 2100

     ‐ UেEর অK8দশায় ও ম�েলর ^তXK8দশায় রrসংEাK বা অêেরাগজাতীয় অসু&তা, তীH য�ণা ও মতাৈনকX। 
     ‐ ^চt মতপাথ 8কX ও অশািK ; শারীিরক িন3হ।

বৃহaিত‐UE‐রাহR  : 15 জানুয়ারী 2100 অK 10 জনু 2100

     ‐ UেEর অK8দশা ও রাহR র ^তXK8দশায়, মিহলােদর সে� তীH মতিবেরাধ।
     ‐ শত্)রা নানা সমসXার সৃu� করেব।
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বৃহaিত‐UE‐বৃহaিত : 10 জনু 2100 অK 18 অেèাবর 2100

     ‐ UেEর অK8দশা ও বহৃaিতর ^তXK8দশায় স�দ লাভ 'যাগ।
     ‐ |)qপূণ 8 উ�পদািধকার ^ািSর সlাবনা।

বৃহaিত‐UE‐শিন : 18 অেèাবর 2100 অK 22 মাচ8 2101

     ‐ UেEর অK8দশায়  শিনর ^তXK8দশায় পU‐পািখ জাতীয় /বX লাভ করেত পাের।
     ‐ 'লৗহ জাতীয় ধাতR , দানাশসX‐বীজ ইতXািদ হেত লাভ বা উপকার হেত পাের।
     ‐ িবেশষ 'কােনা শারীিরক য�ণােভােগর সlাবনা।

বৃহaিত‐UE‐বুধ : 22 মাচ8 2101 অK 6 অগা� 2101

     ‐ UেEর অK8দশায় বুেধর ^তXK8দশায় �ানািদ ও দনস�দ লােভর সlাবনা।
     ‐ উ�পদ& আিধকিরেকর কাছ 'থেক -মতা লাভ এবং এর ফেল ^চRর ধন^ািSেযাগ।

বৃহaিত‐UE‐'কতR  : 6 অগা� 2101 অK 2 অেèাবর 2101

     ‐ UেEর অK8দশায় 'কতR র ^তXK8দশায়, মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ 'দশাKের �মেণর ইি�ত পাওয়া যাে�।
     ‐ এই সময়কােলর মেধXই িকছR  লােভর 'যােগা বত8মান।

বৃহaিত‐সূয 8 : 2 অেèাবর 2101 অK 21 জলুাই 2102

বৃহaিতর মহাদশার মেধX রিবর অK8দশার ফলাফল

বহৃaিতর মহাদশার মেধX রিবর অK8দশা
            ‐ রাজদরবাের আিধপতX এবং স�ান পাওয়া, 
            ‐ িকছR  স�ানীয় yীকৃিত ভাগXচেE পাওয়া সlব
            ‐ ভাল মানুেষর সােথ বpুq, মেনর আেলা ব:ৃL সে� সাহসীকতা ব:ৃL, 'দশ এবং 
            ‐ তার নাগিরকেদর উপর আিধপতX িব[ার সlব
            ‐ সKানেদর sারা সুখ, সKানেদর অ3গিত,
            ‐ ধম\য় &ােন �মণ এবং খXািত ব:ৃLর সlাবনা
            ‐ সুখ ব:ৃL, উৎসাহ এবং অথ 8স�িO সে� আেরা িকছR  ^ািS
            ‐ শত্) জয় এবং সুyা&X
            ‐ অথ 8স�িO লাভ, NLা, সুখ এবং বn ও যানবাহনািদ লাভ
            ‐ অলpার ইতXািদ লাভ, সKােনর জ�, সরকােরর সােথ সুস�ক8
            ‐ কম 8 এবং বXবসায় সাফলX
            ‐ ফল 'যমন নােভ8র অসুখ, ªর, অলসতা অথবা ভােলাকাজ করা 'থেক িপিছেয় আসা
            ‐ পাপকােজ জড়ােনা, সবাই‐এর ^িত িব)Lাচারণ করা,
            ‐ আ�ীয় িবে�দ এবং অকারেণ 'Vশ
            ‐ শরীের 'Vশ 
            ‐ এইসব অUভ ^ভােবর 'থেক মু:r 'পেত 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তাহল 
            ‐ আিদতX হদূয় পাঠ করেত হেব 

বৃহaিত‐সূয 8‐সূয 8 : 2 অেèাবর 2101 অK 17 অেèাবর 2101

     ‐িবে/াহ,স�িOহািন,মিহলা sারা সমসXা,মাথা য�না,মানিসক অি&রতা,Hা-্ননেদর সে� মতিবেরাধ এবং এই জাতীয় নানা সমসXা 'দখা িদেত
পাের।

বৃহaিত‐সূয 8‐চM : 17 অেèাবর 2101 অK 10 নেভËর 2101

     ‐মূলXবান অলpার হািরেয় যাওয়ার সlাবনা ।
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বৃহaিত‐সূয 8‐ম�ল : 10 নেভËর 2101 অK 27 নেভËর 2101

     ‐ম�েলর ^তXKর দশায় ও রিবর অK8দশায় শত্) sারা সমসXার সৃu� হেব,নানা ^কার বাধা ও অসুিবধার স{ুখীন হেবন।
     ‐অি= এবং শত্) sারা সমসXা।

বৃহaিত‐সূয 8‐রাহR  : 27 নেভËর 2101 অK 10 জানুয়ারী 2102

     ‐রাহR র ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় নানা ^কার বাধািবপিO 'দখা 'দেব,স�িOহািন হেব,শত্) এবং 'রােগর sারা সমসXার স{ুখীন হেবন।
     ‐মানিসক অি&রতা 'দখা 'দেত পাের।

বৃহaিত‐সূয 8‐বৃহaিত : 10 জানুয়ারী 2102 অK 18 'ফব্)য়ারী 2102

     ‐বহৃaিতর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় 'পাশাক পির�দ ও অলpার লাভ করেবন।
     ‐শত্) পরা:জত হেব এবং সব 8কােজ সাফলX লাভ করেবন।
     ‐যানবাহন লােভর সlাবনা আেছ।

বৃহaিত‐সূয 8‐শিন : 18 'ফব্)য়ারী 2102 অK 5 এি^ল 2102

     ‐শিনর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় স�িOহািন,মানিসক অি&রতা, জÅ sারা িবপদ এবং নানা ^কার বাধািবপিO 'দখা িদেত পাের।
     ‐^েতXক '-ে0 অসাফলX লাভ করেবন।

বৃহaিত‐সূয 8‐বুধ : 5 এি^ল 2102 অK 17 'ম 2102

     ‐বুেধর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় িশ-ালাভ করেবন,বpু  ও আ�ীয়yজেনর সে� সুস�ক8 বজায় থাকেব এবং সুখাদX 3হন করেবন।
     ‐স�িO লােভর সlাবনা আেছ।
     ‐সরকারী স{ান লাভ করেবন এবং ধািম 8ক কােজ আ3হী হেবন।

বৃহaিত‐সূয 8‐'কতR  : 17 'ম 2102 অK 3 জনু 2102

     ‐'কতR র ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় শত্)েদর সে� িববােদর সlাবনা , জীবন সংশয় এবং সরকারী িবেরাধ ল-X করা যায়।
     ‐^চRর -িতর সlাবনা থােক।
     ‐িবরাট 'কান ঝােমলার সlাবনা 'দখা যায়।

বৃহaিত‐সূয 8‐UE : 3 জনু 2102 অK 21 জলুাই 2102

     ‐UেEর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় yাভািবক ফলাফল লাভ করেবন।এই সমেয় স�িO লাভ ও সাধারন মােনর হেব।
     ‐জীবেন আন�লােভ স-ম হেবন।

বৃহaিত‐চM : 21 জলুাই 2102 অK 20 নেভËর 2103

বৃহaিতর মহাদশার মেধX চেMর অK8দশার ফলাফল

বহৃaিতর মহাদশার মেধX চেMর অK8দশা
            ‐ িকছR  রাজকীয় স�ান ^ািS এবং সরকােরর আিনকূলX লােভ সুখ 'যাগ হয়
            ‐ সরকােরর উ�পদাধীকািরেদর সে� বpুq এবং খXািত ও ময 8াদা ^ািS
            ‐ মিহলােদর সুখ, মিহলােদর sারা অথ 8̂ ািS সে� অলpার এবং সু�র বn ^ািS
            ‐ উ�মােনর iােনর জনX অথ 8 এবং খXািত ব:ৃL
            ‐ ভাগXচেE ভূিম ^ািS, স�িO, বাড়ী এবং যানবাহনািদ লাভ
            ‐ ফল 'যমন সরকােরর sারা NLা, অেথ 8র ^াচR য 8X এর িবলািসতা এবং মান লাভ হয়
            ‐ nী এবং সKানেদর sারা সুখ, সুখাদX^ািS, ভােলা কােজর sারা সুনাম অজ8ন
            ‐ সKােনর সংখXা ব:ৃL এবং নািত, নাতনীেদর সংখXা ব:ৃL, সরকােরর আনুকূেল্য সুখ ব:ৃL 
            ‐ ধম\য় এবং দাতবX কােজর 'ঝাকঁ
            ‐ অথ 8স�িO এবং আ�ীয় হারােনা, িবেদেশর মাuটেত ঘুের 'বড়ােনা
            ‐  সরকার এবং 'চােরেদর 'থেক িবপদ, সহকম\েদর সােথ িববাদ 'কান এক মামার সােথ িবে�দ
            ‐ মােয়র 'Vশ ইতXািদ
            ‐ শািররীক 'Vশ অনুভূত হেব
            ‐ এইসব অUভ ^ভােবর 'থেক মু:r 'পেত 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তাহল 
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            ‐ দুগ 8াসSসাতী পাঠ করেত হেব 

বৃহaিত‐চM‐চM : 21 জলুাই 2102 অK 31 অগা� 2102

     ‐চেMর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় জিম,সুখাদX এবং স�িO লাভ করেবন।
     ‐জীবেন আন�  এবং ভাল নারী স� লাভ করেবন।

বৃহaিত‐চM‐ম�ল : 31 অগা� 2102 অK 28 'সëËর 2102

     ‐ম�েলর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় স{ান লাভ করেবন, স�িO ব:ৃL পােব।
     ‐শত্)েদর sারা সমসXার সৃu� হেব।
     ‐বpুেদর সাহচয 8X লাভ করেবন।

বৃহaিত‐চM‐রাহR  : 28 'সëËর 2102 অK 11 িডেসËর 2102

     ‐রাহR র ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় লাভবান হেবন, স�িO এবং সরকারী অথ 8 লাভ করেবন।

বৃহaিত‐চM‐বৃহaিত : 11 িডেসËর 2102 অK 13 'ফব্)য়ারী 2103

     ‐বহৃaিতর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় 'পাশাক পির�দ লাভ করেবন।
     ‐iান ব:ৃL পােব এবং িশ-ক িহেসেব yীকৃিত লাভ করেবন।
     ‐&াবর স�িO ও অলpার লােভর সlাবনা আেছ।

বৃহaিত‐চM‐শিন : 13 'ফব্)য়ারী 2103 অK 2 'ম 2103

     ‐শিনর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় গXাসuæক জাতীয় শারীিরক সমসXায় ক� পােবন।
     ‐স�িO ও নামস{ান হািনর সlাবনা আেছ।

বৃহaিত‐চM‐বুধ : 2 'ম 2103 অK 10 জলুাই 2103

     ‐বুেধর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় সKান লাভ করেবন ও iান ব:ৃL পােব।
     ‐উvিতর সlাবনা ল-X করা যায়।
     ‐সাদা 'পাশাক পির�দ ও সুখাদX লাভ করেবন।

বৃহaিত‐চM‐'কতR  : 10 জলুাই 2103 অK 7 অগা� 2103

     ‐'কতR র ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় Hা-্ননেদর সে� িবেরাধ 'দখা 'দেব,শািK িবিঘ্নত হেব, এমনিক আ�ীয় yজেনর মৃতR ্যর ও সlাবনা
আেছ।
     ¯ সব 8ে-ে0 অসাফলX।

বৃহaিত‐চM‐UE : 7 অগা� 2103 অK 27 অেèাবর 2103

     ‐ চেMর অK8দশায় UেEর ^তXK8দশায়, জাতক ধন স�দ উপাÉন করেব, অতXK সুখী হেব এবং উOম 'ভাজXবÕ লাভ হেব।
     ‐ একuট কনXা সKােনর জ� হেত পাের।
     ‐ নানা Uভকারী ঘটনা, সকেলর ^িত ভালবাসা আসেব মেন।

বৃহaিত‐চM‐সূয 8 : 27 অেèাবর 2103 অK 20 নেভËর 2103

     ‐ চেMর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, জাতক উৎস 'ভাজন, বnািদ ও সুখী জীবন লাভ করেব। 
     ‐ শত্)রা ধংব^াS হেব, জাতক সব 8দা জয়যুr হেব।

বৃহaিত‐ম�ল : 20 নেভËর 2103 অK 26 অেèাবর 2104
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বৃহaিতর মহাদশার মেধX ম�েলর অK8দশার ফলাফল

বহৃaিতর মহাদশার মেধX ম�েলর অK8দশা
            ‐ সাহসীকতা ব:ৃL এবং িবতেক8 এবং িববােদ সাফলX
            ‐ কায 8Xে-ে0 খXািতলাভ এবং nী‐পু0 সুখ বহন কের আনেব
            ‐ শািররীক শ:r -য়^াS হেব । উৎসাহ কেম যােব, ªর এবং ভেয়র জনX 'Vশ
            ‐ শত্) এবং nী‐পু)েষর সহবাসজিনত 'রােগর জনX
            ‐ ফল 'যমন িববাহ ইতXািদ আন� অনুWান পালন করা, ভূিম^ািS অথবা 3াম
            ‐  শ:r এবং সাহিসকতা ব:ৃL এবং সব কেম 8 সাফলX
            ‐ অথ 8 এবং শসXলাভ, িম�াv/বX ^ািS 
            ‐ সরকােরর অনু3হ লাভ, nী‐সKান sারা সুখ এবং
            ‐ অনX Uভ ফল
            ‐ অথ 8 এবং গহৃনাশ, 'চােখর সমসXা এবং
            ‐ নানা অUভ ^ভাব এর ফল
            ‐ ফল িবেশষভােব িব�প হেব অK8দশার সূচনায়
            ‐ িকছR  সময় পের অUভ ^ভাব খািনকটা লাঘব হেব 
            ‐ শরীের 'Vশ এবং মানিসক য�না
            ‐ এইসব অUভ ^ভােবর 'থেক মু:r 'পেত 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তাহল 
            ‐ একuট ষাড়ঁ দান করেত হেব অথ 8 স�িO িফের 'পেত

বৃহaিত‐ম�ল‐ম�ল : 20 নেভËর 2103 অK 10 িডেসËর 2103

     ‐ মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

বৃহaিত‐ম�ল‐রাহR  : 10 িডেসËর 2103 অK 31 জানুয়ারী 2104

     ‐ সংঘষ 8, শত্)ভয়।
     ‐ জাতক সুখাদX হেত ব:wত।

বৃহaিত‐ম�ল‐বৃহaিত : 31 জানুয়ারী 2104 অK 16 মাচ8 2104

বৃহaিত‐ম�ল‐শিন : 16 মাচ8 2104 অK 9 'ম 2104

     ‐ জাতেকর িপতার সে� সুস�ক8 থাকেব।
     ‐ ধনহািন, খুব কuঠন সময় কাটােত হেব ‐ ভেয়র আশpা থাকেব।
     ‐ অি&রতা, সংঘষ 8‐িবেরািধতা এবং মানিসক য�ণা 'ভাগ হেত পাের।

বৃহaিত‐ম�ল‐বুধ : 9 'ম 2104 অK 26 জনু 2104

     ‐ ম�েলর দশায় বুেধর ^তXK8দশায়, িকছR টা বা[ব �ােনর ±²াস ঘটেত পাের, এবং ªর আEK হেয় ক�েভাগ করেত হেব।
     ‐ ধনহািন, বn‐খাদX এবং িম0হািনরও সlাবনা।

বৃহaিত‐ম�ল‐'কতR  : 26 জনু 2104 অK 16 জলুাই 2104

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, আলসX, মানিসক য�ণা। পােপর ফেল সৃ� 'রাগেভােগর সlাবনা আেছ।  
     ‐ রাজ 'রােষর ভয়, অnশnািদর আঘাত হেত -িত ও মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

বৃহaিত‐ম�ল‐UE : 16 জলুাই 2104 অK 11 'সëËর 2104

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, কুচEী বX:r হেত িবপদ, ও -মতাবান 'লােকেদর 'থেক িবপেদর সlাবনা।
     ‐ অnশn হেত সমসXার সৃu� হেত পাের।
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     ‐ -ত&ান িবিষেয় যাওয়া ও অনXানX 'রােগর জনX ক�েভােগর সlাবনা।

বৃহaিত‐ম�ল‐সূয 8 : 11 'সëËর 2104 অK 28 'সëËর 2104

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায় ভূস�িত অজ8ন, ধনস�দ, অথ 8, ও মানিসক সÅu� লাভ।
     ‐ উপকারী বpুেদর সে� 'মলােমশা, সব 8িবষেয় সুখী হবার সlাবনা। 

বৃহaিত‐ম�ল‐চM : 28 'সëËর 2104 অK 26 অেèাবর 2104

     ‐ ম�েলর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, দি-ণ িদেকর 'দশ হেত লাভ হেব।
     ‐ জাতক U� বÕ ও অলংকার লাভ করেত পাের। 
     ‐ সম[ কম 8 িনিব 8েঘ্ন স�v হেব, সব 8িদেক সাফলX।

বৃহaিত‐রাহR  : 26 অেèাবর 2104 অK 22 মাচ8 2107

বৃহaিতর মহাদশার মেধX রাহR র অK8দশার ফল

বহৃaিতর মহাদশার মেধX রাহR র অK8দশা
            ‐ অ^েয়াজনীয় শত্)তা এবং িবতক8 বpু ও ভাইেদর সে�
            ‐ িবিভv ধরেনর িববাদ এবং ওঠানামার জনX ভয়
            ‐ সKােনর 'Vশ এবং দেূর �মণ
            ‐ অথ 8 ±²াস পােব এবং মৃতR X অথবা সমভয়
            ‐ ফল 'যমন 'যােগর ^িত আ3হ অথ 8 এবং শসXলাভ ^থম পাচঁ মােস
            ‐ কান 3াম বা 'দেশর ^ভR qলাভ,
            ‐ িবেদশী গনমানX বX:rর সা-াৎলাভ
            ‐ পিরবাের ভাল অব&া, দরূ�মণ, তীথ 8ে-ে0 পূণX¨ান
            ‐ 'চার, সাপ, সরকার, -ত 'থেক িবপদ এবং গেৃহ নানািবধ সমসXা
            ‐ সমেগা0ীয় এবং সহকম\েদর িব)েL যাওয়া, দুঃy�, িবনা কারেণ িববাদ
            ‐ রাগ 'থেক িবপদ ইতXািদ
            ‐ শরীের 'Vশ 
            ‐ এইসব অUভ ^ভােবর 'থেক মু:r 'পেত 'য ^িতকােরর পদে-প িনেত হেব তাহল 
            ‐ মৃতR X�য় জপ করেত হেব এবং 

বৃহaিত‐রাহR ‐রাহR  : 26 অেèাবর 2104 অK 7 মাচ8 2105

     ‐ রাহR র অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায় কারাবােসর সlাবনা, 'রাগ য�নার ভয়, ও নানা ^কার -িতর সlাবনা। 
     ‐ বpুরা নানা সমসXার সৃu� করেত পাের।

বৃহaিত‐রাহR ‐বৃহaিত : 7 মাচ8 2105 অK 2 জলুাই 2105

     ‐ রাহR র অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, হ[ী, অe ও যানবাহনািদ লাভ হেব।
     ‐ সকেলর িনকট হইেত NLা‐স{ান লাভ।
     ‐ জাতক ধন‐স�দ অজ8ন করেব।

বৃহaিত‐রাহR ‐শিন : 2 জলুাই 2105 অK 18 নেভËর 2105

     ‐রাহR র অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায় ‐ কuঠন বpনভয় (কারাবাস) ও সুখশািK এেকবাের 'শষ ।
     ‐ পাকাশেয়র 'গালেযাগ হবার সlাবনা।

বৃহaিত‐রাহR ‐বুধ : 18 নেভËর 2105 অK 22 মাচ8 2106

     ‐ রাহR র অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায় নারীজািত হেত িবেশষ লাভ।
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     ‐ নানারকম সুেযাগসুিবধা লাভ, িবেদেশ �মেণ 'গেল সাফলX লাভ।

বৃহaিত‐রাহR ‐'কতR  : 22 মাচ8 2106 অK 12 'ম 2106

     ‐ রাহR র অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায় বা[ব �ােনর ±²াস ও মেন ভতভীিত 'দখা 'দেব।
     ‐ নানা বাধা িবপিO, ধনহািন ও সব 80 সংঘষ 8।
     ‐ অি&রতা থাকেত পাের।

বৃহaিত‐রাহR ‐UE : 12 'ম 2106 অK 5 অেèাবর 2106

     ‐ রাহR র অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, 'যািগনীেদর 'থেক ভয় পাবার সlাবনা, অeস�দ িবন� হেত পাের।
     ‐ জাতক অতXK সাধারণ মােনর 'ভাজX 3হণ করেত পারেব।
     ‐ বহR  নারীর মৃতR X হেব, এবং পিরবাের িবরাট 'শােকর পিরেবশ 'দখা 'দেব।

বৃহaিত‐রাহR ‐সূয 8 : 5 অেèাবর 2106 অK 18 নেভËর 2106

     ‐ রাহR র অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, অXতK মারা�ক ও উ�মােপর ªরেভাগ, পু0 'পৗ0েদর সে� তীH সংঘােতর সlাবনা।
     ‐ মৃতR X িবষেয় ভীিত ও অসাবধানতা িনেয় চলেব জাতক।

বৃহaিত‐রাহR ‐চM : 18 নেভËর 2106 অK 30 জানুয়ারী 2107

     ‐ রাহR র অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, জাতেকর মেধX অি&রতা, মতিবেরাধ, উেsগ ও ^চt ভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ সুনাম হারােত পাের।
     ‐ িপতার জনX কuঠন শারীিরক পিরNম ও তÌিনত অসুখ হেত পাের।

বৃহaিত‐রাহR ‐ম�ল : 30 জানুয়ারী 2107 অK 22 মাচ8 2107

     ‐ রাহR র অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, রেr সংEমণজিনত অসুেখ ক� পাবার 'যাগ। 
     ‐ ধনহািন ও ^চt মানিসক ক�েভাগ। 

শিন মহাদশা: 22 মাচ8 2107 অK 22 মাচ8 2126

 
শিনর মহাদশার বXাখXা
 

সাধারণ বXাখXা
 

সাধারণ ফলাফল যা শিনর মহাদশায় হয় 'স|িল হল ‐
     ‐ শিনর মহাদশায় শহের , 3ােম বা সমােজ কতৃq ।
     ‐ নীচR  'শ্রনীর সÐদােয়র 'নতৃেqর সlবনা আেছ ।
     ‐ বু:L ও iান ব:ৃL পােব এবং দান ধXান,হ[িশেÊ আ3হী হেবন।
     ‐ কান ^াচীন &ান লােভর ফেল সুখলাভ হেত পাের ।
     ‐ যানবাহন , 'পাশাক , 'সানা এবং স�দ 'যৗতR ক িহসােব লাভ করেত পাের ।
     ‐ ঈeের িবeাস এবং ম:�র গঠেন আ3হ বজায় থাকেব ।
     ‐ পিরবাের নাম ও খXািত আসেত পাের ।
     ‐ পিরবােরর 'সৗভাগX , 'শৗয 8 ব:ৃL বজায় থাকেব এবং �মেণর সlবনা আেছ ।
     ‐ পU,উট, গাধা, ছাগল,পাখী,বLৃা মিহলা এবং শসXদানা sারা লাভবান হেবন।.
 

িনিদ8� বXাখXা
 

িবিভv 3েহর অব&া এবং জ� দুই 'ক অনXানX ^ভােবর উপর িভিOকের বXাখXা ‐
     ‐ িশÊ , iান , শ:r ও 'শৗয 8 িবকােশর সlবনা আেছ ।
     ‐ এই সমেয়র মেধX সম[ রকম আন� এবং সুেখর অিভiতা হেব ।
     ‐ &ানাKর , িবেদশ �মন সlব এবং 'নতৃq লােভর সlবনা আেছ ।
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     ‐ অনXায়বা পাপ কাজেম 8র ^িত আ3হ থাকেত পাের এবং একজন নীচ মিহলার সে�স�ক8 Fতরী হেতপাের ।
     ‐ চার বা নীচ 'লাকজেনর সােথ s¬ বা কলহ হেত পাের ।
     ‐শিনর মহাদশা চলাকালীন ধনস�িO,জীবনস�ী,সKান,সহেদার ভাইেবান ও ভৃতXগন -িত3[ হেবন।
     ‐ খারাপ খাবার 3হন এবং অপবাদ ।
     ‐ শিন শ:rশালী হেল ‐
     ‐ শিনর মহাদশা চলাকালীন সুখ এবং খXািত ব:ৃLর সlবনা ।
     ‐ জিম হারােত হেত পাের এবং চাকর , yামী বা nী , সKান , ভাইেবােনেদর সােথ িবেরাধ 'দখা িদেত পাের ।
     ‐ yামী বা nী ও সKান 'ক িনেয় ^চRর পিরমােণ সুখ স�দ থাকেব ।
     ‐ বpুেদর মেধX ভােলা ^িতWা পােব ।
     ‐ যখন শিন বEী , "/াশেকান&' তখন ‐
     ‐ শিনর মহাদশা চলাকালীন অি&রতা এবং শ:rশালী বXা:rর ভয় থাকেব ।
     ‐ সম[ কাজ ও িশেÊ -িতর সlবনা । 
     ‐ ভাই 'বােনর -িত হেত পাের ।
     ‐ শািররীক য�ণা এবং অথ 8ৈনিতক বXাপাের উিs=তার সlবনা আেছ ।
     ‐ নানা^কার অশািK 'দখা 'দেব এবং উ�পদ& বX:r, অn, 'চার,অি= ইতXািদ sারা সমসXায় পড়েবন।
     ‐ অখXািত, &ানাKর এবং বpুেদর -িত হেব ।
     ‐ ম�ীq লাভ করেত পাের, রাÎ স�ান 'পেত পাের এবং কম 8ে-ে0 উvিত হেত পাের ।
     ‐ িবেরাধীেদর 'থেক জয়, খXািত sে¬ এবং শত্) Òংস হওয়ােত আনে�র সlাবনা ।
     ‐ yামী/nী, সKান এবং জীেবর 'থেক সুখ ।

শিন‐শিন : 22 মাচ8 2107 অK 25 মাচ8 2110

শিনর মহাদশার মেধX শিনর অK8দশার ফলাফল

শিনর মহাদশার মেধX শিনর অK8দশা
            ‐ অলসতা এবং উৎসােহ ঘাটিত
            ‐ কােজ বাধা, অথ 8াভাব, &ানচR Xত এবং ঋণ অসlব নয়
            ‐ বায়ুর ^েকােপ 'পেটর গtেগাল, গব 8 ও ঈষ 8ার ফেল 'Eাধ এবং দুঃখ
            ‐ রাজা এবং 'চােরর অতXাচাের জিমজমা। ধনস�েদর -িত, িবOনাশ
            ‐ yামী/nীর কারেণ অিবেবচনার কাজ করেব, এমনিক সKানেদর সে�ও মতপাথ 8কX ঘটেব
            ‐ নানা সমসXা ও ^চt পিরNম করেত হেত পাের
            ‐ সরকাের/^শাসেন উ�পদ ^ািS
            ‐ nী‐সKান হেত সুখ, বাহনলাভ, নানা ^ািS
            ‐ বnািদলাভ, রাজার পৃWেপাষকতার sারা 'সনাবািহনীেত উ�পদ ^ািS
            ‐ গবািদপU লাভ, ভূস�িO, 3াম ইতXািদ অজ8ন
            ‐ রাজভয়, অnাঘােতর আশpা
            ‐ হঠাৎ আঘাত, রrপাত, মুখগÇর হেত রrপাত, আমাশয় ইতXািদ দুেভ8াগ 
            ‐ এই দশার U) হেতই নানা ম�/অUভ ^ভাব পড়েব
            ‐ চার 'থেক িবপদ, yেদশ তXাগ কের চেল যাওয়া, মানিসক য�নােভাগ
            ‐ ইতXািদ এই দশার মধXভােগ ঘটেব । এই দশার 'শষভােগ 'দখা 'দেব 
            ‐ ম�লজনক ফলাফল
            ‐ অপিরণত অব&ায় মৃতR Xর ফেল িবপদ ঘিনেয় আসেব
            ‐ ভগবান শpর এই িবপদ হেত র-া করেবন এবং শািK ^দান করেবন যিদ মৃতR X�য় জপ করা হেয় থােক
            ‐ িনিদ8� পLিত অনুসাের

শিন‐শিন‐শিন : 22 মাচ8 2107 অK 12 'সëËর 2107

     ‐ শিনর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণা ও সংঘেষ 8র ভয় 'দখা িদেত পাের। 
     ‐ নানারকম দুঃখ ‐ য�ণা ^কাশ পােব।

শিন‐শিন‐বুধ : 12 'সëËর 2107 অK 15 'ফব্)য়ারী 2108

     ‐ শিনর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, মানিসক িবচ-ণতার ±²াস, সংঘস 8 ও শত্)ভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ খাদX, মুখU:L (পান) এবং ধনস�েদর হািন।

শিন‐শিন‐'কতR  : 15 'ফব্)য়ারী 2108 অK 19 এি^ল 2108
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     ‐ শিনর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, শত্)েদর হােত বpনভয়, অিতিরr িচKাভাবনা, মেনর অULভাব।
  মানিসক য�না, ভয় ও অি&রতা 'দখা 'দেব।

শিন‐শিন‐UE : 19 এি^ল 2108 অK 19 অেèাবর 2108

     ‐ শিনর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, আ�ীয়yজনেদর অব&ার উvিত।
     ‐ জাতক, িনেজর আকা:Æত বÕসমূহ লাভ করেব। 
  ‐ কম 8 ^েচ�া সফল হেব।

শিন‐শিন‐সূয 8 : 19 অেèাবর 2108 অK 13 িডেসËর 2108

     ‐ শিনর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªর এবং পািরবািরক সংঘেষ 8র সlাবনা।
     ‐ জাতক রাজXতR লX -মতা ও অিধকার অজ8ন করেত পােরন।
     ‐ অসুখ‐িবসুেখর কারেণ ক�েভাগ।

শিন‐শিন‐চM : 13 িডেসËর 2108 অK 14 মাচ8 2109

     ‐ শিনর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, বু:LমOা ও Fবদ�X মানিসকতার ব:ৃL ঘটেব।
     ‐ বহৃৎ ^কেÊর Uভারl এবং বXয় ব:ৃL পােব।
     ‐ বহR  নারীর সে� স�ক8 Fতরী হেত পাের।

শিন‐শিন‐ম�ল : 14 মাচ8 2109 অK 17 'ম 2109

     ‐ শিনর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, শ:r ও বু:LমOা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ জাতেকর পুে0র ওপর 'কােনা -িতকর ^ভাব পড়েত পাের।
     ‐ আ|ন ও শত্) 'থেক ভয়, পাকাশেয়র অসু&তাজিনত য�ণােভাগ।

শিন‐শিন‐রাহR  : 17 'ম 2109 অK 29 অেèাবর 2109

     ‐ শিনর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, জিমজমা, বnািদ ও ধনস�দ ±²াস, নানা বXাপাের ভয়ভীিত।
     ‐ জাতক িবেদেশ �মেণ 'যেত পাের।
     ‐ মেন মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।

শিন‐শিন‐বৃহaিত : 29 অেèাবর 2109 অK 25 মাচ8 2110

     ‐ শিনর অK8দশায় বহৃaিতর ^তXK8দশায় 'কােনা নারীর জনX পািরবািরক শািK 'ভে� পড়েত পাের এবং জাতক পিরবােরর সদসXেদর 'দখােশানা
করেত অ-ম হেব।
     ‐ সংঘষ 8/িবেরািধতা ও মানিসক অি&রতা থাকেব।

শিন‐বুধ : 25 মাচ8 2110 অK 2 িডেসËর 2112

শিনর মহাদশার মেধX বুেধর অK8দশার ফলাফল

শিনর মহাদশার মেধX বুেধর অK8দশা
            ‐ রাজসভায় িবেশষ ময 8াদা ^ািS ও উvিতলাভ
            ‐ বXবসা‐বািনেজX সাফলX ও ধনস�দ লােভর সlাবনা
            ‐ প:tতজেনর ম�লােভ আন�, পূণXকেম 8 উৎসাহ
            ‐ ধম 8কেম 8 উৎসাহব:ৃL, বpুরা উপকারী হেব
            ‐ nী‐সKান হেত সুখ, বাহনলাভ, সুনাম, 
            ‐ জনি^য়তা ও 'সৗভাগX অজ8ন
            ‐ ঠাtালাগা ও সিদ8কািশর ফেল Fদিহক য�নােভাগ
            ‐ নানা Uভ^ভাব 'যমন‐মানুেষর কাছ 'থেক NLা, সুনাম, নানা সুখ ও ধনািদঅজ8ন
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            ‐ �মেণ সুখেভাগ
            ‐ ধম\য় যiানুWান, রাজেযাগ ^ভৃিতর িদেক উৎসাহ
            ‐ পিব0 &ােন তীথ 8যা0া, ^াণশ:r, উদXম, পিরবােরর উvিত
            ‐ ধম\য় কম 8 স�াদন, পুরাণ Nবণ, দানধXানািদ Uভকম 8
            ‐ িম�াv ^Õিতর সুেযাগসুিবধা লাভ
            ‐ সরকারী উ�পদলাভ, স�দ লাভ
            ‐ 3াম ^ধােনর পদ^ািS ইতXািদ নানা ফল পিরলি-ত হয় এই দশার ^ারেl
            ‐ রােগর আEমণ, সব 8কম 8 অসাফলX, িবপেদর আশpা ও উেsগ‐দু:;Kােভাগ
            ‐ ইতXািদ 'ভাগ হেব এই দশার মধXভাগ ও 'শষভােগ
            ‐ শািররীক ক�েভাগ
            ‐ উপেরাr অUভ ফলািদর ^িতকােরর জনX এবং 
            ‐ জীবন উপেভােগর জনX Nীিব�ুর সহçনাম জপ ও খাদXবÕ দান বাßনীয়

শিন‐বুধ‐বুধ : 25 মাচ8 2110 অK 11 অগা� 2110

     ‐ বুেধর অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়, ব:ৃLবিৃOর উৎকষ 8তা এবং �ান আহরণ। 
     ‐ অথ 8 স�দ, বnািদ, অতXK সুখ ও আন� ব:ৃL পােব।
     ‐ yণ 8‐র°ািদ লাভ।

শিন‐বুধ‐'কতR  : 11 অগা� 2110 অK 7 অেèাবর 2110

     ‐ বুেধর অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, খােদ্য িবষ:Eয়াজিনত, পাকাশয়‐^দাহ 'দখা িদেত পাের।
  ‐ অসুেখর ^াদুভ8াব এবং চ-ুর অসুখ 'দখা িদেত পাের। রr সংEাK ও অêেরােগরও সlাবনা।

শিন‐বুধ‐UE : 7 অেèাবর 2110 অK 20 মাচ8 2111

     ‐ বুেধর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, জাতক উOর িদক হেত িকছR  সুেযাগ সুিবধা লাভ করেব, িকÅ পUেদর জনX িকছR টা 'লাকসান হেত পাের।
     ‐ জাতক রাজসভায় িবরাট -মতা অথবা |)qপূণ 8 &ান 'পেত পাের।

শিন‐বুধ‐সূয 8 : 20 মাচ8 2111 অK 8 'ম 2111

     ‐ বুেধর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, -মতা িকছR টা ±²াস 'পেত পাের।
     ‐ 'রাগªালা এবং শারীিরক পিরNম ব:ৃL পােব।
     ‐ মানিসক অি&রতা থাকেত পাের।

শিন‐বুধ‐চM : 8 'ম 2111 অK 29 জলুাই 2111

     ‐ বুেধর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়,  জাতক নারীস�, অথ 8 ও ধনািদ লাভ করেব।
     ‐ একuট কনXা সKােনর জ� হেত পাের।
     ‐ অপয 8াS অথ 8 লাভ হেত পাের।
     ‐ সাধুস� ও সকেলর সে� Fম0ীভাব &াপন।

শিন‐বুধ‐ম�ল : 29 জলুাই 2111 অK 25 'সëËর 2111

     ‐ বুেধর অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়,  জাতক আেরা বু:L এবং স�দ লাভ করেব এবং ধম 8পেথ উৎসাহ বাড়েব।
     ‐ আ|ন এবং চR ির হবার জনX নানা ক�েভাগ।
     ‐ জাতক রrবণ 8 'পাষাক লাভ করেব।
     ‐ অnশn হেত দুেভাগ 8।

শিন‐বুধ‐রাহR  : 25 'সëËর 2111 অK 19 'ফব্)য়ারী 2112
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     ‐ বুেধর অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, মিহলােদর সে� মতিবেরাধ, আক:ìক ভয়।   
     ‐ অnঘােতর ভয়।

শিন‐বুধ‐বৃহaিত : 19 'ফব্)য়ারী 2112 অK 29 জনু 2112

     ‐ বুেধর অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, জাতক -মতা ও পদ ময 8াদা লাভ করেত পারেব।
     ‐ রাজা বা |)qপূণ 8 বX:rরা স{ািনত হেবন।
     ‐ জাতেকর িশ-ালাভ হেব, িবচ-নতা ও বা[ব �ান ব:ৃL পােব। 

শিন‐বুধ‐শিন : 29 জনু 2112 অK 2 িডেসËর 2112

     ‐ বুেধর অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, জাতক, শারীিরক িন3েহর ফেল, পাকাশয় জিনত সমসXায় ভR গেব। 
     ‐ নানাভােব অথ 8স�েদর -িত হবার সlাবনা। 

শিন‐'কতR  : 2 িডেসËর 2112 অK 11 জানুয়ারী 2114

শিনর মহাদশায় 'কতR র অK8দশাফল

শিনর মহাদশায় 'কতR র অK8দশা
            ‐ কারাবােসর সlাবনা ও নানা আপিOকর পিরি&িতর উéব হেত পাের
            ‐ নীচ ^বিৃOর দু�বX:rেদর সে� সংঘষ 8 । nী‐সKান হেত িবে�েদর সlাবনা
            ‐ ধননাশ, দুঃy�, বায়ুর ^েকােপ 'রােগর ভয় 'দখা 'দেব
            ‐ নানা অUভ ^ভাব যথা ‐ পদময 8াদাহািন, িবপদ, দাির/, দুদ8শা , িবেদশযা0া
            ‐ ইতXািদ
            ‐ ধেনাপাজ8ন, িবলাস উপেভাগ, পিব0&ােন তীথ 8&ান এবং 
            ‐ অK8দশার ^ারেl 'কান পূণXযi&ান দশ 8েনর সlাবনা
            ‐ শািররীক শ:r ও সাহসব:ৃL, ধম\য় িচKা, রাজার সে� সা-াৎ, তার ভাষণ 'শানা
            ‐ সরকােরর উ�পদময 8াদাস�v বX:rেদর সে� 'মলােমশা ব:ৃL 'পেত পাের ('যমন ^ধানম�ী, রাÎপিত, রাজXপাল)
            ‐ সব 8িবধ িবলাস উপেভাগ
            ‐ িনিদ8� সমেয়র পূেব 8ই মৃতR Xর আশpা, িন¦মােনর আহার, ঠাtা 'লেগªর
            ‐ আমাশয় -ত, 'চার হেত িবপদ, nী‐সKান হেত িবে�দ
            ‐ শািররীক দুেভ8াগ
            ‐ উপেরাr অUভ ফেলর ^িতকারােথ 8 'যসব পLিত 3হণেযাগX
            ‐ কতR র Uভ^ভােবর ফেল জীবনেক উপেভাগX কের তR লেত 'গেল একuট ছাগলদান কত8বX

শিন‐'কতR ‐'কতR  : 2 িডেসËর 2112 অK 25 িডেসËর 2112

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, 'কতR র ^তXK8দশায়, হঠাৎ কের 'কােনা সমসXা ঘিনেয় ওঠেত পাের, জাতক িনেজর 'দেশর মেধX �মণ করেত বাধX হেব।
     ‐ ধননােশর সlাবনা।

শিন‐'কতR ‐UE : 25 িডেসËর 2112 অK 3 মাচ8 2113

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়, দু�েলাক হেত ভয় এবং তােদর কারেণ ধনহািন।
     ‐ 'চােখর অসুখ, মানিসক য�ণা, গবািদ পU হািনর সlাবনা। 

শিন‐'কতR ‐সূয 8 : 3 মাচ8 2113 অK 23 মাচ8 2113

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, বpুেদর সে� িবেরািধতা 'দখা িদেত পাের। 
     ‐ জাতক বXথ 8তার স{ুখীন হেব, িবচার িবেবচনা শ:r ±²াস পাবার সlাবনা।
     ‐ মৃতR Xর কাছাকািছ চেল যাবার সlাবনাও আেছ।
     ‐ সংঘষ 8 ও মানিসক য�ণােভাগ।
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শিন‐'কতR ‐চM : 23 মাচ8 2113 অK 26 এি^ল 2113

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, খাদXহািন ও স{ান হািন হেত পাের।
     ‐ শারীিরক য�ণােভাগ, িচKাশ:r ±²াস পােব।
     ‐পাকাশয় সংEাK সমসXা ব:ৃL 'পেত পাের।

শিন‐'কতR ‐ম�ল : 26 এি^ল 2113 অK 20 'ম 2113

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, ম�েলর ^তXK8দশায়, য�ণাদায়ক অnাঘাত ও অি=দােহর আশpা। 
     ‐ নীচমনা বX:r অথবা শত্)ভীিতর সlাবনা।

শিন‐'কতR ‐রাহR  : 20 'ম 2113 অK 19 জলুাই 2113

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, রাহR র ^তXK8দশায়, ভয়pর শত্) ও নারী হেত ভয়।
     ‐ সমােজর িন¦জাতীয় বX:r (শূ/গন) হেত নানা সমসXার উéব।

শিন‐'কতR ‐বৃহaিত : 19 জলুাই 2113 অK 11 'সëËর 2113

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, বহৃaিতর ^তXK8দশায়, নানা /বX, বn ও ধন স�েদর -িত। 
     ‐ চতR 8িদেক ^চt িব)Lতা এবং বpুহািন।
     ‐ সকেলর সে� মতিবেরাধ, সব 8িবষেয় অশািK।

শিন‐'কতR ‐শিন : 11 'সëËর 2113 অK 14 নেভËর 2113

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, শিনর ^তXK8দশায়, শারীিরক য�ণােভাগ ও িবেশষ বpুর মৃতXর  সlাবনা। 
     ‐ অিত সামানX লাভ হেত পাের ‐ অথ 8‐স�িO িবষেয়।

শিন‐'কতR ‐বুধ : 14 নেভËর 2113 অK 11 জানুয়ারী 2114

     ‐ 'কতR র অK8দশায়, বুেধর ^তXK8দশায়,  সুশÆৃল, যু:rপূণ 8 িচKার -মতা ন� হেত পাের।অ:জ8ত �ান িবন�। 
     ‐ কম 8ে-ে0 একটানা সাফেল্যর পেথ নানা বাধা।

শিন‐UE : 11 জানুয়ারী 2114 অK 12 মাচ8 2117

শিনর মহাদশায় UেEর অK8দশাফল

শিনর মহাদশায় UেEর অK8দশা
            ‐ Uভ ও অUভ দুই ^কার ফলই লাভ হেব
            ‐ yেদশাভXKের খXািত, nী‐সKান, অলpারািদ ও ধনস�দ অজ8ন
            ‐ কৃিষকােয্ 8য সুখী , বpু^ীিত, মানুেষর ^িত ভালবাসা
            ‐ পু0 হেত পরম আন�, শত্)িবনাশ, খXািতর জনX িবরাট উ:Ôপনার সlাবনা
            ‐ িববাহ, পু0সKােনর জ�, সুyা&া ও ধনস�দলাভ, জীবনযা0ার মান ভােলা হেব
            ‐ পিরবােরেত
            ‐ রাজXলাভ (সরকারী দSের উ�পদলাভ), জীবন উপেভাগ
            ‐ রাজানুগতX লাভ, স�ান^ািS
            ‐ বn‐অলpারািদ, বাহন ও অনXানX অভী� বÕলাভ
            ‐ UেEর অK8দশায়, 'গাচের যিদ বহৃaিত অনুকূল থােক
            ‐ সৗভাগX স�দ ব:ৃLর Uভ সূচনা হেব
            ‐ যিদ 'গাচের শিন অনুকূল থােক তেব রাজেযাগ ফল হয়
            ‐ যাগ:Eয়া সুস�v হয় ('যাগ:Eয়া িস:L)
            ‐ nীর দুদ8শা , পদময 8াদা ±²াস, মানিসক য�না, িনকটা�ীয়েদর সােথ িববাদ ইতXািদ
            ‐ রাজার পৃWেপাষকতায় উ�াশাপূরণ, দানধXান, যiানুWােনর আেয়াজন
            ‐ শাnাধXয়েন উৎসােহর সৃu�, কাবXরচনা
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            ‐ বদােK উৎসাহ, পুরাণ Nবেণর ই�া, nী‐সKান সুখী
            ‐ চােখর ও দােঁতর অসুখসংEাK দুেভ8াগ, ªর, দাতঁ ও হােট8র অসুখ
            ‐ ভাল বXবহার না পাওয়া, বাহR র য�না, ব-ৃ হেত পতন ভয়, জেল 'ডাবার ভয়, নানা িব)Lতা
            ‐ সরকারী দSেরর কম 8চারী ও ভাইেদর সে� তীH মতপাথ 8কX ও িবেরািধতা
            ‐ শািররীক দুগ 8িত
            ‐ উপেরাr অUভ ^ভাব 'থেক িন³ৃিত পাবার জনX ^িতকােরর উপায়
            ‐ জীবেন সুখেভাগ ও সুyা&Xলাভ‐ মা দুগ 8ার কলXােণ এবং 
            ‐ দুগ 8া সSশতী পাঠ ও 'গাদান বা মিহষানী দােনর অনুWােনর মাধXেম

শিন‐UE‐UE : 11 জানুয়ারী 2114 অK 22 জলুাই 2114

     ‐ UেEর অK8দশায়, UেEর ^তXK8দশায়,  মিণমুrা ও 'সানার অলংকারািদ লাভ।
     ‐ সু�রী নারীর স� লাভ।

শিন‐UE‐সূয 8 : 22 জলুাই 2114 অK 18 'সëËর 2114

     ‐ UেEর অK8দশায়, রিবর ^তXK8দশায়, ªরািদ িশরঃপীড়া এবং উÒ 8তব কতৃ 8প- বা শত্)sারা পীিড়ত হবার ফেল দুেভ8াগ।
     ‐ অÊ িকছR  লাভ হেত পাের।

শিন‐UE‐চM : 18 'সëËর 2114 অK 24 িডেসËর 2114

     ‐ UেEর অK8দশায়, চেMর ^তXK8দশায়, একuট কনXা সKান লাভ হেত পাের। 
     ‐  উÒ 8তন কতৃ 8পে-র কাছ 'থেক িকছR  ^ািS 'যাগ, বnালংকারিদ লাভ। 
     ‐ সরকারী দSর হেত অনু3হ ও /বXািদ লােভর সlাবনা।

শিন‐UE‐ম�ল : 24 িডেসËর 2114 অK 1 মাচ8 2115

     ‐ UেEর অK8দশায় ও ম�েলর ^তXK8দশায় রrসংEাK বা অêেরাগজাতীয় অসু&তা, তীH য�ণা ও মতাৈনকX। 
     ‐ ^চt মতপাথ 8কX ও অশািK ; শারীিরক িন3হ।

শিন‐UE‐রাহR  : 1 মাচ8 2115 অK 22 অগা� 2115

     ‐ UেEর অK8দশা ও রাহR র ^তXK8দশায়, মিহলােদর সে� তীH মতিবেরাধ।
     ‐ শত্)রা নানা সমসXার সৃu� করেব।

শিন‐UE‐বৃহaিত : 22 অগা� 2115 অK 23 জানুয়ারী 2116

     ‐ UেEর অK8দশা ও বহৃaিতর ^তXK8দশায় স�দ লাভ 'যাগ।
     ‐ |)qপূণ 8 উ�পদািধকার ^ািSর সlাবনা।

শিন‐UE‐শিন : 23 জানুয়ারী 2116 অK 24 জলুাই 2116

     ‐ UেEর অK8দশায়  শিনর ^তXK8দশায় পU‐পািখ জাতীয় /বX লাভ করেত পাের।
     ‐ 'লৗহ জাতীয় ধাতR , দানাশসX‐বীজ ইতXািদ হেত লাভ বা উপকার হেত পাের।
     ‐ িবেশষ 'কােনা শারীিরক য�ণােভােগর সlাবনা।

শিন‐UE‐বুধ : 24 জলুাই 2116 অK 4 জানুয়ারী 2117

     ‐ UেEর অK8দশায় বুেধর ^তXK8দশায় �ানািদ ও দনস�দ লােভর সlাবনা।
     ‐ উ�পদ& আিধকিরেকর কাছ 'থেক -মতা লাভ এবং এর ফেল ^চRর ধন^ািSেযাগ।
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শিন‐UE‐'কতR  : 4 জানুয়ারী 2117 অK 12 মাচ8 2117

     ‐ UেEর অK8দশায় 'কতR র ^তXK8দশায়, মৃতR Xভয় 'দখা িদেত পাের।
     ‐ 'দশাKের �মেণর ইি�ত পাওয়া যাে�।
     ‐ এই সময়কােলর মেধXই িকছR  লােভর 'যােগা বত8মান।

শিন‐সূয 8 : 12 মাচ8 2117 অK 22 'ফব্)য়ারী 2118

শিনর মহাদশায় রিবর অK8দশাফল

শিনর মহাদশায় রিবর অK8দশা
            ‐ শািররীক য�না ও মানিসক দুঃখেভােগর সlাবনা
            ‐ অিন:;ত অব&া, আকিäক িকছR  ঘটনা, জনগণ কতৃক সমােলাচনা হওয়া ও বদনাম পাবার সlাবনা
            ‐ nী‐পু0 ও বpুেদর দুঃখ^ািS, শত্)সৃu� হেত পাের এবং জাতক হয়ত বা 
            ‐ এেলােমেলা/উেÔশXহীনভােব ঘুের 'বড়ােত হেত পাের
            ‐ ধননােশর সlাবনা, 'চার ও রাজা হেত দুঃখ^ািS এবং 
            ‐ -ুধা, হদূয� ও চ-ুর িবষেয় য�নােভাগ
            ‐ নানা Uভ^ভাব, 'যমন মািলক/িনেয়াগকত8ার সে� সুস�ক8, পিরবােরর মেধX 'থেক উvিত, সুখ
            ‐ সKান হেত সুখ^ািS, বাহনলাভ, যা0াবXয় ^ািS, গবািদপU লাভ ইতXািদ
            ‐ হদূযে�র পীড়া, বদনাম ও অস�ান, পদময 8াদাহািন, মানিসক য�না, িবে�দ
            ‐ ঘিন� আ�ীয় 'থেক, িশÊ &াপেন নানা বাধা , ªরেভাগ, নানা ভয়
            ‐ আ�ীয়পিরজেন হািন, িকছR  ি^য়বÕ হািরেয় যাবার সlাবনা
            ‐ শািররীক দুগ 8িতর সlাবনা
            ‐ উপেরাr অUভ ^ভাব 'থেক মু:r পাবার জনX সূয 8Xেদেবর পূজা ও উপাসনাই একমা0 ^িতকােরর পcা
            ‐ ফল

শিন‐সূয 8‐সূয 8 : 12 মাচ8 2117 অK 30 মাচ8 2117

     ‐িবে/াহ,স�িOহািন,মিহলা sারা সমসXা,মাথা য�না,মানিসক অি&রতা,Hা-্ননেদর সে� মতিবেরাধ এবং এই জাতীয় নানা সমসXা 'দখা িদেত
পাের।

শিন‐সূয 8‐চM : 30 মাচ8 2117 অK 28 এি^ল 2117

     ‐মূলXবান অলpার হািরেয় যাওয়ার সlাবনা ।

শিন‐সূয 8‐ম�ল : 28 এি^ল 2117 অK 18 'ম 2117

     ‐ম�েলর ^তXKর দশায় ও রিবর অK8দশায় শত্) sারা সমসXার সৃu� হেব,নানা ^কার বাধা ও অসুিবধার স{ুখীন হেবন।
     ‐অি= এবং শত্) sারা সমসXা।

শিন‐সূয 8‐রাহR  : 18 'ম 2117 অK 9 জলুাই 2117

     ‐রাহR র ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় নানা ^কার বাধািবপিO 'দখা 'দেব,স�িOহািন হেব,শত্) এবং 'রােগর sারা সমসXার স{ুখীন হেবন।
     ‐মানিসক অি&রতা 'দখা 'দেত পাের।

শিন‐সূয 8‐বৃহaিত : 9 জলুাই 2117 অK 24 অগা� 2117

     ‐বহৃaিতর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় 'পাশাক পির�দ ও অলpার লাভ করেবন।
     ‐শত্) পরা:জত হেব এবং সব 8কােজ সাফলX লাভ করেবন।
     ‐যানবাহন লােভর সlাবনা আেছ।

শিন‐সূয 8‐শিন : 24 অগা� 2117 অK 18 অেèাবর 2117

     ‐শিনর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় স�িOহািন,মানিসক অি&রতা, জÅ sারা িবপদ এবং নানা ^কার বাধািবপিO 'দখা িদেত পাের।
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     ‐^েতXক '-ে0 অসাফলX লাভ করেবন।

শিন‐সূয 8‐বুধ : 18 অেèাবর 2117 অK 6 িডেসËর 2117

     ‐বুেধর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় িশ-ালাভ করেবন,বpু  ও আ�ীয়yজেনর সে� সুস�ক8 বজায় থাকেব এবং সুখাদX 3হন করেবন।
     ‐স�িO লােভর সlাবনা আেছ।
     ‐সরকারী স{ান লাভ করেবন এবং ধািম 8ক কােজ আ3হী হেবন।

শিন‐সূয 8‐'কতR  : 6 িডেসËর 2117 অK 26 িডেসËর 2117

     ‐'কতR র ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় শত্)েদর সে� িববােদর সlাবনা , জীবন সংশয় এবং সরকারী িবেরাধ ল-X করা যায়।
     ‐^চRর -িতর সlাবনা থােক।
     ‐িবরাট 'কান ঝােমলার সlাবনা 'দখা যায়।

শিন‐সূয 8‐UE : 26 িডেসËর 2117 অK 22 'ফব্)য়ারী 2118

     ‐UেEর ^তXKর দশা এবং রিবর অK8দশায় yাভািবক ফলাফল লাভ করেবন।এই সমেয় স�িO লাভ ও সাধারন মােনর হেব।
     ‐জীবেন আন�লােভ স-ম হেবন।

শিন‐চM : 22 'ফব্)য়ারী 2118 অK 24 'সëËর 2119

শিনর মহাদশায় চেMর অK8দশাফল

শিনর মহাদশায় চেMর অK8দশা
            ‐ উৎসাহ, উÔীপনার অভাব, মানিসক য�নােভাগ, রাগ ও আেEাশ ব:ৃLরসlাবনা
            ‐ বpুেদর সে� মতিবেরাধ হেত পাের, একটানা সংঘষ 8, ^চt পিরNম 
            ‐ িশUরা এবং |Sশত্)sারা -িতর আশpা
            ‐ nীর মৃতR X হেত পাের বা nীর সে� িবে�দ ঘটেত পাের অথবা িতিন মৃতR XতূলX য�নােভাগ করেত পােরন । সুখেভােগ
            ‐ নানা বাধা আসেব 
            ‐ পাক&িলেত বায়ুর ^েকাপ বা 'যৗন সংEামক 'রােগর য�না সমসXা সৃu� করেব
            ‐ Uভফল লাভ হেব 'যমন যাতায়ােতর বXয় লাভ, 'পাষাক, অলpার, ভােগ্যাvিত ও
            ‐ নানা িবষয় উপেভাগ, �াতােদর 'দখােশানা ও য° করা, বােপর বািড় ও মামার বািড় ‐ দুিদক 'থেকই নানা সুেখ সুখী
            ‐ গবািদ পUজাতীয় স�দ ব:ৃL
            ‐ ^চt দুদ8শা, িবপয 8য়, িপতামাতা হেত িবে�দ, সKানেদর yাস্েথ্যর অবনিত
            ‐ বXবসােয় -িত, খাদX3হেন অিনয়ম, ঔষধ ^দান
            ‐ তবুও িকছR  Uভফললাভ হেব, খািনকটা লাভও হেব
            ‐ অK8দশার ^ারেl
            ‐ যানবাহেন �মণ উপেভাগ, বnািদ লাভ, আ�ীয়পিরজন হেত আন�
            ‐ িপতামাতা, nী, িনেয়াগকত8া , মািলক ইতXািদ হেত সুখ
            ‐ অUভফল যথা‐িন/ালুভাব, আলসX, পদময 8াদাহািন, আন� উপেভােগর ±²াস
            ‐ শত্)েদর সংখXাব:ৃL, আ�ীয়িবেরাধ ইতXািদ অিভiতালাভ
            ‐ অবসvতা ও শািররীক দুেভ8াগ
            ‐ উপেরাr অUভ ^ভাব 'থেক পির0াণ লােভর জনX ^িতকার িহেসেব ও 
            ‐ দীঘ 8ায়ুলােভর জনX যiানুWান এবং দান িহসােব‐|ড়, িঘ, দিধযুr চাল,একuটগাভী
            ‐ অথবা একuট মিহষানী দান কত8বX

শিন‐চM‐চM : 22 'ফব্)য়ারী 2118 অK 11 এি^ল 2118

     ‐চেMর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় জিম,সুখাদX এবং স�িO লাভ করেবন।
     ‐জীবেন আন�  এবং ভাল নারী স� লাভ করেবন।

শিন‐চM‐ম�ল : 11 এি^ল 2118 অK 15 'ম 2118

     ‐ম�েলর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় স{ান লাভ করেবন, স�িO ব:ৃL পােব।
     ‐শত্)েদর sারা সমসXার সৃu� হেব।
     ‐বpুেদর সাহচয 8X লাভ করেবন।

শিন‐চM‐রাহR  : 15 'ম 2118 অK 10 অগা� 2118
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     ‐রাহR র ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় লাভবান হেবন, স�িO এবং সরকারী অথ 8 লাভ করেবন।

শিন‐চM‐বৃহaিত : 10 অগা� 2118 অK 26 অেèাবর 2118

     ‐বহৃaিতর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় 'পাশাক পির�দ লাভ করেবন।
     ‐iান ব:ৃL পােব এবং িশ-ক িহেসেব yীকৃিত লাভ করেবন।
     ‐&াবর স�িO ও অলpার লােভর সlাবনা আেছ।

শিন‐চM‐শিন : 26 অেèাবর 2118 অK 26 জানুয়ারী 2119

     ‐শিনর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় গXাসuæক জাতীয় শারীিরক সমসXায় ক� পােবন।
     ‐স�িO ও নামস{ান হািনর সlাবনা আেছ।

শিন‐চM‐বুধ : 26 জানুয়ারী 2119 অK 17 এি^ল 2119

     ‐বুেধর ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় সKান লাভ করেবন ও iান ব:ৃL পােব।
     ‐উvিতর সlাবনা ল-X করা যায়।
     ‐সাদা 'পাশাক পির�দ ও সুখাদX লাভ করেবন।

শিন‐চM‐'কতR  : 17 এি^ল 2119 অK 21 'ম 2119

     ‐'কতR র ^তXKর দশা এবং চেMর অK8দশায় Hা-্ননেদর সে� িবেরাধ 'দখা 'দেব,শািK িবিঘ্নত হেব, এমনিক আ�ীয় yজেনর মৃতR ্যর ও সlাবনা
আেছ।
     ¯ সব 8ে-ে0 অসাফলX।

শিন‐চM‐UE : 21 'ম 2119 অK 26 অগা� 2119

     ‐ চেMর অK8দশায় UেEর ^তXK8দশায়, জাতক ধন স�দ উপাÉন করেব, অতXK সুখী হেব এবং উOম 'ভাজXবÕ লাভ হেব।
     ‐ একuট কনXা সKােনর জ� হেত পাের।
     ‐ নানা Uভকারী ঘটনা, সকেলর ^িত ভালবাসা আসেব মেন।
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�গাচর  ফল

 
  জõ চ? �থেক �, এর দশম ভাব �গাচর (16 অগা� 2019  20:39:21 �ত 10 �সöJর 2019  01:41:02)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব UE অব&ান করেব। এটা মানিসক আকুলতা, মন[াপ, এবং আিবNাKতায় িনেদ8শ কের। শারীিরক yা&Xও
ক� 'পেত পাের এই সমেয়। 
 
আপনােক আিথ 8ক িদক|িলর অিতিরr সতক8তা িনেত হেত পাের এবং 'য 'কান রকম ঋণ এিড়েয় চলার 'চ�া ক)ন, যখন আপনার ঋণ 3&
হওয়ার সlাবনা আেছ এই িবেশষ দশায়।
 
শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং অ^েয়াজনীয় ও অবXবহায 8X আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যখন এটা িববােদর িদেক িনেয় 'যেত পাের যা শত্)
সংখXা বাড়ায়। সমােজ অখXািত ও অবমাননা এিড়েয় চলেত সতক8 হন।
 
সাবধান হন যখন আ�ীয় ও নারীেদর চালনা করেবন। যখন 'বাকার মত ভR ল 'বাঝাবু:ঝ শত্)সংখXা  'যাগ করেত পাের। িববােহ ভারসামX
র-া করেত yামী/nীর সােথ সম[ রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন।
 
আপনার পছ� মত '-ে0 উ�তর কতৃ 8প- বা সরকােরর sারা কে�র স�ুখীন হওয়ার সlাবনা। আপনার সম[ ^েচ�ায় সফলতা 'দখেত
অিতিরr পিরNম করেত হেত পাের। .
 
জõ চ? �থেক সূয � এর দশম ভাব �গাচর (17 অগা� 2019  13:01:57 �ত 17 �সöJর 2019  13:02:27)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা ভালসমেয়র সময়। এটা আপনার সম[ ^েচ�ার লাভ, পদvিত এবং সফলতার
িনেদ8শ কের।
 
কম 8&েল পদvিত আশা করেত পােরন। উ�কম 8চারীেদর আনুকূলX, কতৃ 8পে-র 'থেক স�ান এবং আরও সুিবধা আশা করেত পােরন এই
সমেয়।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতারও িনেদ8শ কের এবং 'কান বড় 'লনেদেনর অনুকূল সেব 8া� সীমা িনেদ8শ কের। 
 
সামা:জক ভােব আপিন এমনিক আরও স�ানীয় অব&া আশা করেত পােরন। আপনার সামা:জক পিরিধ বাড়েব, অথ 8াৎ আরও সদথ 8ক ও
লাভজনক পারaািরক :Eয়া হেব িবপরীত িলে�র সােথ এবং বpু ও পিরিচতেদর 'থেক স�ান পােবন। উ�তম কতৃ 8পে-র 'থেকও স�ািনত
হওয়া আশা করেত পােরন। আপিন আরও অ^তXািশত অংশ লাভ ও আশা করেত পােরন।
 
আপনার yা&X এইসময় খুব ভাল থাকেব। সবসেমত সুখ আপনােক িঘের থাকেব।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর দশম ভাব �গাচর (26 অগা� 2019  14:07:05 �ত 11 �সöJর 2019  04:58:55)  
এই সমেয়, বুধ চM 'থেক আপনার দশমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX পিরতৃিS ও ভাল সমেয়র িনেদ8শ কের। আপিন
আপনার সম[ ^েচ�ায় সুখীও সফল হেবন। 'পশাগতভােব একটা ভাল সময় ও আশা করা 'যেত পাের। আপনােক 'দওয়া কাজ uঠক সমেয়
'শষ করেত স-ম হেবন।
 
এই সমেয় বািড়েত সুখ থাকেব। এই সমেয় 'কৗতূহল জনক কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন। আপনােদর মেধX 'কউ িবপরীত
িলে�র নতR ন কােরা সােথ গাঢ়ভােব সময় কাটােত আশা করেত পােরন। এই বXা:rর থােক লােভর সlাবনাও এই সমেয় িনেদ8শ কেরেছ।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল সময় হেত পাের আপনার জনX। আপনার ^েচ�ায় সফলতা লাভজনক হেব এবং আপিন টাকা পয়সার লাভও
আশা করেত পােরন।
 
এই সময়, সমােজ আপনার সামা:জক ময 8াদা আনেত পাের। স�ািনত হওয়ার সlাবনা আেছ এবং আেরা স�ান অজ8ন করেত পােরন।
সামা:জকভােব আেরা স:Eয় হেত পােরন ও সমাজ কলXানমূলক কােজ যুr হেত পােরন।
 
মানিসকভােব শািKও ি&র এর িনেদ8শ কের। আপনার শত্)রা সহেজই পরা:জত হেব এবং আপিন জীবেন ি&রতা খুেঁজ পােবন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর একাদশ ভাব �গাচর (10 �সöJর 2019  01:41:02 �ত 4 অে÷াবর 2019  05:14:05)  
এই সমেয়, চM 'থেক এেকদশভােব UE অব&ান করেব। এটা মূলতঃ আিথ 8ক িনরাপOা ও ঋণ 'থেক মু:rর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন
অনXানX অথ 8ৈনিতক সমসXার সমাধানও আশা করেত পােরন।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতা আেন। জনি^য়তা বাড়েব এবং আপনার খXািত ঊধ 8গামীতা 'দখেব এই সমেয়।
 
আপনার পািথ 8ব yা��X লাভ, সুেখর মাধXম, ভাল খাবার, 'পাষাক, অলpার, এবং আনুষাি�ক :জিনেষর মেনাসংেযােগর সlাবনা আেছ।
একuট বািড়র মািলকানার জনX িবেবচনাও করেত পােরন।
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সামা:জক ভােব একuট উÌল সমেয়র পূব 8সংেকত িহসােব ধরা 'যেত পাের। সমােজ সামা:জক ময 8াদা ও ^িতপিO বৃ:L ও বpুেদর সহেযাগীতা
আশা করেত পােরন।
 
িবপরীত িলে�র সদসXেদর সােথ ভাল সময় আশা করেত পােরন। যিদ িববািহত হন তেব আপনার yামী/nীর সােথ দা�তX জীবন সুখকর
হেব।. 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর একাদশ ভাব �গাচর (11 �সöJর 2019  04:58:55 �ত 29 �সöJর 2019  12:55:32)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার একাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা কায 8স�াদন ও আিথ 8কলাভ‐এর িনেদ8শ কের। এই সময়
আিথ 8কলাভ আনেত পাের আপনার জনX। িবিভv উৎস 'থেক আিথ 8ক লাভ পাওয়ার আশা করেত পােরন। বX:rগত ^েচ�া, বXবসা এবং অেথ 8র
িবিনেয়াগ উ� আিথ 8ক লাভ ও মুনাফা আনেত স-ম। যিদ আপিন 'পশাদার বা কম\ হন, অিধক সফল হওয়ার সlাবনা আেছ এই সময়।
আপনার কম 8পিরিধেত সম:ৃLর সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 

 
yা&X ভাল হেব। িনেজ শািKেত থাকার সlাবনা। আেরা িম�ভাষী ও আচরেণ সহদূয় হেত পােরন।
 
বািড়েত, ভাল সময় আশাকরেত পােরন। আপনার yামী/nী এবং সKানও সুখী ও সহদূয় হেব। সুখবর আশা করেত পােরন। পািথ 8ব সুখ 'বu�ত
হওয়ার সlাবনা।
 
সামা:জক ভােবও এটা একটা ভাল দশা। আপিন সমােজ স�ান অজ8ন করেত স-ম হেবন। িবপরীত িলে�র সুখকর স� িঘের রাখেব।
আপনার বৃ:L এবং সেKাষজনক ^কৃিত 'লাকজনেদরেক আপনার চারিদেক িঘের রাখেত সাহাযX করেব।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর একাদশ ভাব �গাচর (17 �সöJর 2019  13:02:27 �ত 18 অে÷াবর 2019  01:02:40)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক একাদশ ভােব সূেয 8র অব&ান। এটার মােন আিথ 8ক লাভ, এবং অথ 8ৈনিতক ও সামা:জক পদময 8াদায় উvিত।
 
এটা আপনার জনX অনুকূল সময় আপনার ত�াবধায়ক বা মািলকেক পদvিতর জনX বলা।এই সময়, কম 8&েল আপনার অব&ান বৃ:L,
ঊধ 8তনেদর 'থেক অ^তXািশত আনুকূলX এবং রাজার 'থেক স�ােনর িনেদ8শ কের!
 
Eয়‐িবEয় লােভর আশা করেত পােরন এবং স�দ লাভ আশা করেত পােরন এই সমেয়। বpুেদর কাছ 'থেকও িকছR  পাওয়ার আশা করেত
পােরন।
 
আপনার সামা:জক ^িতপিO একটা উ©ান 'দখেব এবং ^িতেবশীেদর কােছ স�ান লাভ করেবন।
 
yা&X ভাল থাকেব এই সমেয় এবং আপনার ভাল yা&X পিরবােরর সুেখর সময় হেত পাের।
 
এই সময় আপনার আধXািত্মক গঠনমূলক কােজর U)র িনেদ8শ কের যা আরও সুেখর িদেক িনেয় যায়। বািড়েত ভাল খাবার ও িমu�র আন�,
বন ও উপেভাগ এই সময় আশা করা 'যেত পাের। সবসেমত, আপনার ও পিরবােরর জনX সা��Xপূণ 8 সময় িনেদ8িশত হয়, যা পািরবািরক
শািKর িদেক িনেয় যায় এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক মQল এর একাদশ ভাব �গাচর (25 �সöJর 2019  06:32:56 �ত 10 নেভJর 2019  14:23:45)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার একাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার ও পিরবােরর জনX সুেখর সময় আেন। এই পব 8,
আপনার স�িOেত বXবসার '-ে0 বা Eয় িবEেয়র '-ে0  মুনাফা করেত, &ািপত কের। আপনােদর কােরা ভাইেদর 'থেক লােভর সlাবনা
আেছ। এটা তােদর জনX ভাল সময় িহসােব ^মান করেত পাের, যারা চাকুরীরত। এই সময় আপনােদর 'কউ আয় বা অব&ান বৃ:L আশা
করেত পােরন। ফলাফল, আপনার ^েচ�া আপনার লাভ আনেত সফল।
 
যখন আপিন উvিত 'দখেবন 'পশাগত জীবেন ও বXা:rগত Fদন:�ন জীবেন, এটা 'সই সময় িহসােবই ধরা হয়। আপিন সামা:জক ময 8াদায়
^িতপিOেত এবং স�ােন ঊধ 8গিত আশা করেত পােরন। আপনার স�ািদত কােয 8 ঔÌলX ^িতফিলত হেব।
 
আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যর জ� আশা করেত পােরন 'য আরও সুখ ও গহৃশািK িনেয় আসেব। আপনার সKান ও ভাইেয়রা
আরও সুখ িনেয় আসেব।
 
yাস্েথ্যর িদক সু�র হেব, শ:rশালী ও yা&Xবান রাখেব ও 'রাগমুr রাখেব। আেগর 'থেক ভয়হীন অনুভব করেবন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর �াদশ ভাব �গাচর (29 �সöJর 2019  12:55:32 �ত 23 অে÷াবর 2019  23:15:28)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার sাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX খরেচর িনেদ8শ কের। আশানু�প যা হয় তার 'থেক
'বশী খরচ কের থাকেত পােরন yা��X পূণ 8 জীবনযাপেনর উেÔেশ্য। মকÔমা 'থেক দেূর থাকুন যখন টাকার -িত করেত পাের।
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ফলাফল, আপনােক অিতিরr কuঠন পিরNম করেত হেত পাের আপনার 'নওয়া 'কান কাজ স�ূণ 8 করেত।শত্)েদর 'থেক সাবধান হন
এবং তােদর রা[া 'থেক সের দাড়ঁান অবমাননা এড়ােত। আপনার ময 8াদা ধের রাখুন ও 'চ�া ক)ন ও বজায় রাখুন সমােজ আপনার স�ান।
 
অেনক কারেণ আপিন মানিসক িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন। আপিন সংেবদনশীল উেsেগ ও অিবNাKতায়, িবেশষতঃ এই সময়। আপনার
হতাশা হওয়ার ও অতৃS হওয়ার সlাবনা আেছ এই দশায়।
 
খাবাের ও দা�তX জীবেন উৎসােহর অভাব। অসু&তা ও 'Vশ 'ভাগ ক� িদেত পাের এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর �াদশ ভাব �গাচর (4 অে÷াবর 2019  05:14:05 �ত 28 অে÷াবর 2019  08:31:42)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব UE অব&ান করেব। এটা এক|� সদথ 8ক ও নঞথ 8ক ঘটনাবলীর িনেদ8শ কের। একিদেক এইসময় আিথ 8ক
লােভর িনেদ8শ কের ও অনX িদেক এটা 'পাষােকর ও স�েদর অদৃ� পূব 8 -িতর িনেদ8শ কের। এই সময় িবেদেশ �মেণ অ^েয়াজনীয় খরচ ও
টাকার অপচয় ও িনেদ8শ কের।
 
এই সময় আপনােক ভাল 'পাষােক উপেভাগ করা 'দখেব 'যটােত আপিন িকছR  হারােত পােরন।'কান িকছR র চR ির এড়ােত অিতিরr সতক8তা
িনন িবেশষ কের এই সমেয়।.
 
তবুও, বািড়েত দা�তX সুখ উপেভাগ করেবন। যিদ অিববািহত হন, আপিন িবপরীত িলে�র সদসXর 'থেক ই:Mয় সুখ আyাদন আশা করেত
পােরন।
 
বpুরা খুব ভাল হেব এবং আপনার িদেক খুব সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব।
 
ধারাল অn ও সে�হ জনক 'লােকেদর 'থেক সের থাকুন। যিদ কৃিষকােজ যুr থােকন, আপনােক অিতিরr সতক8তা িনেত হেব 'কান রকম
-িত এড়ােত, এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর �াদশ ভাব �গাচর (18 অে÷াবর 2019  01:02:40 �ত 17 নেভJর 2019  00:51:07)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব সূেয 8র অব&ান। এই িবেশষ সময় আিথ 8ক িদেক কuঠন পিরি&িতর ^কাশ কের। আপনােক অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব যখন এই সমেয় আিথ 8ক িদক|িল পিরচালনা করেবন।
 
যিদ চাকুরীরত হন, আপিন আপনার মািলেকর সােথ একটR  কuঠন সময় 'দখেত পােরন। 'স আপনার কােজ ^শংসার িদেক যােব না এবং
আপিন কম দািয়েqর অথবা কম 'বতেনর আশpা করেত পােরন। যিদ ^েচ�া ও কেঠার পিরNম আপনােক ই�ানু�প ফল না 'দয় তাহেল
িন)ৎসািহত হেবন না।
 
যিদ Eয়‐িবEেয় থােকন, আপনােক িবপয 8েয়র মধX িদেয় 'যেত হেত পাের। 'লনেদেন সতক8 হেবন।
 
এই সময় আপনােক সামা:জক ভােব খারাপ হাওয়ার মধXিদেয় িনেয় 'যেত পাের। ^েতXেকর সােথ কলহ িববাদ বািতল করা 'যেত পাের না। 
 
আপনােক দীঘ 8 �মেণ 'যেত হেত পাের, 'যটা আকা:Æত ফল আনেত পাের না।
 
স:Eয়তা, এিড়েয় চলুন, যা শারীিরক িবপেদ জিড়েয় থােক এবং ^থম |)েqর কাজেক িনরাপOায় রাখুন।
 
পিরবার ও আপনার yাস্েথ্যর য° িনন এই সমেয়, যখন ªর, 'পেটর সমসXা এবং 'চােখর অy:[ বাড়ােত পােরন। এই িবেষষ সমেয় অতৃিS
বািড়েত শািK ও ঐকXেক ^ভািবত করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর 4থম ভাব �গাচর (23 অে÷াবর 2019  23:15:28 �ত 7 নেভJর 2019  15:52:57)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ^থম ভােবর মেধX িদেয় যােব। এটা আপনার জীবেন িকছR  নঞথ 8ক ফল আনেত পাের। এটা 'বশীর ভাগ
'-ে0 একটা অব&া আনেত পাের 'যখােন িকছR  অিন�R কভােব কােরা কাজ করেত হেত পাের। িকছR  ^কােরর অতXাচােরর স�ুখীন হেত
পােরন। অনXেদর 'থেক তীH ভৎসনা ও সমেবদনাহীন পিরহােসর স�ুখীন হওয়ার সlাবনা এই সমেয়।
 
অ^েয়াজনীয় খরেচর জনX 'খয়াল রাখেত হেত পাের যখন এটা আপনার ভাtাের বড় ফাকঁ Fতরী করেত পাের। সাবধানতা অবলËন ক)ন
আপনার খরেচ এবং মনেযাগ িদন অথ 8সংEাK িনরাপOায়।
 
িকছR  বােজ বX:rেক অনু3হ করার সlাবনা যারা -িত করেত পাের। বােক্যর িদেক 'খয়াল রাখুন যখন কােছর এবং ি^য় কােরার সােথ কথা
বলেবন। অসংেযাম আপনার পিরিধর মেধX শত্) Fতরী করেত পাের। 'য 'কান রকেমর মকÔমা ও বােজ স� এিড়েয় চলুন। সতক8 'হান,
এমন িকছR  করেবন না যা আপনার িনেজর উৎকষ 8তার -িত করেত পাের। আপনার সবসময় ভাল ভােগ্যর ^েয়াজন, তাই, এটােক র-া
ক)ন। আপনার িশ-া ও অিভiতার সুেযাগ িনন জীবেনর সফলতার বাধােক এিড়েয় 'যেত। 
 
এই সমেয় নমনীয় হন, আপনােক 'শষ মুহেূত 8 পিরকÊনা, উéাবনায় অথবা ভাবনা ধারণার পিরবত8ন করেত হেত পাের, িবিভv অংশ 'থেক
চােপর কারেণ বা আেগ 'থেক অনুমােনর ফেল ভেয়র কারেণ। অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের িবেদেশর বাস&ান স�িক8ত বXাপাের।
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 বািড়েত 'কান Uভ কােজ বাধা 'পেত পােরন। পিরবােরর ও িনেজর য° িনন যখন আপিন ^তারণায় সংেবদনশীল হেয় পরেত পােরন এই
দশায়। �মণ এিড়েয় যান যিদ সlব হয়, আপিন এর 'থেক আকা:Æত সুখ অথবা আশাযুr ফল নাও 'পেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক �, এর 4থম ভাব �গাচর (28 অে÷াবর 2019  08:31:42 �ত 21 নেভJর 2019  12:22:43)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব UE অব&ান করেব। এটা আপনার জনX বÕগত ও ই:Mয়জ সা��X‐এর অথ 8 ^কাশ কের। বX:rগত িদক
'থেক আপিন ^চR র ঘটনা আশা করেত পােরন। যিদ 'যাগX হন, উপযুr কাউেক খুেজ পাওয়ার সlাবনা এই সমেয়। আপনােদর 'কউ
পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন আশা করেত পােরন।
 
রন। সামা:জকভােব, নতR ন 'লােকেদর সােথ সা-াৎ ও িবপরীত িলে�র স� উপেভাগ করার সুেযাগ পােবন ও অপূব 8 সু�র রpনশালার িবেশষ
খাবাের উপেভাগ করেবন। এই সময়, ই:Mয়েত ^ভাব িব[ারকারী :জিনষ অজ8ন এবং আনুসাি�ক :জিনষ 'দেব জীবনেক সুেশািভত করেব।
আপনার 'পাষাক, সুগিp, ^সাধিন এবং গািড় 'ভাগ করার সlবনা।
 
আিথ 8ক িদক, এই সমেয় মসণৃভােব সহজ স��X গিতেত এেগােব। আপনার অথ 8ৈনিতক অব&াও উvিত করেব এই িবেশষ সমেয়।
 
যিদ আপিন ছা0 হন, iানাজ8েনর '-ে0 সফলতা লাভ করেত আপনার জনX ভাল সময় হবার ^মাণ করেত পাের এই সময়।
 
এই সমেয়, আপিন আপনার শত্)েদর Òংস আশা করেত পােরন। 'কান রকেমর ^ভাব 'থেক সের থাকুন যা আপনার মেধX নঞথ 8ক ভাবেবগ
Fতরী করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর ি�তীয় ভাব �গাচর (5 নেভJর 2019  05:17:22 �ত 30 মাচ� 2020  03:54:50)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক িsতীয় ভােব যােব। এuট িবেশষ কের ভাল সময় 'দয়। এuট পুরfৃত হবার অধXায় আপনার জনX, 'যখােন
আপিন আপনার বত8মান আিথ 8ক অব&ার সে� িকছR  'যাগ করেত চান, বXাবসায় লাভ, চাষবােস এবং দানধXােন খুশীমত খরচা ক)ন। বত8মান
সমেয় 'দখেতও পােরন আপিন জিমর স�িOেত টাকা খাটােনা অথবা Fবষিয়ক স�িO, এবং যিদ 'কান ঋণ থােক তা আপিন 'ফরৎ িদন।
 
বািড়েত, এuট সুখী অধXায় হওয়া উিচত, আপনার সংসাের সুখ আেস, আপিন আশা করেত পােরন সুখী িববািহত জীবন। আপিন আশা করেত
পােরন আপিন সংসােরর নতR ন সদসX । 
 
কােজই, আপিন িনেজর আ�িবeাস বাড়ােত পােরন বির�েদর এবং অনXেদর ^ভািবত করেত পােরন।
 
আপিন আপনার শত্)েদর উপর আিধপতX পােবন এই সমেয়। সামা:জক ভােব, এuট একuট সেKাষজনক সময় আপনার জনX, কারন
আপিন 'বশী স{ান দাবী করেত পােবন এবং আপিন 'বশী স{ান এবং ময 8াদা পাবার অিভ�তা অজ8ন করেবন। 
 
মানিসকতায়, আপিন শািKেত থাকেবন এবং এই িবেশষ সমেয়, আপিন আপনার বু:LমOােক আেরা বািড়েয় 'ফলেত পােরন।
 

 
জõ চ? �থেক বুধ এর �াদশ ভাব �গাচর (7 নেভJর 2019  15:52:57 �ত 5 িডেসJর 2019  10:33:19)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার sাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX খরেচর িনেদ8শ কের। আশানু�প যা হয় তার 'থেক
'বশী খরচ কের থাকেত পােরন yা��X পূণ 8 জীবনযাপেনর উেÔেশ্য। মকÔমা 'থেক দেূর থাকুন যখন টাকার -িত করেত পাের।
 
ফলাফল, আপনােক অিতিরr কuঠন পিরNম করেত হেত পাের আপনার 'নওয়া 'কান কাজ স�ূণ 8 করেত।শত্)েদর 'থেক সাবধান হন
এবং তােদর রা[া 'থেক সের দাড়ঁান অবমাননা এড়ােত। আপনার ময 8াদা ধের রাখুন ও 'চ�া ক)ন ও বজায় রাখুন সমােজ আপনার স�ান।
 
অেনক কারেণ আপিন মানিসক িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন। আপিন সংেবদনশীল উেsেগ ও অিবNাKতায়, িবেশষতঃ এই সময়। আপনার
হতাশা হওয়ার ও অতৃS হওয়ার সlাবনা আেছ এই দশায়।
 
খাবাের ও দা�তX জীবেন উৎসােহর অভাব। অসু&তা ও 'Vশ 'ভাগ ক� িদেত পাের এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক মQল এর �াদশ ভাব �গাচর (10 নেভJর 2019  14:23:45 �ত 25 িডেসJর 2019  21:28:36)  
এই পেব 8, ম�ল চেMর 'থেক আপনার sাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা শারীিরক য�না ও সাধারণ ক�েভােগর ^কাশ কের। যিদ সমেয়
সতক8তা না 'নওয়া হয়, তেব এই সময় আরও 'বশী ক� িদেত পাের । সাবধান হন 'যেকান yা&X স�িক8ত িবষেয়, যখন আপনার 'চাখ ও উদর
সংEাK অসা��X ও অসু&তা বৃ:Lর সlাবনা আেছ। পেরর সতক8তাও িনন। এই সময় যখন আপিন অবশXই স:Eয়তা 'থেক দেূর থাকেবন
যা আপনার জীবেন ঝুিকপূণ 8 হেত পাের
 
আপনােদর 'কউ রা:0র দুঃy� বা y� িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন।
 
আপনার কম 8জীবন NমসাধX হেত পাের এবং আপনার অিভে^ত কােজ সফলতা 'দখেত কuঠন পিরNেমর 'বাঝা িনেত হেত পাের। যিদ
পিরিমত না হয়, আপনােদর 'কউ অব&ােনর ঝুিক িনেত পােরন কােজ এবং অবমািনত ও অস�ািনত হেবন।
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আিথ 8ক িদক|িলর য°িনন এবং অ^েয়াজনীয় খরচ এিড়েয় চলুন।বািড়েত nী, সKান, ভাই ও আ�ীয়েদর সােথ সমমেনাভাবাপv স�ক8 র-া
ক)ন।তােদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন। শত্)েদর সােথ 'কান ^কার s¬ 'থেক দেূর থাকুন এবং নতR ন শত্) Fতরী করা 'থেক
যেথ� সাবধান হন।এই সময়, িবেদশ �মেণর সুেযাগ আসেত পাের। তবুও আপনােদর 'কউ �মেণ আকা:Æত ফল নাও 'পেত পােরন এবং
ল-Xহীন ভােব �মণ 'শষ করেত পােরন।.
 
জõ চ? �থেক সূয � এর 4থম ভাব �গাচর (17 নেভJর 2019  00:51:07 �ত 16 িডেসJর 2019  15:27:41)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। আপনার কােজ ও বX:rগত জীবেন এটার ল-নীয় ^ভাব থাকেব। এটা ^ধানতঃ &ায়ী
অথবা -ণ&ায়ী &ােনর পিরবত8ন, কম 8ে-ে0 কাuঠনX এবং মািলেকর সােথ বা কােজ আপনার ঊধ 8তনর সােথ িব-ুÓ সময় আেন। কম 8ে-ে0
অপযশ এড়ােত অিতিরr সতক8তা 'নওয়া ^েয়াজন।
 
হােত 'নওয়া কাজ 'শষ করেত বা ল-X বÕ|িলর সিvেবশ ঘটােত আরও ^েচ�া িনেত পাের yাভািবেকর 'চেয়। আপনােক দীঘ 8�মেণ 'যেত
হেত পাের, যা আশানু�প ফল িদেত পাের না।এই সমেয় আপিন VািK অনুভব করেত পােরন। আপনার yাস্েথ্যর আরও সাবধানতা ^েয়াজন
হেব, যখন আপিন উদেরর সমসXা, অে�র িবশৃÆল অব&া, 'চােখর হদূয় সংEাK অসা��X‐এ সংেবদনশীল হেবন। এই িবেশষ সমেয়
জীবেন ঝুিক 'নওয়া এিড়েয় যান। 
 
বািড়র িদেক, পিরবােরর মেধX িববাদ এবং বpুরা এেস অসুখী অব&ায় িনেয় 'যেত পাের। আপনার ও আপনার yামী/nীর মেধX মতেভেদর
আিবভ8াব হেত পাের এবং িববািহত জীবনেক ^ভািবত করেত পাের। সবসেমত, বািড়েত ঐকX ও শািK আপিOর হেত পাের এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর ি�তীয় ভাব �গাচর (21 নেভJর 2019  12:22:43 �ত 15 িডেসJর 2019  17:58:28)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয়ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ অথ 8সËpীয় লােভর িনেদ8শ কের। ফলাফল, এই সময়ও আপনার
yামী/nী এবং পিরবােরর সদসXেদর সােথ খুব ভাল সময় 'দখেব। যিদ ^েযাজX হয় আপিন আপনার পিরবাের 'ছােটা িশU আশা করেত
পােরন।
 
আিথ 8ক িদেক yা��X হেব এবং পিরবােরর সাফলX সাধারণতঃ ঊধ 8গামী হেব আশা করা যায়। বX:rগতভােব, ভাল 'পাষাক অজ8ন ও িনেজর
জনX মহামূলX র°সহ আনুসাি�ক :জিনষ লােভর সlাবনা। িশÊ ও স�ীেত উৎসাহ বাড়েব। উ� কতৃ 8প- বা সরকােরর 'থেক আনুকূলX আশা
করেত পােরন।
 
yা&X সু�র হেব আশা করা যায় এবং আপনার বত8মান ভাবভি� উvিতর িবেবচনা করেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর 4থম ভাব �গাচর (5 িডেসJর 2019  10:33:19 �ত 25 িডেসJর 2019  15:45:31)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ^থম ভােবর মেধX িদেয় যােব। এটা আপনার জীবেন িকছR  নঞথ 8ক ফল আনেত পাের। এটা 'বশীর ভাগ
'-ে0 একটা অব&া আনেত পাের 'যখােন িকছR  অিন�R কভােব কােরা কাজ করেত হেত পাের। িকছR  ^কােরর অতXাচােরর স�ুখীন হেত
পােরন। অনXেদর 'থেক তীH ভৎসনা ও সমেবদনাহীন পিরহােসর স�ুখীন হওয়ার সlাবনা এই সমেয়।
 
অ^েয়াজনীয় খরেচর জনX 'খয়াল রাখেত হেত পাের যখন এটা আপনার ভাtাের বড় ফাকঁ Fতরী করেত পাের। সাবধানতা অবলËন ক)ন
আপনার খরেচ এবং মনেযাগ িদন অথ 8সংEাK িনরাপOায়।
 
িকছR  বােজ বX:rেক অনু3হ করার সlাবনা যারা -িত করেত পাের। বােক্যর িদেক 'খয়াল রাখুন যখন কােছর এবং ি^য় কােরার সােথ কথা
বলেবন। অসংেযাম আপনার পিরিধর মেধX শত্) Fতরী করেত পাের। 'য 'কান রকেমর মকÔমা ও বােজ স� এিড়েয় চলুন। সতক8 'হান,
এমন িকছR  করেবন না যা আপনার িনেজর উৎকষ 8তার -িত করেত পাের। আপনার সবসময় ভাল ভােগ্যর ^েয়াজন, তাই, এটােক র-া
ক)ন। আপনার িশ-া ও অিভiতার সুেযাগ িনন জীবেনর সফলতার বাধােক এিড়েয় 'যেত। 
 
এই সমেয় নমনীয় হন, আপনােক 'শষ মুহেূত 8 পিরকÊনা, উéাবনায় অথবা ভাবনা ধারণার পিরবত8ন করেত হেত পাের, িবিভv অংশ 'থেক
চােপর কারেণ বা আেগ 'থেক অনুমােনর ফেল ভেয়র কারেণ। অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের িবেদেশর বাস&ান স�িক8ত বXাপাের।
বািড়েত 'কান Uভ কােজ বাধা 'পেত পােরন। পিরবােরর ও িনেজর য° িনন যখন আপিন ^তারণায় সংেবদনশীল হেয় পরেত পােরন এই
দশায়। �মণ এিড়েয় যান যিদ সlব হয়, আপিন এর 'থেক আকা:Æত সুখ অথবা আশাযুr ফল নাও 'পেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক �, এর তৃতীয় ভাব �গাচর (15 িডেসJর 2019  17:58:28 �ত 9 জানুয়ারী 2020  04:22:49)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব UE অব&ান করেব। এই সমেয় সুখ এবং পিরতৃিSর িনেদ8শ কের। আিথ 8ক অব&ায় ঊধ 8গমন আপনার
আিথ 8ক িনরাপOা 'দেব আশা করেত পােরন।
 
'পশাগত িদক 'থেকও এটা খুব ভাল সময় এবং অব&া বৃ:Lও আশা করেত পােরন। কতৃ 8qলােভর আশাও করেত পােরন। আপনার উেদ্যাগ
|িলেত মুনাফা অজ8েনর সlাবনাও আেছ।
 
সামা:জকভােব এটা খুব ভাল সময় আপনার জনX, যখন আপনার ভয় ও উেsগ জয় করার সlাবনা আেছ। আপনার সহকম\ ও পিরিচতরা
সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব। বpুর পিরিধ বাড়ােত এবং শত্)েদরেক জয় করেত স-ম হেবন এই িবেশষ সমেয়। 
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আপনার বত8মান পিরবােরর সােথ সËp সহদূয় হেব এবং আপনার সােথ ভাইেয়েদর ভাল সময় উপেভাগ করার সlাবনা। ফলাফল, ভাল
'পাষােক ও খাবাের উপেভাগ করেত পােরন এই সময়। ধেম 8র িদেক উৎসাহ বাড়েব এবং Uভ ঘটনা উৎফু«ও করেত পাের আপনােক।
 
yা&X ভাল আকােরই হেব। যিদ ^েযাজX হয়, আপিন িববােহর জনXও ভাবেত পােরন, যখন মেন করা হয় 'য এটা সuঠক িমল হওয়ার ভাল
সময় হেব। আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যরও আশা করেত পােরন।
 
তবুও, এই সময় ভাল নাও হেত পাের। আপনােদর 'কউ সংেবদনশীল Eয়‐িবEয় এবং আিথ 8ক -িতর স�ুখীন হেত। আপনার জনX শত্)রা
সমসXা Fতরী করেত পাের এই সময়। সম[ রকেমর তক8 ও ভR ল 'বাঝাবু:ঝর 'থেক সের থাকুন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ি�তীয় ভাব �গাচর (16 িডেসJর 2019  15:27:41 �ত 15 জানুয়ারী 2020  02:07:59)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা টাকার িদক 'থেক খুব কuঠন পরী-ার সময় আপনার জনX। এই সময় ^ধানতঃ
আশানু�প ফেলর উপি&েত অথবা Eয়‐িবEেয় লাভ এবং স�েদর -িতর সূচনা কের ভিবষXেত। যিদ কৃিষর 'লনেদন কেরন তেব এই সময়
আপনার উvিতর অKরায় আনেত পাের। 
 
এটা সময় যখন আপিন ভেয় আরও সংেবদনশীল yাভািবেকর 'চেয়। আপিন কােছর ও ি^য়জেনর কােছ সহেজই উেO:জত 'দখেত পােরন
িনেজেক। সংকীণ 8মন³তা আপনার :Eয়া কলাকলােপ অ^তXািশত ভােব আসেত পাের। 
 
এছাড়াও, আপনার জীবেনর সাধারণ িবষয়|িল অনXভােব 'যভােব কেরন 'সইরকম সহজভােব করেত কাuঠনX 'পেত পােরন। 
 
'চােখর সতক8 হন, যখন এই সমেয় 'চােখর সমসXার জনX অেনক 'বশী িবপদ আেছ। মাথা য�নায় আEাK হেয় িবরr হেত পােরন এই
সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ি�তীয় ভাব �গাচর (25 িডেসJর 2019  15:45:31 �ত 13 জানুয়ারী 2020  11:34:35)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার িsতীয় ভােবর মধX িদেয় যােব। এটা িচিxত কের আিথ 8ক লাভ ও আেয়র বৃ:L িবেশষতঃ যারা সু�র র°‐এর
বXবসা কের।
 
এই পব 8 সlবতঃ সুখ আেন িশ-ায় সফলতা ও iান লােভর আকাের।
 
এই পব 8, ভাল 'লােকেদর সােথ স� আেন এবং সুেযাগ 'দয় খুব ভাল রpন আyাদেনর মজায়। 
 
তবুও, কােরা জনX, এই পব 8uট ক�, সমােজ বােজ নাম আনেত পাের এবং শত্) -িতকারক হেত পাের yাভািবেকর 'থেক। এই দশা সূিচত
কের আ�ীয় ও কােছর বpু হারােনার একuট সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক মQল এর 4থম ভাব �গাচর (25 িডেসJর 2019  21:28:36 �ত 8 �ফব্Kয়ারী 2020  03:51:44)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার ^থমভােব যােব। এটা 'বশীর ভাগই কাuঠনX ^কাশ কের। এই পব 8 আপনার বXবসা বা 'পশার িবষয় সুগম
রা[ার মধX িদেয় িনেয় 'যেত পাের। আপিন আপনার পিরকÊনা মত কাজ সময়মত 'শষ করার অসুিবধা 'পেত পােরন। এই পেব 8 'কান নতR ন
িকছR  U) না করাই ভাল। যিদ কম 8চারী হন তেব ঊধ 8তন, মািলক ও সরকারী িবভাগ|িলর সােথ তক8 এিড়েয় চলার 'চ�া করেবন। আপনােদর
'কউ পেদর পিরবত8নও 'দখােবন এই সময়।
 
আপনার শত্)েদর ল-X রাখুন, তারা আপনার জনX অিধক সমসXা সuৃ� করেত পাের এই সময়।আিথ 8ক িদক|িলরও আরও সuঠক সাবধানতার
^েয়াজন, যখন আপনার অিন�াকৃত খরচ হেব। টাকা খরেচর িদেক এিগেয় যাওয়া বাদ িদন।.
 
এই সময় বৃহদাকাের �মেণর বড় সুেযাগ আসেব। ফলাফল, এই সময় আপনােক কােছর ও ি^য়জেনর 'থেক দেূর রােখ। যারা িববািহত
তােদরেক yামী/nী এবং সKান যিদ থােক, এেদর 'থেক দেূর থাকেত হেত পাের।
 
yাস্েথ্যর জনX সuঠক সাবধানতার ^েয়াজন এই পেব 8। জীবেন ^িতuট :জিনেষই িনÀভ ও উদXামহীনতার অনুভব হওয়ার সlবনা। ªর 'বের
যাওয়া এবং রr ও উদর স�িক8ত অসু&তায় সংেবদনশীল হওয়ার সlাবনা। 'যেকান রকম ধারাল অn, আ|ন, িবষাr জীব এবং যা িকছR
জীবেন ভয়াবহ হেত পাের 'সই ^িতuট :জিনষ 'থেক দেূর থাকুন।
 
জীবনীশ:rেক অবশXই উপের ধের রাখার 'চ�া ক)ন, যখন আপিন হতাশায় আEাK, হতবু:Lতায় ভRূ গেত পােরন এবং অ^েয়াজনীয় ভয়
বাড়েত পাের। 
 
জõ চ? �থেক �, এর চতSথ � ভাব �গাচর (9 জানুয়ারী 2020  04:22:49 �ত 3 �ফব্Kয়ারী 2020  02:17:53)  
এই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ আিথ 8ক উvিত আপনার জনX িনেদ8শ কের। উvিত বৃ:Lর আশাও করেত
পােরন। যিদ কৃিষ িবষয়ক 'লনেদন কেরন, কৃিষ সËpীয় উেদ্যােগ মুনাফা আনার ভাল সময় হেত ^কািশত হেত পাের।
 
বািড়েত, |)েq িবষয় িনেয় yামী/nী ও সKানেদর সােথ িবিশ� সময় কাটােবন আেলাচনা কের। ফলাফল, ভালখাবার, জাকাল 'পাষাক এবং
সুগিp উপেভাগ করেবন।
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আপনার জীবেনর সামা:জক িবষয় পূণ 8 ঘটনা বহR ল হেব। আপনার জনি^য়তা বাড়েব এবং নতR ন বpু অজ8েনর সlাবনা। পুরান ও নতR ন বpুেদর
স� অিধক সুখ 'দেব এবং আপিন আনে� বািড় 'থেক সের থাকার িবেবচনা করেত পােরন। এই সময় আপনার িবপরীত িলে�র সে� আন�
উপেভাগ করা 'দখেত পােরন।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং অনX সমেয়র 'থেক 'বশী উদXামশীলতা অনুভব করেবন। বÕগত সা��X লাভ আপনার জনX অ3গনX হেত পাের এই
িবেশষ সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর তৃতীয় ভাব �গাচর (13 জানুয়ারী 2020  11:34:35 �ত 31 জানুয়ারী 2020  02:53:13)  
এই পব 8, বুধ চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের, খারাপ দশা আপনার ঊধতন‐এর কােছ। আপনােক
অিতিরr সতক8তা িদেত হেত পাের যখন ঊধ 8তন বা িনেয়াগকত8ার সােথ কথাবাত 8া হেব। 'য 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন, যা মত পাথ 8কX ও
ভR ল 'বাঝার িদেক িনেয় যায়।
 
পিরিচত শত্)েদর 'থেক দেূর থাকুন ও অপিরিচতেদর 'থেক সতক8 হন। তবুও, এইপব 8, িকছR  নতR ন ও মূলXবান বpুও 'দয়, জীবেন স�দ
আিথ 8ক িদক|িল uঠকমত চালনা ক)ন যখন টাকার অিতিরr সাবধানতার ^েয়াজন হয় এই পেব 8। 
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন স�েদর -িত এড়ােত।
 
বুেধর এই &ান পিরবত8ন, হতাশা 'থেক ক� ঘটনা মেন করার য�না, মানিসক চাপ এবং আশাতীত িবর:rকর কuঠন অব&া Fতরী করেত পাের
আপনার ^েচ�ায়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর তৃতীয় ভাব �গাচর (15 জানুয়ারী 2020  02:07:59 �ত 13 �ফব্Kয়ারী 2020  15:03:27)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচর আপনার সফলতা এবং আপনার 'পশাও বX:rগত জীবেন সুেখর সময়
িহসােব িবেবিচত হেত পাের। জীবেনর উvিত সাধেনর িদক িদেয়, আপনার পদvিতর সুেযাগ অেন
 
'বশী। এছাড়াও, সরকার আপনােক আপনার স�ািদত কােজ অথবা ভাল কােজ স�ািনত করার সlাবনা আেছ।আপিন সমােজ আরও
স�ানীয় &ান অজ8ন করেত পােরন। বpুরা, পিরবার ও পিরিচতরা আপনার ^িত তােদর শত8হীন ভালবাসা &াপন করেব এবং আপিন আপনার
শত্)েদর উপর স�ূণ 8 কতৃ 8q করেত পারেবন।
 

 
খুব বX:rগত জীবেন, শারীিরক ও মানিসকভােব আেরা সু&X 'বাধ করেবন আেগর 'থেক। আিথ 8ক লাভও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। জীবেনর
িদেক গভীর আ3হী ও সদথ 8ক অনুভব করেবন। সKানরাও আপনার সুেখর উৎস হেব।
 
 
 
সবসেমত একuট ভাল সময় আপনার উপর &ািপত হেব।
 
জõ চ? �থেক শিন এর তৃতীয় ভাব �গাচর (24 জানুয়ারী 2020  09:56:06 �ত 29 এি4ল 2022  07:53:21)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব শিনর অব&ান করেব। এটা আপনার জনX ভাল সমেয়র অথ 8 ^কাশ কের। এটা আিথ 8ক িবষয় এবং আপনার
কাজ সংEাK িবষেয়র জনX খুব ভাল সময় িহসােব িবেবিচত হয়। আপনােদর অিধকাংশির টাকা বাড়ােনার সlাবনা এেকর অিধক
উপােয়।নতR ন 'নওয়া 'কান পিরকÊনা, Eয়‐িবEয় অথবা নতR ন উেদ্যাগ সফল হওয়া ^মাণ করেব।
 
যিদ আপিন মুরগীর বা খামার বা কৃিষর সােথ স�ক8যুr থােক, তেব এটা িবেশষতঃ আপনার জনX খুব ভাল সময়, যখন আপিন আপনার
বX:rগত '-0 'থেক মুনাফা অজ8ন করেত যাে�ন।আপনােদর 'কউ এই সমেয় জিম বা &াবর স�িO 'কনার কথা িবেবচনা করেত পােরন।
সবসেমত, এটা টাকার িবষয়|িলর জনX ভাল ও Uভ সময় িহসােব িবেবিচত হয়। 
 
যিদ 'বকার হন, তেব আপনার দরজায় সুেযাগ আসেত পাের এবং আপনার লাভজনক কােজর ^[াব আসার সlাবনা আেছ। চাকুরীরত
বXা:r পদvিত, 'বতন বৃ:L বা কােজ কতৃ 8েqর &ান আশা করেত পােরন। আপনার বু:L, স-মতা এবং ^েচ�া ল-Xনীয় হেব এই
সমেয়।সামা:জকভােব, এটা খুব ভালসময় িহসােব িবেবিচত হেব 'যমন আপিন সামা:জক িসিড় 'বেয় উপের উঠেবন। ফলাফল, আপিন
'যেকান রকম আেলাচনায় জয়ী হেয় আসেবন এবং সহেজই িবষয়|িল রাখেত স-ম হেবন অনX সমেয়র 'থেক খুব ভালভােব।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং /তু 'বেগ পদে-প আপিন অনুভব করেবন যা এই সময় জীবনী শ:r ও 'চতনা শ:rেক িনেদ8শ কের। আেগর সম[
অসু&তা, যিদ থােক, অদৃশX হেব সা��X ও সুখ িদেয়।সা��X বািড়েত পািরপািeক অব&ার ^কাশ করেব। আপনার yামী/nী মা0ািতিরr
ভালবাসা 'দখেত থাকেব এবং আেরা 'বশী 'স্নহময় হেব দা�তX সুেখ আেবেগর 'থেক 'বশী। আপনার ভাই/'বােনরা এবং সKানরা ভাল হেব
এবং ^কৃিতেত সাহাযXকারী হেব।আপনার শত্)রা পরা:জত হেব এবং অদৃ� ও ভাগX এই সমেয় সুখী করেব। আপনােদর কােরা, �মেণর
সlাবনা আেছ।
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জõ চ? �থেক বুধ এর চতSথ � ভাব �গাচর (31 জানুয়ারী 2020  02:53:13 �ত 7 এি4ল 2020  14:22:54)  
এই পেব 8, বুধ চেMর চতR থ 8 ভােবর মধX িদেয় &ান পিরবত8ন করেব। এটা ^কাশ কের আপনার জীবেনর ^িতটা িদেকই উvিত। বX:rগত িদেক
আপিন আপনার জীবেন পিরতৃিS এবং আপিন সফল হেবন ও আপনার 'নওয়া সম[ কােজ লাভ হেব। সমােজ সামা:জক ময 8াদা উচR  হেব
এবং স�ািনত হেবন।.
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল দশা যখন এটা িনেদ8িশত কের টাকা ও স�িOর আকাের স�দ লাভ। আপনার yামী/nী অথবা িবপরীত
িলে�র সদসXেদর 'থেকও 'পেত পােরন।
 
বািড়েত, এই পব 8 িনেদ8িশত কের পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন। আপনার জনX আপনার মােক গিব 8ত করােত পাের। আপনার yাভািবক
উপি&িত পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সফলতা আনেত পাের।
 
আপিন নতR ন বpু Fতরী করেত পােরন যারা উ� িশি-ত ও ভ/ হেব। 
 
জõ চ? �থেক �, এর পæম ভাব �গাচর (3 �ফব্Kয়ারী 2020  02:17:53 �ত 29 �ফব্Kয়ারী 2020  01:33:06)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব UE অব&ান করেব। এটা িচOিবেনািদত হেয় 'বশীর ভাগ সময় কাটােনার িনেদ8শ কের। এই সময় আিথ 8ক
িদক 'থেকও ভাল সমেয়র িনেদ8শও কের, যখন আপিন আপনার সwেয়র ভাtার বাড়ােত স-ম হেবন।
 
যিদ সরকারী িবভােগর 'কান পরী-ায় বেসন এই সমেয়, আপনার সফল হওয়ার সlাবনা অেনক 'বশী।
 
যিদ চাকুরীরত হন, তেব এই সমেয় পদvিত হওয়ার সlাবনা আেছ। ফলাফল, সমােজও আপিন অব&ান বৃ:Lর আশা করেত পােরন। আপনার
বpু, বয়f, িশ-ক আপনার জনX ভাল এই সমেয়।
 
স�ক8 মসণৃভােব এেগােব আশা করা যায় এবং আপিন ^গাঢ় ও ই:Mয়জ সময় আশা করেত পােরন আপনার ি^য়জেনর সােথ। আপিন
দা�তX সুখ উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবপরীত িলে�র িবেশষ কােরা শারীিরক স� উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবেশষ কােরা শারীিরক
স� উপেভাগ করেত পােরন। নতR ন কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন পিরবাের অথবা পিরবাের নতR ন কাউেক আনেত পােরন। 
 
yা&X সু�র হেব এই সমেয়। সুyাদু খাবার উপেভাগ, স�দ লাভ এবং আপনার ল-XবÕ লাভ 'দখেব এই সময়।
 
জõ চ? �থেক মQল এর ি�তীয় ভাব �গাচর (8 �ফব্Kয়ারী 2020  03:51:44 �ত 22 মাচ� 2020  14:40:02)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক িsতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা -িতর সমেয়রই ইি�ত 'দয়। ভাল য° িনন আিথ 8ক িদক|িলর এবং
মূলXবান :জিনেষর িনরাপOায় ধXান িদন, যখন চR িরর কারেণ -িতর সlাবনা আেছ এই সমেয়।
 
আপিন কম 8&েল অেনক অসুখকর ঘটনার কারেণ একেঘেয়িমর স�ুখীন হেত পােরন। তক8 'থেক িনেজেক সিরেয় রাখুন। কাউেক িকছR  বলার
আেগ বাকX|িল ল-X ক)ন। আপনার কাজ বা 'পশা এই সমেয় খুব ম�া অব&া হেত পাের এবং আপিন যিদ uঠকমত চািলত না হন তেব পদ
হারােতও পােরন।
 
পুরান শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং নতR ন শত্) Fতরী এিড়েয় চলুন। ঈষ 8ার নঞথ 8ক আেবগ অনXেদর িদেক বাড়ােত পােরন এই সময়।
সরকার বা রাজX কতৃ 8পে-র 'কান রকম কােগর 'থেক সাবধান হন। এই িবেশষ সমেয়, িকছR  বL 'লােকেদর অনু3হ করার সlাবনা আপনার
আেছ এবং পিরবার বা ি^য় কােরা সােথ কলেহ জিড়েয় পরার সlাবনা আেছ।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর চতSথ � ভাব �গাচর (13 �ফব্Kয়ারী 2020  15:03:27 �ত 14 মাচ� 2020  11:53:39)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8 ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সময় আপনার বত8মান সামা:জক ময 8াদায় অবনিত হওয়া এবং কম 8&েল অব&ান
র-ায় কাuঠেন্যর ^কাশ কের। এই সমেয় আপনার ঊধ 8তন, পরামশ 8দাতা অথবা Uভাকা:Æেদর সােথ তক8 এিড়েয় চলেল ভাল হেব। 
 
িববািহত জীবন এই সমেয় চােপ থাকেত পাের এবং দা�তX 'মাহ অসামানX অবনিত হেত পাের। বািড়েত 'য 'কান রকম কলহ এিড়েয় চলুন,
পিরবােরর সােথ শািK র-া করেত।
 
এই সময় ^মাণ করেত পাের দুঃখময়, হতাশা এবং কে�র সমেয়। yাস্েথ্যর িদক 'থেক, আপনােক 'যেকান রকম 'নশা ও 
 
শারীিরক অসু&তা 'থেক সতক8 থাকেত হেত পাের। একটা দরূ �মণ স�v করেত এই সময় ^াচীেরর মত বাধা পার . 
 
হওয়ার ^িতেযাগীতা আপনার জনX আনেত পাের যা আশার 'থেক কম ফল িবিশ� হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �, এর ষ� ভাব �গাচর (29 �ফব্Kয়ারী 2020  01:33:06 �ত 28 মাচ� 2020  15:38:03)  
এই সমেয়, চM 'থেক ষWভােব UE অব&ান করেব। এই সময় আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের। এই সময় আপনার ^েচ�া ^চR র
অসুিবধার মেধX যাওয়া 'দখেব। সlাবনা আেছ 'য আপনার শত্) বাড়েব এবং বXবসার অংশীদােরর সােথ লড়াইেয় জিড়েয় পরেত পােরন।
আপনার ই�ার িব)েL আপনােক শত্)েদর সােথ সমেঝাতাও করেত হেতপাের।
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এই দশায়, আপনার nী এবং সKানেদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন
 
এটা উপেদশ হয় 'য দীঘ 8 দরূেqর �মণ এিড়েয় চলুন, যখন আপিন দুঘ 8টনার সােথ মুেখামুিখেত সংেবদনশীল এই সমেয়।
 
yা&X আপনার অিধক সাবধানতা চায়, যখন আপনার অসু& yা&X, মানিসক অিবNাKতা, উেsগ, ভয় ও অসমেয় 'যৗনতার ই�ায় ক� পাওয়ার
সlাবনা।
 
সমােজ আপনার স�ান ধের রাখুন এবং কম 8&েল স�ান ঝুিকর হেত পাের এই সমেয়। অনXথায়, আপনােক অবমাননা, অবXবহায 8 আেলাচনা
এবং মকÔমার স�ুখীন হেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর পæম ভাব �গাচর (14 মাচ� 2020  11:53:39 �ত 13 এি4ল 2020  20:22:57)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচেরর ফল আপনার জীবেনর উপরও আেছ। এই সময় ^ধানতঃ িনেদ8শ কের
আিথ 8ক কuঠন পরী-ার, এবং মানিসক শািKর অবনিতর সময়। কােজর িদক 'থেক, আপনােক ঊধ 8তনেদর নাম না থাকার জনX অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব। মািলক বা কম 8&েলর ঊধ 8তন কম 8চারীর সােথ তক8 এিড়েয় চলুন।
 
সরকার সংEাK িবষয়|িল হেত পাের, যা ^চR র উেsেগর কারণ হেত পাের। আপিন এই সমেয় িকছR  নতR ন শত্) বাড়ােত পােরন।  
 
yাস্েথ্য সাবধানতা দরকার হেব, যখন আপিন অসু& ও অলসতা 'বাধ করেবন। আপনার 'মজাজ অি&র হেত পাের।সKান স�িক8ত
িবষয়|িল আপনার উেsেগর িবষয় হেত পাের। 'য 'কান িকছR  আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যা আপনার ও আপনার 'ছেলর মেধX মতেভদ আনেত
পার। 
 
র। আপনার পিরবােরর yা&X 'যরকম থাকা উিচত 'সই রকম ভাল নাও থাকেত পাের। মানিসক য�না, ভয় এবং অিবNাKতা আপনার উপর
কাল িনে-প করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক মQল এর তৃতীয় ভাব �গাচর (22 মাচ� 2020  14:40:02 �ত 4 �ম 2020  20:39:51)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা ভালফল আনেত পাের এবং আিথ 8ক লােভর জনX ভাল মেন করা
'যেত পাের। এই সমেয়, আপনার Eয় িবEেয় বা 'পশায় টাকা লাভ করেত পােরন। এই সময়, মূলXবান গয়না পাওয়ার সlাবনাও আেছ।
 
কাজ মসণৃ গিতেত চলেব এবং |)েqর িবষেয় সফলতার সlাবনা। আপনার নতR ন ^েচ�ায় সফলতা পােবন। যিদ কােজ িনযুr থােকন, তেব
পদvিত হওয়ার সlবনা বড় কতৃ 8েq ও স�ােন। আপনার সফলতা আ�িবeাসেক 'ঠেল তR লেব এবং -মতােক শ:rশালী করেব এই সময়।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং yা&X ও Fদিহক শ:rেত বলবান হেবন। আপনার উদXাম একদম উচR েত থাকার সlাবনা এবং সম[ অতীত s¬ বা বাধা
'থেক মু:r পােবন। এই সময় আপনার চরম বpেনর মজােক উপেভাগ করা 'দখেবন।
 
আপনার শত্)রা পরা:জত হেব এবং মেন শািKেত থাকেবন।
 
'যেকান রকম িবেদশ �মণ এিড়েয় চলুন, যখন এটা আশানু�প ফল িদেত পাের না এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর সLম ভাব �গাচর (28 মাচ� 2020  15:38:03 �ত 1 অগা� 2020  05:10:28)  
এই সময়, চM 'থেক সSমভােব UE অব&ান করেব। এটা নারীেদর sারা 'Vশজনক সমেয়র িনেদ8শ কের। নারীর জিড়েয় থাকা 'কান রকম
মকÔমা 'থেক সের থাকুন এবং 'চ�া ক)ন ও র-া ক)ন nীর সােথ ভাল স�ক8 রাখেত। ফলাফল, এই দশা আরও িনেদ8শ কের nীেলােকর
অসু& yা&X, যার জ�তািলকা সSম ভােব UEভাব। আপনার nী িবিভv রকম nীসংEাK 'রােগ, শারীিরক য�না, মানিসক উেsেগ ও এই
রকম আরও িকছR েত ভূগেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক খুবভাল সময় নয় এবং মিহলােদর সােথ বXবসায়ীক স�ক8 'থেক দেূর সের থাকাই ভাল টাকার -িত এড়ােত।
 
আপিন উপলিÓও করেত পােরন 'য আপনার িকছR  অিন�কর বpু আেছ যারা আপনার -িত করার 'চ�া করেব। অ^েযাজনীয় 3ামX নারীেদর
সােথ জড়ান মন[াপ Fতরী করেত পাের এই িবেশষ সমেয়। সlাবনা আেছ, আপিন মিহলা স�িক8ত িকছR  sে¬ শত্)ও Fতরী করেত পােরন।
 
এই সমেয় আপনােক মানিসক আকূলতা, হতাশা ও 'Eােধ ক� পাওয়া 'দখেবন। yাস্েথ্যর য° িনন, যখন 'যৗন 'রাগ, মূ0াশেয় সমসXা এবং
অনXানX 'ছােটা 'রােগ ক� পাওয়ার সlাবনা।
 
'পশাগতিদক িদেয় এই সময় সহায়ক িহসােব িবেবিচত হেত পাের না। অিন�কর সহকম\েদর এিড়েয় চলুন, যখন তারা আপনার উvিতেত বাধঁা
সuৃ� করেত পাের। তবুও, কম 8ে-ে0 বা সরকােরর উ� কতৃ 8প- 'থেক স�ান পাওয়ার সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর তৃতীয় ভাব �গাচর (30 মাচ� 2020  03:54:50 �ত 30 জুন 2020  05:21:43)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক তৃতীয় ভােব যােব। এuট আপনার অনXানX বাধার সে� আরও অিমমাংিসত বXাপার আপনার জীবেন আেন।
আিথ 8ক ভােব এuট একuট ভাল সময় নয় আপনার জনX, কারন আপিন বXাবসায় বাধার স{ুখীন হেত পােরন। এবং আপনার 'চ�ায় বXাথ 8তা
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 আসেত পাের। আপিন িকছR  টাকা পয়সাও হারােত পােরন।
 
কােজ, আপনােক সতক8 থাকেত হেব আপনার ময 8াদা বা পদ রাখার জনX। এই সময় আপিন আপনার সং&া এবং কম 8চারী বpুেদর িবেরািধতার
স{ুখীন হেত পােরন। আপনার ভাই 'বান এবং বpুেদর সে� 'কান ^কার তক8াতিক8 'থেক দেূর থাকার 'চ�া করা উিচত কারন এেত ওেদর
সে� বচসা হেত পাের। 
 
এই সমেয় আপিন সlবতঃ বpু অথবা আ�ীেদর হারােত পারন।
 
রন। এই সময় আপিন এবং আপনার nীর yা&X িবিভv 'রােগ আEাK হেত পাের এই জনX আপনােদর শরীেরর ^িত 'বশী নজর 'দওয়া
উিচৎ।
 
অনXানX কাuঠনX এবং মানিসক উৎকÍা 'থেকও আপনারা ভR গেত পােরন।
 
বত8মান সমেয় 'কান ^কার �মণ 'থেক িবরত থাকুন কারন এেত িকছR  -িত হেত পাের। অনXথায়, 'কউ িকছR  Uভল-নযুr কাজকম 8 করেত
পােরন অথবা এমনিক িবেয় করার বXাপাের ভাবনা িচKা করেত পােরন।  
 
জõ চ? �থেক বুধ এর পæম ভাব �গাচর (7 এি4ল 2020  14:22:54 �ত 25 এি4ল 2020  02:34:18)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার পwমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের 'বশীর ভাগ '-ে0 ক�কর বX:rগত জীবন। িবেশষতঃ
এই পেব 8 আপনার nী, সKান ও পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সােথ 'য 'কান রকম তেক8 জড়ান এিড়েয় চলেত অবশXই 'চ�া করেবন। এই
পব 8 সহায়ক নয়, উ3yভাব ও এক|েয় হওয়ার জনX যখন বpুেদর সােথও চলােফরা করেবন। অিতিরr সতক8 হন যখন ি^য় কাউেক
পিরচালনা করেবন।
 
এই িবেশষ সমেয় yা&X উেsেগর িবষয় হেত পাের। খাবাের সতক8 হন যখন আপনার সিদ8গিম 8 বা শরীর গরেম 'ভাগার সlাবনা আেছ। 'কান
রকম কােজ স:Eয় হেবন না 'যটা আপনার জীবেন ঝুিক রাখেব।
 
মানিসকভােব উেsগ অনুভব করেত পােরন এবং সব উেপ-া ক)ন। 
 
এই পব 8, িকছR  শারীরীক য�না িদেত পাের যা অyা�ে�্যর িদেক িনেয় যায়।
 
কােজর িদেক এটা ক�কর অব&া ও কuঠন/অনমনীয় পিরি&িত ঘটােত পাের। যিদ ছা0 হন, আরও অিধক দৃঢ় সংকÊ ও পড়াUনায় 'কMীভূত
হওয়া ^েয়াজন 'কান রকম অনXমন³তা এড়ােত।.
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ষ� ভাব �গাচর (13 এি4ল 2020  20:22:57 �ত 14 �ম 2020  17:16:06)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক ষW ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সমেয় আপনার জীবেনর ^িতuট িবষেয় সফলতা আেন। 
 
স�েদর লােভর মাধXেম বXােp জমা টাকার বৃ:L, সামা:জক পদময 8াদায় এবং জীবন যাপেনর ধরেণ সদথ 8ক পিরবত8ন বৃ:L আশা ক)ন।
আপনার সবেচেয় ভাল মেনর অব&ায় 'দখেব এই সময়।
 
আপিন উ�তর [ের পদvিত 'পেত পােরন এবং সেব 8া� কতৃ 8পে-র sারা স�ািনতও হেত পােরন। আপনার ^েচ�ায় খXািত এবং ঊধ 8তনেদর
সােথ অনুকূল স�ক8ও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। আপনার জীবন 'থেক শত্)রা িবতািরত হেব। 
 
yাস্েথ্যর িদেক 'রাগ, ক�, অলসভাব, এবং উেsগ 'থেক মুr থাকেবন। পিরবােরর সদসXেদর yা&Xও সু�র থাকেব এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ষ� ভাব �গাচর (25 এি4ল 2020  02:34:18 �ত 9 �ম 2020  09:46:53)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ষWভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা িনেদ8িশত কের িমN সদথ 8ক ও নঞথ 8ক কতক|ল ঘটনার। এই িবেশষ
সময় িনেদ8িশত কের আপনার জীবেনর সফলতা, &ায়ীq ও উvিত। আপনার পিরকÊনা ও অিভ^ায় সফলভােব স�ূণ 8 হেব এবং এ|িলর
'থেক লাভ করেবন।
 
কােজর িদেক আরও ভাল কাজ করার সlাবনা আেছ। সম[ 'নওয়া কােজর উvিত আশা করেত পােরন।এই সময় আরও িনেদ8িশত কের
সমােজ আপনার জনি^য়তা। আপনার সামা:জক ময 8াদা উচR  হওয়ার সlাবনা।yা&X সু�র হেব এবং মানিসক শািK ও তৃিS থাকেব।
 
তবুও, কােরা '-ে0, বুেধর এই &ান পিরবত8ন শত্)েদর 'থেক উেsগও ক� আনেত পাের।
 
আিথ 8ক িদেক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের। মািলেকর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন।
 
yাস্েথ্যর িদক 'থেক ঝুিকপূণ 8 কােজর 'থেক দেূর থাকাই ভাল।  
 
তবুও, গরম শরীর এই পেব 8 ক� িদেত পাের।
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জõ চ? �থেক মQল এর চতSথ � ভাব �গাচর (4 �ম 2020  20:39:51 �ত 18 জুন 2020  20:14:42)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার চতR থ 8 ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা জীবেনর িকছR  ভােগ কuঠন সময় আেন। আপনােদর 'বশীর
ভােগরই কuঠন সমেয়র মুেখামুিখ করার সlাবনা আেছ পুরান শত্)েদর জনX। নতR ন শত্)েদর মুেখামুিখ হওয়ার সlাবনা আেছ, যারা
আপনার পিরবার ও বpুেদর পিরিধ 'থেকও হেত পাের। আপনােদর 'কউ বL 'লােকেদর অনু3হ করেত পােরন, যােদর কাছ 'থেক পরবত\েত
ক� 'ভাগ করেত পােরন। আপনার আচরেণর িদেক ল-X রাখুন, যখন এটা িনষ্ঠR র হেত পাের এই দশায়।
 
তবুও, আপনােদর 'কউ 'কউ শত্)েদর সােথ 'কান রকেমর মীমাংশার িদেক 'যেত পাের।
 
yা&Xর আরও সাবধানতার ^েয়াজন yাভািবেকর 'চেয়, যখন এই পব 8 আপনােক সংেবদনশীল কের ªর বাড়ায় ও বুেকর ক�েত। আপনােদর
'কউ রr ও উদর সংEাK 'রােগ ভূগেত পােরন।
 
মানিসকভােব উেsগ ও মন[াপ থাকার সlাবনা।
 
স�ক8|িল অিভযািচত হেব এই সমেয়। শািK &াপন ক)ন পিরবার ও অনXানX আ�ীয়েদর সােথ, অিধকতর দুঃখ এড়ােত এই সমেয়।
শrভােব সমােজ আপনার স�ান ও অব&ান ধের রাখুন।
 
জিম ও স�িO সংEাK 'য 'কান িবষয় এই িবেশষ সমেয় এিড়েয় চলুন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর সLম ভাব �গাচর (9 �ম 2020  09:46:53 �ত 24 �ম 2020  23:55:14)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের শারীিরক ও মানিসক
ভােব। পব 8 অসু&তা িনেদ8শ কের। এই দশায় শারীিরক য�না ও দুব 8লতার স�ুখীন হেত পােরন।
 
মানিসকভােব িবNামহীন এবং মন[াপ যুr হেত পােরন। এই সময় পিরবােরর সে� িকৎকত8বX িবমূঢ়তা বৃ:L ও মেনামািলনXর িনেদ8শ কের।
আপনােক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের তক8 ও 'যাগােযােগর ফাকঁ এড়ােত yামী/nী এবং সKােনর সােথ কথা বলার সময়। 'যখােন
অবমাননার স�ুখীন হেত পাের তা এড়ােনার জনX সতক8 হন।
 
িবর:rকর অব&া অনুভব করেত পােরন যখন আপনার ^েচ�ায় বাধার স�ুখীন হওয়ার সlাবনা আেছ। যিদ �মেণর পিরকÊনা থােক, আশা
যুr ফল িদেত পাের না এবং ক�কর হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর সLম ভাব �গাচর (14 �ম 2020  17:16:06 �ত 14 জুন 2020  23:53:48)  
এই সমেয়, চM 'থেক সSম ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ ক�কর �মণ, yা&X উেsগ এবং Eয়‐িবEেয় িশথীলতার িনেদ8শ কের।
কম 8&েল ঊধ 8তন বা উ� কম 8চারীেদর সােথ s¬ এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8 হওয়া ^েয়াজন।
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন কােজ এবং Fদন:�ন জীবেন নতR ন শত্) Fতরী না করেত।এই িবেশষ সময়, Eয়‐িবEেয় িকছR  অKরােয়র মাধXেম
িনেয় 'যেত পাের। আপনার ^েচ�া ছাড়ােত বাধX করা হেত পাের
 
আপনার y� ল- বা গKবX&ল স�ূণ 8 করার রা[ায় অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের এই িবেশষ সমেয়।আপনার nী শারীিরক অসু&তা,
হতাশা এবং মানিসক য�নায় ভূগেত পাের যা আপনার জনX উেsেগর কারণ। আপনার yাস্েথ্যরও সাবধানতার দরকার, যখন আপিন উদর
সমসXা, খাদX ^িত:Eয়া অথবা খাদX িবষ:Eয়া, রেrর 'রা. 
 
'সংেবদনশীল হন এই িবেশষ সমেয়। আপনার সKানেদর yা&X আপনার উেsেগর কারণ হেব। ফলাফল, আপিন VািK অনুভব করেত পােরন
এই দশায়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর অ�ম ভাব �গাচর (24 �ম 2020  23:55:14 �ত 2 অগা� 2020  03:32:07)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব অিতEমণ কের। এটা 'বশীর ভাগ স�দ ও সফলতা ^কাশ কের। এটা আপনার সম[ কােজও
পিরকÊনায় সফলতা িনেদ8শ কের। এই পেব 8, আপিন আিথ 8ক &ািয়q আশা করেত পােরন অথ 8ৈনিতক উেদ্যােগ লাভ করেত পােরন।
 
সামা:জক িদক 'থেক আপিন আপনার সামা:জক ময 8াদা বৃ:L 'দখেবন। 'লােকরা অিধক স�ান করেব এবং জনি^য়তা বাড়েব।
 
এই পব 8 yা��Xজনক জীবনৈশলী অজ8ন করেত িদেত পাের। সKানেদর 'থেক সুখলােভর সlাবনা আেছ। পিরবাের সদজাত সদসXর সুখ
পােবন। এই িবেশষ সমেয় আপনার সKানরা সুখী ও পিরতৃS থাকেব।
 
এই সময়, সuঠক িসLাK িনেত আপনার yতঃস্ফু ত 8 'কান ও বু:L বৃিO বXবহার করেত স-ম হেবন।
 
শত্)রা পরা:জত হেব এবং আপনার িবেশষেqর sারা শাK হেব।ফলাফল, সবিদক 'থেক সাহাযX আশা করেত পােরন।.
 
তবুও, আপনার yা&Xর সাবধানতা ^েয়াজন, যখন আপিন অসু& হেয় পরায় সংেবদনশীল। আপনার গিৃহত খাবাের সতক8 হন।
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জõ চ? �থেক সূয � এর অ�ম ভাব �গাচর (14 জুন 2020  23:53:48 �ত 16 জুলাই 2020  10:46:59)  
এই সমেয়, চM 'থেক অ�ম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। সাধারণতঃ, এটা ইি�ত 'দয় 'য আপিন -িত ও শারীিরক ক� িনেজর উপর আনেত
পােরন। অিতিরr সতক8 হন এবং অ^েয়াজনীয় খরচ এিড়েয় চলুন ও আিথ 8ক 'লনেদেনর সময় সতক8 হন।
 
এই সময় কম 8&েল অি^তীকর ঘটনারও িনেদ8শ কের। আপনার মািলক অথবা ঊধ 8তনরা িনরাপদ িদেক আেছ তােদর সােথ 'কান রকম
মনমািলনX এিড়েয় চলুন।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
জõ চ? �থেক মQল এর পæম ভাব �গাচর (18 জুন 2020  20:14:42 �ত 16 অগা� 2020  18:28:44)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার পwম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা খুব 'গালমাল‐এর সময় িচিxত কের। যতটা সlব খরচ কমান
যায় 'সটা বু:Lমােনর কাজ হেব। যখন এই পব 8 আপনার খরচ ও আিথ 8ক িদেক িনয়�ন হারােনার সlবনা।
 
সKানেদর য° িনন, তারা অসু&তায় ভR গেত পাের। যিদ 'ছেল থােক তেব তার সােথ 'কান রকম মনমািলনX এিড়েয় যােবন, যখন এটা য�না
িদেত পাের।
 
শত্)েদর সতক8তার সােথ চালনা ক)ন এবং নতR ন 'কান শত্) Fতরী 'থেক এিড়েয় 'যেত সাবধান হন। আপনার শত্)রা আরও হয়রান
করেব এই সময়।
 
আপনার yা&Xের আরও সাবধানতার ^েয়াজন এই সমেয় আপিন িনÀভ, দুব 8ল ও ªরভাব 'ভাগ করেবন। আপনােদর 'কান 'রাগ হেত পাের
যার সuঠক 'রাগ িনন 8য় দরকার। খাদXাভXােসও য° িনন।
 
আপনােদর 'কউ বX:rগত আচরণগত পিরবত8েনর মধX িদেয়ও 'যেত পােরন এই সময়। 'কউ আপনােদর মত না হেয় ^চt খুÓ, শিpত ও
িব:�v হেবন কােছরও ি^য়জেনর 'থেক। আপনােদর 'কউ যশ ও খXািত হারােনার িদেক 'যেত পােরন। অ^েয়াজিনয় ধXানধারণা ও অৈনিতক
কােজর িদেক এিগেয় যাওয়ার সlাবনা। এই সমেয় পিরবােরর সদসXেদর সােথ কলহ 'থেক দেূর থাকুন।.
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর ি�তীয় ভাব �গাচর (30 জুন 2020  05:21:43 �ত 20 নেভJর 2020  13:22:37)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক িsতীয় ভােব যােব। এuট িবেশষ কের ভাল সময় 'দয়। এuট পুরfৃত হবার অধXায় আপনার জনX, 'যখােন
আপিন আপনার বত8মান আিথ 8ক অব&ার সে� িকছR  'যাগ করেত চান, বXাবসায় লাভ, চাষবােস এবং দানধXােন খুশীমত খরচা ক)ন। বত8মান
সমেয় 'দখেতও পােরন আপিন জিমর স�িOেত টাকা খাটােনা অথবা Fবষিয়ক স�িO, এবং যিদ 'কান ঋণ থােক তা আপিন 'ফরৎ িদন।
 
বািড়েত, এuট সুখী অধXায় হওয়া উিচত, আপনার সংসাের সুখ আেস, আপিন আশা করেত পােরন সুখী িববািহত জীবন। আপিন আশা করেত
পােরন আপিন সংসােরর নতR ন সদসX । 
 
কােজই, আপিন িনেজর আ�িবeাস বাড়ােত পােরন বির�েদর এবং অনXেদর ^ভািবত করেত পােরন।
 
আপিন আপনার শত্)েদর উপর আিধপতX পােবন এই সমেয়। সামা:জক ভােব, এuট একuট সেKাষজনক সময় আপনার জনX, কারন
আপিন 'বশী স{ান দাবী করেত পােবন এবং আপিন 'বশী স{ান এবং ময 8াদা পাবার অিভ�তা অজ8ন করেবন। 
 
মানিসকতায়, আপিন শািKেত থাকেবন এবং এই িবেশষ সমেয়, আপিন আপনার বু:LমOােক আেরা বািড়েয় 'ফলেত পােরন।
 

 
জõ চ? �থেক সূয � এর নবম ভাব �গাচর (16 জুলাই 2020  10:46:59 �ত 16 অগা� 2020  19:11:15)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটার িকছR  তাৎপয 8 পূণ 8 ফলাফল আপনার জীবেন আেছ। এই সময় 'দাষােরাপ, &ােনর
পিরবত8ন এবং মানিসক শািKর অভােবর অথ 8 ^কাশ করেত পাের।
 
কম 8&েল আপনার মািলকেক িনরাশ করা এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8তা িনন। অপমািনত 'বাধ করেত পােরন এবং আপনার উপর িকছR
িমথXা অিভেযাগ চাপান হেত পাের, এর সুেযাগ আেছ। 'যেকান ^তারণার অব&া এিড়েয় চলুন।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এই সময় আপনার উপর চােপর হেত পাের। অনXেদর 'থেক বািক থাকা ঋণ িফের 'পেত পােরন। অ^েয়াজনীয় খরচ
এড়ােত অিতিরr সতক8 হন। ভR ল 'বাঝা, মতেভদ আপনার ও আপনার |)র মেধX ঘটেত পাের। পিরবােরর ও বpুেদর মতামত সংঘষ 8 আনেত
পাের যা s¬ ও অতৃিSর িদেক িনেয় যায়।
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yা&Xর সাবধানতা 'নওয়ার দরকার যখন আপনার শারীিরক ও মানিসক অসা��X বাড়ােত পাের। আপিন আরও VািK ও মানিসক অবসাদ
'বাধ করেবন yাভািবেকর 'থেক।
 
যিদও, আপিন উৎকষ 8পূণ 8 কাজ করার িবেবচনা করেত পােরন, যখন আপনার সফল ভােব এই কাজ স�ূণ 8 করার সlাবনা আেছ।
 
জõ চ? �থেক �, এর অ�ম ভাব �গাচর (1 অগা� 2020  05:10:28 �ত 1 �সöJর 2020  02:03:39)  
এই সময়, চM 'থেক অ�মভােব UE অব&ান করেব। এটা ভাল সমেয় ^কাশ কের। এই িবেশষ সমেয় আপিন শারীিরক yা��X লাভ আশা
করেত পােরন এবং আেগর দুঃখ ক�েক জয় করেত পােরন। জিমযুr স�িO অজ8ন বা বািড় অজ8ন ও িবেবচনা করেত পােরন।
 
যিদ 'যাগX অিববািহত পু)ষ অথবা অিববািহত মিহলা হন, তেব উপযুr িমল আশা করেত পােরন, 'য ভাল ভাগX িনেয় আসেব। এই সময়,
UE চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব 'গাচর হেব। এরা সুখকর ও সু�রী নারীর স�ও আশা করেত পােরন এই িবেশষ সমেয়।
 
yা&X ভাল থাকেব আশা করা যায় এই সমেয়।
 
যিদ ছা0 হন তেব অিধক উvিতশীল হেবন। আপনার ^ভাব ল-X করা যােব এবং সামা:জক পিরিধেত ময 8াদা ও স�ান পােবন।
 
'পশাগত িদেক খুব ভাল সময়। Eয়‐িবEয় ও বXবসা বাড়েব Uভাকা:Æ ও বpুেদর সাহােয্য। উ�তর কতৃপে-র সা-ােতর সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর নবম ভাব �গাচর (2 অগা� 2020  03:32:07 �ত 17 অগা� 2020  08:28:48)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'রাগ 'থেক ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। এই িবেশষ দশা আপনার
কােজর '-ে0 বাধা ও িব® আনেত পাের। কম 8&েল আপনার স�ান ও পদ অ-ত রাখেত য°িনন। িন:;ত ক)ন 'য আপনার কৃত কােজর
জনX আপনােক ঘৃণা করেত হেব না এই সমেয়।
 
সlাবX বাধার িদেক ল-X রাখুন নতR ন িকছR েত উেদ্যাগ 'নওয়ার আেগ।
 
মানিসকভােব কােজ িবর:r 'বাধ করেত পােরন, অিধক 'বাঝা স�v ও অি&িতশীল হেত পােরন িবিভv কারেণর জনX।
 
আপনার শত্)েদর 'থেক সাবধান হন যখন তারা 'বশী -িত করেত পাের এই দশায় 'য 'কান রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন আপনার পিরবার ও
আ�ীয়েদর সােথ, এই|িল আ^েয়াজনীয় কলহর িদেক িনেয় 'যেত পাের।
 
এই পেব 8, আপিন সংেবদনশীল হেবন 'Eাধ^বণ হেত এবং ধম 8 ও সাধারণ িবeােসর িবষয়|িলেত ত্)uট 'খাজঁার 'চ�া করেত পােরন। 'কান
গিৃহত কাজ স�ূণ 8 করার উেÔেশ্য, আপনার কাছ 'থেক এই পব 8র অিধক Nেমর চািহদা থাকেত পাের। তবুও, উৎসােহর অভাব 'বাধ কuঠন
পিরNম করা 'থেক িবরত করেত পাের।
 
দরূ �মেণর িসLাK এিড়েয় চলুন, যখন ক�কর হওয়ার সlবনা এবং আশানু�পফল নাও িদেত পাের। খাদXাভXােস য° িনন এবং সদথ 8ক িচKা
রাখুন 'য ভােব আপিন িবেশষ সময় ভােবন।
 
জõ চ? �থেক মQল এর ষ� ভাব �গাচর (16 অগা� 2020  18:28:44 �ত 4 অে÷াবর 2020  10:07:03)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার ষW ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা ভাল সময় িনেদ8শ কের। এই সময়, আপনার স�দলাভ, 'সানা,
মুrা, তামা পাওয়া এবং পিরNেমর ফলy�প অভূতপূব 8 মুনাফা আপনার ধাতR র ও অনXানX বXবসায়, 'দখেবন। যিদ চাকুরীেত হন, তেব বহR
অেপি-ত পদvিত স�ান আশা করেত পােরন কম 8&েল। আপনােদর 'বশীর ভাগই গিৃহত কােজ সফলতা 'দখেবন।
 
সবসেমত আিথ 8ক অব&ার উvিত িনরাপদ, yা��X ও সুখী 'বাধ করােব। মেন শািK িনেয় জীবনযাপন করেত স-ম হেবন এবং ভয়হীন 'বাধ
আপনার মেধX থাকেব।
 
শত্)েদরেক জয় করারও সময় পূব 8 কলেহর িবরিতও আশা করেত পােরন। যিদ আদালত মামলায় জিড়ত হন তেব, আপনার অনুকূেল িবচার
আশা করেত পােরন। 'বশীরভাগ শত্)ই দমন হেব এবং িবজয় আপনার হেব। সমােজ আরও ময 8াদা ও স�ান পাওয়ার সlাবনা। আপনােদর
'কউ দয়া দােনর কাজ করেবন এই সময়। 
 
yা&X সু�র থাকেব এই সময়। আপনার পুরােনা অসু&তা 'থেক মু:r পােবন। 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর দশম ভাব �গাচর (16 অগা� 2020  19:11:15 �ত 16 �সöJর 2020  19:07:35)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা ভালসমেয়র সময়। এটা আপনার সম[ ^েচ�ার লাভ, পদvিত এবং সফলতার
িনেদ8শ কের।
 
কম 8&েল পদvিত আশা করেত পােরন। উ�কম 8চারীেদর আনুকূলX, কতৃ 8পে-র 'থেক স�ান এবং আরও সুিবধা আশা করেত পােরন এই
সমেয়।
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এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতারও িনেদ8শ কের এবং 'কান বড় 'লনেদেনর অনুকূল সেব 8া� সীমা িনেদ8শ কের। 
 
সামা:জক ভােব আপিন এমনিক আরও স�ানীয় অব&া আশা করেত পােরন। আপনার সামা:জক পিরিধ বাড়েব, অথ 8াৎ আরও সদথ 8ক ও
লাভজনক পারaািরক :Eয়া হেব িবপরীত িলে�র সােথ এবং বpু ও পিরিচতেদর 'থেক স�ান পােবন। উ�তম কতৃ 8পে-র 'থেকও স�ািনত
হওয়া আশা করেত পােরন। আপিন আরও অ^তXািশত অংশ লাভ ও আশা করেত পােরন।
 
আপনার yা&X এইসময় খুব ভাল থাকেব। সবসেমত সুখ আপনােক িঘের থাকেব।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর দশম ভাব �গাচর (17 অগা� 2020  08:28:48 �ত 2 �সöJর 2020  12:02:37)  
এই সমেয়, বুধ চM 'থেক আপনার দশমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX পিরতৃিS ও ভাল সমেয়র িনেদ8শ কের। আপিন
আপনার সম[ ^েচ�ায় সুখীও সফল হেবন। 'পশাগতভােব একটা ভাল সময় ও আশা করা 'যেত পাের। আপনােক 'দওয়া কাজ uঠক সমেয়
'শষ করেত স-ম হেবন।
 
এই সমেয় বািড়েত সুখ থাকেব। এই সমেয় 'কৗতূহল জনক কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন। আপনােদর মেধX 'কউ িবপরীত
িলে�র নতR ন কােরা সােথ গাঢ়ভােব সময় কাটােত আশা করেত পােরন। এই বXা:rর থােক লােভর সlাবনাও এই সমেয় িনেদ8শ কেরেছ।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল সময় হেত পাের আপনার জনX। আপনার ^েচ�ায় সফলতা লাভজনক হেব এবং আপিন টাকা পয়সার লাভও
আশা করেত পােরন।
 
এই সময়, সমােজ আপনার সামা:জক ময 8াদা আনেত পাের। স�ািনত হওয়ার সlাবনা আেছ এবং আেরা স�ান অজ8ন করেত পােরন।
সামা:জকভােব আেরা স:Eয় হেত পােরন ও সমাজ কলXানমূলক কােজ যুr হেত পােরন।
 
মানিসকভােব শািKও ি&র এর িনেদ8শ কের। আপনার শত্)রা সহেজই পরা:জত হেব এবং আপিন জীবেন ি&রতা খুেঁজ পােবন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর নবম ভাব �গাচর (1 �সöJর 2020  02:03:39 �ত 28 �সöJর 2020  01:01:58)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব UE অব&ান করেব। এই সময়। ফলাফল, শারীিরক ও বÕগত সুখ ও সা�ে�্যর ^কাশ কের।
 
আিথ 8ক লাভ ও সব 8̂ কার মূলX বা অলpার 'ভাগ করা ও িনেদ8িশত হয় এই সমেয়।
 
বXবসায়ীরা এই সমেয় সেKাষজনক মুনাফায় অ^িতহত হেব। 
 
এই সমেয় িশ-ায় সফলতার িনেদ8শও কের। yা&X ভাল আকােরই থাকেব।
 
বািড়েত, আপনার ভাইেয়রা আরও সহেযাগী ও 'স্নহ পরায়ণ হেব। িকছR  Uভ কাজ আপনার বািড়েত স�v হওয়ার সlাবনা এবং আপনার
িববাহ িনেজ ি&র করেত পােরন যিদ ^েযাজX হয়। আপনার পছ� মত িমল খুেঁজ পােবন এই সময়, 'য আপনারও ভাগX আনেব।
 
একuট সামা:জক ভােব সহায়ক সময় আশা করা 'যেত পাের 'যখােন আপনার নতR ন বpু হওয়ার সlাবনা আেছ। আপিন িবi পরামশ 8 দাতা
'পেত পােরন আধXািত্মক পথ আপনােক 'দখােনার জনX। িশÊে-ে0 উৎসাহ বাড়েব এই সমেয়। আপনার |েণও উৎকষ 8পূণ 8 কাজ ল-X
করা যােব এবং ভাল খXািত আনেব সমােজ।
 
এই সময় আপনার ই�া পূরণ ও শত্)েদর পরাজয় 'দখেত পাের। যিদ 'কান রকম আেলাচনায় জড়ান তাহেল :জেত যােবন। দীঘ 8 �মেণ
যাওয়ার িবেবচনা করেত পােরন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর একাদশ ভাব �গাচর (2 �সöJর 2020  12:02:37 �ত 22 �সöJর 2020  16:52:33)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার একাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা কায 8স�াদন ও আিথ 8কলাভ‐এর িনেদ8শ কের। এই সময়
আিথ 8কলাভ আনেত পাের আপনার জনX। িবিভv উৎস 'থেক আিথ 8ক লাভ পাওয়ার আশা করেত পােরন। বX:rগত ^েচ�া, বXবসা এবং অেথ 8র
িবিনেয়াগ উ� আিথ 8ক লাভ ও মুনাফা আনেত স-ম। যিদ আপিন 'পশাদার বা কম\ হন, অিধক সফল হওয়ার সlাবনা আেছ এই সময়।
আপনার কম 8পিরিধেত সম:ৃLর সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 

 
yা&X ভাল হেব। িনেজ শািKেত থাকার সlাবনা। আেরা িম�ভাষী ও আচরেণ সহদূয় হেত পােরন।
 
বািড়েত, ভাল সময় আশাকরেত পােরন। আপনার yামী/nী এবং সKানও সুখী ও সহদূয় হেব। সুখবর আশা করেত পােরন। পািথ 8ব সুখ 'বu�ত
হওয়ার সlাবনা।
 
সামা:জক ভােবও এটা একটা ভাল দশা। আপিন সমােজ স�ান অজ8ন করেত স-ম হেবন। িবপরীত িলে�র সুখকর স� িঘের রাখেব।
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 আপনার বৃ:L এবং সেKাষজনক ^কৃিত 'লাকজনেদরেক আপনার চারিদেক িঘের রাখেত সাহাযX করেব।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর একাদশ ভাব �গাচর (16 �সöJর 2020  19:07:35 �ত 17 অে÷াবর 2020  07:05:25)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক একাদশ ভােব সূেয 8র অব&ান। এটার মােন আিথ 8ক লাভ, এবং অথ 8ৈনিতক ও সামা:জক পদময 8াদায় উvিত।
 
এটা আপনার জনX অনুকূল সময় আপনার ত�াবধায়ক বা মািলকেক পদvিতর জনX বলা।এই সময়, কম 8&েল আপনার অব&ান বৃ:L,
ঊধ 8তনেদর 'থেক অ^তXািশত আনুকূলX এবং রাজার 'থেক স�ােনর িনেদ8শ কের!
 
Eয়‐িবEয় লােভর আশা করেত পােরন এবং স�দ লাভ আশা করেত পােরন এই সমেয়। বpুেদর কাছ 'থেকও িকছR  পাওয়ার আশা করেত
পােরন।
 
আপনার সামা:জক ^িতপিO একটা উ©ান 'দখেব এবং ^িতেবশীেদর কােছ স�ান লাভ করেবন।
 
yা&X ভাল থাকেব এই সমেয় এবং আপনার ভাল yা&X পিরবােরর সুেখর সময় হেত পাের।
 
এই সময় আপনার আধXািত্মক গঠনমূলক কােজর U)র িনেদ8শ কের যা আরও সুেখর িদেক িনেয় যায়। বািড়েত ভাল খাবার ও িমu�র আন�,
বন ও উপেভাগ এই সময় আশা করা 'যেত পাের। সবসেমত, আপনার ও পিরবােরর জনX সা��Xপূণ 8 সময় িনেদ8িশত হয়, যা পািরবািরক
শািKর িদেক িনেয় যায় এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক রাহS এর সLম ভাব �গাচর (19 �সöJর 2020  21:37:24 �ত 17 মাচ� 2022  06:22:23)  
এই সমেয়, চM 'থেক সSম ভােব রাহR র অব&ান। এটা আপনার জনX VািK ও উেsগ আেন। এটা 'সই সময় যখন আপনার স�িO সংEাK
মকÔমা ও Eয়‐িবEয় 'থেক দেূর থাকা দরকার। যখন আপনার এই সমেয় স�িO হারােনার সlবনা আেছ। তবুও, আপনােদর 'কউ মুনাফা
বা Eয়‐িবEেয়র '-ে0 হঠাৎ উvিত লাভ করেত পােরন।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন, যখন এটা ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। বpু ও আ�ীয়েদর সােথ একuট হদূেয়র
স�ক8 রাখার 'চ�া ক)ন ও র-া ক)ন তােদর sারা পিরতXr হওয়া এিড়েয় 'যেত। িবপরীত িলে�র বX:rর সােথ অৈবধ স�ক8 জিড়েয়
পরােত সংেবদনশীল। এই সমেয় এই রকম স�ক8 এিড়েয় চলুন যখন এটা সমােজ আপনার নাম Òংস কের 'শষ করেত পাের।
 
আপনার yা&Xর িদেক নজর িদন, যখন আপনার িকছR  'যৗন 'রাগ3[ হেত পাের। আপিন িপO ও বায়ু সংEাK 'রাগ বৃ:L করেত
পােরন।yামী/nীর yা&X উেsেগের কারণ হেত পাের এই িবেশষ সমেয়।
 
আপনার আচরেণর িদেক নজর রাখুন এবং শত্)েদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় যান। আপিন অ^েয়াজনীয় মকÔমায় জিড়েয় যােবন এই
সমেয়। সম[ রকেমর মকÔমা 'থেক দেূর থাকুন অবমাননা ও অখXািত এড়ােত।
 
আপনােদর 'কউ দরূ &ােন িগেয় থাকেত পােরন, যা আপনােক ক� িদেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �কতS  এর 4থম ভাব �গাচর (19 �সöJর 2020  21:37:24 �ত 17 মাচ� 2022  06:22:23)  
বত 8মান সমেয়, 'কতR  চM 'থেক ^থম ভােব �মণ করেব। বত8মান সময় আপনার জনX পরী-ার মতন। বত8মান সমেয় আপনার শত্)েদর
'থেক সাবধােন থাকুন, কারন তারা সlবত: 'বশী শ:rশালী এবং আEমনা�ক হেব। 
 
আিথ 8ক িদেক, বত8মান সময় আপনার জনX বুেঝু চলার সময়। খরেচর পাহাড় হেত পাের এবং পয়সা বাচােনা কuঠন হেত পাের। যিদও, বত8মান
সময় 'কান ধরেনর ঋণ 'নওয়া এিড়েয় যাও। 
 
আপনার ^েচ�া আকা:Æত ফলাফল আনেত পারেব না। সমােজ কুখXাত হেয় পরেবন এমন 'কান কাজ 'থেক দুের থাকুন।
 
কৃ�পে- শরীর yা&X খারাপ হেত পাের। ঝুিক 'নওয়ার মত 'কান কাজ এিড়েয় যান। শাK মানিসকতা বজায় রাখ, কারন আপনার ি-S হেয়
যাওয়ার সlাবনা থাকেব, অNাK এবং মানিসক িবড়Ëনা বাড়েত পাের। মাথার বXাপাের 'কান 'রাগ 'থেক ভR গেত পােরন। 
 
বাড়িত 'কান ^কার অবািßত পিরি&িত Fতরী করার বXাপারটা এিড়েয় যান, সংসােরর সদসXেদর সে� তক8 করা এিড়েয় যান। এই সমেয়
সংসােরর সদসXেদর সে� মারামািরেত জিড়েয় পরার সlাবনা থাকেব।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর �াদশ ভাব �গাচর (22 �সöJর 2020  16:52:33 �ত 28 নেভJর 2020  07:04:03)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার sাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX খরেচর িনেদ8শ কের। আশানু�প যা হয় তার 'থেক
'বশী খরচ কের থাকেত পােরন yা��X পূণ 8 জীবনযাপেনর উেÔেশ্য। মকÔমা 'থেক দেূর থাকুন যখন টাকার -িত করেত পাের।
 
ফলাফল, আপনােক অিতিরr কuঠন পিরNম করেত হেত পাের আপনার 'নওয়া 'কান কাজ স�ূণ 8 করেত।শত্)েদর 'থেক সাবধান হন
এবং তােদর রা[া 'থেক সের দাড়ঁান অবমাননা এড়ােত। আপনার ময 8াদা ধের রাখুন ও 'চ�া ক)ন ও বজায় রাখুন সমােজ আপনার স�ান।
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অেনক কারেণ আপিন মানিসক িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন। আপিন সংেবদনশীল উেsেগ ও অিবNাKতায়, িবেশষতঃ এই সময়। আপনার
হতাশা হওয়ার ও অতৃS হওয়ার সlাবনা আেছ এই দশায়।
 
খাবাের ও দা�তX জীবেন উৎসােহর অভাব। অসু&তা ও 'Vশ 'ভাগ ক� িদেত পাের এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর দশম ভাব �গাচর (28 �সöJর 2020  01:01:58 �ত 23 অে÷াবর 2020  10:45:06)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব UE অব&ান করেব। এটা মানিসক আকুলতা, মন[াপ, এবং আিবNাKতায় িনেদ8শ কের। শারীিরক yা&Xও
ক� 'পেত পাের এই সমেয়। 
 
আপনােক আিথ 8ক িদক|িলর অিতিরr সতক8তা িনেত হেত পাের এবং 'য 'কান রকম ঋণ এিড়েয় চলার 'চ�া ক)ন, যখন আপনার ঋণ 3&
হওয়ার সlাবনা আেছ এই িবেশষ দশায়।
 
শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং অ^েয়াজনীয় ও অবXবহায 8X আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যখন এটা িববােদর িদেক িনেয় 'যেত পাের যা শত্)
সংখXা বাড়ায়। সমােজ অখXািত ও অবমাননা এিড়েয় চলেত সতক8 হন।
 
সাবধান হন যখন আ�ীয় ও নারীেদর চালনা করেবন। যখন 'বাকার মত ভR ল 'বাঝাবু:ঝ শত্)সংখXা  'যাগ করেত পাের। িববােহ ভারসামX
র-া করেত yামী/nীর সােথ সম[ রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন।
 
আপনার পছ� মত '-ে0 উ�তর কতৃ 8প- বা সরকােরর sারা কে�র স�ুখীন হওয়ার সlাবনা। আপনার সম[ ^েচ�ায় সফলতা 'দখেত
অিতিরr পিরNম করেত হেত পাের। .
 
জõ চ? �থেক মQল এর পæম ভাব �গাচর (4 অে÷াবর 2020  10:07:03 �ত 24 িডেসJর 2020  10:18:31)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার পwম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা খুব 'গালমাল‐এর সময় িচিxত কের। যতটা সlব খরচ কমান
যায় 'সটা বু:Lমােনর কাজ হেব। যখন এই পব 8 আপনার খরচ ও আিথ 8ক িদেক িনয়�ন হারােনার সlবনা।
 
সKানেদর য° িনন, তারা অসু&তায় ভR গেত পাের। যিদ 'ছেল থােক তেব তার সােথ 'কান রকম মনমািলনX এিড়েয় যােবন, যখন এটা য�না
িদেত পাের।
 
শত্)েদর সতক8তার সােথ চালনা ক)ন এবং নতR ন 'কান শত্) Fতরী 'থেক এিড়েয় 'যেত সাবধান হন। আপনার শত্)রা আরও হয়রান
করেব এই সময়।
 
আপনার yা&Xের আরও সাবধানতার ^েয়াজন এই সমেয় আপিন িনÀভ, দুব 8ল ও ªরভাব 'ভাগ করেবন। আপনােদর 'কান 'রাগ হেত পাের
যার সuঠক 'রাগ িনন 8য় দরকার। খাদXাভXােসও য° িনন।
 
আপনােদর 'কউ বX:rগত আচরণগত পিরবত8েনর মধX িদেয়ও 'যেত পােরন এই সময়। 'কউ আপনােদর মত না হেয় ^চt খুÓ, শিpত ও
িব:�v হেবন কােছরও ি^য়জেনর 'থেক। আপনােদর 'কউ যশ ও খXািত হারােনার িদেক 'যেত পােরন। অ^েয়াজিনয় ধXানধারণা ও অৈনিতক
কােজর িদেক এিগেয় যাওয়ার সlাবনা। এই সমেয় পিরবােরর সদসXেদর সােথ কলহ 'থেক দেূর থাকুন।.
 
জõ চ? �থেক সূয � এর �াদশ ভাব �গাচর (17 অে÷াবর 2020  07:05:25 �ত 16 নেভJর 2020  06:53:51)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব সূেয 8র অব&ান। এই িবেশষ সময় আিথ 8ক িদেক কuঠন পিরি&িতর ^কাশ কের। আপনােক অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব যখন এই সমেয় আিথ 8ক িদক|িল পিরচালনা করেবন।
 
যিদ চাকুরীরত হন, আপিন আপনার মািলেকর সােথ একটR  কuঠন সময় 'দখেত পােরন। 'স আপনার কােজ ^শংসার িদেক যােব না এবং
আপিন কম দািয়েqর অথবা কম 'বতেনর আশpা করেত পােরন। যিদ ^েচ�া ও কেঠার পিরNম আপনােক ই�ানু�প ফল না 'দয় তাহেল
িন)ৎসািহত হেবন না।
 
যিদ Eয়‐িবEেয় থােকন, আপনােক িবপয 8েয়র মধX িদেয় 'যেত হেত পাের। 'লনেদেন সতক8 হেবন।
 
এই সময় আপনােক সামা:জক ভােব খারাপ হাওয়ার মধXিদেয় িনেয় 'যেত পাের। ^েতXেকর সােথ কলহ িববাদ বািতল করা 'যেত পাের না। 
 
আপনােক দীঘ 8 �মেণ 'যেত হেত পাের, 'যটা আকা:Æত ফল আনেত পাের না।
 
স:Eয়তা, এিড়েয় চলুন, যা শারীিরক িবপেদ জিড়েয় থােক এবং ^থম |)েqর কাজেক িনরাপOায় রাখুন।
 
পিরবার ও আপনার yাস্েথ্যর য° িনন এই সমেয়, যখন ªর, 'পেটর সমসXা এবং 'চােখর অy:[ বাড়ােত পােরন। এই িবেষষ সমেয় অতৃিS
বািড়েত শািK ও ঐকXেক ^ভািবত করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �, এর একাদশ ভাব �গাচর (23 অে÷াবর 2020  10:45:06 �ত 17 নেভJর 2020  01:01:59)  
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এই সমেয়, চM 'থেক এেকদশভােব UE অব&ান করেব। এটা মূলতঃ আিথ 8ক িনরাপOা ও ঋণ 'থেক মু:rর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন
অনXানX অথ 8ৈনিতক সমসXার সমাধানও আশা করেত পােরন।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতা আেন। জনি^য়তা বাড়েব এবং আপনার খXািত ঊধ 8গামীতা 'দখেব এই সমেয়।
 
আপনার পািথ 8ব yা��X লাভ, সুেখর মাধXম, ভাল খাবার, 'পাষাক, অলpার, এবং আনুষাি�ক :জিনেষর মেনাসংেযােগর সlাবনা আেছ।
একuট বািড়র মািলকানার জনX িবেবচনাও করেত পােরন।
 
সামা:জক ভােব একuট উÌল সমেয়র পূব 8সংেকত িহসােব ধরা 'যেত পাের। সমােজ সামা:জক ময 8াদা ও ^িতপিO বৃ:L ও বpুেদর সহেযাগীতা
আশা করেত পােরন।
 
িবপরীত িলে�র সদসXেদর সােথ ভাল সময় আশা করেত পােরন। যিদ িববািহত হন তেব আপনার yামী/nীর সােথ দা�তX জীবন সুখকর
হেব।. 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর 4থম ভাব �গাচর (16 নেভJর 2020  06:53:51 �ত 15 িডেসJর 2020  21:32:08)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। আপনার কােজ ও বX:rগত জীবেন এটার ল-নীয় ^ভাব থাকেব। এটা ^ধানতঃ &ায়ী
অথবা -ণ&ায়ী &ােনর পিরবত8ন, কম 8ে-ে0 কাuঠনX এবং মািলেকর সােথ বা কােজ আপনার ঊধ 8তনর সােথ িব-ুÓ সময় আেন। কম 8ে-ে0
অপযশ এড়ােত অিতিরr সতক8তা 'নওয়া ^েয়াজন।
 
হােত 'নওয়া কাজ 'শষ করেত বা ল-X বÕ|িলর সিvেবশ ঘটােত আরও ^েচ�া িনেত পাের yাভািবেকর 'চেয়। আপনােক দীঘ 8�মেণ 'যেত
হেত পাের, যা আশানু�প ফল িদেত পাের না।এই সমেয় আপিন VািK অনুভব করেত পােরন। আপনার yাস্েথ্যর আরও সাবধানতা ^েয়াজন
হেব, যখন আপিন উদেরর সমসXা, অে�র িবশৃÆল অব&া, 'চােখর হদূয় সংEাK অসা��X‐এ সংেবদনশীল হেবন। এই িবেশষ সমেয়
জীবেন ঝুিক 'নওয়া এিড়েয় যান। 
 
বািড়র িদেক, পিরবােরর মেধX িববাদ এবং বpুরা এেস অসুখী অব&ায় িনেয় 'যেত পাের। আপনার ও আপনার yামী/nীর মেধX মতেভেদর
আিবভ8াব হেত পাের এবং িববািহত জীবনেক ^ভািবত করেত পাের। সবসেমত, বািড়েত ঐকX ও শািK আপিOর হেত পাের এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর �াদশ ভাব �গাচর (17 নেভJর 2020  01:01:59 �ত 11 িডেসJর 2020  05:17:03)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব UE অব&ান করেব। এটা এক|� সদথ 8ক ও নঞথ 8ক ঘটনাবলীর িনেদ8শ কের। একিদেক এইসময় আিথ 8ক
লােভর িনেদ8শ কের ও অনX িদেক এটা 'পাষােকর ও স�েদর অদৃ� পূব 8 -িতর িনেদ8শ কের। এই সময় িবেদেশ �মেণ অ^েয়াজনীয় খরচ ও
টাকার অপচয় ও িনেদ8শ কের।
 
এই সময় আপনােক ভাল 'পাষােক উপেভাগ করা 'দখেব 'যটােত আপিন িকছR  হারােত পােরন।'কান িকছR র চR ির এড়ােত অিতিরr সতক8তা
িনন িবেশষ কের এই সমেয়।.
 
তবুও, বািড়েত দা�তX সুখ উপেভাগ করেবন। যিদ অিববািহত হন, আপিন িবপরীত িলে�র সদসXর 'থেক ই:Mয় সুখ আyাদন আশা করেত
পােরন।
 
বpুরা খুব ভাল হেব এবং আপনার িদেক খুব সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব।
 
ধারাল অn ও সে�হ জনক 'লােকেদর 'থেক সের থাকুন। যিদ কৃিষকােজ যুr থােকন, আপনােক অিতিরr সতক8তা িনেত হেব 'কান রকম
-িত এড়ােত, এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর তৃতীয় ভাব �গাচর (20 নেভJর 2020  13:22:37 �ত 6 এি4ল 2021  00:24:30)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক তৃতীয় ভােব যােব। এuট আপনার অনXানX বাধার সে� আরও অিমমাংিসত বXাপার আপনার জীবেন আেন।
আিথ 8ক ভােব এuট একuট ভাল সময় নয় আপনার জনX, কারন আপিন বXাবসায় বাধার স{ুখীন হেত পােরন। এবং আপনার 'চ�ায় বXাথ 8তা
আসেত পাের। আপিন িকছR  টাকা পয়সাও হারােত পােরন।
 
কােজ, আপনােক সতক8 থাকেত হেব আপনার ময 8াদা বা পদ রাখার জনX। এই সময় আপিন আপনার সং&া এবং কম 8চারী বpুেদর িবেরািধতার
স{ুখীন হেত পােরন। আপনার ভাই 'বান এবং বpুেদর সে� 'কান ^কার তক8াতিক8 'থেক দেূর থাকার 'চ�া করা উিচত কারন এেত ওেদর
সে� বচসা হেত পাের। 
 
এই সমেয় আপিন সlবতঃ বpু অথবা আ�ীেদর হারােত পারন।
 
রন। এই সময় আপিন এবং আপনার nীর yা&X িবিভv 'রােগ আEাK হেত পাের এই জনX আপনােদর শরীেরর ^িত 'বশী নজর 'দওয়া
উিচৎ।
 
অনXানX কাuঠনX এবং মানিসক উৎকÍা 'থেকও আপনারা ভR গেত পােরন।
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বত 8মান সমেয় 'কান ^কার �মণ 'থেক িবরত থাকুন কারন এেত িকছR  -িত হেত পাের। অনXথায়, 'কউ িকছR  Uভল-নযুr কাজকম 8 করেত
পােরন অথবা এমনিক িবেয় করার বXাপাের ভাবনা িচKা করেত পােরন।  
 
জõ চ? �থেক বুধ এর 4থম ভাব �গাচর (28 নেভJর 2020  07:04:03 �ত 17 িডেসJর 2020  11:37:45)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ^থম ভােবর মেধX িদেয় যােব। এটা আপনার জীবেন িকছR  নঞথ 8ক ফল আনেত পাের। এটা 'বশীর ভাগ
'-ে0 একটা অব&া আনেত পাের 'যখােন িকছR  অিন�R কভােব কােরা কাজ করেত হেত পাের। িকছR  ^কােরর অতXাচােরর স�ুখীন হেত
পােরন। অনXেদর 'থেক তীH ভৎসনা ও সমেবদনাহীন পিরহােসর স�ুখীন হওয়ার সlাবনা এই সমেয়।
 
অ^েয়াজনীয় খরেচর জনX 'খয়াল রাখেত হেত পাের যখন এটা আপনার ভাtাের বড় ফাকঁ Fতরী করেত পাের। সাবধানতা অবলËন ক)ন
আপনার খরেচ এবং মনেযাগ িদন অথ 8সংEাK িনরাপOায়।
 
িকছR  বােজ বX:rেক অনু3হ করার সlাবনা যারা -িত করেত পাের। বােক্যর িদেক 'খয়াল রাখুন যখন কােছর এবং ি^য় কােরার সােথ কথা
বলেবন। অসংেযাম আপনার পিরিধর মেধX শত্) Fতরী করেত পাের। 'য 'কান রকেমর মকÔমা ও বােজ স� এিড়েয় চলুন। সতক8 'হান,
এমন িকছR  করেবন না যা আপনার িনেজর উৎকষ 8তার -িত করেত পাের। আপনার সবসময় ভাল ভােগ্যর ^েয়াজন, তাই, এটােক র-া
ক)ন। আপনার িশ-া ও অিভiতার সুেযাগ িনন জীবেনর সফলতার বাধােক এিড়েয় 'যেত। 
 
এই সমেয় নমনীয় হন, আপনােক 'শষ মুহেূত 8 পিরকÊনা, উéাবনায় অথবা ভাবনা ধারণার পিরবত8ন করেত হেত পাের, িবিভv অংশ 'থেক
চােপর কারেণ বা আেগ 'থেক অনুমােনর ফেল ভেয়র কারেণ। অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের িবেদেশর বাস&ান স�িক8ত বXাপাের।
বািড়েত 'কান Uভ কােজ বাধা 'পেত পােরন। পিরবােরর ও িনেজর য° িনন যখন আপিন ^তারণায় সংেবদনশীল হেয় পরেত পােরন এই
দশায়। �মণ এিড়েয় যান যিদ সlব হয়, আপিন এর 'থেক আকা:Æত সুখ অথবা আশাযুr ফল নাও 'পেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক �, এর 4থম ভাব �গাচর (11 িডেসJর 2020  05:17:03 �ত 4 জানুয়ারী 2021  05:03:51)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব UE অব&ান করেব। এটা আপনার জনX বÕগত ও ই:Mয়জ সা��X‐এর অথ 8 ^কাশ কের। বX:rগত িদক
'থেক আপিন ^চR র ঘটনা আশা করেত পােরন। যিদ 'যাগX হন, উপযুr কাউেক খুেজ পাওয়ার সlাবনা এই সমেয়। আপনােদর 'কউ
পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন আশা করেত পােরন।
 
রন। সামা:জকভােব, নতR ন 'লােকেদর সােথ সা-াৎ ও িবপরীত িলে�র স� উপেভাগ করার সুেযাগ পােবন ও অপূব 8 সু�র রpনশালার িবেশষ
খাবাের উপেভাগ করেবন। এই সময়, ই:Mয়েত ^ভাব িব[ারকারী :জিনষ অজ8ন এবং আনুসাি�ক :জিনষ 'দেব জীবনেক সুেশািভত করেব।
আপনার 'পাষাক, সুগিp, ^সাধিন এবং গািড় 'ভাগ করার সlবনা।
 
আিথ 8ক িদক, এই সমেয় মসণৃভােব সহজ স��X গিতেত এেগােব। আপনার অথ 8ৈনিতক অব&াও উvিত করেব এই িবেশষ সমেয়।
 
যিদ আপিন ছা0 হন, iানাজ8েনর '-ে0 সফলতা লাভ করেত আপনার জনX ভাল সময় হবার ^মাণ করেত পাের এই সময়।
 
এই সমেয়, আপিন আপনার শত্)েদর Òংস আশা করেত পােরন। 'কান রকেমর ^ভাব 'থেক সের থাকুন যা আপনার মেধX নঞথ 8ক ভাবেবগ
Fতরী করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ি�তীয় ভাব �গাচর (15 িডেসJর 2020  21:32:08 �ত 14 জানুয়ারী 2021  08:14:48)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা টাকার িদক 'থেক খুব কuঠন পরী-ার সময় আপনার জনX। এই সময় ^ধানতঃ
আশানু�প ফেলর উপি&েত অথবা Eয়‐িবEেয় লাভ এবং স�েদর -িতর সূচনা কের ভিবষXেত। যিদ কৃিষর 'লনেদন কেরন তেব এই সময়
আপনার উvিতর অKরায় আনেত পাের। 
 
এটা সময় যখন আপিন ভেয় আরও সংেবদনশীল yাভািবেকর 'চেয়। আপিন কােছর ও ি^য়জেনর কােছ সহেজই উেO:জত 'দখেত পােরন
িনেজেক। সংকীণ 8মন³তা আপনার :Eয়া কলাকলােপ অ^তXািশত ভােব আসেত পাের। 
 
এছাড়াও, আপনার জীবেনর সাধারণ িবষয়|িল অনXভােব 'যভােব কেরন 'সইরকম সহজভােব করেত কাuঠনX 'পেত পােরন। 
 
'চােখর সতক8 হন, যখন এই সমেয় 'চােখর সমসXার জনX অেনক 'বশী িবপদ আেছ। মাথা য�নায় আEাK হেয় িবরr হেত পােরন এই
সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ি�তীয় ভাব �গাচর (17 িডেসJর 2020  11:37:45 �ত 5 জানুয়ারী 2021  03:54:59)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার িsতীয় ভােবর মধX িদেয় যােব। এটা িচিxত কের আিথ 8ক লাভ ও আেয়র বৃ:L িবেশষতঃ যারা সু�র র°‐এর
বXবসা কের।
 
এই পব 8 সlবতঃ সুখ আেন িশ-ায় সফলতা ও iান লােভর আকাের।
 
এই পব 8, ভাল 'লােকেদর সােথ স� আেন এবং সুেযাগ 'দয় খুব ভাল রpন আyাদেনর মজায়। 
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তবুও, কােরা জনX, এই পব 8uট ক�, সমােজ বােজ নাম আনেত পাের এবং শত্) -িতকারক হেত পাের yাভািবেকর 'থেক। এই দশা সূিচত
কের আ�ীয় ও কােছর বpু হারােনার একuট সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক মQল এর ষ� ভাব �গাচর (24 িডেসJর 2020  10:18:31 �ত 22 �ফব্Kয়ারী 2021  04:36:14)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার ষW ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা ভাল সময় িনেদ8শ কের। এই সময়, আপনার স�দলাভ, 'সানা,
মুrা, তামা পাওয়া এবং পিরNেমর ফলy�প অভূতপূব 8 মুনাফা আপনার ধাতR র ও অনXানX বXবসায়, 'দখেবন। যিদ চাকুরীেত হন, তেব বহR
অেপি-ত পদvিত স�ান আশা করেত পােরন কম 8&েল। আপনােদর 'বশীর ভাগই গিৃহত কােজ সফলতা 'দখেবন।
 
সবসেমত আিথ 8ক অব&ার উvিত িনরাপদ, yা��X ও সুখী 'বাধ করােব। মেন শািK িনেয় জীবনযাপন করেত স-ম হেবন এবং ভয়হীন 'বাধ
আপনার মেধX থাকেব।
 
শত্)েদরেক জয় করারও সময় পূব 8 কলেহর িবরিতও আশা করেত পােরন। যিদ আদালত মামলায় জিড়ত হন তেব, আপনার অনুকূেল িবচার
আশা করেত পােরন। 'বশীরভাগ শত্)ই দমন হেব এবং িবজয় আপনার হেব। সমােজ আরও ময 8াদা ও স�ান পাওয়ার সlাবনা। আপনােদর
'কউ দয়া দােনর কাজ করেবন এই সময়। 
 
yা&X সু�র থাকেব এই সময়। আপনার পুরােনা অসু&তা 'থেক মু:r পােবন। 
 
জõ চ? �থেক �, এর ি�তীয় ভাব �গাচর (4 জানুয়ারী 2021  05:03:51 �ত 28 জানুয়ারী 2021  03:29:42)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয়ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ অথ 8সËpীয় লােভর িনেদ8শ কের। ফলাফল, এই সময়ও আপনার
yামী/nী এবং পিরবােরর সদসXেদর সােথ খুব ভাল সময় 'দখেব। যিদ ^েযাজX হয় আপিন আপনার পিরবাের 'ছােটা িশU আশা করেত
পােরন।
 
আিথ 8ক িদেক yা��X হেব এবং পিরবােরর সাফলX সাধারণতঃ ঊধ 8গামী হেব আশা করা যায়। বX:rগতভােব, ভাল 'পাষাক অজ8ন ও িনেজর
জনX মহামূলX র°সহ আনুসাি�ক :জিনষ লােভর সlাবনা। িশÊ ও স�ীেত উৎসাহ বাড়েব। উ� কতৃ 8প- বা সরকােরর 'থেক আনুকূলX আশা
করেত পােরন।
 
yা&X সু�র হেব আশা করা যায় এবং আপনার বত8মান ভাবভি� উvিতর িবেবচনা করেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর তৃতীয় ভাব �গাচর (5 জানুয়ারী 2021  03:54:59 �ত 25 জানুয়ারী 2021  16:30:34)  
এই পব 8, বুধ চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের, খারাপ দশা আপনার ঊধতন‐এর কােছ। আপনােক
অিতিরr সতক8তা িদেত হেত পাের যখন ঊধ 8তন বা িনেয়াগকত8ার সােথ কথাবাত 8া হেব। 'য 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন, যা মত পাথ 8কX ও
ভR ল 'বাঝার িদেক িনেয় যায়।
 
পিরিচত শত্)েদর 'থেক দেূর থাকুন ও অপিরিচতেদর 'থেক সতক8 হন। তবুও, এইপব 8, িকছR  নতR ন ও মূলXবান বpুও 'দয়, জীবেন স�দ
আিথ 8ক িদক|িল uঠকমত চালনা ক)ন যখন টাকার অিতিরr সাবধানতার ^েয়াজন হয় এই পেব 8। 
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন স�েদর -িত এড়ােত।
 
বুেধর এই &ান পিরবত8ন, হতাশা 'থেক ক� ঘটনা মেন করার য�না, মানিসক চাপ এবং আশাতীত িবর:rকর কuঠন অব&া Fতরী করেত পাের
আপনার ^েচ�ায়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর তৃতীয় ভাব �গাচর (14 জানুয়ারী 2021  08:14:48 �ত 12 �ফব্Kয়ারী 2021  21:12:15)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচর আপনার সফলতা এবং আপনার 'পশাও বX:rগত জীবেন সুেখর সময়
িহসােব িবেবিচত হেত পাের। জীবেনর উvিত সাধেনর িদক িদেয়, আপনার পদvিতর সুেযাগ অেন
 
'বশী। এছাড়াও, সরকার আপনােক আপনার স�ািদত কােজ অথবা ভাল কােজ স�ািনত করার সlাবনা আেছ।আপিন সমােজ আরও
স�ানীয় &ান অজ8ন করেত পােরন। বpুরা, পিরবার ও পিরিচতরা আপনার ^িত তােদর শত8হীন ভালবাসা &াপন করেব এবং আপিন আপনার
শত্)েদর উপর স�ূণ 8 কতৃ 8q করেত পারেবন।
 

 
খুব বX:rগত জীবেন, শারীিরক ও মানিসকভােব আেরা সু&X 'বাধ করেবন আেগর 'থেক। আিথ 8ক লাভও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। জীবেনর
িদেক গভীর আ3হী ও সদথ 8ক অনুভব করেবন। সKানরাও আপনার সুেখর উৎস হেব।
 
 
 
সবসেমত একuট ভাল সময় আপনার উপর &ািপত হেব।
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জõ চ? �থেক বুধ এর চতSথ � ভাব �গাচর (25 জানুয়ারী 2021  16:30:34 �ত 4 �ফব্Kয়ারী 2021  22:58:00)  
এই পেব 8, বুধ চেMর চতR থ 8 ভােবর মধX িদেয় &ান পিরবত8ন করেব। এটা ^কাশ কের আপনার জীবেনর ^িতটা িদেকই উvিত। বX:rগত িদেক
আপিন আপনার জীবেন পিরতৃিS এবং আপিন সফল হেবন ও আপনার 'নওয়া সম[ কােজ লাভ হেব। সমােজ সামা:জক ময 8াদা উচR  হেব
এবং স�ািনত হেবন।.
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল দশা যখন এটা িনেদ8িশত কের টাকা ও স�িOর আকাের স�দ লাভ। আপনার yামী/nী অথবা িবপরীত
িলে�র সদসXেদর 'থেকও 'পেত পােরন।
 
বািড়েত, এই পব 8 িনেদ8িশত কের পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন। আপনার জনX আপনার মােক গিব 8ত করােত পাের। আপনার yাভািবক
উপি&িত পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সফলতা আনেত পাের।
 
আপিন নতR ন বpু Fতরী করেত পােরন যারা উ� িশি-ত ও ভ/ হেব। 
 
জõ চ? �থেক �, এর তৃতীয় ভাব �গাচর (28 জানুয়ারী 2021  03:29:42 �ত 21 �ফব্Kয়ারী 2021  02:22:23)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব UE অব&ান করেব। এই সমেয় সুখ এবং পিরতৃিSর িনেদ8শ কের। আিথ 8ক অব&ায় ঊধ 8গমন আপনার
আিথ 8ক িনরাপOা 'দেব আশা করেত পােরন।
 
'পশাগত িদক 'থেকও এটা খুব ভাল সময় এবং অব&া বৃ:Lও আশা করেত পােরন। কতৃ 8qলােভর আশাও করেত পােরন। আপনার উেদ্যাগ
|িলেত মুনাফা অজ8েনর সlাবনাও আেছ।
 
সামা:জকভােব এটা খুব ভাল সময় আপনার জনX, যখন আপনার ভয় ও উেsগ জয় করার সlাবনা আেছ। আপনার সহকম\ ও পিরিচতরা
সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব। বpুর পিরিধ বাড়ােত এবং শত্)েদরেক জয় করেত স-ম হেবন এই িবেশষ সমেয়। 
 
আপনার বত8মান পিরবােরর সােথ সËp সহদূয় হেব এবং আপনার সােথ ভাইেয়েদর ভাল সময় উপেভাগ করার সlাবনা। ফলাফল, ভাল
'পাষােক ও খাবাের উপেভাগ করেত পােরন এই সময়। ধেম 8র িদেক উৎসাহ বাড়েব এবং Uভ ঘটনা উৎফু«ও করেত পাের আপনােক।
 
yা&X ভাল আকােরই হেব। যিদ ^েযাজX হয়, আপিন িববােহর জনXও ভাবেত পােরন, যখন মেন করা হয় 'য এটা সuঠক িমল হওয়ার ভাল
সময় হেব। আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যরও আশা করেত পােরন।
 
তবুও, এই সময় ভাল নাও হেত পাের। আপনােদর 'কউ সংেবদনশীল Eয়‐িবEয় এবং আিথ 8ক -িতর স�ুখীন হেত। আপনার জনX শত্)রা
সমসXা Fতরী করেত পাের এই সময়। সম[ রকেমর তক8 ও ভR ল 'বাঝাবু:ঝর 'থেক সের থাকুন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর তৃতীয় ভাব �গাচর (4 �ফব্Kয়ারী 2021  22:58:00 �ত 11 মাচ� 2021  12:33:15)  
এই পব 8, বুধ চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের, খারাপ দশা আপনার ঊধতন‐এর কােছ। আপনােক
অিতিরr সতক8তা িদেত হেত পাের যখন ঊধ 8তন বা িনেয়াগকত8ার সােথ কথাবাত 8া হেব। 'য 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন, যা মত পাথ 8কX ও
ভR ল 'বাঝার িদেক িনেয় যায়।
 
পিরিচত শত্)েদর 'থেক দেূর থাকুন ও অপিরিচতেদর 'থেক সতক8 হন। তবুও, এইপব 8, িকছR  নতR ন ও মূলXবান বpুও 'দয়, জীবেন স�দ
আিথ 8ক িদক|িল uঠকমত চালনা ক)ন যখন টাকার অিতিরr সাবধানতার ^েয়াজন হয় এই পেব 8। 
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন স�েদর -িত এড়ােত।
 
বুেধর এই &ান পিরবত8ন, হতাশা 'থেক ক� ঘটনা মেন করার য�না, মানিসক চাপ এবং আশাতীত িবর:rকর কuঠন অব&া Fতরী করেত পাের
আপনার ^েচ�ায়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর চতSথ � ভাব �গাচর (12 �ফব্Kয়ারী 2021  21:12:15 �ত 14 মাচ� 2021  18:03:27)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8 ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সময় আপনার বত8মান সামা:জক ময 8াদায় অবনিত হওয়া এবং কম 8&েল অব&ান
র-ায় কাuঠেন্যর ^কাশ কের। এই সমেয় আপনার ঊধ 8তন, পরামশ 8দাতা অথবা Uভাকা:Æেদর সােথ তক8 এিড়েয় চলেল ভাল হেব। 
 
িববািহত জীবন এই সমেয় চােপ থাকেত পাের এবং দা�তX 'মাহ অসামানX অবনিত হেত পাের। বািড়েত 'য 'কান রকম কলহ এিড়েয় চলুন,
পিরবােরর সােথ শািK র-া করেত।
 
এই সময় ^মাণ করেত পাের দুঃখময়, হতাশা এবং কে�র সমেয়। yাস্েথ্যর িদক 'থেক, আপনােক 'যেকান রকম 'নশা ও 
 
শারীিরক অসু&তা 'থেক সতক8 থাকেত হেত পাের। একটা দরূ �মণ স�v করেত এই সময় ^াচীেরর মত বাধা পার . 
 
হওয়ার ^িতেযাগীতা আপনার জনX আনেত পাের যা আশার 'থেক কম ফল িবিশ� হেত পাের।
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জõ চ? �থেক �, এর চতSথ � ভাব �গাচর (21 �ফব্Kয়ারী 2021  02:22:23 �ত 17 মাচ� 2021  03:00:44)  
এই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ আিথ 8ক উvিত আপনার জনX িনেদ8শ কের। উvিত বৃ:Lর আশাও করেত
পােরন। যিদ কৃিষ িবষয়ক 'লনেদন কেরন, কৃিষ সËpীয় উেদ্যােগ মুনাফা আনার ভাল সময় হেত ^কািশত হেত পাের।
 
বািড়েত, |)েq িবষয় িনেয় yামী/nী ও সKানেদর সােথ িবিশ� সময় কাটােবন আেলাচনা কের। ফলাফল, ভালখাবার, জাকাল 'পাষাক এবং
সুগিp উপেভাগ করেবন।
 
আপনার জীবেনর সামা:জক িবষয় পূণ 8 ঘটনা বহR ল হেব। আপনার জনি^য়তা বাড়েব এবং নতR ন বpু অজ8েনর সlাবনা। পুরান ও নতR ন বpুেদর
স� অিধক সুখ 'দেব এবং আপিন আনে� বািড় 'থেক সের থাকার িবেবচনা করেত পােরন। এই সময় আপনার িবপরীত িলে�র সে� আন�
উপেভাগ করা 'দখেত পােরন।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং অনX সমেয়র 'থেক 'বশী উদXামশীলতা অনুভব করেবন। বÕগত সা��X লাভ আপনার জনX অ3গনX হেত পাের এই
িবেশষ সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক মQল এর সLম ভাব �গাচর (22 �ফব্Kয়ারী 2021  04:36:14 �ত 14 এি4ল 2021  01:13:48)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা yা&X ও আ�ীয়তার িবষেয় 'চ�ার সময় আনেত পাের।
 
আপনার yামী/nী এবং কােছর ও ি^য়জেনর ও িনেজর yা&Xের সমসXার কারেণ অিতিরr মানিসক উেsগ 'থেক ক� 'ভাগ করেত পােরন।
VািK ও সংেবদনশীলতার সlাবনা, 'চােখর অসা��X, 'পেটবXাথা এবং বুেকর সমসXা বৃ:Lেত। yামী/nীর yা&X‐এর য° িনন। আপিন ও
আপনার yামী/nীর গভীর মানিসক উেsগ বৃ:Lর সমসXা এই সমেয়।
 

 
আপনােদর 'বশীরভাগ মহান িকছR  বXা:rেদর সােথ শত্)তা বৃ:Lর সlাবনা। 'য 'কান রকেমর ভR ল 'বাঝাবু:ঝ এিড়েয় চলুন যা আপনার ও
আপনার yামী/nীর পিরকÊনার কারেণ আশাতীত ভােব ঘটেত পাের। যিদ uঠকমত চালনা না করেত পােরন, এটা আপনােদর দুজেনর মেধX
বড় রকেমর অশািKর িদেক িনেয় 'যেত পাের। বpু ও ি^য়জনেদর সােথ শািK রাখুন। iািতেদর sারা য�নায় ক�েভােগর সlাবনা। আপনার
আচরণ ল-X ক)ণ, যখন আপিন ভাই বা সKানেদর িদেক বােজ শÚ ও 'Eাধািন্বত হওয়ার সlাবনা থােক।
 
আিথ 8ক িদকটােত কড়া নজর রাখা দরকার। ^িতেযাগীতায় অ^েয়াজনীয় ভােব জড়ানর কারেণ আপনােদর কােরা ঐeয 8Xহারােত পােরন।
মেদা�তায় খরচ বাদ িদেত হেব এবং ভাল খাদX ও 'পাষােকর আ3হ িন:;ত ক)ন এই সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর চতSথ � ভাব �গাচর (11 মাচ� 2021  12:33:15 �ত 1 এি4ল 2021  00:43:02)  
এই পেব 8, বুধ চেMর চতR থ 8 ভােবর মধX িদেয় &ান পিরবত8ন করেব। এটা ^কাশ কের আপনার জীবেনর ^িতটা িদেকই উvিত। বX:rগত িদেক
আপিন আপনার জীবেন পিরতৃিS এবং আপিন সফল হেবন ও আপনার 'নওয়া সম[ কােজ লাভ হেব। সমােজ সামা:জক ময 8াদা উচR  হেব
এবং স�ািনত হেবন।.
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল দশা যখন এটা িনেদ8িশত কের টাকা ও স�িOর আকাের স�দ লাভ। আপনার yামী/nী অথবা িবপরীত
িলে�র সদসXেদর 'থেকও 'পেত পােরন।
 
বািড়েত, এই পব 8 িনেদ8িশত কের পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন। আপনার জনX আপনার মােক গিব 8ত করােত পাের। আপনার yাভািবক
উপি&িত পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সফলতা আনেত পাের।
 
আপিন নতR ন বpু Fতরী করেত পােরন যারা উ� িশি-ত ও ভ/ হেব। 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর পæম ভাব �গাচর (14 মাচ� 2021  18:03:27 �ত 14 এি4ল 2021  02:32:43)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচেরর ফল আপনার জীবেনর উপরও আেছ। এই সময় ^ধানতঃ িনেদ8শ কের
আিথ 8ক কuঠন পরী-ার, এবং মানিসক শািKর অবনিতর সময়। কােজর িদক 'থেক, আপনােক ঊধ 8তনেদর নাম না থাকার জনX অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব। মািলক বা কম 8&েলর ঊধ 8তন কম 8চারীর সােথ তক8 এিড়েয় চলুন।
 
সরকার সংEাK িবষয়|িল হেত পাের, যা ^চR র উেsেগর কারণ হেত পাের। আপিন এই সমেয় িকছR  নতR ন শত্) বাড়ােত পােরন।  
 
yাস্েথ্য সাবধানতা দরকার হেব, যখন আপিন অসু& ও অলসতা 'বাধ করেবন। আপনার 'মজাজ অি&র হেত পাের।সKান স�িক8ত
িবষয়|িল আপনার উেsেগর িবষয় হেত পাের। 'য 'কান িকছR  আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যা আপনার ও আপনার 'ছেলর মেধX মতেভদ আনেত
পার। 
 
র। আপনার পিরবােরর yা&X 'যরকম থাকা উিচত 'সই রকম ভাল নাও থাকেত পাের। মানিসক য�না, ভয় এবং অিবNাKতা আপনার উপর
কাল িনে-প করেত পাের।
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জõ চ? �থেক �, এর পæম ভাব �গাচর (17 মাচ� 2021  03:00:44 �ত 10 এি4ল 2021  06:29:09)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব UE অব&ান করেব। এটা িচOিবেনািদত হেয় 'বশীর ভাগ সময় কাটােনার িনেদ8শ কের। এই সময় আিথ 8ক
িদক 'থেকও ভাল সমেয়র িনেদ8শও কের, যখন আপিন আপনার সwেয়র ভাtার বাড়ােত স-ম হেবন।
 
যিদ সরকারী িবভােগর 'কান পরী-ায় বেসন এই সমেয়, আপনার সফল হওয়ার সlাবনা অেনক 'বশী।
 
যিদ চাকুরীরত হন, তেব এই সমেয় পদvিত হওয়ার সlাবনা আেছ। ফলাফল, সমােজও আপিন অব&ান বৃ:Lর আশা করেত পােরন। আপনার
বpু, বয়f, িশ-ক আপনার জনX ভাল এই সমেয়।
 
স�ক8 মসণৃভােব এেগােব আশা করা যায় এবং আপিন ^গাঢ় ও ই:Mয়জ সময় আশা করেত পােরন আপনার ি^য়জেনর সােথ। আপিন
দা�তX সুখ উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবপরীত িলে�র িবেশষ কােরা শারীিরক স� উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবেশষ কােরা শারীিরক
স� উপেভাগ করেত পােরন। নতR ন কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন পিরবাের অথবা পিরবাের নতR ন কাউেক আনেত পােরন। 
 
yা&X সু�র হেব এই সমেয়। সুyাদু খাবার উপেভাগ, স�দ লাভ এবং আপনার ল-XবÕ লাভ 'দখেব এই সময়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর পæম ভাব �গাচর (1 এি4ল 2021  00:43:02 �ত 16 এি4ল 2021  20:57:51)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার পwমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের 'বশীর ভাগ '-ে0 ক�কর বX:rগত জীবন। িবেশষতঃ
এই পেব 8 আপনার nী, সKান ও পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সােথ 'য 'কান রকম তেক8 জড়ান এিড়েয় চলেত অবশXই 'চ�া করেবন। এই
পব 8 সহায়ক নয়, উ3yভাব ও এক|েয় হওয়ার জনX যখন বpুেদর সােথও চলােফরা করেবন। অিতিরr সতক8 হন যখন ি^য় কাউেক
পিরচালনা করেবন।
 
এই িবেশষ সমেয় yা&X উেsেগর িবষয় হেত পাের। খাবাের সতক8 হন যখন আপনার সিদ8গিম 8 বা শরীর গরেম 'ভাগার সlাবনা আেছ। 'কান
রকম কােজ স:Eয় হেবন না 'যটা আপনার জীবেন ঝুিক রাখেব।
 
মানিসকভােব উেsগ অনুভব করেত পােরন এবং সব উেপ-া ক)ন। 
 
এই পব 8, িকছR  শারীরীক য�না িদেত পাের যা অyা�ে�্যর িদেক িনেয় যায়।
 
কােজর িদেক এটা ক�কর অব&া ও কuঠন/অনমনীয় পিরি&িত ঘটােত পাের। যিদ ছা0 হন, আরও অিধক দৃঢ় সংকÊ ও পড়াUনায় 'কMীভূত
হওয়া ^েয়াজন 'কান রকম অনXমন³তা এড়ােত।.
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর চতSথ � ভাব �গাচর (6 এি4ল 2021  00:24:30 �ত 14 �সöJর 2021  14:21:49)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক চতR থ 8 ভােব �মণ করেব। এuট সে� আেন আপনার জনX িবHত ভাব। কােজ আপনােক অেনক কuঠন
পিরি&িতর স{ুখীন হেত পাের এবং আপনার পেদাvিত 'দরী হেত পাের। স�িO ঘuটত 'কান বXাপার এবং 'মাকÔমা 'থেক দেূর থাকার 'চ�া
ক)ন।
 
শত্)েদর 'থেক দেূর থাকুন এবং সেচতনও এবং uঠকঠাক ভােব নতR ন কের কাউেক শত্) করার বXাপাের এিড়েয় যান এই সময়। বpু বাpব
এবং আ�ীয়েদর সে� 'সৗহ 8াদXপুন 8 বজায় রাখার 'চ�া ক)ন। বত8মান সমেয়  'কান দুঃখজনক/দুভ8াগXজনক পিরবাের 'যেত হেত পাের।
 
আিথ 8কভােব এটা একটা পরী-ার সময় আপনার জনX। অ^েয়াজনীয় খরচ এবং �মেণর বXাপাের সতক8তা বজায় রাখুনএবং বুেঝ চলুন।.
 
আপনার িনেজর ও মা'র শরীেরর ^িত য° িনন। আপিন অদৃ� পিরহাস এবং দুব 8লতায় ভR গেত পােরন এই সমেয়। ভাল 'পাষX পU 'থেক এবং
'মাটর �মণ 'থেক দুের থাকা ভাল কারন তারা এই অধXােয় দুঘ 8টনার কারন হেত পাের।
 আপনার পদময 8াদা উচR  কের রাখুন এবং একuট মসনৃ স�ক8 রাখুন সমােজর সদসXেদর সে�, কারন তারা িবেরািধতা করেত পাের। আপিন
সlবতঃ অপদে[র স{ুখীন হেত পােরন এবং গভীর মানিসক 'Eােধ িবেশষ কের এই সময় ভR গেবন।
 
জõ চ? �থেক �, এর ষ� ভাব �গাচর (10 এি4ল 2021  06:29:09 �ত 4 �ম 2021  13:26:10)  
এই সমেয়, চM 'থেক ষWভােব UE অব&ান করেব। এই সময় আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের। এই সময় আপনার ^েচ�া ^চR র
অসুিবধার মেধX যাওয়া 'দখেব। সlাবনা আেছ 'য আপনার শত্) বাড়েব এবং বXবসার অংশীদােরর সােথ লড়াইেয় জিড়েয় পরেত পােরন।
আপনার ই�ার িব)েL আপনােক শত্)েদর সােথ সমেঝাতাও করেত হেতপাের।
 
এই দশায়, আপনার nী এবং সKানেদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন
 
এটা উপেদশ হয় 'য দীঘ 8 দরূেqর �মণ এিড়েয় চলুন, যখন আপিন দুঘ 8টনার সােথ মুেখামুিখেত সংেবদনশীল এই সমেয়।
 
yা&X আপনার অিধক সাবধানতা চায়, যখন আপনার অসু& yা&X, মানিসক অিবNাKতা, উেsগ, ভয় ও অসমেয় 'যৗনতার ই�ায় ক� পাওয়ার
সlাবনা।
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সমােজ আপনার স�ান ধের রাখুন এবং কম 8&েল স�ান ঝুিকর হেত পাের এই সমেয়। অনXথায়, আপনােক অবমাননা, অবXবহায 8 আেলাচনা
এবং মকÔমার স�ুখীন হেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক মQল এর অ�ম ভাব �গাচর (14 এি4ল 2021  01:13:48 �ত 2 জুন 2021  06:51:40)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার অ�মভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'বশীরভাগ '-ে0 আপনােক শারীিরক িবপেদর িনেদ8শ 'দয়। এই
সময় শরীর yা&X ও জীবন স�িক8ত 'য 'কানও সম[ উvিতর িদেক কড়া নজর দরকার। সম[ 'রাগ 'থেক সাবধান থাকুন এবং সম[
রকেমর 'নশা মুr থাকুন সুyা&X রাখেত। আপনােদর কােরা রrঘuটত িবশৃÆলা 'যমন রrাÊতা, রr-রণ, অভাব ঘuটত 'রােগর জuটলতা
বৃ:Lর সlাবনা আেছ।
 
এই সমেয় আরও ^েয়াজন, আপনার অn ও ছ´েবশী শত্)েদর 'থেক দেূর থাকা। গিৃহত 'য 'কান কাজ এিড়েয় যান যা জীবেনর ঝুিকর ^মাণ
কের।
 
আিথ 8ক িদক|িল সuঠক -িতেয় 'দখা দরকার এই িবেশষ সমেয়। আপনােদর অিধকাংশরই আিথ 8ক িদক|িল পের যাওয়ার সlাবনার স�ুখীন
হেবন যিদ সতক8তার সােথ পিরচালনা না কেরন। তবুও, 'য 'কান রকেমর ঋণ‐এর জনX এিড়েয় যান এবং 'চ�া ক)ণ ও রাখুন িনেজেক ঋণ
মুr।
 
আপনার ^েচ�ার সফলতা 'দখেত কােজ, অিতিরr 'চ�া কের থাকেত হেত পাের। আশা রাখুন ও কাজ ক)ন। কােজ আপনার অব&ান ও
স�ান ধের রাখুন, যখন এই িন¦ দশা অিতEম করেব। 
 
আপনােদর িবেদশ �মেণ যাওয়ার সlাবনা আেছ এবং িকছR  সমেয়র জনX পিরবােরর 'থেক দেূরও থাকেত হেব। 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ষ� ভাব �গাচর (14 এি4ল 2021  02:32:43 �ত 14 �ম 2021  23:24:58)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক ষW ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সমেয় আপনার জীবেনর ^িতuট িবষেয় সফলতা আেন। 
 
স�েদর লােভর মাধXেম বXােp জমা টাকার বৃ:L, সামা:জক পদময 8াদায় এবং জীবন যাপেনর ধরেণ সদথ 8ক পিরবত8ন বৃ:L আশা ক)ন।
আপনার সবেচেয় ভাল মেনর অব&ায় 'দখেব এই সময়।
 
আপিন উ�তর [ের পদvিত 'পেত পােরন এবং সেব 8া� কতৃ 8পে-র sারা স�ািনতও হেত পােরন। আপনার ^েচ�ায় খXািত এবং ঊধ 8তনেদর
সােথ অনুকূল স�ক8ও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। আপনার জীবন 'থেক শত্)রা িবতািরত হেব। 
 
yাস্েথ্যর িদেক 'রাগ, ক�, অলসভাব, এবং উেsগ 'থেক মুr থাকেবন। পিরবােরর সদসXেদর yা&Xও সু�র থাকেব এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ষ� ভাব �গাচর (16 এি4ল 2021  20:57:51 �ত 1 �ম 2021  05:41:37)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ষWভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা িনেদ8িশত কের িমN সদথ 8ক ও নঞথ 8ক কতক|ল ঘটনার। এই িবেশষ
সময় িনেদ8িশত কের আপনার জীবেনর সফলতা, &ায়ীq ও উvিত। আপনার পিরকÊনা ও অিভ^ায় সফলভােব স�ূণ 8 হেব এবং এ|িলর
'থেক লাভ করেবন।
 
কােজর িদেক আরও ভাল কাজ করার সlাবনা আেছ। সম[ 'নওয়া কােজর উvিত আশা করেত পােরন।এই সময় আরও িনেদ8িশত কের
সমােজ আপনার জনি^য়তা। আপনার সামা:জক ময 8াদা উচR  হওয়ার সlাবনা।yা&X সু�র হেব এবং মানিসক শািK ও তৃিS থাকেব।
 
তবুও, কােরা '-ে0, বুেধর এই &ান পিরবত8ন শত্)েদর 'থেক উেsগও ক� আনেত পাের।
 
আিথ 8ক িদেক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের। মািলেকর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন।
 
yাস্েথ্যর িদক 'থেক ঝুিকপূণ 8 কােজর 'থেক দেূর থাকাই ভাল।  
 
তবুও, গরম শরীর এই পেব 8 ক� িদেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর সLম ভাব �গাচর (1 �ম 2021  05:41:37 �ত 26 �ম 2021  08:40:05)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের শারীিরক ও মানিসক
ভােব। পব 8 অসু&তা িনেদ8শ কের। এই দশায় শারীিরক য�না ও দুব 8লতার স�ুখীন হেত পােরন।
 
মানিসকভােব িবNামহীন এবং মন[াপ যুr হেত পােরন। এই সময় পিরবােরর সে� িকৎকত8বX িবমূঢ়তা বৃ:L ও মেনামািলনXর িনেদ8শ কের।
আপনােক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের তক8 ও 'যাগােযােগর ফাকঁ এড়ােত yামী/nী এবং সKােনর সােথ কথা বলার সময়। 'যখােন
অবমাননার স�ুখীন হেত পাের তা এড়ােনার জনX সতক8 হন।
 
িবর:rকর অব&া অনুভব করেত পােরন যখন আপনার ^েচ�ায় বাধার স�ুখীন হওয়ার সlাবনা আেছ। যিদ �মেণর পিরকÊনা থােক, আশা
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 যুr ফল িদেত পাের না এবং ক�কর হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �, এর সLম ভাব �গাচর (4 �ম 2021  13:26:10 �ত 29 �ম 2021  00:00:44)  
এই সময়, চM 'থেক সSমভােব UE অব&ান করেব। এটা নারীেদর sারা 'Vশজনক সমেয়র িনেদ8শ কের। নারীর জিড়েয় থাকা 'কান রকম
মকÔমা 'থেক সের থাকুন এবং 'চ�া ক)ন ও র-া ক)ন nীর সােথ ভাল স�ক8 রাখেত। ফলাফল, এই দশা আরও িনেদ8শ কের nীেলােকর
অসু& yা&X, যার জ�তািলকা সSম ভােব UEভাব। আপনার nী িবিভv রকম nীসংEাK 'রােগ, শারীিরক য�না, মানিসক উেsেগ ও এই
রকম আরও িকছR েত ভূগেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক খুবভাল সময় নয় এবং মিহলােদর সােথ বXবসায়ীক স�ক8 'থেক দেূর সের থাকাই ভাল টাকার -িত এড়ােত।
 
আপিন উপলিÓও করেত পােরন 'য আপনার িকছR  অিন�কর বpু আেছ যারা আপনার -িত করার 'চ�া করেব। অ^েযাজনীয় 3ামX নারীেদর
সােথ জড়ান মন[াপ Fতরী করেত পাের এই িবেশষ সমেয়। সlাবনা আেছ, আপিন মিহলা স�িক8ত িকছR  sে¬ শত্)ও Fতরী করেত পােরন।
 
এই সমেয় আপনােক মানিসক আকূলতা, হতাশা ও 'Eােধ ক� পাওয়া 'দখেবন। yাস্েথ্যর য° িনন, যখন 'যৗন 'রাগ, মূ0াশেয় সমসXা এবং
অনXানX 'ছােটা 'রােগ ক� পাওয়ার সlাবনা।
 
'পশাগতিদক িদেয় এই সময় সহায়ক িহসােব িবেবিচত হেত পাের না। অিন�কর সহকম\েদর এিড়েয় চলুন, যখন তারা আপনার উvিতেত বাধঁা
সuৃ� করেত পাের। তবুও, কম 8ে-ে0 বা সরকােরর উ� কতৃ 8প- 'থেক স�ান পাওয়ার সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর সLম ভাব �গাচর (14 �ম 2021  23:24:58 �ত 15 জুন 2021  06:01:18)  
এই সমেয়, চM 'থেক সSম ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ ক�কর �মণ, yা&X উেsগ এবং Eয়‐িবEেয় িশথীলতার িনেদ8শ কের।
কম 8&েল ঊধ 8তন বা উ� কম 8চারীেদর সােথ s¬ এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8 হওয়া ^েয়াজন।
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন কােজ এবং Fদন:�ন জীবেন নতR ন শত্) Fতরী না করেত।এই িবেশষ সময়, Eয়‐িবEেয় িকছR  অKরােয়র মাধXেম
িনেয় 'যেত পাের। আপনার ^েচ�া ছাড়ােত বাধX করা হেত পাের
 
আপনার y� ল- বা গKবX&ল স�ূণ 8 করার রা[ায় অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের এই িবেশষ সমেয়।আপনার nী শারীিরক অসু&তা,
হতাশা এবং মানিসক য�নায় ভূগেত পাের যা আপনার জনX উেsেগর কারণ। আপনার yাস্েথ্যরও সাবধানতার দরকার, যখন আপিন উদর
সমসXা, খাদX ^িত:Eয়া অথবা খাদX িবষ:Eয়া, রেrর 'রা. 
 
'সংেবদনশীল হন এই িবেশষ সমেয়। আপনার সKানেদর yা&X আপনার উেsেগর কারণ হেব। ফলাফল, আপিন VািK অনুভব করেত পােরন
এই দশায়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর অ�ম ভাব �গাচর (26 �ম 2021  08:40:05 �ত 3 জুন 2021  02:25:59)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব অিতEমণ কের। এটা 'বশীর ভাগ স�দ ও সফলতা ^কাশ কের। এটা আপনার সম[ কােজও
পিরকÊনায় সফলতা িনেদ8শ কের। এই পেব 8, আপিন আিথ 8ক &ািয়q আশা করেত পােরন অথ 8ৈনিতক উেদ্যােগ লাভ করেত পােরন।
 
সামা:জক িদক 'থেক আপিন আপনার সামা:জক ময 8াদা বৃ:L 'দখেবন। 'লােকরা অিধক স�ান করেব এবং জনি^য়তা বাড়েব।
 
এই পব 8 yা��Xজনক জীবনৈশলী অজ8ন করেত িদেত পাের। সKানেদর 'থেক সুখলােভর সlাবনা আেছ। পিরবাের সদজাত সদসXর সুখ
পােবন। এই িবেশষ সমেয় আপনার সKানরা সুখী ও পিরতৃS থাকেব।
 
এই সময়, সuঠক িসLাK িনেত আপনার yতঃস্ফু ত 8 'কান ও বু:L বৃিO বXবহার করেত স-ম হেবন।
 
শত্)রা পরা:জত হেব এবং আপনার িবেশষেqর sারা শাK হেব।ফলাফল, সবিদক 'থেক সাহাযX আশা করেত পােরন।.
 
তবুও, আপনার yা&Xর সাবধানতা ^েয়াজন, যখন আপিন অসু& হেয় পরায় সংেবদনশীল। আপনার গিৃহত খাবাের সতক8 হন।
 
জõ চ? �থেক �, এর অ�ম ভাব �গাচর (29 �ম 2021  00:00:44 �ত 22 জুন 2021  14:21:48)  
এই সময়, চM 'থেক অ�মভােব UE অব&ান করেব। এটা ভাল সমেয় ^কাশ কের। এই িবেশষ সমেয় আপিন শারীিরক yা��X লাভ আশা
করেত পােরন এবং আেগর দুঃখ ক�েক জয় করেত পােরন। জিমযুr স�িO অজ8ন বা বািড় অজ8ন ও িবেবচনা করেত পােরন।
 
যিদ 'যাগX অিববািহত পু)ষ অথবা অিববািহত মিহলা হন, তেব উপযুr িমল আশা করেত পােরন, 'য ভাল ভাগX িনেয় আসেব। এই সময়,
UE চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব 'গাচর হেব। এরা সুখকর ও সু�রী নারীর স�ও আশা করেত পােরন এই িবেশষ সমেয়।
 
yা&X ভাল থাকেব আশা করা যায় এই সমেয়।
 
যিদ ছা0 হন তেব অিধক উvিতশীল হেবন। আপনার ^ভাব ল-X করা যােব এবং সামা:জক পিরিধেত ময 8াদা ও স�ান পােবন।
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'পশাগত িদেক খুব ভাল সময়। Eয়‐িবEয় ও বXবসা বাড়েব Uভাকা:Æ ও বpুেদর সাহােয্য। উ�তর কতৃপে-র সা-ােতর সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক মQল এর নবম ভাব �গাচর (2 জুন 2021  06:51:40 �ত 20 জুলাই 2021  17:55:12)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এই সমেয় কম 'থেক 'বশী শারীিরক অসু&তা ও য�না 'থেক ক� 'দয়,
এই সমেয় অসু&তার কারেণ ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন সংেবদনশীল, শরীর 'থেক জল 'বিড়েয় যাওয়া এবং দুব 8লতা ও শারীিরক
শ:rর -য়, 'পশী য�না এবং অেnর আঘােত -ত 'থেক ক� 'পেত পােরন।
 
মানিসকভােব আপিন উিs= ও হতাশায় অভাব 'বাধ করেত পােরন। আপনােদর কাউেক িবেদেশর জিমেত য�নাপূণ 8 জীবনযাপেনর জনX
'যেত হেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক|িলর আেরা সতক8তা দরকার, যখন আপনার িকছR  হারােনার সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 
আপনার 'পশাদার জীবেন সuঠক পিরচালনা ও কেঠার পিরNম দরকার হেব। আপনােদর কাউেক িকছR  সমেয়র জনX অসা��X জনক কােজর
পিরেবেশ কাজ করেত হেত পাের। কuঠন পিরNম ক)ন আপনার কােজ অথবা 'পশার জায়গায় অব&ান ও স�ান র-া করেবন।
 
বািড়েত শািK ও ঐকX র-া ক)ন এবং নজর রাখুন কােছর ও ি^য়জনেদর মেধX ছ´েবশী শত্)েদর। আপনােদর 'কউ িকছR  স:Eয় কােজর
িদেক এিগেয় 'যেত পােরন যা আপনার ধম\য় সীমার মেধX 3হণ 'যাগX নয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর সLম ভাব �গাচর (3 জুন 2021  02:25:59 �ত 7 জুলাই 2021  11:09:42)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের শারীিরক ও মানিসক
ভােব। পব 8 অসু&তা িনেদ8শ কের। এই দশায় শারীিরক য�না ও দুব 8লতার স�ুখীন হেত পােরন।
 
মানিসকভােব িবNামহীন এবং মন[াপ যুr হেত পােরন। এই সময় পিরবােরর সে� িকৎকত8বX িবমূঢ়তা বৃ:L ও মেনামািলনXর িনেদ8শ কের।
আপনােক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের তক8 ও 'যাগােযােগর ফাকঁ এড়ােত yামী/nী এবং সKােনর সােথ কথা বলার সময়। 'যখােন
অবমাননার স�ুখীন হেত পাের তা এড়ােনার জনX সতক8 হন।
 
িবর:rকর অব&া অনুভব করেত পােরন যখন আপনার ^েচ�ায় বাধার স�ুখীন হওয়ার সlাবনা আেছ। যিদ �মেণর পিরকÊনা থােক, আশা
যুr ফল িদেত পাের না এবং ক�কর হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর অ�ম ভাব �গাচর (15 জুন 2021  06:01:18 �ত 16 জুলাই 2021  16:53:33)  
এই সমেয়, চM 'থেক অ�ম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। সাধারণতঃ, এটা ইি�ত 'দয় 'য আপিন -িত ও শারীিরক ক� িনেজর উপর আনেত
পােরন। অিতিরr সতক8 হন এবং অ^েয়াজনীয় খরচ এিড়েয় চলুন ও আিথ 8ক 'লনেদেনর সময় সতক8 হন।
 
এই সময় কম 8&েল অি^তীকর ঘটনারও িনেদ8শ কের। আপনার মািলক অথবা ঊধ 8তনরা িনরাপদ িদেক আেছ তােদর সােথ 'কান রকম
মনমািলনX এিড়েয় চলুন।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
জõ চ? �থেক �, এর নবম ভাব �গাচর (22 জুন 2021  14:21:48 �ত 17 জুলাই 2021  09:26:09)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব UE অব&ান করেব। এই সময়। ফলাফল, শারীিরক ও বÕগত সুখ ও সা�ে�্যর ^কাশ কের।
 
আিথ 8ক লাভ ও সব 8̂ কার মূলX বা অলpার 'ভাগ করা ও িনেদ8িশত হয় এই সমেয়।
 
বXবসায়ীরা এই সমেয় সেKাষজনক মুনাফায় অ^িতহত হেব। 
 
এই সমেয় িশ-ায় সফলতার িনেদ8শও কের। yা&X ভাল আকােরই থাকেব।
 
বািড়েত, আপনার ভাইেয়রা আরও সহেযাগী ও 'স্নহ পরায়ণ হেব। িকছR  Uভ কাজ আপনার বািড়েত স�v হওয়ার সlাবনা এবং আপনার
িববাহ িনেজ ি&র করেত পােরন যিদ ^েযাজX হয়। আপনার পছ� মত িমল খুেঁজ পােবন এই সময়, 'য আপনারও ভাগX আনেব।
 
একuট সামা:জক ভােব সহায়ক সময় আশা করা 'যেত পাের 'যখােন আপনার নতR ন বpু হওয়ার সlাবনা আেছ। আপিন িবi পরামশ 8 দাতা
'পেত পােরন আধXািত্মক পথ আপনােক 'দখােনার জনX। িশÊে-ে0 উৎসাহ বাড়েব এই সমেয়। আপনার |েণও উৎকষ 8পূণ 8 কাজ ল-X
করা যােব এবং ভাল খXািত আনেব সমােজ।
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এই সময় আপনার ই�া পূরণ ও শত্)েদর পরাজয় 'দখেত পাের। যিদ 'কান রকম আেলাচনায় জড়ান তাহেল :জেত যােবন। দীঘ 8 �মেণ
যাওয়ার িবেবচনা করেত পােরন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর অ�ম ভাব �গাচর (7 জুলাই 2021  11:09:42 �ত 25 জুলাই 2021  11:41:36)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব অিতEমণ কের। এটা 'বশীর ভাগ স�দ ও সফলতা ^কাশ কের। এটা আপনার সম[ কােজও
পিরকÊনায় সফলতা িনেদ8শ কের। এই পেব 8, আপিন আিথ 8ক &ািয়q আশা করেত পােরন অথ 8ৈনিতক উেদ্যােগ লাভ করেত পােরন।
 
সামা:জক িদক 'থেক আপিন আপনার সামা:জক ময 8াদা বৃ:L 'দখেবন। 'লােকরা অিধক স�ান করেব এবং জনি^য়তা বাড়েব।
 
এই পব 8 yা��Xজনক জীবনৈশলী অজ8ন করেত িদেত পাের। সKানেদর 'থেক সুখলােভর সlাবনা আেছ। পিরবাের সদজাত সদসXর সুখ
পােবন। এই িবেশষ সমেয় আপনার সKানরা সুখী ও পিরতৃS থাকেব।
 
এই সময়, সuঠক িসLাK িনেত আপনার yতঃস্ফু ত 8 'কান ও বু:L বৃিO বXবহার করেত স-ম হেবন।
 
শত্)রা পরা:জত হেব এবং আপনার িবেশষেqর sারা শাK হেব।ফলাফল, সবিদক 'থেক সাহাযX আশা করেত পােরন।.
 
তবুও, আপনার yা&Xর সাবধানতা ^েয়াজন, যখন আপিন অসু& হেয় পরায় সংেবদনশীল। আপনার গিৃহত খাবাের সতক8 হন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর নবম ভাব �গাচর (16 জুলাই 2021  16:53:33 �ত 17 অগা� 2021  01:17:16)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটার িকছR  তাৎপয 8 পূণ 8 ফলাফল আপনার জীবেন আেছ। এই সময় 'দাষােরাপ, &ােনর
পিরবত8ন এবং মানিসক শািKর অভােবর অথ 8 ^কাশ করেত পাের।
 
কম 8&েল আপনার মািলকেক িনরাশ করা এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8তা িনন। অপমািনত 'বাধ করেত পােরন এবং আপনার উপর িকছR
িমথXা অিভেযাগ চাপান হেত পাের, এর সুেযাগ আেছ। 'যেকান ^তারণার অব&া এিড়েয় চলুন।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এই সময় আপনার উপর চােপর হেত পাের। অনXেদর 'থেক বািক থাকা ঋণ িফের 'পেত পােরন। অ^েয়াজনীয় খরচ
এড়ােত অিতিরr সতক8 হন। ভR ল 'বাঝা, মতেভদ আপনার ও আপনার |)র মেধX ঘটেত পাের। পিরবােরর ও বpুেদর মতামত সংঘষ 8 আনেত
পাের যা s¬ ও অতৃিSর িদেক িনেয় যায়।
 
yা&Xর সাবধানতা 'নওয়ার দরকার যখন আপনার শারীিরক ও মানিসক অসা��X বাড়ােত পাের। আপিন আরও VািK ও মানিসক অবসাদ
'বাধ করেবন yাভািবেকর 'থেক।
 
যিদও, আপিন উৎকষ 8পূণ 8 কাজ করার িবেবচনা করেত পােরন, যখন আপনার সফল ভােব এই কাজ স�ূণ 8 করার সlাবনা আেছ।
 
জõ চ? �থেক �, এর দশম ভাব �গাচর (17 জুলাই 2021  09:26:09 �ত 11 অগা� 2021  11:32:14)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব UE অব&ান করেব। এটা মানিসক আকুলতা, মন[াপ, এবং আিবNাKতায় িনেদ8শ কের। শারীিরক yা&Xও
ক� 'পেত পাের এই সমেয়। 
 
আপনােক আিথ 8ক িদক|িলর অিতিরr সতক8তা িনেত হেত পাের এবং 'য 'কান রকম ঋণ এিড়েয় চলার 'চ�া ক)ন, যখন আপনার ঋণ 3&
হওয়ার সlাবনা আেছ এই িবেশষ দশায়।
 
শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং অ^েয়াজনীয় ও অবXবহায 8X আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যখন এটা িববােদর িদেক িনেয় 'যেত পাের যা শত্)
সংখXা বাড়ায়। সমােজ অখXািত ও অবমাননা এিড়েয় চলেত সতক8 হন।
 
সাবধান হন যখন আ�ীয় ও নারীেদর চালনা করেবন। যখন 'বাকার মত ভR ল 'বাঝাবু:ঝ শত্)সংখXা  'যাগ করেত পাের। িববােহ ভারসামX
র-া করেত yামী/nীর সােথ সম[ রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন।
 
আপনার পছ� মত '-ে0 উ�তর কতৃ 8প- বা সরকােরর sারা কে�র স�ুখীন হওয়ার সlাবনা। আপনার সম[ ^েচ�ায় সফলতা 'দখেত
অিতিরr পিরNম করেত হেত পাের। .
 
জõ চ? �থেক মQল এর দশম ভাব �গাচর (20 জুলাই 2021  17:55:12 �ত 6 �সöJর 2021  03:58:37)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার দশম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা বpুর রা[ায় সফলতার ^কাশ কের। আপনার ঊধ 8তনর 'থেক
খারাপ আচরণ, ^েচ�ায় বXথ 8তা, দুঃখ, হতাশ করা, VািK এবং এই রকম আরও িকছR  'থেক ^চR র কে�র স�ুিখন হওয়ার সlাবনা। তবুও,
আপনার কম 8ে-ে0 'শেষ সফলতার সােথ সা-াৎ হওয়ার স�ুখীন। আপনােদর 'কউ ভাল কাজ করেত স-ম হেব আেগর 'থেক। আপনােক
কােজর জনX চািরিদেক ছR েট 'বড়ােত হেত পাের, যখন আপনার কাজ এইরকমই চায়।
 
এই পব 8, কােজ ^িতপিO, অব&ান ও কতৃ 8q &াপন কের। আপিনও ঊধ 8তনেদর 'লখা 'পেত পােরন ও ভাল বpুেদর পিরিধ বাড়ােত পােরন।
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আপনার যশ, আপনার জীবেন িকছR  নতR ন বpু আনেত স-ম।
 
যিদও, yা&Xর আেরা সাবধানতার ^েয়াজন। িক খাে�ন তা 'খয়াল রাখুন ও মানিসক yা&X uঠক রাখুন।
 
আপনােদর 'কউ উেsগ 'থেক মু:r অনুভব করেত পাের ও শত্) জয় করেত পাের। তবুও, শত্)েক কখেনা 'ছােটা ভােব 'দখেবন না এবং
অn 'থেক দেূর থাকেবন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর নবম ভাব �গাচর (25 জুলাই 2021  11:41:36 �ত 9 অগা� 2021  01:33:25)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'রাগ 'থেক ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। এই িবেশষ দশা আপনার
কােজর '-ে0 বাধা ও িব® আনেত পাের। কম 8&েল আপনার স�ান ও পদ অ-ত রাখেত য°িনন। িন:;ত ক)ন 'য আপনার কৃত কােজর
জনX আপনােক ঘৃণা করেত হেব না এই সমেয়।
 
সlাবX বাধার িদেক ল-X রাখুন নতR ন িকছR েত উেদ্যাগ 'নওয়ার আেগ।
 
মানিসকভােব কােজ িবর:r 'বাধ করেত পােরন, অিধক 'বাঝা স�v ও অি&িতশীল হেত পােরন িবিভv কারেণর জনX।
 
আপনার শত্)েদর 'থেক সাবধান হন যখন তারা 'বশী -িত করেত পাের এই দশায় 'য 'কান রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন আপনার পিরবার ও
আ�ীয়েদর সােথ, এই|িল আ^েয়াজনীয় কলহর িদেক িনেয় 'যেত পাের।
 
এই পেব 8, আপিন সংেবদনশীল হেবন 'Eাধ^বণ হেত এবং ধম 8 ও সাধারণ িবeােসর িবষয়|িলেত ত্)uট 'খাজঁার 'চ�া করেত পােরন। 'কান
গিৃহত কাজ স�ূণ 8 করার উেÔেশ্য, আপনার কাছ 'থেক এই পব 8র অিধক Nেমর চািহদা থাকেত পাের। তবুও, উৎসােহর অভাব 'বাধ কuঠন
পিরNম করা 'থেক িবরত করেত পাের।
 
দরূ �মেণর িসLাK এিড়েয় চলুন, যখন ক�কর হওয়ার সlবনা এবং আশানু�পফল নাও িদেত পাের। খাদXাভXােস য° িনন এবং সদথ 8ক িচKা
রাখুন 'য ভােব আপিন িবেশষ সময় ভােবন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর দশম ভাব �গাচর (9 অগা� 2021  01:33:25 �ত 26 অগা� 2021  11:19:27)  
এই সমেয়, বুধ চM 'থেক আপনার দশমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX পিরতৃিS ও ভাল সমেয়র িনেদ8শ কের। আপিন
আপনার সম[ ^েচ�ায় সুখীও সফল হেবন। 'পশাগতভােব একটা ভাল সময় ও আশা করা 'যেত পাের। আপনােক 'দওয়া কাজ uঠক সমেয়
'শষ করেত স-ম হেবন।
 
এই সমেয় বািড়েত সুখ থাকেব। এই সমেয় 'কৗতূহল জনক কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন। আপনােদর মেধX 'কউ িবপরীত
িলে�র নতR ন কােরা সােথ গাঢ়ভােব সময় কাটােত আশা করেত পােরন। এই বXা:rর থােক লােভর সlাবনাও এই সমেয় িনেদ8শ কেরেছ।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল সময় হেত পাের আপনার জনX। আপনার ^েচ�ায় সফলতা লাভজনক হেব এবং আপিন টাকা পয়সার লাভও
আশা করেত পােরন।
 
এই সময়, সমােজ আপনার সামা:জক ময 8াদা আনেত পাের। স�ািনত হওয়ার সlাবনা আেছ এবং আেরা স�ান অজ8ন করেত পােরন।
সামা:জকভােব আেরা স:Eয় হেত পােরন ও সমাজ কলXানমূলক কােজ যুr হেত পােরন।
 
মানিসকভােব শািKও ি&র এর িনেদ8শ কের। আপনার শত্)রা সহেজই পরা:জত হেব এবং আপিন জীবেন ি&রতা খুেঁজ পােবন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর একাদশ ভাব �গাচর (11 অগা� 2021  11:32:14 �ত 6 �সöJর 2021  00:50:03)  
এই সমেয়, চM 'থেক এেকদশভােব UE অব&ান করেব। এটা মূলতঃ আিথ 8ক িনরাপOা ও ঋণ 'থেক মু:rর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন
অনXানX অথ 8ৈনিতক সমসXার সমাধানও আশা করেত পােরন।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতা আেন। জনি^য়তা বাড়েব এবং আপনার খXািত ঊধ 8গামীতা 'দখেব এই সমেয়।
 
আপনার পািথ 8ব yা��X লাভ, সুেখর মাধXম, ভাল খাবার, 'পাষাক, অলpার, এবং আনুষাি�ক :জিনেষর মেনাসংেযােগর সlাবনা আেছ।
একuট বািড়র মািলকানার জনX িবেবচনাও করেত পােরন।
 
সামা:জক ভােব একuট উÌল সমেয়র পূব 8সংেকত িহসােব ধরা 'যেত পাের। সমােজ সামা:জক ময 8াদা ও ^িতপিO বৃ:L ও বpুেদর সহেযাগীতা
আশা করেত পােরন।
 
িবপরীত িলে�র সদসXেদর সােথ ভাল সময় আশা করেত পােরন। যিদ িববািহত হন তেব আপনার yামী/nীর সােথ দা�তX জীবন সুখকর
হেব।. 
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জõ চ? �থেক সূয � এর দশম ভাব �গাচর (17 অগা� 2021  01:17:16 �ত 17 �সöJর 2021  01:13:30)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা ভালসমেয়র সময়। এটা আপনার সম[ ^েচ�ার লাভ, পদvিত এবং সফলতার
িনেদ8শ কের।
 
কম 8&েল পদvিত আশা করেত পােরন। উ�কম 8চারীেদর আনুকূলX, কতৃ 8পে-র 'থেক স�ান এবং আরও সুিবধা আশা করেত পােরন এই
সমেয়।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতারও িনেদ8শ কের এবং 'কান বড় 'লনেদেনর অনুকূল সেব 8া� সীমা িনেদ8শ কের। 
 
সামা:জক ভােব আপিন এমনিক আরও স�ানীয় অব&া আশা করেত পােরন। আপনার সামা:জক পিরিধ বাড়েব, অথ 8াৎ আরও সদথ 8ক ও
লাভজনক পারaািরক :Eয়া হেব িবপরীত িলে�র সােথ এবং বpু ও পিরিচতেদর 'থেক স�ান পােবন। উ�তম কতৃ 8পে-র 'থেকও স�ািনত
হওয়া আশা করেত পােরন। আপিন আরও অ^তXািশত অংশ লাভ ও আশা করেত পােরন।
 
আপনার yা&X এইসময় খুব ভাল থাকেব। সবসেমত সুখ আপনােক িঘের থাকেব।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর একাদশ ভাব �গাচর (26 অগা� 2021  11:19:27 �ত 22 �সöJর 2021  08:15:21)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার একাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা কায 8স�াদন ও আিথ 8কলাভ‐এর িনেদ8শ কের। এই সময়
আিথ 8কলাভ আনেত পাের আপনার জনX। িবিভv উৎস 'থেক আিথ 8ক লাভ পাওয়ার আশা করেত পােরন। বX:rগত ^েচ�া, বXবসা এবং অেথ 8র
িবিনেয়াগ উ� আিথ 8ক লাভ ও মুনাফা আনেত স-ম। যিদ আপিন 'পশাদার বা কম\ হন, অিধক সফল হওয়ার সlাবনা আেছ এই সময়।
আপনার কম 8পিরিধেত সম:ৃLর সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 

 
yা&X ভাল হেব। িনেজ শািKেত থাকার সlাবনা। আেরা িম�ভাষী ও আচরেণ সহদূয় হেত পােরন।
 
বািড়েত, ভাল সময় আশাকরেত পােরন। আপনার yামী/nী এবং সKানও সুখী ও সহদূয় হেব। সুখবর আশা করেত পােরন। পািথ 8ব সুখ 'বu�ত
হওয়ার সlাবনা।
 
সামা:জক ভােবও এটা একটা ভাল দশা। আপিন সমােজ স�ান অজ8ন করেত স-ম হেবন। িবপরীত িলে�র সুখকর স� িঘের রাখেব।
আপনার বৃ:L এবং সেKাষজনক ^কৃিত 'লাকজনেদরেক আপনার চারিদেক িঘের রাখেত সাহাযX করেব।
 
জõ চ? �থেক �, এর �াদশ ভাব �গাচর (6 �সöJর 2021  00:50:03 �ত 2 অে÷াবর 2021  09:46:49)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব UE অব&ান করেব। এটা এক|� সদথ 8ক ও নঞথ 8ক ঘটনাবলীর িনেদ8শ কের। একিদেক এইসময় আিথ 8ক
লােভর িনেদ8শ কের ও অনX িদেক এটা 'পাষােকর ও স�েদর অদৃ� পূব 8 -িতর িনেদ8শ কের। এই সময় িবেদেশ �মেণ অ^েয়াজনীয় খরচ ও
টাকার অপচয় ও িনেদ8শ কের।
 
এই সময় আপনােক ভাল 'পাষােক উপেভাগ করা 'দখেব 'যটােত আপিন িকছR  হারােত পােরন।'কান িকছR র চR ির এড়ােত অিতিরr সতক8তা
িনন িবেশষ কের এই সমেয়।.
 
তবুও, বািড়েত দা�তX সুখ উপেভাগ করেবন। যিদ অিববািহত হন, আপিন িবপরীত িলে�র সদসXর 'থেক ই:Mয় সুখ আyাদন আশা করেত
পােরন।
 
বpুরা খুব ভাল হেব এবং আপনার িদেক খুব সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব।
 
ধারাল অn ও সে�হ জনক 'লােকেদর 'থেক সের থাকুন। যিদ কৃিষকােজ যুr থােকন, আপনােক অিতিরr সতক8তা িনেত হেব 'কান রকম
-িত এড়ােত, এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক মQল এর একাদশ ভাব �গাচর (6 �সöJর 2021  03:58:37 �ত 22 অে÷াবর 2021  02:02:05)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার একাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার ও পিরবােরর জনX সুেখর সময় আেন। এই পব 8,
আপনার স�িOেত বXবসার '-ে0 বা Eয় িবEেয়র '-ে0  মুনাফা করেত, &ািপত কের। আপনােদর কােরা ভাইেদর 'থেক লােভর সlাবনা
আেছ। এটা তােদর জনX ভাল সময় িহসােব ^মান করেত পাের, যারা চাকুরীরত। এই সময় আপনােদর 'কউ আয় বা অব&ান বৃ:L আশা
করেত পােরন। ফলাফল, আপনার ^েচ�া আপনার লাভ আনেত সফল।
 
যখন আপিন উvিত 'দখেবন 'পশাগত জীবেন ও বXা:rগত Fদন:�ন জীবেন, এটা 'সই সময় িহসােবই ধরা হয়। আপিন সামা:জক ময 8াদায়
^িতপিOেত এবং স�ােন ঊধ 8গিত আশা করেত পােরন। আপনার স�ািদত কােয 8 ঔÌলX ^িতফিলত হেব।
 
আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যর জ� আশা করেত পােরন 'য আরও সুখ ও গহৃশািK িনেয় আসেব। আপনার সKান ও ভাইেয়রা
আরও সুখ িনেয় আসেব।
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yাস্েথ্যর িদক সু�র হেব, শ:rশালী ও yা&Xবান রাখেব ও 'রাগমুr রাখেব। আেগর 'থেক ভয়হীন অনুভব করেবন।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর তৃতীয় ভাব �গাচর (14 �সöJর 2021  14:21:49 �ত 20 নেভJর 2021  23:29:16)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক তৃতীয় ভােব যােব। এuট আপনার অনXানX বাধার সে� আরও অিমমাংিসত বXাপার আপনার জীবেন আেন।
আিথ 8ক ভােব এuট একuট ভাল সময় নয় আপনার জনX, কারন আপিন বXাবসায় বাধার স{ুখীন হেত পােরন। এবং আপনার 'চ�ায় বXাথ 8তা
আসেত পাের। আপিন িকছR  টাকা পয়সাও হারােত পােরন।
 
কােজ, আপনােক সতক8 থাকেত হেব আপনার ময 8াদা বা পদ রাখার জনX। এই সময় আপিন আপনার সং&া এবং কম 8চারী বpুেদর িবেরািধতার
স{ুখীন হেত পােরন। আপনার ভাই 'বান এবং বpুেদর সে� 'কান ^কার তক8াতিক8 'থেক দেূর থাকার 'চ�া করা উিচত কারন এেত ওেদর
সে� বচসা হেত পাের। 
 
এই সমেয় আপিন সlবতঃ বpু অথবা আ�ীেদর হারােত পারন।
 
রন। এই সময় আপিন এবং আপনার nীর yা&X িবিভv 'রােগ আEাK হেত পাের এই জনX আপনােদর শরীেরর ^িত 'বশী নজর 'দওয়া
উিচৎ।
 
অনXানX কাuঠনX এবং মানিসক উৎকÍা 'থেকও আপনারা ভR গেত পােরন।
 
বত8মান সমেয় 'কান ^কার �মণ 'থেক িবরত থাকুন কারন এেত িকছR  -িত হেত পাের। অনXথায়, 'কউ িকছR  Uভল-নযুr কাজকম 8 করেত
পােরন অথবা এমনিক িবেয় করার বXাপাের ভাবনা িচKা করেত পােরন।  
 
জõ চ? �থেক সূয � এর একাদশ ভাব �গাচর (17 �সöJর 2021  01:13:30 �ত 17 অে÷াবর 2021  13:12:15)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক একাদশ ভােব সূেয 8র অব&ান। এটার মােন আিথ 8ক লাভ, এবং অথ 8ৈনিতক ও সামা:জক পদময 8াদায় উvিত।
 
এটা আপনার জনX অনুকূল সময় আপনার ত�াবধায়ক বা মািলকেক পদvিতর জনX বলা।এই সময়, কম 8&েল আপনার অব&ান বৃ:L,
ঊধ 8তনেদর 'থেক অ^তXািশত আনুকূলX এবং রাজার 'থেক স�ােনর িনেদ8শ কের!
 
Eয়‐িবEয় লােভর আশা করেত পােরন এবং স�দ লাভ আশা করেত পােরন এই সমেয়। বpুেদর কাছ 'থেকও িকছR  পাওয়ার আশা করেত
পােরন।
 
আপনার সামা:জক ^িতপিO একটা উ©ান 'দখেব এবং ^িতেবশীেদর কােছ স�ান লাভ করেবন।
 
yা&X ভাল থাকেব এই সমেয় এবং আপনার ভাল yা&X পিরবােরর সুেখর সময় হেত পাের।
 
এই সময় আপনার আধXািত্মক গঠনমূলক কােজর U)র িনেদ8শ কের যা আরও সুেখর িদেক িনেয় যায়। বািড়েত ভাল খাবার ও িমu�র আন�,
বন ও উপেভাগ এই সময় আশা করা 'যেত পাের। সবসেমত, আপনার ও পিরবােরর জনX সা��Xপূণ 8 সময় িনেদ8িশত হয়, যা পািরবািরক
শািKর িদেক িনেয় যায় এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর �াদশ ভাব �গাচর (22 �সöJর 2021  08:15:21 �ত 2 অে÷াবর 2021  02:54:16)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার sাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX খরেচর িনেদ8শ কের। আশানু�প যা হয় তার 'থেক
'বশী খরচ কের থাকেত পােরন yা��X পূণ 8 জীবনযাপেনর উেÔেশ্য। মকÔমা 'থেক দেূর থাকুন যখন টাকার -িত করেত পাের।
 
ফলাফল, আপনােক অিতিরr কuঠন পিরNম করেত হেত পাের আপনার 'নওয়া 'কান কাজ স�ূণ 8 করেত।শত্)েদর 'থেক সাবধান হন
এবং তােদর রা[া 'থেক সের দাড়ঁান অবমাননা এড়ােত। আপনার ময 8াদা ধের রাখুন ও 'চ�া ক)ন ও বজায় রাখুন সমােজ আপনার স�ান।
 
অেনক কারেণ আপিন মানিসক িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন। আপিন সংেবদনশীল উেsেগ ও অিবNাKতায়, িবেশষতঃ এই সময়। আপনার
হতাশা হওয়ার ও অতৃS হওয়ার সlাবনা আেছ এই দশায়।
 
খাবাের ও দা�তX জীবেন উৎসােহর অভাব। অসু&তা ও 'Vশ 'ভাগ ক� িদেত পাের এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর একাদশ ভাব �গাচর (2 অে÷াবর 2021  02:54:16 �ত 2 নেভJর 2021  09:53:40)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার একাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা কায 8স�াদন ও আিথ 8কলাভ‐এর িনেদ8শ কের। এই সময়
আিথ 8কলাভ আনেত পাের আপনার জনX। িবিভv উৎস 'থেক আিথ 8ক লাভ পাওয়ার আশা করেত পােরন। বX:rগত ^েচ�া, বXবসা এবং অেথ 8র
িবিনেয়াগ উ� আিথ 8ক লাভ ও মুনাফা আনেত স-ম। যিদ আপিন 'পশাদার বা কম\ হন, অিধক সফল হওয়ার সlাবনা আেছ এই সময়।
আপনার কম 8পিরিধেত সম:ৃLর সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
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yা&X ভাল হেব। িনেজ শািKেত থাকার সlাবনা। আেরা িম�ভাষী ও আচরেণ সহদূয় হেত পােরন।
 
বািড়েত, ভাল সময় আশাকরেত পােরন। আপনার yামী/nী এবং সKানও সুখী ও সহদূয় হেব। সুখবর আশা করেত পােরন। পািথ 8ব সুখ 'বu�ত
হওয়ার সlাবনা।
 
সামা:জক ভােবও এটা একটা ভাল দশা। আপিন সমােজ স�ান অজ8ন করেত স-ম হেবন। িবপরীত িলে�র সুখকর স� িঘের রাখেব।
আপনার বৃ:L এবং সেKাষজনক ^কৃিত 'লাকজনেদরেক আপনার চারিদেক িঘের রাখেত সাহাযX করেব।
 
জõ চ? �থেক �, এর 4থম ভাব �গাচর (2 অে÷াবর 2021  09:46:49 �ত 30 অে÷াবর 2021  16:10:51)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব UE অব&ান করেব। এটা আপনার জনX বÕগত ও ই:Mয়জ সা��X‐এর অথ 8 ^কাশ কের। বX:rগত িদক
'থেক আপিন ^চR র ঘটনা আশা করেত পােরন। যিদ 'যাগX হন, উপযুr কাউেক খুেজ পাওয়ার সlাবনা এই সমেয়। আপনােদর 'কউ
পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন আশা করেত পােরন।
 
রন। সামা:জকভােব, নতR ন 'লােকেদর সােথ সা-াৎ ও িবপরীত িলে�র স� উপেভাগ করার সুেযাগ পােবন ও অপূব 8 সু�র রpনশালার িবেশষ
খাবাের উপেভাগ করেবন। এই সময়, ই:Mয়েত ^ভাব িব[ারকারী :জিনষ অজ8ন এবং আনুসাি�ক :জিনষ 'দেব জীবনেক সুেশািভত করেব।
আপনার 'পাষাক, সুগিp, ^সাধিন এবং গািড় 'ভাগ করার সlবনা।
 
আিথ 8ক িদক, এই সমেয় মসণৃভােব সহজ স��X গিতেত এেগােব। আপনার অথ 8ৈনিতক অব&াও উvিত করেব এই িবেশষ সমেয়।
 
যিদ আপিন ছা0 হন, iানাজ8েনর '-ে0 সফলতা লাভ করেত আপনার জনX ভাল সময় হবার ^মাণ করেত পাের এই সময়।
 
এই সমেয়, আপিন আপনার শত্)েদর Òংস আশা করেত পােরন। 'কান রকেমর ^ভাব 'থেক সের থাকুন যা আপনার মেধX নঞথ 8ক ভাবেবগ
Fতরী করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর �াদশ ভাব �গাচর (17 অে÷াবর 2021  13:12:15 �ত 16 নেভJর 2021  13:02:52)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব সূেয 8র অব&ান। এই িবেশষ সময় আিথ 8ক িদেক কuঠন পিরি&িতর ^কাশ কের। আপনােক অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব যখন এই সমেয় আিথ 8ক িদক|িল পিরচালনা করেবন।
 
যিদ চাকুরীরত হন, আপিন আপনার মািলেকর সােথ একটR  কuঠন সময় 'দখেত পােরন। 'স আপনার কােজ ^শংসার িদেক যােব না এবং
আপিন কম দািয়েqর অথবা কম 'বতেনর আশpা করেত পােরন। যিদ ^েচ�া ও কেঠার পিরNম আপনােক ই�ানু�প ফল না 'দয় তাহেল
িন)ৎসািহত হেবন না।
 
যিদ Eয়‐িবEেয় থােকন, আপনােক িবপয 8েয়র মধX িদেয় 'যেত হেত পাের। 'লনেদেন সতক8 হেবন।
 
এই সময় আপনােক সামা:জক ভােব খারাপ হাওয়ার মধXিদেয় িনেয় 'যেত পাের। ^েতXেকর সােথ কলহ িববাদ বািতল করা 'যেত পাের না। 
 
আপনােক দীঘ 8 �মেণ 'যেত হেত পাের, 'যটা আকা:Æত ফল আনেত পাের না।
 
স:Eয়তা, এিড়েয় চলুন, যা শারীিরক িবপেদ জিড়েয় থােক এবং ^থম |)েqর কাজেক িনরাপOায় রাখুন।
 
পিরবার ও আপনার yাস্েথ্যর য° িনন এই সমেয়, যখন ªর, 'পেটর সমসXা এবং 'চােখর অy:[ বাড়ােত পােরন। এই িবেষষ সমেয় অতৃিS
বািড়েত শািK ও ঐকXেক ^ভািবত করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক মQল এর �াদশ ভাব �গাচর (22 অে÷াবর 2021  02:02:05 �ত 5 িডেসJর 2021  05:58:23)  
এই পেব 8, ম�ল চেMর 'থেক আপনার sাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা শারীিরক য�না ও সাধারণ ক�েভােগর ^কাশ কের। যিদ সমেয়
সতক8তা না 'নওয়া হয়, তেব এই সময় আরও 'বশী ক� িদেত পাের । সাবধান হন 'যেকান yা&X স�িক8ত িবষেয়, যখন আপনার 'চাখ ও উদর
সংEাK অসা��X ও অসু&তা বৃ:Lর সlাবনা আেছ। পেরর সতক8তাও িনন। এই সময় যখন আপিন অবশXই স:Eয়তা 'থেক দেূর থাকেবন
যা আপনার জীবেন ঝুিকপূণ 8 হেত পাের
 
আপনােদর 'কউ রা:0র দুঃy� বা y� িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন।
 
আপনার কম 8জীবন NমসাধX হেত পাের এবং আপনার অিভে^ত কােজ সফলতা 'দখেত কuঠন পিরNেমর 'বাঝা িনেত হেত পাের। যিদ
পিরিমত না হয়, আপনােদর 'কউ অব&ােনর ঝুিক িনেত পােরন কােজ এবং অবমািনত ও অস�ািনত হেবন।
 
আিথ 8ক িদক|িলর য°িনন এবং অ^েয়াজনীয় খরচ এিড়েয় চলুন।বািড়েত nী, সKান, ভাই ও আ�ীয়েদর সােথ সমমেনাভাবাপv স�ক8 র-া
ক)ন।তােদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন। শত্)েদর সােথ 'কান ^কার s¬ 'থেক দেূর থাকুন এবং নতR ন শত্) Fতরী করা 'থেক
যেথ� সাবধান হন।এই সময়, িবেদশ �মেণর সুেযাগ আসেত পাের। তবুও আপনােদর 'কউ �মেণ আকা:Æত ফল নাও 'পেত পােরন এবং
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 ল-Xহীন ভােব �মণ 'শষ করেত পােরন।.
 
জõ চ? �থেক �, এর ি�তীয় ভাব �গাচর (30 অে÷াবর 2021  16:10:51 �ত 8 িডেসJর 2021  13:53:54)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয়ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ অথ 8সËpীয় লােভর িনেদ8শ কের। ফলাফল, এই সময়ও আপনার
yামী/nী এবং পিরবােরর সদসXেদর সােথ খুব ভাল সময় 'দখেব। যিদ ^েযাজX হয় আপিন আপনার পিরবাের 'ছােটা িশU আশা করেত
পােরন।
 
আিথ 8ক িদেক yা��X হেব এবং পিরবােরর সাফলX সাধারণতঃ ঊধ 8গামী হেব আশা করা যায়। বX:rগতভােব, ভাল 'পাষাক অজ8ন ও িনেজর
জনX মহামূলX র°সহ আনুসাি�ক :জিনষ লােভর সlাবনা। িশÊ ও স�ীেত উৎসাহ বাড়েব। উ� কতৃ 8প- বা সরকােরর 'থেক আনুকূলX আশা
করেত পােরন।
 
yা&X সু�র হেব আশা করা যায় এবং আপনার বত8মান ভাবভি� উvিতর িবেবচনা করেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর �াদশ ভাব �গাচর (2 নেভJর 2021  09:53:40 �ত 21 নেভJর 2021  04:50:09)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার sাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX খরেচর িনেদ8শ কের। আশানু�প যা হয় তার 'থেক
'বশী খরচ কের থাকেত পােরন yা��X পূণ 8 জীবনযাপেনর উেÔেশ্য। মকÔমা 'থেক দেূর থাকুন যখন টাকার -িত করেত পাের।
 
ফলাফল, আপনােক অিতিরr কuঠন পিরNম করেত হেত পাের আপনার 'নওয়া 'কান কাজ স�ূণ 8 করেত।শত্)েদর 'থেক সাবধান হন
এবং তােদর রা[া 'থেক সের দাড়ঁান অবমাননা এড়ােত। আপনার ময 8াদা ধের রাখুন ও 'চ�া ক)ন ও বজায় রাখুন সমােজ আপনার স�ান।
 
অেনক কারেণ আপিন মানিসক িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন। আপিন সংেবদনশীল উেsেগ ও অিবNাKতায়, িবেশষতঃ এই সময়। আপনার
হতাশা হওয়ার ও অতৃS হওয়ার সlাবনা আেছ এই দশায়।
 
খাবাের ও দা�তX জীবেন উৎসােহর অভাব। অসু&তা ও 'Vশ 'ভাগ ক� িদেত পাের এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর 4থম ভাব �গাচর (16 নেভJর 2021  13:02:52 �ত 16 িডেসJর 2021  03:44:09)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। আপনার কােজ ও বX:rগত জীবেন এটার ল-নীয় ^ভাব থাকেব। এটা ^ধানতঃ &ায়ী
অথবা -ণ&ায়ী &ােনর পিরবত8ন, কম 8ে-ে0 কাuঠনX এবং মািলেকর সােথ বা কােজ আপনার ঊধ 8তনর সােথ িব-ুÓ সময় আেন। কম 8ে-ে0
অপযশ এড়ােত অিতিরr সতক8তা 'নওয়া ^েয়াজন।
 
হােত 'নওয়া কাজ 'শষ করেত বা ল-X বÕ|িলর সিvেবশ ঘটােত আরও ^েচ�া িনেত পাের yাভািবেকর 'চেয়। আপনােক দীঘ 8�মেণ 'যেত
হেত পাের, যা আশানু�প ফল িদেত পাের না।এই সমেয় আপিন VািK অনুভব করেত পােরন। আপনার yাস্েথ্যর আরও সাবধানতা ^েয়াজন
হেব, যখন আপিন উদেরর সমসXা, অে�র িবশৃÆল অব&া, 'চােখর হদূয় সংEাK অসা��X‐এ সংেবদনশীল হেবন। এই িবেশষ সমেয়
জীবেন ঝুিক 'নওয়া এিড়েয় যান। 
 
বািড়র িদেক, পিরবােরর মেধX িববাদ এবং বpুরা এেস অসুখী অব&ায় িনেয় 'যেত পাের। আপনার ও আপনার yামী/nীর মেধX মতেভেদর
আিবভ8াব হেত পাের এবং িববািহত জীবনেক ^ভািবত করেত পাের। সবসেমত, বািড়েত ঐকX ও শািK আপিOর হেত পাের এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর চতSথ � ভাব �গাচর (20 নেভJর 2021  23:29:16 �ত 13 এি4ল 2022  15:49:52)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক চতR থ 8 ভােব �মণ করেব। এuট সে� আেন আপনার জনX িবHত ভাব। কােজ আপনােক অেনক কuঠন
পিরি&িতর স{ুখীন হেত পাের এবং আপনার পেদাvিত 'দরী হেত পাের। স�িO ঘuটত 'কান বXাপার এবং 'মাকÔমা 'থেক দেূর থাকার 'চ�া
ক)ন।
 
শত্)েদর 'থেক দেূর থাকুন এবং সেচতনও এবং uঠকঠাক ভােব নতR ন কের কাউেক শত্) করার বXাপাের এিড়েয় যান এই সময়। বpু বাpব
এবং আ�ীয়েদর সে� 'সৗহ 8াদXপুন 8 বজায় রাখার 'চ�া ক)ন। বত8মান সমেয়  'কান দুঃখজনক/দুভ8াগXজনক পিরবাের 'যেত হেত পাের।
 
আিথ 8কভােব এটা একটা পরী-ার সময় আপনার জনX। অ^েয়াজনীয় খরচ এবং �মেণর বXাপাের সতক8তা বজায় রাখুনএবং বুেঝ চলুন।.
 
আপনার িনেজর ও মা'র শরীেরর ^িত য° িনন। আপিন অদৃ� পিরহাস এবং দুব 8লতায় ভR গেত পােরন এই সমেয়। ভাল 'পাষX পU 'থেক এবং
'মাটর �মণ 'থেক দুের থাকা ভাল কারন তারা এই অধXােয় দুঘ 8টনার কারন হেত পাের।
 আপনার পদময 8াদা উচR  কের রাখুন এবং একuট মসনৃ স�ক8 রাখুন সমােজর সদসXেদর সে�, কারন তারা িবেরািধতা করেত পাের। আপিন
সlবতঃ অপদে[র স{ুখীন হেত পােরন এবং গভীর মানিসক 'Eােধ িবেশষ কের এই সময় ভR গেবন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর 4থম ভাব �গাচর (21 নেভJর 2021  04:50:09 �ত 10 িডেসJর 2021  06:05:36)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ^থম ভােবর মেধX িদেয় যােব। এটা আপনার জীবেন িকছR  নঞথ 8ক ফল আনেত পাের। এটা 'বশীর ভাগ
'-ে0 একটা অব&া আনেত পাের 'যখােন িকছR  অিন�R কভােব কােরা কাজ করেত হেত পাের। িকছR  ^কােরর অতXাচােরর স�ুখীন হেত
পােরন। অনXেদর 'থেক তীH ভৎসনা ও সমেবদনাহীন পিরহােসর স�ুখীন হওয়ার সlাবনা এই সমেয়।
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অ^েয়াজনীয় খরেচর জনX 'খয়াল রাখেত হেত পাের যখন এটা আপনার ভাtাের বড় ফাকঁ Fতরী করেত পাের। সাবধানতা অবলËন ক)ন
আপনার খরেচ এবং মনেযাগ িদন অথ 8সংEাK িনরাপOায়।
 
িকছR  বােজ বX:rেক অনু3হ করার সlাবনা যারা -িত করেত পাের। বােক্যর িদেক 'খয়াল রাখুন যখন কােছর এবং ি^য় কােরার সােথ কথা
বলেবন। অসংেযাম আপনার পিরিধর মেধX শত্) Fতরী করেত পাের। 'য 'কান রকেমর মকÔমা ও বােজ স� এিড়েয় চলুন। সতক8 'হান,
এমন িকছR  করেবন না যা আপনার িনেজর উৎকষ 8তার -িত করেত পাের। আপনার সবসময় ভাল ভােগ্যর ^েয়াজন, তাই, এটােক র-া
ক)ন। আপনার িশ-া ও অিভiতার সুেযাগ িনন জীবেনর সফলতার বাধােক এিড়েয় 'যেত। 
 
এই সমেয় নমনীয় হন, আপনােক 'শষ মুহেূত 8 পিরকÊনা, উéাবনায় অথবা ভাবনা ধারণার পিরবত8ন করেত হেত পাের, িবিভv অংশ 'থেক
চােপর কারেণ বা আেগ 'থেক অনুমােনর ফেল ভেয়র কারেণ। অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের িবেদেশর বাস&ান স�িক8ত বXাপাের।
বািড়েত 'কান Uভ কােজ বাধা 'পেত পােরন। পিরবােরর ও িনেজর য° িনন যখন আপিন ^তারণায় সংেবদনশীল হেয় পরেত পােরন এই
দশায়। �মণ এিড়েয় যান যিদ সlব হয়, আপিন এর 'থেক আকা:Æত সুখ অথবা আশাযুr ফল নাও 'পেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক মQল এর 4থম ভাব �গাচর (5 িডেসJর 2021  05:58:23 �ত 16 জানুয়ারী 2022  16:30:41)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার ^থমভােব যােব। এটা 'বশীর ভাগই কাuঠনX ^কাশ কের। এই পব 8 আপনার বXবসা বা 'পশার িবষয় সুগম
রা[ার মধX িদেয় িনেয় 'যেত পাের। আপিন আপনার পিরকÊনা মত কাজ সময়মত 'শষ করার অসুিবধা 'পেত পােরন। এই পেব 8 'কান নতR ন
িকছR  U) না করাই ভাল। যিদ কম 8চারী হন তেব ঊধ 8তন, মািলক ও সরকারী িবভাগ|িলর সােথ তক8 এিড়েয় চলার 'চ�া করেবন। আপনােদর
'কউ পেদর পিরবত8নও 'দখােবন এই সময়।
 
আপনার শত্)েদর ল-X রাখুন, তারা আপনার জনX অিধক সমসXা সuৃ� করেত পাের এই সময়।আিথ 8ক িদক|িলরও আরও সuঠক সাবধানতার
^েয়াজন, যখন আপনার অিন�াকৃত খরচ হেব। টাকা খরেচর িদেক এিগেয় যাওয়া বাদ িদন।.
 
এই সময় বৃহদাকাের �মেণর বড় সুেযাগ আসেব। ফলাফল, এই সময় আপনােক কােছর ও ি^য়জেনর 'থেক দেূর রােখ। যারা িববািহত
তােদরেক yামী/nী এবং সKান যিদ থােক, এেদর 'থেক দেূর থাকেত হেত পাের।
 
yাস্েথ্যর জনX সuঠক সাবধানতার ^েয়াজন এই পেব 8। জীবেন ^িতuট :জিনেষই িনÀভ ও উদXামহীনতার অনুভব হওয়ার সlবনা। ªর 'বের
যাওয়া এবং রr ও উদর স�িক8ত অসু&তায় সংেবদনশীল হওয়ার সlাবনা। 'যেকান রকম ধারাল অn, আ|ন, িবষাr জীব এবং যা িকছR
জীবেন ভয়াবহ হেত পাের 'সই ^িতuট :জিনষ 'থেক দেূর থাকুন।
 
জীবনীশ:rেক অবশXই উপের ধের রাখার 'চ�া ক)ন, যখন আপিন হতাশায় আEাK, হতবু:Lতায় ভRূ গেত পােরন এবং অ^েয়াজনীয় ভয়
বাড়েত পাের। 
 
জõ চ? �থেক �, এর তৃতীয় ভাব �গাচর (8 িডেসJর 2021  13:53:54 �ত 30 িডেসJর 2021  07:57:28)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব UE অব&ান করেব। এই সমেয় সুখ এবং পিরতৃিSর িনেদ8শ কের। আিথ 8ক অব&ায় ঊধ 8গমন আপনার
আিথ 8ক িনরাপOা 'দেব আশা করেত পােরন।
 
'পশাগত িদক 'থেকও এটা খুব ভাল সময় এবং অব&া বৃ:Lও আশা করেত পােরন। কতৃ 8qলােভর আশাও করেত পােরন। আপনার উেদ্যাগ
|িলেত মুনাফা অজ8েনর সlাবনাও আেছ।
 
সামা:জকভােব এটা খুব ভাল সময় আপনার জনX, যখন আপনার ভয় ও উেsগ জয় করার সlাবনা আেছ। আপনার সহকম\ ও পিরিচতরা
সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব। বpুর পিরিধ বাড়ােত এবং শত্)েদরেক জয় করেত স-ম হেবন এই িবেশষ সমেয়। 
 
আপনার বত8মান পিরবােরর সােথ সËp সহদূয় হেব এবং আপনার সােথ ভাইেয়েদর ভাল সময় উপেভাগ করার সlাবনা। ফলাফল, ভাল
'পাষােক ও খাবাের উপেভাগ করেত পােরন এই সময়। ধেম 8র িদেক উৎসাহ বাড়েব এবং Uভ ঘটনা উৎফু«ও করেত পাের আপনােক।
 
yা&X ভাল আকােরই হেব। যিদ ^েযাজX হয়, আপিন িববােহর জনXও ভাবেত পােরন, যখন মেন করা হয় 'য এটা সuঠক িমল হওয়ার ভাল
সময় হেব। আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যরও আশা করেত পােরন।
 
তবুও, এই সময় ভাল নাও হেত পাের। আপনােদর 'কউ সংেবদনশীল Eয়‐িবEয় এবং আিথ 8ক -িতর স�ুখীন হেত। আপনার জনX শত্)রা
সমসXা Fতরী করেত পাের এই সময়। সম[ রকেমর তক8 ও ভR ল 'বাঝাবু:ঝর 'থেক সের থাকুন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ি�তীয় ভাব �গাচর (10 িডেসJর 2021  06:05:36 �ত 29 িডেসJর 2021  11:31:19)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার িsতীয় ভােবর মধX িদেয় যােব। এটা িচিxত কের আিথ 8ক লাভ ও আেয়র বৃ:L িবেশষতঃ যারা সু�র র°‐এর
বXবসা কের।
 
এই পব 8 সlবতঃ সুখ আেন িশ-ায় সফলতা ও iান লােভর আকাের।
 
এই পব 8, ভাল 'লােকেদর সােথ স� আেন এবং সুেযাগ 'দয় খুব ভাল রpন আyাদেনর মজায়। 
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তবুও, কােরা জনX, এই পব 8uট ক�, সমােজ বােজ নাম আনেত পাের এবং শত্) -িতকারক হেত পাের yাভািবেকর 'থেক। এই দশা সূিচত
কের আ�ীয় ও কােছর বpু হারােনার একuট সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ি�তীয় ভাব �গাচর (16 িডেসJর 2021  03:44:09 �ত 14 জানুয়ারী 2022  14:29:28)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা টাকার িদক 'থেক খুব কuঠন পরী-ার সময় আপনার জনX। এই সময় ^ধানতঃ
আশানু�প ফেলর উপি&েত অথবা Eয়‐িবEেয় লাভ এবং স�েদর -িতর সূচনা কের ভিবষXেত। যিদ কৃিষর 'লনেদন কেরন তেব এই সময়
আপনার উvিতর অKরায় আনেত পাের। 
 
এটা সময় যখন আপিন ভেয় আরও সংেবদনশীল yাভািবেকর 'চেয়। আপিন কােছর ও ি^য়জেনর কােছ সহেজই উেO:জত 'দখেত পােরন
িনেজেক। সংকীণ 8মন³তা আপনার :Eয়া কলাকলােপ অ^তXািশত ভােব আসেত পাের। 
 
এছাড়াও, আপনার জীবেনর সাধারণ িবষয়|িল অনXভােব 'যভােব কেরন 'সইরকম সহজভােব করেত কাuঠনX 'পেত পােরন। 
 
'চােখর সতক8 হন, যখন এই সমেয় 'চােখর সমসXার জনX অেনক 'বশী িবপদ আেছ। মাথা য�নায় আEাK হেয় িবরr হেত পােরন এই
সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর তৃতীয় ভাব �গাচর (29 িডেসJর 2021  11:31:19 �ত 6 মাচ� 2022  11:21:34)  
এই পব 8, বুধ চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের, খারাপ দশা আপনার ঊধতন‐এর কােছ। আপনােক
অিতিরr সতক8তা িদেত হেত পাের যখন ঊধ 8তন বা িনেয়াগকত8ার সােথ কথাবাত 8া হেব। 'য 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন, যা মত পাথ 8কX ও
ভR ল 'বাঝার িদেক িনেয় যায়।
 
পিরিচত শত্)েদর 'থেক দেূর থাকুন ও অপিরিচতেদর 'থেক সতক8 হন। তবুও, এইপব 8, িকছR  নতR ন ও মূলXবান বpুও 'দয়, জীবেন স�দ
আিথ 8ক িদক|িল uঠকমত চালনা ক)ন যখন টাকার অিতিরr সাবধানতার ^েয়াজন হয় এই পেব 8। 
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন স�েদর -িত এড়ােত।
 
বুেধর এই &ান পিরবত8ন, হতাশা 'থেক ক� ঘটনা মেন করার য�না, মানিসক চাপ এবং আশাতীত িবর:rকর কuঠন অব&া Fতরী করেত পাের
আপনার ^েচ�ায়।
 
জõ চ? �থেক �, এর ি�তীয় ভাব �গাচর (30 িডেসJর 2021  07:57:28 �ত 27 �ফব্Kয়ারী 2022  10:18:55)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয়ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ অথ 8সËpীয় লােভর িনেদ8শ কের। ফলাফল, এই সময়ও আপনার
yামী/nী এবং পিরবােরর সদসXেদর সােথ খুব ভাল সময় 'দখেব। যিদ ^েযাজX হয় আপিন আপনার পিরবাের 'ছােটা িশU আশা করেত
পােরন।
 
আিথ 8ক িদেক yা��X হেব এবং পিরবােরর সাফলX সাধারণতঃ ঊধ 8গামী হেব আশা করা যায়। বX:rগতভােব, ভাল 'পাষাক অজ8ন ও িনেজর
জনX মহামূলX র°সহ আনুসাি�ক :জিনষ লােভর সlাবনা। িশÊ ও স�ীেত উৎসাহ বাড়েব। উ� কতৃ 8প- বা সরকােরর 'থেক আনুকূলX আশা
করেত পােরন।
 
yা&X সু�র হেব আশা করা যায় এবং আপনার বত8মান ভাবভি� উvিতর িবেবচনা করেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর তৃতীয় ভাব �গাচর (14 জানুয়ারী 2022  14:29:28 �ত 13 �ফব্Kয়ারী 2022  03:27:27)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচর আপনার সফলতা এবং আপনার 'পশাও বX:rগত জীবেন সুেখর সময়
িহসােব িবেবিচত হেত পাের। জীবেনর উvিত সাধেনর িদক িদেয়, আপনার পদvিতর সুেযাগ অেন
 
'বশী। এছাড়াও, সরকার আপনােক আপনার স�ািদত কােজ অথবা ভাল কােজ স�ািনত করার সlাবনা আেছ।আপিন সমােজ আরও
স�ানীয় &ান অজ8ন করেত পােরন। বpুরা, পিরবার ও পিরিচতরা আপনার ^িত তােদর শত8হীন ভালবাসা &াপন করেব এবং আপিন আপনার
শত্)েদর উপর স�ূণ 8 কতৃ 8q করেত পারেবন।
 

 
খুব বX:rগত জীবেন, শারীিরক ও মানিসকভােব আেরা সু&X 'বাধ করেবন আেগর 'থেক। আিথ 8ক লাভও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। জীবেনর
িদেক গভীর আ3হী ও সদথ 8ক অনুভব করেবন। সKানরাও আপনার সুেখর উৎস হেব।
 
 
 
সবসেমত একuট ভাল সময় আপনার উপর &ািপত হেব।
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জõ চ? �থেক মQল এর ি�তীয় ভাব �গাচর (16 জানুয়ারী 2022  16:30:41 �ত 26 �ফব্Kয়ারী 2022  15:49:32)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক িsতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা -িতর সমেয়রই ইি�ত 'দয়। ভাল য° িনন আিথ 8ক িদক|িলর এবং
মূলXবান :জিনেষর িনরাপOায় ধXান িদন, যখন চR িরর কারেণ -িতর সlাবনা আেছ এই সমেয়।
 
আপিন কম 8&েল অেনক অসুখকর ঘটনার কারেণ একেঘেয়িমর স�ুখীন হেত পােরন। তক8 'থেক িনেজেক সিরেয় রাখুন। কাউেক িকছR  বলার
আেগ বাকX|িল ল-X ক)ন। আপনার কাজ বা 'পশা এই সমেয় খুব ম�া অব&া হেত পাের এবং আপিন যিদ uঠকমত চািলত না হন তেব পদ
হারােতও পােরন।
 
পুরান শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং নতR ন শত্) Fতরী এিড়েয় চলুন। ঈষ 8ার নঞথ 8ক আেবগ অনXেদর িদেক বাড়ােত পােরন এই সময়।
সরকার বা রাজX কতৃ 8পে-র 'কান রকম কােগর 'থেক সাবধান হন। এই িবেশষ সমেয়, িকছR  বL 'লােকেদর অনু3হ করার সlাবনা আপনার
আেছ এবং পিরবার বা ি^য় কােরা সােথ কলেহ জিড়েয় পরার সlাবনা আেছ।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর চতSথ � ভাব �গাচর (13 �ফব্Kয়ারী 2022  03:27:27 �ত 15 মাচ� 2022  00:16:19)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8 ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সময় আপনার বত8মান সামা:জক ময 8াদায় অবনিত হওয়া এবং কম 8&েল অব&ান
র-ায় কাuঠেন্যর ^কাশ কের। এই সমেয় আপনার ঊধ 8তন, পরামশ 8দাতা অথবা Uভাকা:Æেদর সােথ তক8 এিড়েয় চলেল ভাল হেব। 
 
িববািহত জীবন এই সমেয় চােপ থাকেত পাের এবং দা�তX 'মাহ অসামানX অবনিত হেত পাের। বািড়েত 'য 'কান রকম কলহ এিড়েয় চলুন,
পিরবােরর সােথ শািK র-া করেত।
 
এই সময় ^মাণ করেত পাের দুঃখময়, হতাশা এবং কে�র সমেয়। yাস্েথ্যর িদক 'থেক, আপনােক 'যেকান রকম 'নশা ও 
 
শারীিরক অসু&তা 'থেক সতক8 থাকেত হেত পাের। একটা দরূ �মণ স�v করেত এই সময় ^াচীেরর মত বাধা পার . 
 
হওয়ার ^িতেযাগীতা আপনার জনX আনেত পাের যা আশার 'থেক কম ফল িবিশ� হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক মQল এর তৃতীয় ভাব �গাচর (26 �ফব্Kয়ারী 2022  15:49:32 �ত 7 এি4ল 2022  15:15:44)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা ভালফল আনেত পাের এবং আিথ 8ক লােভর জনX ভাল মেন করা
'যেত পাের। এই সমেয়, আপনার Eয় িবEেয় বা 'পশায় টাকা লাভ করেত পােরন। এই সময়, মূলXবান গয়না পাওয়ার সlাবনাও আেছ।
 
কাজ মসণৃ গিতেত চলেব এবং |)েqর িবষেয় সফলতার সlাবনা। আপনার নতR ন ^েচ�ায় সফলতা পােবন। যিদ কােজ িনযুr থােকন, তেব
পদvিত হওয়ার সlবনা বড় কতৃ 8েq ও স�ােন। আপনার সফলতা আ�িবeাসেক 'ঠেল তR লেব এবং -মতােক শ:rশালী করেব এই সময়।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং yা&X ও Fদিহক শ:rেত বলবান হেবন। আপনার উদXাম একদম উচR েত থাকার সlাবনা এবং সম[ অতীত s¬ বা বাধা
'থেক মু:r পােবন। এই সময় আপনার চরম বpেনর মজােক উপেভাগ করা 'দখেবন।
 
আপনার শত্)রা পরা:জত হেব এবং মেন শািKেত থাকেবন।
 
'যেকান রকম িবেদশ �মণ এিড়েয় চলুন, যখন এটা আশানু�প ফল িদেত পাের না এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর তৃতীয় ভাব �গাচর (27 �ফব্Kয়ারী 2022  10:18:55 �ত 31 মাচ� 2022  08:40:27)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব UE অব&ান করেব। এই সমেয় সুখ এবং পিরতৃিSর িনেদ8শ কের। আিথ 8ক অব&ায় ঊধ 8গমন আপনার
আিথ 8ক িনরাপOা 'দেব আশা করেত পােরন।
 
'পশাগত িদক 'থেকও এটা খুব ভাল সময় এবং অব&া বৃ:Lও আশা করেত পােরন। কতৃ 8qলােভর আশাও করেত পােরন। আপনার উেদ্যাগ
|িলেত মুনাফা অজ8েনর সlাবনাও আেছ।
 
সামা:জকভােব এটা খুব ভাল সময় আপনার জনX, যখন আপনার ভয় ও উেsগ জয় করার সlাবনা আেছ। আপনার সহকম\ ও পিরিচতরা
সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব। বpুর পিরিধ বাড়ােত এবং শত্)েদরেক জয় করেত স-ম হেবন এই িবেশষ সমেয়। 
 
আপনার বত8মান পিরবােরর সােথ সËp সহদূয় হেব এবং আপনার সােথ ভাইেয়েদর ভাল সময় উপেভাগ করার সlাবনা। ফলাফল, ভাল
'পাষােক ও খাবাের উপেভাগ করেত পােরন এই সময়। ধেম 8র িদেক উৎসাহ বাড়েব এবং Uভ ঘটনা উৎফু«ও করেত পাের আপনােক।
 
yা&X ভাল আকােরই হেব। যিদ ^েযাজX হয়, আপিন িববােহর জনXও ভাবেত পােরন, যখন মেন করা হয় 'য এটা সuঠক িমল হওয়ার ভাল
সময় হেব। আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যরও আশা করেত পােরন।
 
তবুও, এই সময় ভাল নাও হেত পাের। আপনােদর 'কউ সংেবদনশীল Eয়‐িবEয় এবং আিথ 8ক -িতর স�ুখীন হেত। আপনার জনX শত্)রা
সমসXা Fতরী করেত পাের এই সময়। সম[ রকেমর তক8 ও ভR ল 'বাঝাবু:ঝর 'থেক সের থাকুন।
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জõ চ? �থেক বুধ এর চতSথ � ভাব �গাচর (6 মাচ� 2022  11:21:34 �ত 24 মাচ� 2022  10:57:02)  
এই পেব 8, বুধ চেMর চতR থ 8 ভােবর মধX িদেয় &ান পিরবত8ন করেব। এটা ^কাশ কের আপনার জীবেনর ^িতটা িদেকই উvিত। বX:rগত িদেক
আপিন আপনার জীবেন পিরতৃিS এবং আপিন সফল হেবন ও আপনার 'নওয়া সম[ কােজ লাভ হেব। সমােজ সামা:জক ময 8াদা উচR  হেব
এবং স�ািনত হেবন।.
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল দশা যখন এটা িনেদ8িশত কের টাকা ও স�িOর আকাের স�দ লাভ। আপনার yামী/nী অথবা িবপরীত
িলে�র সদসXেদর 'থেকও 'পেত পােরন।
 
বািড়েত, এই পব 8 িনেদ8িশত কের পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন। আপনার জনX আপনার মােক গিব 8ত করােত পাের। আপনার yাভািবক
উপি&িত পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সফলতা আনেত পাের।
 
আপিন নতR ন বpু Fতরী করেত পােরন যারা উ� িশি-ত ও ভ/ হেব। 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর পæম ভাব �গাচর (15 মাচ� 2022  00:16:19 �ত 14 এি4ল 2022  08:41:17)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচেরর ফল আপনার জীবেনর উপরও আেছ। এই সময় ^ধানতঃ িনেদ8শ কের
আিথ 8ক কuঠন পরী-ার, এবং মানিসক শািKর অবনিতর সময়। কােজর িদক 'থেক, আপনােক ঊধ 8তনেদর নাম না থাকার জনX অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব। মািলক বা কম 8&েলর ঊধ 8তন কম 8চারীর সােথ তক8 এিড়েয় চলুন।
 
সরকার সংEাK িবষয়|িল হেত পাের, যা ^চR র উেsেগর কারণ হেত পাের। আপিন এই সমেয় িকছR  নতR ন শত্) বাড়ােত পােরন।  
 
yাস্েথ্য সাবধানতা দরকার হেব, যখন আপিন অসু& ও অলসতা 'বাধ করেবন। আপনার 'মজাজ অি&র হেত পাের।সKান স�িক8ত
িবষয়|িল আপনার উেsেগর িবষয় হেত পাের। 'য 'কান িকছR  আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যা আপনার ও আপনার 'ছেলর মেধX মতেভদ আনেত
পার। 
 
র। আপনার পিরবােরর yা&X 'যরকম থাকা উিচত 'সই রকম ভাল নাও থাকেত পাের। মানিসক য�না, ভয় এবং অিবNাKতা আপনার উপর
কাল িনে-প করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক রাহS এর ষ� ভাব �গাচর (17 মাচ� 2022  06:22:23 �ত 29 নেভJর 2023  02:25:32)  
এই সমেয়, চM 'থেক ষW ভােব রাহR  অব&ান করেব। এটা িবিভv উৎস 'থেক স�দ আেন। কােজর িদক 'থেক আপিন মসণৃ পেথ এগােনা
আশা করেত পােরন এই সমেয়। যিদ Eয়‐িবEয় বা বXাবসায়, কৃিষেত বা মুরগীর খামাের যুr থােকন আপিন আপনার কম 8ে-ে0 উপযুr
মুনাফা আশা করেত পােরন। আপনার িবেরাধীেদর 'থেক টাকা লােভর আশা করেত পােরন এই সমেয়। আপনার মামার কাছ 'থেক উপকৃত
হবার সlাবনা আেছ।
 
yা&Xর সাবধানতা দরকার, যখন আপিন দীঘ 8&ায়ী 'রাগ বৃ:L করেত পােরন। তবুও, যিদ uঠক সমেয় 'দখা যায়, তেব আপনার অসু&তা সারােনা
'যেত পাের এবং আপনার সুyা&X িফের পােবন।
 
সামা:জক ভােব আপিন বড় আকােরর হেবন। সমােজ আপনার ময 8াদা ও স�ান ঊধ 8গামী হেব এই সমেয়। িবপরীত িলে�র কােরা সােথ
সা-ােতর সlাবনা, 'য অনX অwেলর বসবাসকারী। এই বX:rর সােথ থাকাকালীন আপিন উেO:জত ও িচKার িদক 'থেক কuঠন পরী-ার
আশা করেত পােরন।
 
আপনার শত্)রা বাধX হেব এবং তােদর জয় করেবন। 
 
জõ চ? �থেক �কতS  এর �াদশ ভাব �গাচর (17 মাচ� 2022  06:22:23 �ত 29 নেভJর 2023  02:25:32)  
বত 8মান সমেয়,  'কতR  চM 'থেক আপনার sাদশ ভােব �মণ করেব। ইহা আপনার জনX ধা�ার সময় 'দখায়, বত8মান সময় আপনার yাস্েথ্যর
িবেশষ 'বশী মেনােযাগ দরকার কারন আপনার িপOরস সংEাK অসুখ বাড়েত পাের। বত8মান সময় আপনার অe 'রােগ আEাK হবার
আশpা থােক। nীর শরীর ও সংশেয়র কারন হেত পাের। দ�িতর শারীিরক য�নার জনX দা�তX জীবেনও ভR গেত হয়। বত8মান সময়,
আপনােদর 'কউ আবার ìৃিতশ:r হারােনায় সামিয়ক 'ভােগ।
 
কােজ 'বশী মেনােযাগ দরকার, অনXথায় কােজর '-ে0 বা বXাবসায় আপিন ভR গেত পােরন। আপনার অথ 8নীিতর উপর 'খয়াল রাখুন এবং
আপনার খরেচর উপর নজর রাখুন। এই িবেশষ সমেয় ধার 'নওয়া এিড়েয় যান।
 
িনেজেক 'কান রকম মামলা‐'মাকÔমা 'থেক সিরেয় রাখুন: কারন এর িসLাK আপনার িব)েL 'যেত পাের এবং আপনার 'জলও হেত
পাের। বত8মান সময় আপিন অখXািত ও অপদে[র স{ুখীন হেত পােরন এবং বত8মান সমেয়, সবার সে� ভাল স�ক8 বজায় রাখার 'চ�া ক)ন
যােত তােদর সাহাযX/সহায়তা আপনার জনX থােক।
 
যিদও, চেMর ±²াস পাবার সময়, আপনােদর মেধX 'কউ সুখ ও আরাম 'ভাগ করেত পাের। যিদও টাকা পয়সা আসার পিরমান সীমািয়ত হেব;
'কউ আবার এই সময় আশা করেত পাের িবেদশ �মণ করার।.
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জõ চ? �থেক বুধ এর পæম ভাব �গাচর (24 মাচ� 2022  10:57:02 �ত 8 এি4ল 2022  11:59:06)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার পwমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের 'বশীর ভাগ '-ে0 ক�কর বX:rগত জীবন। িবেশষতঃ
এই পেব 8 আপনার nী, সKান ও পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সােথ 'য 'কান রকম তেক8 জড়ান এিড়েয় চলেত অবশXই 'চ�া করেবন। এই
পব 8 সহায়ক নয়, উ3yভাব ও এক|েয় হওয়ার জনX যখন বpুেদর সােথও চলােফরা করেবন। অিতিরr সতক8 হন যখন ি^য় কাউেক
পিরচালনা করেবন।
 
এই িবেশষ সমেয় yা&X উেsেগর িবষয় হেত পাের। খাবাের সতক8 হন যখন আপনার সিদ8গিম 8 বা শরীর গরেম 'ভাগার সlাবনা আেছ। 'কান
রকম কােজ স:Eয় হেবন না 'যটা আপনার জীবেন ঝুিক রাখেব।
 
মানিসকভােব উেsগ অনুভব করেত পােরন এবং সব উেপ-া ক)ন। 
 
এই পব 8, িকছR  শারীরীক য�না িদেত পাের যা অyা�ে�্যর িদেক িনেয় যায়।
 
কােজর িদেক এটা ক�কর অব&া ও কuঠন/অনমনীয় পিরি&িত ঘটােত পাের। যিদ ছা0 হন, আরও অিধক দৃঢ় সংকÊ ও পড়াUনায় 'কMীভূত
হওয়া ^েয়াজন 'কান রকম অনXমন³তা এড়ােত।.
 
জõ চ? �থেক �, এর চতSথ � ভাব �গাচর (31 মাচ� 2022  08:40:27 �ত 27 এি4ল 2022  18:16:44)  
এই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ আিথ 8ক উvিত আপনার জনX িনেদ8শ কের। উvিত বৃ:Lর আশাও করেত
পােরন। যিদ কৃিষ িবষয়ক 'লনেদন কেরন, কৃিষ সËpীয় উেদ্যােগ মুনাফা আনার ভাল সময় হেত ^কািশত হেত পাের।
 
বািড়েত, |)েq িবষয় িনেয় yামী/nী ও সKানেদর সােথ িবিশ� সময় কাটােবন আেলাচনা কের। ফলাফল, ভালখাবার, জাকাল 'পাষাক এবং
সুগিp উপেভাগ করেবন।
 
আপনার জীবেনর সামা:জক িবষয় পূণ 8 ঘটনা বহR ল হেব। আপনার জনি^য়তা বাড়েব এবং নতR ন বpু অজ8েনর সlাবনা। পুরান ও নতR ন বpুেদর
স� অিধক সুখ 'দেব এবং আপিন আনে� বািড় 'থেক সের থাকার িবেবচনা করেত পােরন। এই সময় আপনার িবপরীত িলে�র সে� আন�
উপেভাগ করা 'দখেত পােরন।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং অনX সমেয়র 'থেক 'বশী উদXামশীলতা অনুভব করেবন। বÕগত সা��X লাভ আপনার জনX অ3গনX হেত পাের এই
িবেশষ সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক মQল এর চতSথ � ভাব �গাচর (7 এি4ল 2022  15:15:44 �ত 17 �ম 2022  09:32:39)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার চতR থ 8 ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা জীবেনর িকছR  ভােগ কuঠন সময় আেন। আপনােদর 'বশীর
ভােগরই কuঠন সমেয়র মুেখামুিখ করার সlাবনা আেছ পুরান শত্)েদর জনX। নতR ন শত্)েদর মুেখামুিখ হওয়ার সlাবনা আেছ, যারা
আপনার পিরবার ও বpুেদর পিরিধ 'থেকও হেত পাের। আপনােদর 'কউ বL 'লােকেদর অনু3হ করেত পােরন, যােদর কাছ 'থেক পরবত\েত
ক� 'ভাগ করেত পােরন। আপনার আচরেণর িদেক ল-X রাখুন, যখন এটা িনষ্ঠR র হেত পাের এই দশায়।
 
তবুও, আপনােদর 'কউ 'কউ শত্)েদর সােথ 'কান রকেমর মীমাংশার িদেক 'যেত পাের।
 
yা&Xর আরও সাবধানতার ^েয়াজন yাভািবেকর 'চেয়, যখন এই পব 8 আপনােক সংেবদনশীল কের ªর বাড়ায় ও বুেকর ক�েত। আপনােদর
'কউ রr ও উদর সংEাK 'রােগ ভূগেত পােরন।
 
মানিসকভােব উেsগ ও মন[াপ থাকার সlাবনা।
 
স�ক8|িল অিভযািচত হেব এই সমেয়। শািK &াপন ক)ন পিরবার ও অনXানX আ�ীয়েদর সােথ, অিধকতর দুঃখ এড়ােত এই সমেয়।
শrভােব সমােজ আপনার স�ান ও অব&ান ধের রাখুন।
 
জিম ও স�িO সংEাK 'য 'কান িবষয় এই িবেশষ সমেয় এিড়েয় চলুন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ষ� ভাব �গাচর (8 এি4ল 2022  11:59:06 �ত 25 এি4ল 2022  00:16:16)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ষWভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা িনেদ8িশত কের িমN সদথ 8ক ও নঞথ 8ক কতক|ল ঘটনার। এই িবেশষ
সময় িনেদ8িশত কের আপনার জীবেনর সফলতা, &ায়ীq ও উvিত। আপনার পিরকÊনা ও অিভ^ায় সফলভােব স�ূণ 8 হেব এবং এ|িলর
'থেক লাভ করেবন।
 
কােজর িদেক আরও ভাল কাজ করার সlাবনা আেছ। সম[ 'নওয়া কােজর উvিত আশা করেত পােরন।এই সময় আরও িনেদ8িশত কের
সমােজ আপনার জনি^য়তা। আপনার সামা:জক ময 8াদা উচR  হওয়ার সlাবনা।yা&X সু�র হেব এবং মানিসক শািK ও তৃিS থাকেব।
 
তবুও, কােরা '-ে0, বুেধর এই &ান পিরবত8ন শত্)েদর 'থেক উেsগও ক� আনেত পাের।
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আিথ 8ক িদেক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের। মািলেকর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন।
 
yাস্েথ্যর িদক 'থেক ঝুিকপূণ 8 কােজর 'থেক দেূর থাকাই ভাল।  
 
তবুও, গরম শরীর এই পেব 8 ক� িদেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর পæম ভাব �গাচর (13 এি4ল 2022  15:49:52 �ত 22 এি4ল 2023  05:14:20)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক পwম ভােব �মণ করেবন। আপনার 'চ�ায় এই সুখ এবং সাফলX 'দয় । আপনার�ােন আপিন সফল
পিরপূণ 8 হবার আশা করেত পােরন এবং এই সময় আপিন আপনার কাজ অথবা 'পশায় উৎসগ\কৃত হেবন। আপনার 'চ�ার উ� পুরfার
পােবন এবং সlবতঃ আপিন 'পেত পােরন ভাল সুেযাগ এবং বXবসায় লাভ। আপিন যিদ িশ-ায় আ3হী বা একuট ছা0 হন, আপিন িশ-ার
'-ে0 সাফলX আশা করেত পােরন।
 
আিথ 8ক '-ে0 এuট আপনার এবং আপনার পিরবােরর জনX ভাল সময় ^মািনত হেত পােরন। গবািদ পU, বািড়ঘর, গহনা এবং কাপড় 'কনার
বXাপাের আপিন uঠক করেত পােরন ।
 
িনেজর িদেক 'দখেত 'গেল, যিদ একাকী হন, আপিন এই সময় আপিন আপনার জনX uঠক স�ী আশা করেত পােরন এবং এমনিক িবেয়
করার িসLাKও। যিদ িববািহত হন, আপিন সংসাের একজন নতR ন সদসXেদর আসার আশা করেত পােরন। আপনার পিরবােরর অনXানX
সদসXেদর সােথ আপনার স�ক8 ভাল হেব এবং তােদর কা)র কাছ 'থেক আপনার লাভ হেত পাের। আপনােক পািরবািরক সাহাযX িনেত হেত
পাের সাংসািরক Fদন:�ন কাজকম 8 স�ূণ 8 করার জনX। বািড়েত একuট Uভ ল-ণযুr কাজ হেত পাের এবং তােত আপনার স:Eয়তা
সবেচেয় 'বশী হেব। 
 
সামা:জক ভােব, একuট ভাল সময় আশা করা যায়। মহৎ মানুেষর সহচয 8X আপিন আশা করেত পােরন এবং এই সময় িকছR  রাজকীয় আনুগতX
ও আশা করেত পােরন। আপনার বু:LমOা তী-্নতর অব&ায় থাকেব এবং 'য 'কান কারেন এবং আেলাচনায় আপিন সফল হেয় আসেবন।
আপনার অবসর সময় সlবতঃ আনে� কাটেব এবং আপনার স{ান এবং পদ ময 8াদা সামেন আশানু)পভােব উvিত হেব এই িবেশষ সমেয়।
মানিসক ভােব আপিন শািKেত থাকেবন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ষ� ভাব �গাচর (14 এি4ল 2022  08:41:17 �ত 15 �ম 2022  05:29:23)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক ষW ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সমেয় আপনার জীবেনর ^িতuট িবষেয় সফলতা আেন। 
 
স�েদর লােভর মাধXেম বXােp জমা টাকার বৃ:L, সামা:জক পদময 8াদায় এবং জীবন যাপেনর ধরেণ সদথ 8ক পিরবত8ন বৃ:L আশা ক)ন।
আপনার সবেচেয় ভাল মেনর অব&ায় 'দখেব এই সময়।
 
আপিন উ�তর [ের পদvিত 'পেত পােরন এবং সেব 8া� কতৃ 8পে-র sারা স�ািনতও হেত পােরন। আপনার ^েচ�ায় খXািত এবং ঊধ 8তনেদর
সােথ অনুকূল স�ক8ও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। আপনার জীবন 'থেক শত্)রা িবতািরত হেব। 
 
yাস্েথ্যর িদেক 'রাগ, ক�, অলসভাব, এবং উেsগ 'থেক মুr থাকেবন। পিরবােরর সদসXেদর yা&Xও সু�র থাকেব এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর সLম ভাব �গাচর (25 এি4ল 2022  00:16:16 �ত 2 জুলাই 2022  09:43:53)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের শারীিরক ও মানিসক
ভােব। পব 8 অসু&তা িনেদ8শ কের। এই দশায় শারীিরক য�না ও দুব 8লতার স�ুখীন হেত পােরন।
 
মানিসকভােব িবNামহীন এবং মন[াপ যুr হেত পােরন। এই সময় পিরবােরর সে� িকৎকত8বX িবমূঢ়তা বৃ:L ও মেনামািলনXর িনেদ8শ কের।
আপনােক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের তক8 ও 'যাগােযােগর ফাকঁ এড়ােত yামী/nী এবং সKােনর সােথ কথা বলার সময়। 'যখােন
অবমাননার স�ুখীন হেত পাের তা এড়ােনার জনX সতক8 হন।
 
িবর:rকর অব&া অনুভব করেত পােরন যখন আপনার ^েচ�ায় বাধার স�ুখীন হওয়ার সlাবনা আেছ। যিদ �মেণর পিরকÊনা থােক, আশা
যুr ফল িদেত পাের না এবং ক�কর হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �, এর পæম ভাব �গাচর (27 এি4ল 2022  18:16:44 �ত 23 �ম 2022  20:26:54)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব UE অব&ান করেব। এটা িচOিবেনািদত হেয় 'বশীর ভাগ সময় কাটােনার িনেদ8শ কের। এই সময় আিথ 8ক
িদক 'থেকও ভাল সমেয়র িনেদ8শও কের, যখন আপিন আপনার সwেয়র ভাtার বাড়ােত স-ম হেবন।
 
যিদ সরকারী িবভােগর 'কান পরী-ায় বেসন এই সমেয়, আপনার সফল হওয়ার সlাবনা অেনক 'বশী।
 
যিদ চাকুরীরত হন, তেব এই সমেয় পদvিত হওয়ার সlাবনা আেছ। ফলাফল, সমােজও আপিন অব&ান বৃ:Lর আশা করেত পােরন। আপনার
বpু, বয়f, িশ-ক আপনার জনX ভাল এই সমেয়।
 
স�ক8 মসণৃভােব এেগােব আশা করা যায় এবং আপিন ^গাঢ় ও ই:Mয়জ সময় আশা করেত পােরন আপনার ি^য়জেনর সােথ। আপিন
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 দা�তX সুখ উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবপরীত িলে�র িবেশষ কােরা শারীিরক স� উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবেশষ কােরা
শারীিরক স� উপেভাগ করেত পােরন। নতR ন কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন পিরবাের অথবা পিরবাের নতR ন কাউেক আনেত
পােরন। 
 
yা&X সু�র হেব এই সমেয়। সুyাদু খাবার উপেভাগ, স�দ লাভ এবং আপনার ল-XবÕ লাভ 'দখেব এই সময়।
 
জõ চ? �থেক শিন এর চতSথ � ভাব �গাচর (29 এি4ল 2022  07:53:21 �ত 12 জুলাই 2022  14:48:16)  
এই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8 ভােব শিন অব&ান করেব। এই সমেয় আপনার জনX িবর:rকর অব&ার সuৃ� কের। জীবেনর অনX িবষয়|িল
ছাড়া, আপনার আিথ 8ক িদক|িল সuঠক পিরচালনা দরকার এই সমেয়। সম[ সlাবX উপােয় টাকা ন� করা এিড়েয় চলুন। আপিন উৎসােহর
অভাব অনুভব বারােত পােরন যখন এটা আপনার কােজ বা 'পশায় আেস। আপনােদর 'কউ আপনােদর কাজেক অপছ� করেত পােরন
এবং ঊধ 8তনর বা উ�তর কতৃ 8পে-র আেEােশর মুেখ পরেত পােরন। আপনােদর কােরা চাকরীর অনX 'কাথাও &ানাKিরত হওয়ার সlাবনা
আেছ এই সমেয়।সামা:জক িদক 'থেক এটা আপনার জনX ভাল সময় নয়। সামা:জক পিরিধেত জনি^য়তা র-া করেত ও বজায় রাখেত
^েচ�া িনন। 'কান রকম স:Eয়তা এিড়েয় চলুন যা অবমাননাকর হেত পাের।আপনার yাস্েথ্যর 'কMীভূত সাবধানতা দরকার। আপনােদর
কােরা অলসতা, উদর অসা��X, বায়ুপূণ 8তা বাড়ার সlাবনা ও অনXানX 'ছােটা 'রােগর সlাবনা আেছ।আপনােদর অেনেকরই য�না, ভয়,
মানিসক িবÇলতা এবং উেsগ বৃ:L হেত পাের এই সমেয়। আপনােদর 'কউ দু� ধারণার বৃ:L করেত পােরন এবং পাপকায 8 করেত িনেজেক
^Nয় 'দওয়ার অনুভব করেত পােরন।শত্)র সােথ 'কান রকম তেক8 জিড়েয় পরা এিড়েয় চলুন। আপনােদর কােরা বpু বা Uভাকা:Æেদর
'থেক িবে�েদর সlাবনা আেছ।
 
বািড়েত, আপনার nী এবং সKানেদর yাস্েথ্যর সাবধানতা দরকার যখন তারা জীবন আশÆায় 'রাগ অথবা জীবেনর ঝুিক বৃ:Lেত
সংেবদনশীল। আপনােদর কােরা পিরবােরর 'কান সদেস্যর মতৃR Xেত দুঃখ থাকেত পাের। 'যেকান রকম অy:[কর অব&া এিড়েয় চলুন
আপনার আ�ীয় এবং কােছর ও ি^য়জেনর সােথ। এই সময় আপনার পিরবােরর/আ�ীয়েদর মেধX শত্) Fতরী করা 'দখেব। ছ´েবশী
শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এই সমেয়।তবুও, আপনােদর 'কউ আপনােদর পিরবাের সKান জ� আশা করেত পােরন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর সLম ভাব �গাচর (15 �ম 2022  05:29:23 �ত 15 জুন 2022  12:03:50)  
এই সমেয়, চM 'থেক সSম ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ ক�কর �মণ, yা&X উেsগ এবং Eয়‐িবEেয় িশথীলতার িনেদ8শ কের।
কম 8&েল ঊধ 8তন বা উ� কম 8চারীেদর সােথ s¬ এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8 হওয়া ^েয়াজন।
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন কােজ এবং Fদন:�ন জীবেন নতR ন শত্) Fতরী না করেত।এই িবেশষ সময়, Eয়‐িবEেয় িকছR  অKরােয়র মাধXেম
িনেয় 'যেত পাের। আপনার ^েচ�া ছাড়ােত বাধX করা হেত পাের
 
আপনার y� ল- বা গKবX&ল স�ূণ 8 করার রা[ায় অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের এই িবেশষ সমেয়।আপনার nী শারীিরক অসু&তা,
হতাশা এবং মানিসক য�নায় ভূগেত পাের যা আপনার জনX উেsেগর কারণ। আপনার yাস্েথ্যরও সাবধানতার দরকার, যখন আপিন উদর
সমসXা, খাদX ^িত:Eয়া অথবা খাদX িবষ:Eয়া, রেrর 'রা. 
 
'সংেবদনশীল হন এই িবেশষ সমেয়। আপনার সKানেদর yা&X আপনার উেsেগর কারণ হেব। ফলাফল, আপিন VািK অনুভব করেত পােরন
এই দশায়।
 
জõ চ? �থেক মQল এর পæম ভাব �গাচর (17 �ম 2022  09:32:39 �ত 27 জুন 2022  05:40:12)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার পwম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা খুব 'গালমাল‐এর সময় িচিxত কের। যতটা সlব খরচ কমান
যায় 'সটা বু:Lমােনর কাজ হেব। যখন এই পব 8 আপনার খরচ ও আিথ 8ক িদেক িনয়�ন হারােনার সlবনা।
 
সKানেদর য° িনন, তারা অসু&তায় ভR গেত পাের। যিদ 'ছেল থােক তেব তার সােথ 'কান রকম মনমািলনX এিড়েয় যােবন, যখন এটা য�না
িদেত পাের।
 
শত্)েদর সতক8তার সােথ চালনা ক)ন এবং নতR ন 'কান শত্) Fতরী 'থেক এিড়েয় 'যেত সাবধান হন। আপনার শত্)রা আরও হয়রান
করেব এই সময়।
 
আপনার yা&Xের আরও সাবধানতার ^েয়াজন এই সমেয় আপিন িনÀভ, দুব 8ল ও ªরভাব 'ভাগ করেবন। আপনােদর 'কান 'রাগ হেত পাের
যার সuঠক 'রাগ িনন 8য় দরকার। খাদXাভXােসও য° িনন।
 
আপনােদর 'কউ বX:rগত আচরণগত পিরবত8েনর মধX িদেয়ও 'যেত পােরন এই সময়। 'কউ আপনােদর মত না হেয় ^চt খুÓ, শিpত ও
িব:�v হেবন কােছরও ি^য়জেনর 'থেক। আপনােদর 'কউ যশ ও খXািত হারােনার িদেক 'যেত পােরন। অ^েয়াজিনয় ধXানধারণা ও অৈনিতক
কােজর িদেক এিগেয় যাওয়ার সlাবনা। এই সমেয় পিরবােরর সদসXেদর সােথ কলহ 'থেক দেূর থাকুন।.
 
জõ চ? �থেক �, এর ষ� ভাব �গাচর (23 �ম 2022  20:26:54 �ত 18 জুন 2022  08:16:05)  
এই সমেয়, চM 'থেক ষWভােব UE অব&ান করেব। এই সময় আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের। এই সময় আপনার ^েচ�া ^চR র
অসুিবধার মেধX যাওয়া 'দখেব। সlাবনা আেছ 'য আপনার শত্) বাড়েব এবং বXবসার অংশীদােরর সােথ লড়াইেয় জিড়েয় পরেত পােরন।
আপনার ই�ার িব)েL আপনােক শত্)েদর সােথ সমেঝাতাও করেত হেতপাের।
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এই দশায়, আপনার nী এবং সKানেদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন
 
এটা উপেদশ হয় 'য দীঘ 8 দরূেqর �মণ এিড়েয় চলুন, যখন আপিন দুঘ 8টনার সােথ মুেখামুিখেত সংেবদনশীল এই সমেয়।
 
yা&X আপনার অিধক সাবধানতা চায়, যখন আপনার অসু& yা&X, মানিসক অিবNাKতা, উেsগ, ভয় ও অসমেয় 'যৗনতার ই�ায় ক� পাওয়ার
সlাবনা।
 
সমােজ আপনার স�ান ধের রাখুন এবং কম 8&েল স�ান ঝুিকর হেত পাের এই সমেয়। অনXথায়, আপনােক অবমাননা, অবXবহায 8 আেলাচনা
এবং মকÔমার স�ুখীন হেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর অ�ম ভাব �গাচর (15 জুন 2022  12:03:50 �ত 16 জুলাই 2022  22:56:58)  
এই সমেয়, চM 'থেক অ�ম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। সাধারণতঃ, এটা ইি�ত 'দয় 'য আপিন -িত ও শারীিরক ক� িনেজর উপর আনেত
পােরন। অিতিরr সতক8 হন এবং অ^েয়াজনীয় খরচ এিড়েয় চলুন ও আিথ 8ক 'লনেদেনর সময় সতক8 হন।
 
এই সময় কম 8&েল অি^তীকর ঘটনারও িনেদ8শ কের। আপনার মািলক অথবা ঊধ 8তনরা িনরাপদ িদেক আেছ তােদর সােথ 'কান রকম
মনমািলনX এিড়েয় চলুন।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
জõ চ? �থেক �, এর সLম ভাব �গাচর (18 জুন 2022  08:16:05 �ত 13 জুলাই 2022  10:50:14)  
এই সময়, চM 'থেক সSমভােব UE অব&ান করেব। এটা নারীেদর sারা 'Vশজনক সমেয়র িনেদ8শ কের। নারীর জিড়েয় থাকা 'কান রকম
মকÔমা 'থেক সের থাকুন এবং 'চ�া ক)ন ও র-া ক)ন nীর সােথ ভাল স�ক8 রাখেত। ফলাফল, এই দশা আরও িনেদ8শ কের nীেলােকর
অসু& yা&X, যার জ�তািলকা সSম ভােব UEভাব। আপনার nী িবিভv রকম nীসংEাK 'রােগ, শারীিরক য�না, মানিসক উেsেগ ও এই
রকম আরও িকছR েত ভূগেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক খুবভাল সময় নয় এবং মিহলােদর সােথ বXবসায়ীক স�ক8 'থেক দেূর সের থাকাই ভাল টাকার -িত এড়ােত।
 
আপিন উপলিÓও করেত পােরন 'য আপনার িকছR  অিন�কর বpু আেছ যারা আপনার -িত করার 'চ�া করেব। অ^েযাজনীয় 3ামX নারীেদর
সােথ জড়ান মন[াপ Fতরী করেত পাের এই িবেশষ সমেয়। সlাবনা আেছ, আপিন মিহলা স�িক8ত িকছR  sে¬ শত্)ও Fতরী করেত পােরন।
 
এই সমেয় আপনােক মানিসক আকূলতা, হতাশা ও 'Eােধ ক� পাওয়া 'দখেবন। yাস্েথ্যর য° িনন, যখন 'যৗন 'রাগ, মূ0াশেয় সমসXা এবং
অনXানX 'ছােটা 'রােগ ক� পাওয়ার সlাবনা।
 
'পশাগতিদক িদেয় এই সময় সহায়ক িহসােব িবেবিচত হেত পাের না। অিন�কর সহকম\েদর এিড়েয় চলুন, যখন তারা আপনার উvিতেত বাধঁা
সuৃ� করেত পাের। তবুও, কম 8ে-ে0 বা সরকােরর উ� কতৃ 8প- 'থেক স�ান পাওয়ার সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক মQল এর ষ� ভাব �গাচর (27 জুন 2022  05:40:12 �ত 10 অগা� 2022  21:10:32)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার ষW ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা ভাল সময় িনেদ8শ কের। এই সময়, আপনার স�দলাভ, 'সানা,
মুrা, তামা পাওয়া এবং পিরNেমর ফলy�প অভূতপূব 8 মুনাফা আপনার ধাতR র ও অনXানX বXবসায়, 'দখেবন। যিদ চাকুরীেত হন, তেব বহR
অেপি-ত পদvিত স�ান আশা করেত পােরন কম 8&েল। আপনােদর 'বশীর ভাগই গিৃহত কােজ সফলতা 'দখেবন।
 
সবসেমত আিথ 8ক অব&ার উvিত িনরাপদ, yা��X ও সুখী 'বাধ করােব। মেন শািK িনেয় জীবনযাপন করেত স-ম হেবন এবং ভয়হীন 'বাধ
আপনার মেধX থাকেব।
 
শত্)েদরেক জয় করারও সময় পূব 8 কলেহর িবরিতও আশা করেত পােরন। যিদ আদালত মামলায় জিড়ত হন তেব, আপনার অনুকূেল িবচার
আশা করেত পােরন। 'বশীরভাগ শত্)ই দমন হেব এবং িবজয় আপনার হেব। সমােজ আরও ময 8াদা ও স�ান পাওয়ার সlাবনা। আপনােদর
'কউ দয়া দােনর কাজ করেবন এই সময়। 
 
yা&X সু�র থাকেব এই সময়। আপনার পুরােনা অসু&তা 'থেক মু:r পােবন। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর অ�ম ভাব �গাচর (2 জুলাই 2022  09:43:53 �ত 17 জুলাই 2022  00:09:36)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব অিতEমণ কের। এটা 'বশীর ভাগ স�দ ও সফলতা ^কাশ কের। এটা আপনার সম[ কােজও
পিরকÊনায় সফলতা িনেদ8শ কের। এই পেব 8, আপিন আিথ 8ক &ািয়q আশা করেত পােরন অথ 8ৈনিতক উেদ্যােগ লাভ করেত পােরন।
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সামা:জক িদক 'থেক আপিন আপনার সামা:জক ময 8াদা বৃ:L 'দখেবন। 'লােকরা অিধক স�ান করেব এবং জনি^য়তা বাড়েব।
 
এই পব 8 yা��Xজনক জীবনৈশলী অজ8ন করেত িদেত পাের। সKানেদর 'থেক সুখলােভর সlাবনা আেছ। পিরবাের সদজাত সদসXর সুখ
পােবন। এই িবেশষ সমেয় আপনার সKানরা সুখী ও পিরতৃS থাকেব।
 
এই সময়, সuঠক িসLাK িনেত আপনার yতঃস্ফু ত 8 'কান ও বু:L বৃিO বXবহার করেত স-ম হেবন।
 
শত্)রা পরা:জত হেব এবং আপনার িবেশষেqর sারা শাK হেব।ফলাফল, সবিদক 'থেক সাহাযX আশা করেত পােরন।.
 
তবুও, আপনার yা&Xর সাবধানতা ^েয়াজন, যখন আপিন অসু& হেয় পরায় সংেবদনশীল। আপনার গিৃহত খাবাের সতক8 হন।
 
জõ চ? �থেক শিন এর তৃতীয় ভাব �গাচর (12 জুলাই 2022  14:48:16 �ত 17 জানুয়ারী 2023  18:03:34)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব শিনর অব&ান করেব। এটা আপনার জনX ভাল সমেয়র অথ 8 ^কাশ কের। এটা আিথ 8ক িবষয় এবং আপনার
কাজ সংEাK িবষেয়র জনX খুব ভাল সময় িহসােব িবেবিচত হয়। আপনােদর অিধকাংশির টাকা বাড়ােনার সlাবনা এেকর অিধক
উপােয়।নতR ন 'নওয়া 'কান পিরকÊনা, Eয়‐িবEয় অথবা নতR ন উেদ্যাগ সফল হওয়া ^মাণ করেব।
 
যিদ আপিন মুরগীর বা খামার বা কৃিষর সােথ স�ক8যুr থােক, তেব এটা িবেশষতঃ আপনার জনX খুব ভাল সময়, যখন আপিন আপনার
বX:rগত '-0 'থেক মুনাফা অজ8ন করেত যাে�ন।আপনােদর 'কউ এই সমেয় জিম বা &াবর স�িO 'কনার কথা িবেবচনা করেত পােরন।
সবসেমত, এটা টাকার িবষয়|িলর জনX ভাল ও Uভ সময় িহসােব িবেবিচত হয়। 
 
যিদ 'বকার হন, তেব আপনার দরজায় সুেযাগ আসেত পাের এবং আপনার লাভজনক কােজর ^[াব আসার সlাবনা আেছ। চাকুরীরত
বXা:r পদvিত, 'বতন বৃ:L বা কােজ কতৃ 8েqর &ান আশা করেত পােরন। আপনার বু:L, স-মতা এবং ^েচ�া ল-Xনীয় হেব এই
সমেয়।সামা:জকভােব, এটা খুব ভালসময় িহসােব িবেবিচত হেব 'যমন আপিন সামা:জক িসিড় 'বেয় উপের উঠেবন। ফলাফল, আপিন
'যেকান রকম আেলাচনায় জয়ী হেয় আসেবন এবং সহেজই িবষয়|িল রাখেত স-ম হেবন অনX সমেয়র 'থেক খুব ভালভােব।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং /তু 'বেগ পদে-প আপিন অনুভব করেবন যা এই সময় জীবনী শ:r ও 'চতনা শ:rেক িনেদ8শ কের। আেগর সম[
অসু&তা, যিদ থােক, অদৃশX হেব সা��X ও সুখ িদেয়।সা��X বািড়েত পািরপািeক অব&ার ^কাশ করেব। আপনার yামী/nী মা0ািতিরr
ভালবাসা 'দখেত থাকেব এবং আেরা 'বশী 'স্নহময় হেব দা�তX সুেখ আেবেগর 'থেক 'বশী। আপনার ভাই/'বােনরা এবং সKানরা ভাল হেব
এবং ^কৃিতেত সাহাযXকারী হেব।আপনার শত্)রা পরা:জত হেব এবং অদৃ� ও ভাগX এই সমেয় সুখী করেব। আপনােদর কােরা, �মেণর
সlাবনা আেছ।
 
জõ চ? �থেক �, এর অ�ম ভাব �গাচর (13 জুলাই 2022  10:50:14 �ত 7 অগা� 2022  05:20:31)  
এই সময়, চM 'থেক অ�মভােব UE অব&ান করেব। এটা ভাল সমেয় ^কাশ কের। এই িবেশষ সমেয় আপিন শারীিরক yা��X লাভ আশা
করেত পােরন এবং আেগর দুঃখ ক�েক জয় করেত পােরন। জিমযুr স�িO অজ8ন বা বািড় অজ8ন ও িবেবচনা করেত পােরন।
 
যিদ 'যাগX অিববািহত পু)ষ অথবা অিববািহত মিহলা হন, তেব উপযুr িমল আশা করেত পােরন, 'য ভাল ভাগX িনেয় আসেব। এই সময়,
UE চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব 'গাচর হেব। এরা সুখকর ও সু�রী নারীর স�ও আশা করেত পােরন এই িবেশষ সমেয়।
 
yা&X ভাল থাকেব আশা করা যায় এই সমেয়।
 
যিদ ছা0 হন তেব অিধক উvিতশীল হেবন। আপনার ^ভাব ল-X করা যােব এবং সামা:জক পিরিধেত ময 8াদা ও স�ান পােবন।
 
'পশাগত িদেক খুব ভাল সময়। Eয়‐িবEয় ও বXবসা বাড়েব Uভাকা:Æ ও বpুেদর সাহােয্য। উ�তর কতৃপে-র সা-ােতর সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর নবম ভাব �গাচর (16 জুলাই 2022  22:56:58 �ত 17 অগা� 2022  07:23:09)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটার িকছR  তাৎপয 8 পূণ 8 ফলাফল আপনার জীবেন আেছ। এই সময় 'দাষােরাপ, &ােনর
পিরবত8ন এবং মানিসক শািKর অভােবর অথ 8 ^কাশ করেত পাের।
 
কম 8&েল আপনার মািলকেক িনরাশ করা এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8তা িনন। অপমািনত 'বাধ করেত পােরন এবং আপনার উপর িকছR
িমথXা অিভেযাগ চাপান হেত পাের, এর সুেযাগ আেছ। 'যেকান ^তারণার অব&া এিড়েয় চলুন।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এই সময় আপনার উপর চােপর হেত পাের। অনXেদর 'থেক বািক থাকা ঋণ িফের 'পেত পােরন। অ^েয়াজনীয় খরচ
এড়ােত অিতিরr সতক8 হন। ভR ল 'বাঝা, মতেভদ আপনার ও আপনার |)র মেধX ঘটেত পাের। পিরবােরর ও বpুেদর মতামত সংঘষ 8 আনেত
পাের যা s¬ ও অতৃিSর িদেক িনেয় যায়।
 
yা&Xর সাবধানতা 'নওয়ার দরকার যখন আপনার শারীিরক ও মানিসক অসা��X বাড়ােত পাের। আপিন আরও VািK ও মানিসক অবসাদ
'বাধ করেবন yাভািবেকর 'থেক।
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যিদও, আপিন উৎকষ 8পূণ 8 কাজ করার িবেবচনা করেত পােরন, যখন আপনার সফল ভােব এই কাজ স�ূণ 8 করার সlাবনা আেছ।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর নবম ভাব �গাচর (17 জুলাই 2022  00:09:36 �ত 1 অগা� 2022  03:44:47)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'রাগ 'থেক ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। এই িবেশষ দশা আপনার
কােজর '-ে0 বাধা ও িব® আনেত পাের। কম 8&েল আপনার স�ান ও পদ অ-ত রাখেত য°িনন। িন:;ত ক)ন 'য আপনার কৃত কােজর
জনX আপনােক ঘৃণা করেত হেব না এই সমেয়।
 
সlাবX বাধার িদেক ল-X রাখুন নতR ন িকছR েত উেদ্যাগ 'নওয়ার আেগ।
 
মানিসকভােব কােজ িবর:r 'বাধ করেত পােরন, অিধক 'বাঝা স�v ও অি&িতশীল হেত পােরন িবিভv কারেণর জনX।
 
আপনার শত্)েদর 'থেক সাবধান হন যখন তারা 'বশী -িত করেত পাের এই দশায় 'য 'কান রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন আপনার পিরবার ও
আ�ীয়েদর সােথ, এই|িল আ^েয়াজনীয় কলহর িদেক িনেয় 'যেত পাের।
 
এই পেব 8, আপিন সংেবদনশীল হেবন 'Eাধ^বণ হেত এবং ধম 8 ও সাধারণ িবeােসর িবষয়|িলেত ত্)uট 'খাজঁার 'চ�া করেত পােরন। 'কান
গিৃহত কাজ স�ূণ 8 করার উেÔেশ্য, আপনার কাছ 'থেক এই পব 8র অিধক Nেমর চািহদা থাকেত পাের। তবুও, উৎসােহর অভাব 'বাধ কuঠন
পিরNম করা 'থেক িবরত করেত পাের।
 
দরূ �মেণর িসLাK এিড়েয় চলুন, যখন ক�কর হওয়ার সlবনা এবং আশানু�পফল নাও িদেত পাের। খাদXাভXােস য° িনন এবং সদথ 8ক িচKা
রাখুন 'য ভােব আপিন িবেশষ সময় ভােবন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর দশম ভাব �গাচর (1 অগা� 2022  03:44:47 �ত 21 অগা� 2022  02:04:48)  
এই সমেয়, বুধ চM 'থেক আপনার দশমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX পিরতৃিS ও ভাল সমেয়র িনেদ8শ কের। আপিন
আপনার সম[ ^েচ�ায় সুখীও সফল হেবন। 'পশাগতভােব একটা ভাল সময় ও আশা করা 'যেত পাের। আপনােক 'দওয়া কাজ uঠক সমেয়
'শষ করেত স-ম হেবন।
 
এই সমেয় বািড়েত সুখ থাকেব। এই সমেয় 'কৗতূহল জনক কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন। আপনােদর মেধX 'কউ িবপরীত
িলে�র নতR ন কােরা সােথ গাঢ়ভােব সময় কাটােত আশা করেত পােরন। এই বXা:rর থােক লােভর সlাবনাও এই সমেয় িনেদ8শ কেরেছ।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল সময় হেত পাের আপনার জনX। আপনার ^েচ�ায় সফলতা লাভজনক হেব এবং আপিন টাকা পয়সার লাভও
আশা করেত পােরন।
 
এই সময়, সমােজ আপনার সামা:জক ময 8াদা আনেত পাের। স�ািনত হওয়ার সlাবনা আেছ এবং আেরা স�ান অজ8ন করেত পােরন।
সামা:জকভােব আেরা স:Eয় হেত পােরন ও সমাজ কলXানমূলক কােজ যুr হেত পােরন।
 
মানিসকভােব শািKও ি&র এর িনেদ8শ কের। আপনার শত্)রা সহেজই পরা:জত হেব এবং আপিন জীবেন ি&রতা খুেঁজ পােবন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর নবম ভাব �গাচর (7 অগা� 2022  05:20:31 �ত 31 অগা� 2022  16:18:31)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব UE অব&ান করেব। এই সময়। ফলাফল, শারীিরক ও বÕগত সুখ ও সা�ে�্যর ^কাশ কের।
 
আিথ 8ক লাভ ও সব 8̂ কার মূলX বা অলpার 'ভাগ করা ও িনেদ8িশত হয় এই সমেয়।
 
বXবসায়ীরা এই সমেয় সেKাষজনক মুনাফায় অ^িতহত হেব। 
 
এই সমেয় িশ-ায় সফলতার িনেদ8শও কের। yা&X ভাল আকােরই থাকেব।
 
বািড়েত, আপনার ভাইেয়রা আরও সহেযাগী ও 'স্নহ পরায়ণ হেব। িকছR  Uভ কাজ আপনার বািড়েত স�v হওয়ার সlাবনা এবং আপনার
িববাহ িনেজ ি&র করেত পােরন যিদ ^েযাজX হয়। আপনার পছ� মত িমল খুেঁজ পােবন এই সময়, 'য আপনারও ভাগX আনেব।
 
একuট সামা:জক ভােব সহায়ক সময় আশা করা 'যেত পাের 'যখােন আপনার নতR ন বpু হওয়ার সlাবনা আেছ। আপিন িবi পরামশ 8 দাতা
'পেত পােরন আধXািত্মক পথ আপনােক 'দখােনার জনX। িশÊে-ে0 উৎসাহ বাড়েব এই সমেয়। আপনার |েণও উৎকষ 8পূণ 8 কাজ ল-X
করা যােব এবং ভাল খXািত আনেব সমােজ।
 
এই সময় আপনার ই�া পূরণ ও শত্)েদর পরাজয় 'দখেত পাের। যিদ 'কান রকম আেলাচনায় জড়ান তাহেল :জেত যােবন। দীঘ 8 �মেণ
যাওয়ার িবেবচনা করেত পােরন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক মQল এর সLম ভাব �গাচর (10 অগা� 2022  21:10:32 �ত 16 অে÷াবর 2022  06:36:09)  
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এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা yা&X ও আ�ীয়তার িবষেয় 'চ�ার সময় আনেত পাের।
 
আপনার yামী/nী এবং কােছর ও ি^য়জেনর ও িনেজর yা&Xের সমসXার কারেণ অিতিরr মানিসক উেsগ 'থেক ক� 'ভাগ করেত পােরন।
VািK ও সংেবদনশীলতার সlাবনা, 'চােখর অসা��X, 'পেটবXাথা এবং বুেকর সমসXা বৃ:Lেত। yামী/nীর yা&X‐এর য° িনন। আপিন ও
আপনার yামী/nীর গভীর মানিসক উেsগ বৃ:Lর সমসXা এই সমেয়।
 

 
আপনােদর 'বশীরভাগ মহান িকছR  বXা:rেদর সােথ শত্)তা বৃ:Lর সlাবনা। 'য 'কান রকেমর ভR ল 'বাঝাবু:ঝ এিড়েয় চলুন যা আপনার ও
আপনার yামী/nীর পিরকÊনার কারেণ আশাতীত ভােব ঘটেত পাের। যিদ uঠকমত চালনা না করেত পােরন, এটা আপনােদর দুজেনর মেধX
বড় রকেমর অশািKর িদেক িনেয় 'যেত পাের। বpু ও ি^য়জনেদর সােথ শািK রাখুন। iািতেদর sারা য�নায় ক�েভােগর সlাবনা। আপনার
আচরণ ল-X ক)ণ, যখন আপিন ভাই বা সKানেদর িদেক বােজ শÚ ও 'Eাধািন্বত হওয়ার সlাবনা থােক।
 
আিথ 8ক িদকটােত কড়া নজর রাখা দরকার। ^িতেযাগীতায় অ^েয়াজনীয় ভােব জড়ানর কারেণ আপনােদর কােরা ঐeয 8Xহারােত পােরন।
মেদা�তায় খরচ বাদ িদেত হেব এবং ভাল খাদX ও 'পাষােকর আ3হ িন:;ত ক)ন এই সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর দশম ভাব �গাচর (17 অগা� 2022  07:23:09 �ত 17 �সöJর 2022  07:21:50)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা ভালসমেয়র সময়। এটা আপনার সম[ ^েচ�ার লাভ, পদvিত এবং সফলতার
িনেদ8শ কের।
 
কম 8&েল পদvিত আশা করেত পােরন। উ�কম 8চারীেদর আনুকূলX, কতৃ 8পে-র 'থেক স�ান এবং আরও সুিবধা আশা করেত পােরন এই
সমেয়।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতারও িনেদ8শ কের এবং 'কান বড় 'লনেদেনর অনুকূল সেব 8া� সীমা িনেদ8শ কের। 
 
সামা:জক ভােব আপিন এমনিক আরও স�ানীয় অব&া আশা করেত পােরন। আপনার সামা:জক পিরিধ বাড়েব, অথ 8াৎ আরও সদথ 8ক ও
লাভজনক পারaািরক :Eয়া হেব িবপরীত িলে�র সােথ এবং বpু ও পিরিচতেদর 'থেক স�ান পােবন। উ�তম কতৃ 8পে-র 'থেকও স�ািনত
হওয়া আশা করেত পােরন। আপিন আরও অ^তXািশত অংশ লাভ ও আশা করেত পােরন।
 
আপনার yা&X এইসময় খুব ভাল থাকেব। সবসেমত সুখ আপনােক িঘের থাকেব।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর একাদশ ভাব �গাচর (21 অগা� 2022  02:04:48 �ত 26 অে÷াবর 2022  13:47:32)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার একাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা কায 8স�াদন ও আিথ 8কলাভ‐এর িনেদ8শ কের। এই সময়
আিথ 8কলাভ আনেত পাের আপনার জনX। িবিভv উৎস 'থেক আিথ 8ক লাভ পাওয়ার আশা করেত পােরন। বX:rগত ^েচ�া, বXবসা এবং অেথ 8র
িবিনেয়াগ উ� আিথ 8ক লাভ ও মুনাফা আনেত স-ম। যিদ আপিন 'পশাদার বা কম\ হন, অিধক সফল হওয়ার সlাবনা আেছ এই সময়।
আপনার কম 8পিরিধেত সম:ৃLর সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 

 
yা&X ভাল হেব। িনেজ শািKেত থাকার সlাবনা। আেরা িম�ভাষী ও আচরেণ সহদূয় হেত পােরন।
 
বািড়েত, ভাল সময় আশাকরেত পােরন। আপনার yামী/nী এবং সKানও সুখী ও সহদূয় হেব। সুখবর আশা করেত পােরন। পািথ 8ব সুখ 'বu�ত
হওয়ার সlাবনা।
 
সামা:জক ভােবও এটা একটা ভাল দশা। আপিন সমােজ স�ান অজ8ন করেত স-ম হেবন। িবপরীত িলে�র সুখকর স� িঘের রাখেব।
আপনার বৃ:L এবং সেKাষজনক ^কৃিত 'লাকজনেদরেক আপনার চারিদেক িঘের রাখেত সাহাযX করেব।
 
জõ চ? �থেক �, এর দশম ভাব �গাচর (31 অগা� 2022  16:18:31 �ত 24 �সöJর 2022  21:03:17)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব UE অব&ান করেব। এটা মানিসক আকুলতা, মন[াপ, এবং আিবNাKতায় িনেদ8শ কের। শারীিরক yা&Xও
ক� 'পেত পাের এই সমেয়। 
 
আপনােক আিথ 8ক িদক|িলর অিতিরr সতক8তা িনেত হেত পাের এবং 'য 'কান রকম ঋণ এিড়েয় চলার 'চ�া ক)ন, যখন আপনার ঋণ 3&
হওয়ার সlাবনা আেছ এই িবেশষ দশায়।
 
শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং অ^েয়াজনীয় ও অবXবহায 8X আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যখন এটা িববােদর িদেক িনেয় 'যেত পাের যা শত্)
সংখXা বাড়ায়। সমােজ অখXািত ও অবমাননা এিড়েয় চলেত সতক8 হন।
 
সাবধান হন যখন আ�ীয় ও নারীেদর চালনা করেবন। যখন 'বাকার মত ভR ল 'বাঝাবু:ঝ শত্)সংখXা  'যাগ করেত পাের। িববােহ ভারসামX
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 র-া করেত yামী/nীর সােথ সম[ রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন।
 
আপনার পছ� মত '-ে0 উ�তর কতৃ 8প- বা সরকােরর sারা কে�র স�ুখীন হওয়ার সlাবনা। আপনার সম[ ^েচ�ায় সফলতা 'দখেত
অিতিরr পিরNম করেত হেত পাের। .
 
জõ চ? �থেক সূয � এর একাদশ ভাব �গাচর (17 �সöJর 2022  07:21:50 �ত 17 অে÷াবর 2022  19:22:33)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক একাদশ ভােব সূেয 8র অব&ান। এটার মােন আিথ 8ক লাভ, এবং অথ 8ৈনিতক ও সামা:জক পদময 8াদায় উvিত।
 
এটা আপনার জনX অনুকূল সময় আপনার ত�াবধায়ক বা মািলকেক পদvিতর জনX বলা।এই সময়, কম 8&েল আপনার অব&ান বৃ:L,
ঊধ 8তনেদর 'থেক অ^তXািশত আনুকূলX এবং রাজার 'থেক স�ােনর িনেদ8শ কের!
 
Eয়‐িবEয় লােভর আশা করেত পােরন এবং স�দ লাভ আশা করেত পােরন এই সমেয়। বpুেদর কাছ 'থেকও িকছR  পাওয়ার আশা করেত
পােরন।
 
আপনার সামা:জক ^িতপিO একটা উ©ান 'দখেব এবং ^িতেবশীেদর কােছ স�ান লাভ করেবন।
 
yা&X ভাল থাকেব এই সমেয় এবং আপনার ভাল yা&X পিরবােরর সুেখর সময় হেত পাের।
 
এই সময় আপনার আধXািত্মক গঠনমূলক কােজর U)র িনেদ8শ কের যা আরও সুেখর িদেক িনেয় যায়। বািড়েত ভাল খাবার ও িমu�র আন�,
বন ও উপেভাগ এই সময় আশা করা 'যেত পাের। সবসেমত, আপনার ও পিরবােরর জনX সা��Xপূণ 8 সময় িনেদ8িশত হয়, যা পািরবািরক
শািKর িদেক িনেয় যায় এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর একাদশ ভাব �গাচর (24 �সöJর 2022  21:03:17 �ত 18 অে÷াবর 2022  21:39:36)  
এই সমেয়, চM 'থেক এেকদশভােব UE অব&ান করেব। এটা মূলতঃ আিথ 8ক িনরাপOা ও ঋণ 'থেক মু:rর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন
অনXানX অথ 8ৈনিতক সমসXার সমাধানও আশা করেত পােরন।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতা আেন। জনি^য়তা বাড়েব এবং আপনার খXািত ঊধ 8গামীতা 'দখেব এই সমেয়।
 
আপনার পািথ 8ব yা��X লাভ, সুেখর মাধXম, ভাল খাবার, 'পাষাক, অলpার, এবং আনুষাি�ক :জিনেষর মেনাসংেযােগর সlাবনা আেছ।
একuট বািড়র মািলকানার জনX িবেবচনাও করেত পােরন।
 
সামা:জক ভােব একuট উÌল সমেয়র পূব 8সংেকত িহসােব ধরা 'যেত পাের। সমােজ সামা:জক ময 8াদা ও ^িতপিO বৃ:L ও বpুেদর সহেযাগীতা
আশা করেত পােরন।
 
িবপরীত িলে�র সদসXেদর সােথ ভাল সময় আশা করেত পােরন। যিদ িববািহত হন তেব আপনার yামী/nীর সােথ দা�তX জীবন সুখকর
হেব।. 
 
জõ চ? �থেক মQল এর অ�ম ভাব �গাচর (16 অে÷াবর 2022  06:36:09 �ত 13 নেভJর 2022  20:49:54)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার অ�মভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'বশীরভাগ '-ে0 আপনােক শারীিরক িবপেদর িনেদ8শ 'দয়। এই
সময় শরীর yা&X ও জীবন স�িক8ত 'য 'কানও সম[ উvিতর িদেক কড়া নজর দরকার। সম[ 'রাগ 'থেক সাবধান থাকুন এবং সম[
রকেমর 'নশা মুr থাকুন সুyা&X রাখেত। আপনােদর কােরা রrঘuটত িবশৃÆলা 'যমন রrাÊতা, রr-রণ, অভাব ঘuটত 'রােগর জuটলতা
বৃ:Lর সlাবনা আেছ।
 
এই সমেয় আরও ^েয়াজন, আপনার অn ও ছ´েবশী শত্)েদর 'থেক দেূর থাকা। গিৃহত 'য 'কান কাজ এিড়েয় যান যা জীবেনর ঝুিকর ^মাণ
কের।
 
আিথ 8ক িদক|িল সuঠক -িতেয় 'দখা দরকার এই িবেশষ সমেয়। আপনােদর অিধকাংশরই আিথ 8ক িদক|িল পের যাওয়ার সlাবনার স�ুখীন
হেবন যিদ সতক8তার সােথ পিরচালনা না কেরন। তবুও, 'য 'কান রকেমর ঋণ‐এর জনX এিড়েয় যান এবং 'চ�া ক)ণ ও রাখুন িনেজেক ঋণ
মুr।
 
আপনার ^েচ�ার সফলতা 'দখেত কােজ, অিতিরr 'চ�া কের থাকেত হেত পাের। আশা রাখুন ও কাজ ক)ন। কােজ আপনার অব&ান ও
স�ান ধের রাখুন, যখন এই িন¦ দশা অিতEম করেব। 
 
আপনােদর িবেদশ �মেণ যাওয়ার সlাবনা আেছ এবং িকছR  সমেয়র জনX পিরবােরর 'থেক দেূরও থাকেত হেব। 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর �াদশ ভাব �গাচর (17 অে÷াবর 2022  19:22:33 �ত 16 নেভJর 2022  19:15:03)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব সূেয 8র অব&ান। এই িবেশষ সময় আিথ 8ক িদেক কuঠন পিরি&িতর ^কাশ কের। আপনােক অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব যখন এই সমেয় আিথ 8ক িদক|িল পিরচালনা করেবন।
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যিদ চাকুরীরত হন, আপিন আপনার মািলেকর সােথ একটR  কuঠন সময় 'দখেত পােরন। 'স আপনার কােজ ^শংসার িদেক যােব না এবং
আপিন কম দািয়েqর অথবা কম 'বতেনর আশpা করেত পােরন। যিদ ^েচ�া ও কেঠার পিরNম আপনােক ই�ানু�প ফল না 'দয় তাহেল
িন)ৎসািহত হেবন না।
 
যিদ Eয়‐িবEেয় থােকন, আপনােক িবপয 8েয়র মধX িদেয় 'যেত হেত পাের। 'লনেদেন সতক8 হেবন।
 
এই সময় আপনােক সামা:জক ভােব খারাপ হাওয়ার মধXিদেয় িনেয় 'যেত পাের। ^েতXেকর সােথ কলহ িববাদ বািতল করা 'যেত পাের না। 
 
আপনােক দীঘ 8 �মেণ 'যেত হেত পাের, 'যটা আকা:Æত ফল আনেত পাের না।
 
স:Eয়তা, এিড়েয় চলুন, যা শারীিরক িবপেদ জিড়েয় থােক এবং ^থম |)েqর কাজেক িনরাপOায় রাখুন।
 
পিরবার ও আপনার yাস্েথ্যর য° িনন এই সমেয়, যখন ªর, 'পেটর সমসXা এবং 'চােখর অy:[ বাড়ােত পােরন। এই িবেষষ সমেয় অতৃিS
বািড়েত শািK ও ঐকXেক ^ভািবত করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �, এর �াদশ ভাব �গাচর (18 অে÷াবর 2022  21:39:36 �ত 11 নেভJর 2022  20:09:20)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব UE অব&ান করেব। এটা এক|� সদথ 8ক ও নঞথ 8ক ঘটনাবলীর িনেদ8শ কের। একিদেক এইসময় আিথ 8ক
লােভর িনেদ8শ কের ও অনX িদেক এটা 'পাষােকর ও স�েদর অদৃ� পূব 8 -িতর িনেদ8শ কের। এই সময় িবেদেশ �মেণ অ^েয়াজনীয় খরচ ও
টাকার অপচয় ও িনেদ8শ কের।
 
এই সময় আপনােক ভাল 'পাষােক উপেভাগ করা 'দখেব 'যটােত আপিন িকছR  হারােত পােরন।'কান িকছR র চR ির এড়ােত অিতিরr সতক8তা
িনন িবেশষ কের এই সমেয়।.
 
তবুও, বািড়েত দা�তX সুখ উপেভাগ করেবন। যিদ অিববািহত হন, আপিন িবপরীত িলে�র সদসXর 'থেক ই:Mয় সুখ আyাদন আশা করেত
পােরন।
 
বpুরা খুব ভাল হেব এবং আপনার িদেক খুব সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব।
 
ধারাল অn ও সে�হ জনক 'লােকেদর 'থেক সের থাকুন। যিদ কৃিষকােজ যুr থােকন, আপনােক অিতিরr সতক8তা িনেত হেব 'কান রকম
-িত এড়ােত, এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর �াদশ ভাব �গাচর (26 অে÷াবর 2022  13:47:32 �ত 13 নেভJর 2022  21:19:43)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার sাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX খরেচর িনেদ8শ কের। আশানু�প যা হয় তার 'থেক
'বশী খরচ কের থাকেত পােরন yা��X পূণ 8 জীবনযাপেনর উেÔেশ্য। মকÔমা 'থেক দেূর থাকুন যখন টাকার -িত করেত পাের।
 
ফলাফল, আপনােক অিতিরr কuঠন পিরNম করেত হেত পাের আপনার 'নওয়া 'কান কাজ স�ূণ 8 করেত।শত্)েদর 'থেক সাবধান হন
এবং তােদর রা[া 'থেক সের দাড়ঁান অবমাননা এড়ােত। আপনার ময 8াদা ধের রাখুন ও 'চ�া ক)ন ও বজায় রাখুন সমােজ আপনার স�ান।
 
অেনক কারেণ আপিন মানিসক িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন। আপিন সংেবদনশীল উেsেগ ও অিবNাKতায়, িবেশষতঃ এই সময়। আপনার
হতাশা হওয়ার ও অতৃS হওয়ার সlাবনা আেছ এই দশায়।
 
খাবাের ও দা�তX জীবেন উৎসােহর অভাব। অসু&তা ও 'Vশ 'ভাগ ক� িদেত পাের এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর 4থম ভাব �গাচর (11 নেভJর 2022  20:09:20 �ত 5 িডেসJর 2022  17:57:03)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব UE অব&ান করেব। এটা আপনার জনX বÕগত ও ই:Mয়জ সা��X‐এর অথ 8 ^কাশ কের। বX:rগত িদক
'থেক আপিন ^চR র ঘটনা আশা করেত পােরন। যিদ 'যাগX হন, উপযুr কাউেক খুেজ পাওয়ার সlাবনা এই সমেয়। আপনােদর 'কউ
পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন আশা করেত পােরন।
 
রন। সামা:জকভােব, নতR ন 'লােকেদর সােথ সা-াৎ ও িবপরীত িলে�র স� উপেভাগ করার সুেযাগ পােবন ও অপূব 8 সু�র রpনশালার িবেশষ
খাবাের উপেভাগ করেবন। এই সময়, ই:Mয়েত ^ভাব িব[ারকারী :জিনষ অজ8ন এবং আনুসাি�ক :জিনষ 'দেব জীবনেক সুেশািভত করেব।
আপনার 'পাষাক, সুগিp, ^সাধিন এবং গািড় 'ভাগ করার সlবনা।
 
আিথ 8ক িদক, এই সমেয় মসণৃভােব সহজ স��X গিতেত এেগােব। আপনার অথ 8ৈনিতক অব&াও উvিত করেব এই িবেশষ সমেয়।
 
যিদ আপিন ছা0 হন, iানাজ8েনর '-ে0 সফলতা লাভ করেত আপনার জনX ভাল সময় হবার ^মাণ করেত পাের এই সময়।
 
এই সমেয়, আপিন আপনার শত্)েদর Òংস আশা করেত পােরন। 'কান রকেমর ^ভাব 'থেক সের থাকুন যা আপনার মেধX নঞথ 8ক ভাবেবগ
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 Fতরী করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক মQল এর সLম ভাব �গাচর (13 নেভJর 2022  20:49:54 �ত 13 মাচ� 2023  05:02:54)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা yা&X ও আ�ীয়তার িবষেয় 'চ�ার সময় আনেত পাের।
 
আপনার yামী/nী এবং কােছর ও ি^য়জেনর ও িনেজর yা&Xের সমসXার কারেণ অিতিরr মানিসক উেsগ 'থেক ক� 'ভাগ করেত পােরন।
VািK ও সংেবদনশীলতার সlাবনা, 'চােখর অসা��X, 'পেটবXাথা এবং বুেকর সমসXা বৃ:Lেত। yামী/nীর yা&X‐এর য° িনন। আপিন ও
আপনার yামী/nীর গভীর মানিসক উেsগ বৃ:Lর সমসXা এই সমেয়।
 

 
আপনােদর 'বশীরভাগ মহান িকছR  বXা:rেদর সােথ শত্)তা বৃ:Lর সlাবনা। 'য 'কান রকেমর ভR ল 'বাঝাবু:ঝ এিড়েয় চলুন যা আপনার ও
আপনার yামী/nীর পিরকÊনার কারেণ আশাতীত ভােব ঘটেত পাের। যিদ uঠকমত চালনা না করেত পােরন, এটা আপনােদর দুজেনর মেধX
বড় রকেমর অশািKর িদেক িনেয় 'যেত পাের। বpু ও ি^য়জনেদর সােথ শািK রাখুন। iািতেদর sারা য�নায় ক�েভােগর সlাবনা। আপনার
আচরণ ল-X ক)ণ, যখন আপিন ভাই বা সKানেদর িদেক বােজ শÚ ও 'Eাধািন্বত হওয়ার সlাবনা থােক।
 
আিথ 8ক িদকটােত কড়া নজর রাখা দরকার। ^িতেযাগীতায় অ^েয়াজনীয় ভােব জড়ানর কারেণ আপনােদর কােরা ঐeয 8Xহারােত পােরন।
মেদা�তায় খরচ বাদ িদেত হেব এবং ভাল খাদX ও 'পাষােকর আ3হ িন:;ত ক)ন এই সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর 4থম ভাব �গাচর (13 নেভJর 2022  21:19:43 �ত 3 িডেসJর 2022  06:47:23)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ^থম ভােবর মেধX িদেয় যােব। এটা আপনার জীবেন িকছR  নঞথ 8ক ফল আনেত পাের। এটা 'বশীর ভাগ
'-ে0 একটা অব&া আনেত পাের 'যখােন িকছR  অিন�R কভােব কােরা কাজ করেত হেত পাের। িকছR  ^কােরর অতXাচােরর স�ুখীন হেত
পােরন। অনXেদর 'থেক তীH ভৎসনা ও সমেবদনাহীন পিরহােসর স�ুখীন হওয়ার সlাবনা এই সমেয়।
 
অ^েয়াজনীয় খরেচর জনX 'খয়াল রাখেত হেত পাের যখন এটা আপনার ভাtাের বড় ফাকঁ Fতরী করেত পাের। সাবধানতা অবলËন ক)ন
আপনার খরেচ এবং মনেযাগ িদন অথ 8সংEাK িনরাপOায়।
 
িকছR  বােজ বX:rেক অনু3হ করার সlাবনা যারা -িত করেত পাের। বােক্যর িদেক 'খয়াল রাখুন যখন কােছর এবং ি^য় কােরার সােথ কথা
বলেবন। অসংেযাম আপনার পিরিধর মেধX শত্) Fতরী করেত পাের। 'য 'কান রকেমর মকÔমা ও বােজ স� এিড়েয় চলুন। সতক8 'হান,
এমন িকছR  করেবন না যা আপনার িনেজর উৎকষ 8তার -িত করেত পাের। আপনার সবসময় ভাল ভােগ্যর ^েয়াজন, তাই, এটােক র-া
ক)ন। আপনার িশ-া ও অিভiতার সুেযাগ িনন জীবেনর সফলতার বাধােক এিড়েয় 'যেত। 
 
এই সমেয় নমনীয় হন, আপনােক 'শষ মুহেূত 8 পিরকÊনা, উéাবনায় অথবা ভাবনা ধারণার পিরবত8ন করেত হেত পাের, িবিভv অংশ 'থেক
চােপর কারেণ বা আেগ 'থেক অনুমােনর ফেল ভেয়র কারেণ। অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের িবেদেশর বাস&ান স�িক8ত বXাপাের।
বািড়েত 'কান Uভ কােজ বাধা 'পেত পােরন। পিরবােরর ও িনেজর য° িনন যখন আপিন ^তারণায় সংেবদনশীল হেয় পরেত পােরন এই
দশায়। �মণ এিড়েয় যান যিদ সlব হয়, আপিন এর 'থেক আকা:Æত সুখ অথবা আশাযুr ফল নাও 'পেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর 4থম ভাব �গাচর (16 নেভJর 2022  19:15:03 �ত 16 িডেসJর 2022  09:58:18)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। আপনার কােজ ও বX:rগত জীবেন এটার ল-নীয় ^ভাব থাকেব। এটা ^ধানতঃ &ায়ী
অথবা -ণ&ায়ী &ােনর পিরবত8ন, কম 8ে-ে0 কাuঠনX এবং মািলেকর সােথ বা কােজ আপনার ঊধ 8তনর সােথ িব-ুÓ সময় আেন। কম 8ে-ে0
অপযশ এড়ােত অিতিরr সতক8তা 'নওয়া ^েয়াজন।
 
হােত 'নওয়া কাজ 'শষ করেত বা ল-X বÕ|িলর সিvেবশ ঘটােত আরও ^েচ�া িনেত পাের yাভািবেকর 'চেয়। আপনােক দীঘ 8�মেণ 'যেত
হেত পাের, যা আশানু�প ফল িদেত পাের না।এই সমেয় আপিন VািK অনুভব করেত পােরন। আপনার yাস্েথ্যর আরও সাবধানতা ^েয়াজন
হেব, যখন আপিন উদেরর সমসXা, অে�র িবশৃÆল অব&া, 'চােখর হদূয় সংEাK অসা��X‐এ সংেবদনশীল হেবন। এই িবেশষ সমেয়
জীবেন ঝুিক 'নওয়া এিড়েয় যান। 
 
বািড়র িদেক, পিরবােরর মেধX িববাদ এবং বpুরা এেস অসুখী অব&ায় িনেয় 'যেত পাের। আপনার ও আপনার yামী/nীর মেধX মতেভেদর
আিবভ8াব হেত পাের এবং িববািহত জীবনেক ^ভািবত করেত পাের। সবসেমত, বািড়েত ঐকX ও শািK আপিOর হেত পাের এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ি�তীয় ভাব �গাচর (3 িডেসJর 2022  06:47:23 �ত 28 িডেসJর 2022  05:07:54)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার িsতীয় ভােবর মধX িদেয় যােব। এটা িচিxত কের আিথ 8ক লাভ ও আেয়র বৃ:L িবেশষতঃ যারা সু�র র°‐এর
বXবসা কের।
 
এই পব 8 সlবতঃ সুখ আেন িশ-ায় সফলতা ও iান লােভর আকাের।
 
এই পব 8, ভাল 'লােকেদর সােথ স� আেন এবং সুেযাগ 'দয় খুব ভাল রpন আyাদেনর মজায়। 
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তবুও, কােরা জনX, এই পব 8uট ক�, সমােজ বােজ নাম আনেত পাের এবং শত্) -িতকারক হেত পাের yাভািবেকর 'থেক। এই দশা সূিচত
কের আ�ীয় ও কােছর বpু হারােনার একuট সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক �, এর ি�তীয় ভাব �গাচর (5 িডেসJর 2022  17:57:03 �ত 29 িডেসJর 2022  16:03:26)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয়ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ অথ 8সËpীয় লােভর িনেদ8শ কের। ফলাফল, এই সময়ও আপনার
yামী/nী এবং পিরবােরর সদসXেদর সােথ খুব ভাল সময় 'দখেব। যিদ ^েযাজX হয় আপিন আপনার পিরবাের 'ছােটা িশU আশা করেত
পােরন।
 
আিথ 8ক িদেক yা��X হেব এবং পিরবােরর সাফলX সাধারণতঃ ঊধ 8গামী হেব আশা করা যায়। বX:rগতভােব, ভাল 'পাষাক অজ8ন ও িনেজর
জনX মহামূলX র°সহ আনুসাি�ক :জিনষ লােভর সlাবনা। িশÊ ও স�ীেত উৎসাহ বাড়েব। উ� কতৃ 8প- বা সরকােরর 'থেক আনুকূলX আশা
করেত পােরন।
 
yা&X সু�র হেব আশা করা যায় এবং আপনার বত8মান ভাবভি� উvিতর িবেবচনা করেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ি�তীয় ভাব �গাচর (16 িডেসJর 2022  09:58:18 �ত 14 জানুয়ারী 2023  20:45:20)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা টাকার িদক 'থেক খুব কuঠন পরী-ার সময় আপনার জনX। এই সময় ^ধানতঃ
আশানু�প ফেলর উপি&েত অথবা Eয়‐িবEেয় লাভ এবং স�েদর -িতর সূচনা কের ভিবষXেত। যিদ কৃিষর 'লনেদন কেরন তেব এই সময়
আপনার উvিতর অKরায় আনেত পাের। 
 
এটা সময় যখন আপিন ভেয় আরও সংেবদনশীল yাভািবেকর 'চেয়। আপিন কােছর ও ি^য়জেনর কােছ সহেজই উেO:জত 'দখেত পােরন
িনেজেক। সংকীণ 8মন³তা আপনার :Eয়া কলাকলােপ অ^তXািশত ভােব আসেত পাের। 
 
এছাড়াও, আপনার জীবেনর সাধারণ িবষয়|িল অনXভােব 'যভােব কেরন 'সইরকম সহজভােব করেত কাuঠনX 'পেত পােরন। 
 
'চােখর সতক8 হন, যখন এই সমেয় 'চােখর সমসXার জনX অেনক 'বশী িবপদ আেছ। মাথা য�নায় আEাK হেয় িবরr হেত পােরন এই
সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর তৃতীয় ভাব �গাচর (28 িডেসJর 2022  05:07:54 �ত 30 িডেসJর 2022  23:33:07)  
এই পব 8, বুধ চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের, খারাপ দশা আপনার ঊধতন‐এর কােছ। আপনােক
অিতিরr সতক8তা িদেত হেত পাের যখন ঊধ 8তন বা িনেয়াগকত8ার সােথ কথাবাত 8া হেব। 'য 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন, যা মত পাথ 8কX ও
ভR ল 'বাঝার িদেক িনেয় যায়।
 
পিরিচত শত্)েদর 'থেক দেূর থাকুন ও অপিরিচতেদর 'থেক সতক8 হন। তবুও, এইপব 8, িকছR  নতR ন ও মূলXবান বpুও 'দয়, জীবেন স�দ
আিথ 8ক িদক|িল uঠকমত চালনা ক)ন যখন টাকার অিতিরr সাবধানতার ^েয়াজন হয় এই পেব 8। 
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন স�েদর -িত এড়ােত।
 
বুেধর এই &ান পিরবত8ন, হতাশা 'থেক ক� ঘটনা মেন করার য�না, মানিসক চাপ এবং আশাতীত িবর:rকর কuঠন অব&া Fতরী করেত পাের
আপনার ^েচ�ায়।
 
জõ চ? �থেক �, এর তৃতীয় ভাব �গাচর (29 িডেসJর 2022  16:03:26 �ত 22 জানুয়ারী 2023  15:54:04)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব UE অব&ান করেব। এই সমেয় সুখ এবং পিরতৃিSর িনেদ8শ কের। আিথ 8ক অব&ায় ঊধ 8গমন আপনার
আিথ 8ক িনরাপOা 'দেব আশা করেত পােরন।
 
'পশাগত িদক 'থেকও এটা খুব ভাল সময় এবং অব&া বৃ:Lও আশা করেত পােরন। কতৃ 8qলােভর আশাও করেত পােরন। আপনার উেদ্যাগ
|িলেত মুনাফা অজ8েনর সlাবনাও আেছ।
 
সামা:জকভােব এটা খুব ভাল সময় আপনার জনX, যখন আপনার ভয় ও উেsগ জয় করার সlাবনা আেছ। আপনার সহকম\ ও পিরিচতরা
সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব। বpুর পিরিধ বাড়ােত এবং শত্)েদরেক জয় করেত স-ম হেবন এই িবেশষ সমেয়। 
 
আপনার বত8মান পিরবােরর সােথ সËp সহদূয় হেব এবং আপনার সােথ ভাইেয়েদর ভাল সময় উপেভাগ করার সlাবনা। ফলাফল, ভাল
'পাষােক ও খাবাের উপেভাগ করেত পােরন এই সময়। ধেম 8র িদেক উৎসাহ বাড়েব এবং Uভ ঘটনা উৎফু«ও করেত পাের আপনােক।
 
yা&X ভাল আকােরই হেব। যিদ ^েযাজX হয়, আপিন িববােহর জনXও ভাবেত পােরন, যখন মেন করা হয় 'য এটা সuঠক িমল হওয়ার ভাল
সময় হেব। আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যরও আশা করেত পােরন।
 
তবুও, এই সময় ভাল নাও হেত পাের। আপনােদর 'কউ সংেবদনশীল Eয়‐িবEয় এবং আিথ 8ক -িতর স�ুখীন হেত। আপনার জনX শত্)রা
সমসXা Fতরী করেত পাের এই সময়। সম[ রকেমর তক8 ও ভR ল 'বাঝাবু:ঝর 'থেক সের থাকুন।
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জõ চ? �থেক বুধ এর ি�তীয় ভাব �গাচর (30 িডেসJর 2022  23:33:07 �ত 7 �ফব্Kয়ারী 2023  07:28:17)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার িsতীয় ভােবর মধX িদেয় যােব। এটা িচিxত কের আিথ 8ক লাভ ও আেয়র বৃ:L িবেশষতঃ যারা সু�র র°‐এর
বXবসা কের।
 
এই পব 8 সlবতঃ সুখ আেন িশ-ায় সফলতা ও iান লােভর আকাের।
 
এই পব 8, ভাল 'লােকেদর সােথ স� আেন এবং সুেযাগ 'দয় খুব ভাল রpন আyাদেনর মজায়। 
 
তবুও, কােরা জনX, এই পব 8uট ক�, সমােজ বােজ নাম আনেত পাের এবং শত্) -িতকারক হেত পাের yাভািবেকর 'থেক। এই দশা সূিচত
কের আ�ীয় ও কােছর বpু হারােনার একuট সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর তৃতীয় ভাব �গাচর (14 জানুয়ারী 2023  20:45:20 �ত 13 �ফব্Kয়ারী 2023  09:44:44)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচর আপনার সফলতা এবং আপনার 'পশাও বX:rগত জীবেন সুেখর সময়
িহসােব িবেবিচত হেত পাের। জীবেনর উvিত সাধেনর িদক িদেয়, আপনার পদvিতর সুেযাগ অেন
 
'বশী। এছাড়াও, সরকার আপনােক আপনার স�ািদত কােজ অথবা ভাল কােজ স�ািনত করার সlাবনা আেছ।আপিন সমােজ আরও
স�ানীয় &ান অজ8ন করেত পােরন। বpুরা, পিরবার ও পিরিচতরা আপনার ^িত তােদর শত8হীন ভালবাসা &াপন করেব এবং আপিন আপনার
শত্)েদর উপর স�ূণ 8 কতৃ 8q করেত পারেবন।
 

 
খুব বX:rগত জীবেন, শারীিরক ও মানিসকভােব আেরা সু&X 'বাধ করেবন আেগর 'থেক। আিথ 8ক লাভও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। জীবেনর
িদেক গভীর আ3হী ও সদথ 8ক অনুভব করেবন। সKানরাও আপনার সুেখর উৎস হেব।
 
 
 
সবসেমত একuট ভাল সময় আপনার উপর &ািপত হেব।
 
জõ চ? �থেক শিন এর চতSথ � ভাব �গাচর (17 জানুয়ারী 2023  18:03:34 �ত 29 মাচ� 2025  21:44:37)  
এই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8 ভােব শিন অব&ান করেব। এই সমেয় আপনার জনX িবর:rকর অব&ার সuৃ� কের। জীবেনর অনX িবষয়|িল
ছাড়া, আপনার আিথ 8ক িদক|িল সuঠক পিরচালনা দরকার এই সমেয়। সম[ সlাবX উপােয় টাকা ন� করা এিড়েয় চলুন। আপিন উৎসােহর
অভাব অনুভব বারােত পােরন যখন এটা আপনার কােজ বা 'পশায় আেস। আপনােদর 'কউ আপনােদর কাজেক অপছ� করেত পােরন
এবং ঊধ 8তনর বা উ�তর কতৃ 8পে-র আেEােশর মুেখ পরেত পােরন। আপনােদর কােরা চাকরীর অনX 'কাথাও &ানাKিরত হওয়ার সlাবনা
আেছ এই সমেয়।সামা:জক িদক 'থেক এটা আপনার জনX ভাল সময় নয়। সামা:জক পিরিধেত জনি^য়তা র-া করেত ও বজায় রাখেত
^েচ�া িনন। 'কান রকম স:Eয়তা এিড়েয় চলুন যা অবমাননাকর হেত পাের।আপনার yাস্েথ্যর 'কMীভূত সাবধানতা দরকার। আপনােদর
কােরা অলসতা, উদর অসা��X, বায়ুপূণ 8তা বাড়ার সlাবনা ও অনXানX 'ছােটা 'রােগর সlাবনা আেছ।আপনােদর অেনেকরই য�না, ভয়,
মানিসক িবÇলতা এবং উেsগ বৃ:L হেত পাের এই সমেয়। আপনােদর 'কউ দু� ধারণার বৃ:L করেত পােরন এবং পাপকায 8 করেত িনেজেক
^Nয় 'দওয়ার অনুভব করেত পােরন।শত্)র সােথ 'কান রকম তেক8 জিড়েয় পরা এিড়েয় চলুন। আপনােদর কােরা বpু বা Uভাকা:Æেদর
'থেক িবে�েদর সlাবনা আেছ।
 
বািড়েত, আপনার nী এবং সKানেদর yাস্েথ্যর সাবধানতা দরকার যখন তারা জীবন আশÆায় 'রাগ অথবা জীবেনর ঝুিক বৃ:Lেত
সংেবদনশীল। আপনােদর কােরা পিরবােরর 'কান সদেস্যর মতৃR Xেত দুঃখ থাকেত পাের। 'যেকান রকম অy:[কর অব&া এিড়েয় চলুন
আপনার আ�ীয় এবং কােছর ও ি^য়জেনর সােথ। এই সময় আপনার পিরবােরর/আ�ীয়েদর মেধX শত্) Fতরী করা 'দখেব। ছ´েবশী
শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এই সমেয়।তবুও, আপনােদর 'কউ আপনােদর পিরবাের সKান জ� আশা করেত পােরন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর চতSথ � ভাব �গাচর (22 জানুয়ারী 2023  15:54:04 �ত 15 �ফব্Kয়ারী 2023  20:02:21)  
এই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ আিথ 8ক উvিত আপনার জনX িনেদ8শ কের। উvিত বৃ:Lর আশাও করেত
পােরন। যিদ কৃিষ িবষয়ক 'লনেদন কেরন, কৃিষ সËpীয় উেদ্যােগ মুনাফা আনার ভাল সময় হেত ^কািশত হেত পাের।
 
বািড়েত, |)েq িবষয় িনেয় yামী/nী ও সKানেদর সােথ িবিশ� সময় কাটােবন আেলাচনা কের। ফলাফল, ভালখাবার, জাকাল 'পাষাক এবং
সুগিp উপেভাগ করেবন।
 
আপনার জীবেনর সামা:জক িবষয় পূণ 8 ঘটনা বহR ল হেব। আপনার জনি^য়তা বাড়েব এবং নতR ন বpু অজ8েনর সlাবনা। পুরান ও নতR ন বpুেদর
স� অিধক সুখ 'দেব এবং আপিন আনে� বািড় 'থেক সের থাকার িবেবচনা করেত পােরন। এই সময় আপনার িবপরীত িলে�র সে� আন�
উপেভাগ করা 'দখেত পােরন।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং অনX সমেয়র 'থেক 'বশী উদXামশীলতা অনুভব করেবন। বÕগত সা��X লাভ আপনার জনX অ3গনX হেত পাের এই
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 িবেশষ সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর তৃতীয় ভাব �গাচর (7 �ফব্Kয়ারী 2023  07:28:17 �ত 27 �ফব্Kয়ারী 2023  16:47:57)  
এই পব 8, বুধ চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের, খারাপ দশা আপনার ঊধতন‐এর কােছ। আপনােক
অিতিরr সতক8তা িদেত হেত পাের যখন ঊধ 8তন বা িনেয়াগকত8ার সােথ কথাবাত 8া হেব। 'য 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন, যা মত পাথ 8কX ও
ভR ল 'বাঝার িদেক িনেয় যায়।
 
পিরিচত শত্)েদর 'থেক দেূর থাকুন ও অপিরিচতেদর 'থেক সতক8 হন। তবুও, এইপব 8, িকছR  নতR ন ও মূলXবান বpুও 'দয়, জীবেন স�দ
আিথ 8ক িদক|িল uঠকমত চালনা ক)ন যখন টাকার অিতিরr সাবধানতার ^েয়াজন হয় এই পেব 8। 
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন স�েদর -িত এড়ােত।
 
বুেধর এই &ান পিরবত8ন, হতাশা 'থেক ক� ঘটনা মেন করার য�না, মানিসক চাপ এবং আশাতীত িবর:rকর কuঠন অব&া Fতরী করেত পাের
আপনার ^েচ�ায়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর চতSথ � ভাব �গাচর (13 �ফব্Kয়ারী 2023  09:44:44 �ত 15 মাচ� 2023  06:34:22)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8 ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সময় আপনার বত8মান সামা:জক ময 8াদায় অবনিত হওয়া এবং কম 8&েল অব&ান
র-ায় কাuঠেন্যর ^কাশ কের। এই সমেয় আপনার ঊধ 8তন, পরামশ 8দাতা অথবা Uভাকা:Æেদর সােথ তক8 এিড়েয় চলেল ভাল হেব। 
 
িববািহত জীবন এই সমেয় চােপ থাকেত পাের এবং দা�তX 'মাহ অসামানX অবনিত হেত পাের। বািড়েত 'য 'কান রকম কলহ এিড়েয় চলুন,
পিরবােরর সােথ শািK র-া করেত।
 
এই সময় ^মাণ করেত পাের দুঃখময়, হতাশা এবং কে�র সমেয়। yাস্েথ্যর িদক 'থেক, আপনােক 'যেকান রকম 'নশা ও 
 
শারীিরক অসু&তা 'থেক সতক8 থাকেত হেত পাের। একটা দরূ �মণ স�v করেত এই সময় ^াচীেরর মত বাধা পার . 
 
হওয়ার ^িতেযাগীতা আপনার জনX আনেত পাের যা আশার 'থেক কম ফল িবিশ� হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �, এর পæম ভাব �গাচর (15 �ফব্Kয়ারী 2023  20:02:21 �ত 12 মাচ� 2023  08:27:23)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব UE অব&ান করেব। এটা িচOিবেনািদত হেয় 'বশীর ভাগ সময় কাটােনার িনেদ8শ কের। এই সময় আিথ 8ক
িদক 'থেকও ভাল সমেয়র িনেদ8শও কের, যখন আপিন আপনার সwেয়র ভাtার বাড়ােত স-ম হেবন।
 
যিদ সরকারী িবভােগর 'কান পরী-ায় বেসন এই সমেয়, আপনার সফল হওয়ার সlাবনা অেনক 'বশী।
 
যিদ চাকুরীরত হন, তেব এই সমেয় পদvিত হওয়ার সlাবনা আেছ। ফলাফল, সমােজও আপিন অব&ান বৃ:Lর আশা করেত পােরন। আপনার
বpু, বয়f, িশ-ক আপনার জনX ভাল এই সমেয়।
 
স�ক8 মসণৃভােব এেগােব আশা করা যায় এবং আপিন ^গাঢ় ও ই:Mয়জ সময় আশা করেত পােরন আপনার ি^য়জেনর সােথ। আপিন
দা�তX সুখ উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবপরীত িলে�র িবেশষ কােরা শারীিরক স� উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবেশষ কােরা শারীিরক
স� উপেভাগ করেত পােরন। নতR ন কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন পিরবাের অথবা পিরবাের নতR ন কাউেক আনেত পােরন। 
 
yা&X সু�র হেব এই সমেয়। সুyাদু খাবার উপেভাগ, স�দ লাভ এবং আপনার ল-XবÕ লাভ 'দখেব এই সময়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর চতSথ � ভাব �গাচর (27 �ফব্Kয়ারী 2023  16:47:57 �ত 16 মাচ� 2023  10:48:08)  
এই পেব 8, বুধ চেMর চতR থ 8 ভােবর মধX িদেয় &ান পিরবত8ন করেব। এটা ^কাশ কের আপনার জীবেনর ^িতটা িদেকই উvিত। বX:rগত িদেক
আপিন আপনার জীবেন পিরতৃিS এবং আপিন সফল হেবন ও আপনার 'নওয়া সম[ কােজ লাভ হেব। সমােজ সামা:জক ময 8াদা উচR  হেব
এবং স�ািনত হেবন।.
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল দশা যখন এটা িনেদ8িশত কের টাকা ও স�িOর আকাের স�দ লাভ। আপনার yামী/nী অথবা িবপরীত
িলে�র সদসXেদর 'থেকও 'পেত পােরন।
 
বািড়েত, এই পব 8 িনেদ8িশত কের পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন। আপনার জনX আপনার মােক গিব 8ত করােত পাের। আপনার yাভািবক
উপি&িত পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সফলতা আনেত পাের।
 
আপিন নতR ন বpু Fতরী করেত পােরন যারা উ� িশি-ত ও ভ/ হেব। 
 
জõ চ? �থেক �, এর ষ� ভাব �গাচর (12 মাচ� 2023  08:27:23 �ত 6 এি4ল 2023  10:59:11)  
এই সমেয়, চM 'থেক ষWভােব UE অব&ান করেব। এই সময় আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের। এই সময় আপনার ^েচ�া ^চR র
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 অসুিবধার মেধX যাওয়া 'দখেব। সlাবনা আেছ 'য আপনার শত্) বাড়েব এবং বXবসার অংশীদােরর সােথ লড়াইেয় জিড়েয় পরেত পােরন।
আপনার ই�ার িব)েL আপনােক শত্)েদর সােথ সমেঝাতাও করেত হেতপাের।
 
এই দশায়, আপনার nী এবং সKানেদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন
 
এটা উপেদশ হয় 'য দীঘ 8 দরূেqর �মণ এিড়েয় চলুন, যখন আপিন দুঘ 8টনার সােথ মুেখামুিখেত সংেবদনশীল এই সমেয়।
 
yা&X আপনার অিধক সাবধানতা চায়, যখন আপনার অসু& yা&X, মানিসক অিবNাKতা, উেsগ, ভয় ও অসমেয় 'যৗনতার ই�ায় ক� পাওয়ার
সlাবনা।
 
সমােজ আপনার স�ান ধের রাখুন এবং কম 8&েল স�ান ঝুিকর হেত পাের এই সমেয়। অনXথায়, আপনােক অবমাননা, অবXবহায 8 আেলাচনা
এবং মকÔমার স�ুখীন হেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক মQল এর অ�ম ভাব �গাচর (13 মাচ� 2023  05:02:54 �ত 10 �ম 2023  13:49:01)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার অ�মভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'বশীরভাগ '-ে0 আপনােক শারীিরক িবপেদর িনেদ8শ 'দয়। এই
সময় শরীর yা&X ও জীবন স�িক8ত 'য 'কানও সম[ উvিতর িদেক কড়া নজর দরকার। সম[ 'রাগ 'থেক সাবধান থাকুন এবং সম[
রকেমর 'নশা মুr থাকুন সুyা&X রাখেত। আপনােদর কােরা রrঘuটত িবশৃÆলা 'যমন রrাÊতা, রr-রণ, অভাব ঘuটত 'রােগর জuটলতা
বৃ:Lর সlাবনা আেছ।
 
এই সমেয় আরও ^েয়াজন, আপনার অn ও ছ´েবশী শত্)েদর 'থেক দেূর থাকা। গিৃহত 'য 'কান কাজ এিড়েয় যান যা জীবেনর ঝুিকর ^মাণ
কের।
 
আিথ 8ক িদক|িল সuঠক -িতেয় 'দখা দরকার এই িবেশষ সমেয়। আপনােদর অিধকাংশরই আিথ 8ক িদক|িল পের যাওয়ার সlাবনার স�ুখীন
হেবন যিদ সতক8তার সােথ পিরচালনা না কেরন। তবুও, 'য 'কান রকেমর ঋণ‐এর জনX এিড়েয় যান এবং 'চ�া ক)ণ ও রাখুন িনেজেক ঋণ
মুr।
 
আপনার ^েচ�ার সফলতা 'দখেত কােজ, অিতিরr 'চ�া কের থাকেত হেত পাের। আশা রাখুন ও কাজ ক)ন। কােজ আপনার অব&ান ও
স�ান ধের রাখুন, যখন এই িন¦ দশা অিতEম করেব। 
 
আপনােদর িবেদশ �মেণ যাওয়ার সlাবনা আেছ এবং িকছR  সমেয়র জনX পিরবােরর 'থেক দেূরও থাকেত হেব। 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর পæম ভাব �গাচর (15 মাচ� 2023  06:34:22 �ত 14 এি4ল 2023  14:58:48)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচেরর ফল আপনার জীবেনর উপরও আেছ। এই সময় ^ধানতঃ িনেদ8শ কের
আিথ 8ক কuঠন পরী-ার, এবং মানিসক শািKর অবনিতর সময়। কােজর িদক 'থেক, আপনােক ঊধ 8তনেদর নাম না থাকার জনX অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব। মািলক বা কম 8&েলর ঊধ 8তন কম 8চারীর সােথ তক8 এিড়েয় চলুন।
 
সরকার সংEাK িবষয়|িল হেত পাের, যা ^চR র উেsেগর কারণ হেত পাের। আপিন এই সমেয় িকছR  নতR ন শত্) বাড়ােত পােরন।  
 
yাস্েথ্য সাবধানতা দরকার হেব, যখন আপিন অসু& ও অলসতা 'বাধ করেবন। আপনার 'মজাজ অি&র হেত পাের।সKান স�িক8ত
িবষয়|িল আপনার উেsেগর িবষয় হেত পাের। 'য 'কান িকছR  আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যা আপনার ও আপনার 'ছেলর মেধX মতেভদ আনেত
পার। 
 
র। আপনার পিরবােরর yা&X 'যরকম থাকা উিচত 'সই রকম ভাল নাও থাকেত পাের। মানিসক য�না, ভয় এবং অিবNাKতা আপনার উপর
কাল িনে-প করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর পæম ভাব �গাচর (16 মাচ� 2023  10:48:08 �ত 31 মাচ� 2023  14:55:38)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার পwমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের 'বশীর ভাগ '-ে0 ক�কর বX:rগত জীবন। িবেশষতঃ
এই পেব 8 আপনার nী, সKান ও পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সােথ 'য 'কান রকম তেক8 জড়ান এিড়েয় চলেত অবশXই 'চ�া করেবন। এই
পব 8 সহায়ক নয়, উ3yভাব ও এক|েয় হওয়ার জনX যখন বpুেদর সােথও চলােফরা করেবন। অিতিরr সতক8 হন যখন ি^য় কাউেক
পিরচালনা করেবন।
 
এই িবেশষ সমেয় yা&X উেsেগর িবষয় হেত পাের। খাবাের সতক8 হন যখন আপনার সিদ8গিম 8 বা শরীর গরেম 'ভাগার সlাবনা আেছ। 'কান
রকম কােজ স:Eয় হেবন না 'যটা আপনার জীবেন ঝুিক রাখেব।
 
মানিসকভােব উেsগ অনুভব করেত পােরন এবং সব উেপ-া ক)ন। 
 
এই পব 8, িকছR  শারীরীক য�না িদেত পাের যা অyা�ে�্যর িদেক িনেয় যায়।
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কােজর িদেক এটা ক�কর অব&া ও কuঠন/অনমনীয় পিরি&িত ঘটােত পাের। যিদ ছা0 হন, আরও অিধক দৃঢ় সংকÊ ও পড়াUনায় 'কMীভূত
হওয়া ^েয়াজন 'কান রকম অনXমন³তা এড়ােত।.
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ষ� ভাব �গাচর (31 মাচ� 2023  14:55:38 �ত 7 জুন 2023  19:49:04)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ষWভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা িনেদ8িশত কের িমN সদথ 8ক ও নঞথ 8ক কতক|ল ঘটনার। এই িবেশষ
সময় িনেদ8িশত কের আপনার জীবেনর সফলতা, &ায়ীq ও উvিত। আপনার পিরকÊনা ও অিভ^ায় সফলভােব স�ূণ 8 হেব এবং এ|িলর
'থেক লাভ করেবন।
 
কােজর িদেক আরও ভাল কাজ করার সlাবনা আেছ। সম[ 'নওয়া কােজর উvিত আশা করেত পােরন।এই সময় আরও িনেদ8িশত কের
সমােজ আপনার জনি^য়তা। আপনার সামা:জক ময 8াদা উচR  হওয়ার সlাবনা।yা&X সু�র হেব এবং মানিসক শািK ও তৃিS থাকেব।
 
তবুও, কােরা '-ে0, বুেধর এই &ান পিরবত8ন শত্)েদর 'থেক উেsগও ক� আনেত পাের।
 
আিথ 8ক িদেক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের। মািলেকর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন।
 
yাস্েথ্যর িদক 'থেক ঝুিকপূণ 8 কােজর 'থেক দেূর থাকাই ভাল।  
 
তবুও, গরম শরীর এই পেব 8 ক� িদেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �, এর সLম ভাব �গাচর (6 এি4ল 2023  10:59:11 �ত 2 �ম 2023  13:49:25)  
এই সময়, চM 'থেক সSমভােব UE অব&ান করেব। এটা নারীেদর sারা 'Vশজনক সমেয়র িনেদ8শ কের। নারীর জিড়েয় থাকা 'কান রকম
মকÔমা 'থেক সের থাকুন এবং 'চ�া ক)ন ও র-া ক)ন nীর সােথ ভাল স�ক8 রাখেত। ফলাফল, এই দশা আরও িনেদ8শ কের nীেলােকর
অসু& yা&X, যার জ�তািলকা সSম ভােব UEভাব। আপনার nী িবিভv রকম nীসংEাK 'রােগ, শারীিরক য�না, মানিসক উেsেগ ও এই
রকম আরও িকছR েত ভূগেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক খুবভাল সময় নয় এবং মিহলােদর সােথ বXবসায়ীক স�ক8 'থেক দেূর সের থাকাই ভাল টাকার -িত এড়ােত।
 
আপিন উপলিÓও করেত পােরন 'য আপনার িকছR  অিন�কর বpু আেছ যারা আপনার -িত করার 'চ�া করেব। অ^েযাজনীয় 3ামX নারীেদর
সােথ জড়ান মন[াপ Fতরী করেত পাের এই িবেশষ সমেয়। সlাবনা আেছ, আপিন মিহলা স�িক8ত িকছR  sে¬ শত্)ও Fতরী করেত পােরন।
 
এই সমেয় আপনােক মানিসক আকূলতা, হতাশা ও 'Eােধ ক� পাওয়া 'দখেবন। yাস্েথ্যর য° িনন, যখন 'যৗন 'রাগ, মূ0াশেয় সমসXা এবং
অনXানX 'ছােটা 'রােগ ক� পাওয়ার সlাবনা।
 
'পশাগতিদক িদেয় এই সময় সহায়ক িহসােব িবেবিচত হেত পাের না। অিন�কর সহকম\েদর এিড়েয় চলুন, যখন তারা আপনার উvিতেত বাধঁা
সuৃ� করেত পাের। তবুও, কম 8ে-ে0 বা সরকােরর উ� কতৃ 8প- 'থেক স�ান পাওয়ার সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ষ� ভাব �গাচর (14 এি4ল 2023  14:58:48 �ত 15 �ম 2023  11:44:47)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক ষW ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সমেয় আপনার জীবেনর ^িতuট িবষেয় সফলতা আেন। 
 
স�েদর লােভর মাধXেম বXােp জমা টাকার বৃ:L, সামা:জক পদময 8াদায় এবং জীবন যাপেনর ধরেণ সদথ 8ক পিরবত8ন বৃ:L আশা ক)ন।
আপনার সবেচেয় ভাল মেনর অব&ায় 'দখেব এই সময়।
 
আপিন উ�তর [ের পদvিত 'পেত পােরন এবং সেব 8া� কতৃ 8পে-র sারা স�ািনতও হেত পােরন। আপনার ^েচ�ায় খXািত এবং ঊধ 8তনেদর
সােথ অনুকূল স�ক8ও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। আপনার জীবন 'থেক শত্)রা িবতািরত হেব। 
 
yাস্েথ্যর িদেক 'রাগ, ক�, অলসভাব, এবং উেsগ 'থেক মুr থাকেবন। পিরবােরর সদসXেদর yা&Xও সু�র থাকেব এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর ষ� ভাব �গাচর (22 এি4ল 2023  05:14:20 �ত 1 �ম 2024  12:59:49)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক ষW ভােব �মণ করেব। এই িবেশষ কের এই দশায়, আপনার জীবেনর 'বশীর ভাগ চতR থাংশ, অি&রতা।
আপনার পিরবােরর এবং বpুেদর সে� অ^েয়াজনীয় তক8 িবতেক8 জিড়েয় পের আপনার শত্)র সংখXা বাড়ােনার সlাবনা থাকেব। আপনার
|)র সে� সlবতঃ শত্)তা Fতরী করেত পােরন। আপনার শত্)েদর 'থেক সতক8 থাকুন এই সময় কারন তারা আেগর 'থেক 'বশী
অসুিবধার সuৃ� করেত পাের।
 
yাস্েথ্যর বXাপাের দরকার 'বশী মেনােযাগ। আপনার সবেচেয় ভাল সমেয়ও আপিন অসুখী থাকেত পােরন এবং হেত পার অশাK। yা&X এবং
'রােগর বXাপাের য° িনন অমেনােযাগীতা বা অয° এরাবার জনX। .
 
বত 8মান সমেয়, আপনােক 'বশী মেনােযাগী হেত হেব আপনার কােজর িদেক, কারন আপনার টাকা পয়সা এবং স�িত হারােনার সুেযাগ
থােক। 'চারেদর 'থেক সতক8 এবং কােজর জায়গায় আ|ন লাগা এবং এমনিক সরকারী অব&া 'থেকও। যিদ চাকুরীজীিব হন, আপনার
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 মািলেকর সােথ এবং সহেযাগীেদর সে�ও ভাল স�ক8 বজায় রাখুন, তােদর আনুগতX হীনতা এিড়েয় যাবার জনX। নতR ন উেÔাগX পেরর জনX,
সিরেয় রাখুন, কারন এই সময়টা নতR ন িকছR  U)র জনX uঠক নয়। nীর সে� স�ক8 সাবধােন, সতক8ভােব এবং অনুভR িত^বন ভােব রাখা
উিচত।
 
'কান রকম তক8াতিক8 আপনার সহেযাগীতার সে� এিড়েয় যাওয়া এবং কা)র সােথ 'কানরকম মামলা‐'মাকÔমা 'থেক সের থাকা উিচত।
 
জõ চ? �থেক �, এর অ�ম ভাব �গাচর (2 �ম 2023  13:49:25 �ত 30 �ম 2023  19:38:47)  
এই সময়, চM 'থেক অ�মভােব UE অব&ান করেব। এটা ভাল সমেয় ^কাশ কের। এই িবেশষ সমেয় আপিন শারীিরক yা��X লাভ আশা
করেত পােরন এবং আেগর দুঃখ ক�েক জয় করেত পােরন। জিমযুr স�িO অজ8ন বা বািড় অজ8ন ও িবেবচনা করেত পােরন।
 
যিদ 'যাগX অিববািহত পু)ষ অথবা অিববািহত মিহলা হন, তেব উপযুr িমল আশা করেত পােরন, 'য ভাল ভাগX িনেয় আসেব। এই সময়,
UE চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব 'গাচর হেব। এরা সুখকর ও সু�রী নারীর স�ও আশা করেত পােরন এই িবেশষ সমেয়।
 
yা&X ভাল থাকেব আশা করা যায় এই সমেয়।
 
যিদ ছা0 হন তেব অিধক উvিতশীল হেবন। আপনার ^ভাব ল-X করা যােব এবং সামা:জক পিরিধেত ময 8াদা ও স�ান পােবন।
 
'পশাগত িদেক খুব ভাল সময়। Eয়‐িবEয় ও বXবসা বাড়েব Uভাকা:Æ ও বpুেদর সাহােয্য। উ�তর কতৃপে-র সা-ােতর সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক মQল এর নবম ভাব �গাচর (10 �ম 2023  13:49:01 �ত 1 জুলাই 2023  02:16:47)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এই সমেয় কম 'থেক 'বশী শারীিরক অসু&তা ও য�না 'থেক ক� 'দয়,
এই সমেয় অসু&তার কারেণ ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন সংেবদনশীল, শরীর 'থেক জল 'বিড়েয় যাওয়া এবং দুব 8লতা ও শারীিরক
শ:rর -য়, 'পশী য�না এবং অেnর আঘােত -ত 'থেক ক� 'পেত পােরন।
 
মানিসকভােব আপিন উিs= ও হতাশায় অভাব 'বাধ করেত পােরন। আপনােদর কাউেক িবেদেশর জিমেত য�নাপূণ 8 জীবনযাপেনর জনX
'যেত হেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক|িলর আেরা সতক8তা দরকার, যখন আপনার িকছR  হারােনার সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 
আপনার 'পশাদার জীবেন সuঠক পিরচালনা ও কেঠার পিরNম দরকার হেব। আপনােদর কাউেক িকছR  সমেয়র জনX অসা��X জনক কােজর
পিরেবেশ কাজ করেত হেত পাের। কuঠন পিরNম ক)ন আপনার কােজ অথবা 'পশার জায়গায় অব&ান ও স�ান র-া করেবন।
 
বািড়েত শািK ও ঐকX র-া ক)ন এবং নজর রাখুন কােছর ও ি^য়জনেদর মেধX ছ´েবশী শত্)েদর। আপনােদর 'কউ িকছR  স:Eয় কােজর
িদেক এিগেয় 'যেত পােরন যা আপনার ধম\য় সীমার মেধX 3হণ 'যাগX নয়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর সLম ভাব �গাচর (15 �ম 2023  11:44:47 �ত 15 জুন 2023  18:16:10)  
এই সমেয়, চM 'থেক সSম ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ ক�কর �মণ, yা&X উেsগ এবং Eয়‐িবEেয় িশথীলতার িনেদ8শ কের।
কম 8&েল ঊধ 8তন বা উ� কম 8চারীেদর সােথ s¬ এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8 হওয়া ^েয়াজন।
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন কােজ এবং Fদন:�ন জীবেন নতR ন শত্) Fতরী না করেত।এই িবেশষ সময়, Eয়‐িবEেয় িকছR  অKরােয়র মাধXেম
িনেয় 'যেত পাের। আপনার ^েচ�া ছাড়ােত বাধX করা হেত পাের
 
আপনার y� ল- বা গKবX&ল স�ূণ 8 করার রা[ায় অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের এই িবেশষ সমেয়।আপনার nী শারীিরক অসু&তা,
হতাশা এবং মানিসক য�নায় ভূগেত পাের যা আপনার জনX উেsেগর কারণ। আপনার yাস্েথ্যরও সাবধানতার দরকার, যখন আপিন উদর
সমসXা, খাদX ^িত:Eয়া অথবা খাদX িবষ:Eয়া, রেrর 'রা. 
 
'সংেবদনশীল হন এই িবেশষ সমেয়। আপনার সKানেদর yা&X আপনার উেsেগর কারণ হেব। ফলাফল, আপিন VািK অনুভব করেত পােরন
এই দশায়।
 
জõ চ? �থেক �, এর নবম ভাব �গাচর (30 �ম 2023  19:38:47 �ত 7 জুলাই 2023  04:05:04)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব UE অব&ান করেব। এই সময়। ফলাফল, শারীিরক ও বÕগত সুখ ও সা�ে�্যর ^কাশ কের।
 
আিথ 8ক লাভ ও সব 8̂ কার মূলX বা অলpার 'ভাগ করা ও িনেদ8িশত হয় এই সমেয়।
 
বXবসায়ীরা এই সমেয় সেKাষজনক মুনাফায় অ^িতহত হেব। 
 
এই সমেয় িশ-ায় সফলতার িনেদ8শও কের। yা&X ভাল আকােরই থাকেব।
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বািড়েত, আপনার ভাইেয়রা আরও সহেযাগী ও 'স্নহ পরায়ণ হেব। িকছR  Uভ কাজ আপনার বািড়েত স�v হওয়ার সlাবনা এবং আপনার
িববাহ িনেজ ি&র করেত পােরন যিদ ^েযাজX হয়। আপনার পছ� মত িমল খুেঁজ পােবন এই সময়, 'য আপনারও ভাগX আনেব।
 
একuট সামা:জক ভােব সহায়ক সময় আশা করা 'যেত পাের 'যখােন আপনার নতR ন বpু হওয়ার সlাবনা আেছ। আপিন িবi পরামশ 8 দাতা
'পেত পােরন আধXািত্মক পথ আপনােক 'দখােনার জনX। িশÊে-ে0 উৎসাহ বাড়েব এই সমেয়। আপনার |েণও উৎকষ 8পূণ 8 কাজ ল-X
করা যােব এবং ভাল খXািত আনেব সমােজ।
 
এই সময় আপনার ই�া পূরণ ও শত্)েদর পরাজয় 'দখেত পাের। যিদ 'কান রকম আেলাচনায় জড়ান তাহেল :জেত যােবন। দীঘ 8 �মেণ
যাওয়ার িবেবচনা করেত পােরন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর সLম ভাব �গাচর (7 জুন 2023  19:49:04 �ত 24 জুন 2023  12:42:40)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের শারীিরক ও মানিসক
ভােব। পব 8 অসু&তা িনেদ8শ কের। এই দশায় শারীিরক য�না ও দুব 8লতার স�ুখীন হেত পােরন।
 
মানিসকভােব িবNামহীন এবং মন[াপ যুr হেত পােরন। এই সময় পিরবােরর সে� িকৎকত8বX িবমূঢ়তা বৃ:L ও মেনামািলনXর িনেদ8শ কের।
আপনােক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের তক8 ও 'যাগােযােগর ফাকঁ এড়ােত yামী/nী এবং সKােনর সােথ কথা বলার সময়। 'যখােন
অবমাননার স�ুখীন হেত পাের তা এড়ােনার জনX সতক8 হন।
 
িবর:rকর অব&া অনুভব করেত পােরন যখন আপনার ^েচ�ায় বাধার স�ুখীন হওয়ার সlাবনা আেছ। যিদ �মেণর পিরকÊনা থােক, আশা
যুr ফল িদেত পাের না এবং ক�কর হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর অ�ম ভাব �গাচর (15 জুন 2023  18:16:10 �ত 17 জুলাই 2023  05:06:55)  
এই সমেয়, চM 'থেক অ�ম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। সাধারণতঃ, এটা ইি�ত 'দয় 'য আপিন -িত ও শারীিরক ক� িনেজর উপর আনেত
পােরন। অিতিরr সতক8 হন এবং অ^েয়াজনীয় খরচ এিড়েয় চলুন ও আিথ 8ক 'লনেদেনর সময় সতক8 হন।
 
এই সময় কম 8&েল অি^তীকর ঘটনারও িনেদ8শ কের। আপনার মািলক অথবা ঊধ 8তনরা িনরাপদ িদেক আেছ তােদর সােথ 'কান রকম
মনমািলনX এিড়েয় চলুন।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর অ�ম ভাব �গাচর (24 জুন 2023  12:42:40 �ত 8 জুলাই 2023  12:14:29)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব অিতEমণ কের। এটা 'বশীর ভাগ স�দ ও সফলতা ^কাশ কের। এটা আপনার সম[ কােজও
পিরকÊনায় সফলতা িনেদ8শ কের। এই পেব 8, আপিন আিথ 8ক &ািয়q আশা করেত পােরন অথ 8ৈনিতক উেদ্যােগ লাভ করেত পােরন।
 
সামা:জক িদক 'থেক আপিন আপনার সামা:জক ময 8াদা বৃ:L 'দখেবন। 'লােকরা অিধক স�ান করেব এবং জনি^য়তা বাড়েব।
 
এই পব 8 yা��Xজনক জীবনৈশলী অজ8ন করেত িদেত পাের। সKানেদর 'থেক সুখলােভর সlাবনা আেছ। পিরবাের সদজাত সদসXর সুখ
পােবন। এই িবেশষ সমেয় আপনার সKানরা সুখী ও পিরতৃS থাকেব।
 
এই সময়, সuঠক িসLাK িনেত আপনার yতঃস্ফু ত 8 'কান ও বু:L বৃিO বXবহার করেত স-ম হেবন।
 
শত্)রা পরা:জত হেব এবং আপনার িবেশষেqর sারা শাK হেব।ফলাফল, সবিদক 'থেক সাহাযX আশা করেত পােরন।.
 
তবুও, আপনার yা&Xর সাবধানতা ^েয়াজন, যখন আপিন অসু& হেয় পরায় সংেবদনশীল। আপনার গিৃহত খাবাের সতক8 হন।
 
জõ চ? �থেক মQল এর দশম ভাব �গাচর (1 জুলাই 2023  02:16:47 �ত 18 অগা� 2023  15:54:12)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার দশম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা বpুর রা[ায় সফলতার ^কাশ কের। আপনার ঊধ 8তনর 'থেক
খারাপ আচরণ, ^েচ�ায় বXথ 8তা, দুঃখ, হতাশ করা, VািK এবং এই রকম আরও িকছR  'থেক ^চR র কে�র স�ুিখন হওয়ার সlাবনা। তবুও,
আপনার কম 8ে-ে0 'শেষ সফলতার সােথ সা-াৎ হওয়ার স�ুখীন। আপনােদর 'কউ ভাল কাজ করেত স-ম হেব আেগর 'থেক। আপনােক
কােজর জনX চািরিদেক ছR েট 'বড়ােত হেত পাের, যখন আপনার কাজ এইরকমই চায়।
 
এই পব 8, কােজ ^িতপিO, অব&ান ও কতৃ 8q &াপন কের। আপিনও ঊধ 8তনেদর 'লখা 'পেত পােরন ও ভাল বpুেদর পিরিধ বাড়ােত পােরন।
 
আপনার যশ, আপনার জীবেন িকছR  নতR ন বpু আনেত স-ম।
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যিদও, yা&Xর আেরা সাবধানতার ^েয়াজন। িক খাে�ন তা 'খয়াল রাখুন ও মানিসক yা&X uঠক রাখুন।
 
আপনােদর 'কউ উেsগ 'থেক মু:r অনুভব করেত পাের ও শত্) জয় করেত পাের। তবুও, শত্)েক কখেনা 'ছােটা ভােব 'দখেবন না এবং
অn 'থেক দেূর থাকেবন।
 
জõ চ? �থেক �, এর দশম ভাব �গাচর (7 জুলাই 2023  04:05:04 �ত 7 অগা� 2023  10:59:41)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব UE অব&ান করেব। এটা মানিসক আকুলতা, মন[াপ, এবং আিবNাKতায় িনেদ8শ কের। শারীিরক yা&Xও
ক� 'পেত পাের এই সমেয়। 
 
আপনােক আিথ 8ক িদক|িলর অিতিরr সতক8তা িনেত হেত পাের এবং 'য 'কান রকম ঋণ এিড়েয় চলার 'চ�া ক)ন, যখন আপনার ঋণ 3&
হওয়ার সlাবনা আেছ এই িবেশষ দশায়।
 
শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং অ^েয়াজনীয় ও অবXবহায 8X আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যখন এটা িববােদর িদেক িনেয় 'যেত পাের যা শত্)
সংখXা বাড়ায়। সমােজ অখXািত ও অবমাননা এিড়েয় চলেত সতক8 হন।
 
সাবধান হন যখন আ�ীয় ও নারীেদর চালনা করেবন। যখন 'বাকার মত ভR ল 'বাঝাবু:ঝ শত্)সংখXা  'যাগ করেত পাের। িববােহ ভারসামX
র-া করেত yামী/nীর সােথ সম[ রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন।
 
আপনার পছ� মত '-ে0 উ�তর কতৃ 8প- বা সরকােরর sারা কে�র স�ুখীন হওয়ার সlাবনা। আপনার সম[ ^েচ�ায় সফলতা 'দখেত
অিতিরr পিরNম করেত হেত পাের। .
 
জõ চ? �থেক বুধ এর নবম ভাব �গাচর (8 জুলাই 2023  12:14:29 �ত 25 জুলাই 2023  04:31:56)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'রাগ 'থেক ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। এই িবেশষ দশা আপনার
কােজর '-ে0 বাধা ও িব® আনেত পাের। কম 8&েল আপনার স�ান ও পদ অ-ত রাখেত য°িনন। িন:;ত ক)ন 'য আপনার কৃত কােজর
জনX আপনােক ঘৃণা করেত হেব না এই সমেয়।
 
সlাবX বাধার িদেক ল-X রাখুন নতR ন িকছR েত উেদ্যাগ 'নওয়ার আেগ।
 
মানিসকভােব কােজ িবর:r 'বাধ করেত পােরন, অিধক 'বাঝা স�v ও অি&িতশীল হেত পােরন িবিভv কারেণর জনX।
 
আপনার শত্)েদর 'থেক সাবধান হন যখন তারা 'বশী -িত করেত পাের এই দশায় 'য 'কান রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন আপনার পিরবার ও
আ�ীয়েদর সােথ, এই|িল আ^েয়াজনীয় কলহর িদেক িনেয় 'যেত পাের।
 
এই পেব 8, আপিন সংেবদনশীল হেবন 'Eাধ^বণ হেত এবং ধম 8 ও সাধারণ িবeােসর িবষয়|িলেত ত্)uট 'খাজঁার 'চ�া করেত পােরন। 'কান
গিৃহত কাজ স�ূণ 8 করার উেÔেশ্য, আপনার কাছ 'থেক এই পব 8র অিধক Nেমর চািহদা থাকেত পাের। তবুও, উৎসােহর অভাব 'বাধ কuঠন
পিরNম করা 'থেক িবরত করেত পাের।
 
দরূ �মেণর িসLাK এিড়েয় চলুন, যখন ক�কর হওয়ার সlবনা এবং আশানু�পফল নাও িদেত পাের। খাদXাভXােস য° িনন এবং সদথ 8ক িচKা
রাখুন 'য ভােব আপিন িবেশষ সময় ভােবন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর নবম ভাব �গাচর (17 জুলাই 2023  05:06:55 �ত 17 অগা� 2023  13:32:21)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটার িকছR  তাৎপয 8 পূণ 8 ফলাফল আপনার জীবেন আেছ। এই সময় 'দাষােরাপ, &ােনর
পিরবত8ন এবং মানিসক শািKর অভােবর অথ 8 ^কাশ করেত পাের।
 
কম 8&েল আপনার মািলকেক িনরাশ করা এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8তা িনন। অপমািনত 'বাধ করেত পােরন এবং আপনার উপর িকছR
িমথXা অিভেযাগ চাপান হেত পাের, এর সুেযাগ আেছ। 'যেকান ^তারণার অব&া এিড়েয় চলুন।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এই সময় আপনার উপর চােপর হেত পাের। অনXেদর 'থেক বািক থাকা ঋণ িফের 'পেত পােরন। অ^েয়াজনীয় খরচ
এড়ােত অিতিরr সতক8 হন। ভR ল 'বাঝা, মতেভদ আপনার ও আপনার |)র মেধX ঘটেত পাের। পিরবােরর ও বpুেদর মতামত সংঘষ 8 আনেত
পাের যা s¬ ও অতৃিSর িদেক িনেয় যায়।
 
yা&Xর সাবধানতা 'নওয়ার দরকার যখন আপনার শারীিরক ও মানিসক অসা��X বাড়ােত পাের। আপিন আরও VািK ও মানিসক অবসাদ
'বাধ করেবন yাভািবেকর 'থেক।
 
যিদও, আপিন উৎকষ 8পূণ 8 কাজ করার িবেবচনা করেত পােরন, যখন আপনার সফল ভােব এই কাজ স�ূণ 8 করার সlাবনা আেছ।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর দশম ভাব �গাচর (25 জুলাই 2023  04:31:56 �ত 1 অে÷াবর 2023  20:38:27)  
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এই সমেয়, বুধ চM 'থেক আপনার দশমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX পিরতৃিS ও ভাল সমেয়র িনেদ8শ কের। আপিন
আপনার সম[ ^েচ�ায় সুখীও সফল হেবন। 'পশাগতভােব একটা ভাল সময় ও আশা করা 'যেত পাের। আপনােক 'দওয়া কাজ uঠক সমেয়
'শষ করেত স-ম হেবন।
 
এই সমেয় বািড়েত সুখ থাকেব। এই সমেয় 'কৗতূহল জনক কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন। আপনােদর মেধX 'কউ িবপরীত
িলে�র নতR ন কােরা সােথ গাঢ়ভােব সময় কাটােত আশা করেত পােরন। এই বXা:rর থােক লােভর সlাবনাও এই সমেয় িনেদ8শ কেরেছ।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল সময় হেত পাের আপনার জনX। আপনার ^েচ�ায় সফলতা লাভজনক হেব এবং আপিন টাকা পয়সার লাভও
আশা করেত পােরন।
 
এই সময়, সমােজ আপনার সামা:জক ময 8াদা আনেত পাের। স�ািনত হওয়ার সlাবনা আেছ এবং আেরা স�ান অজ8ন করেত পােরন।
সামা:জকভােব আেরা স:Eয় হেত পােরন ও সমাজ কলXানমূলক কােজ যুr হেত পােরন।
 
মানিসকভােব শািKও ি&র এর িনেদ8শ কের। আপনার শত্)রা সহেজই পরা:জত হেব এবং আপিন জীবেন ি&রতা খুেঁজ পােবন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর নবম ভাব �গাচর (7 অগা� 2023  10:59:41 �ত 2 অে÷াবর 2023  01:01:06)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব UE অব&ান করেব। এই সময়। ফলাফল, শারীিরক ও বÕগত সুখ ও সা�ে�্যর ^কাশ কের।
 
আিথ 8ক লাভ ও সব 8̂ কার মূলX বা অলpার 'ভাগ করা ও িনেদ8িশত হয় এই সমেয়।
 
বXবসায়ীরা এই সমেয় সেKাষজনক মুনাফায় অ^িতহত হেব। 
 
এই সমেয় িশ-ায় সফলতার িনেদ8শও কের। yা&X ভাল আকােরই থাকেব।
 
বািড়েত, আপনার ভাইেয়রা আরও সহেযাগী ও 'স্নহ পরায়ণ হেব। িকছR  Uভ কাজ আপনার বািড়েত স�v হওয়ার সlাবনা এবং আপনার
িববাহ িনেজ ি&র করেত পােরন যিদ ^েযাজX হয়। আপনার পছ� মত িমল খুেঁজ পােবন এই সময়, 'য আপনারও ভাগX আনেব।
 
একuট সামা:জক ভােব সহায়ক সময় আশা করা 'যেত পাের 'যখােন আপনার নতR ন বpু হওয়ার সlাবনা আেছ। আপিন িবi পরামশ 8 দাতা
'পেত পােরন আধXািত্মক পথ আপনােক 'দখােনার জনX। িশÊে-ে0 উৎসাহ বাড়েব এই সমেয়। আপনার |েণও উৎকষ 8পূণ 8 কাজ ল-X
করা যােব এবং ভাল খXািত আনেব সমােজ।
 
এই সময় আপনার ই�া পূরণ ও শত্)েদর পরাজয় 'দখেত পাের। যিদ 'কান রকম আেলাচনায় জড়ান তাহেল :জেত যােবন। দীঘ 8 �মেণ
যাওয়ার িবেবচনা করেত পােরন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর দশম ভাব �গাচর (17 অগা� 2023  13:32:21 �ত 17 �সöJর 2023  13:30:43)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা ভালসমেয়র সময়। এটা আপনার সম[ ^েচ�ার লাভ, পদvিত এবং সফলতার
িনেদ8শ কের।
 
কম 8&েল পদvিত আশা করেত পােরন। উ�কম 8চারীেদর আনুকূলX, কতৃ 8পে-র 'থেক স�ান এবং আরও সুিবধা আশা করেত পােরন এই
সমেয়।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতারও িনেদ8শ কের এবং 'কান বড় 'লনেদেনর অনুকূল সেব 8া� সীমা িনেদ8শ কের। 
 
সামা:জক ভােব আপিন এমনিক আরও স�ানীয় অব&া আশা করেত পােরন। আপনার সামা:জক পিরিধ বাড়েব, অথ 8াৎ আরও সদথ 8ক ও
লাভজনক পারaািরক :Eয়া হেব িবপরীত িলে�র সােথ এবং বpু ও পিরিচতেদর 'থেক স�ান পােবন। উ�তম কতৃ 8পে-র 'থেকও স�ািনত
হওয়া আশা করেত পােরন। আপিন আরও অ^তXািশত অংশ লাভ ও আশা করেত পােরন।
 
আপনার yা&X এইসময় খুব ভাল থাকেব। সবসেমত সুখ আপনােক িঘের থাকেব।
 
জõ চ? �থেক মQল এর একাদশ ভাব �গাচর (18 অগা� 2023  15:54:12 �ত 3 অে÷াবর 2023  17:58:24)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার একাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার ও পিরবােরর জনX সুেখর সময় আেন। এই পব 8,
আপনার স�িOেত বXবসার '-ে0 বা Eয় িবEেয়র '-ে0  মুনাফা করেত, &ািপত কের। আপনােদর কােরা ভাইেদর 'থেক লােভর সlাবনা
আেছ। এটা তােদর জনX ভাল সময় িহসােব ^মান করেত পাের, যারা চাকুরীরত। এই সময় আপনােদর 'কউ আয় বা অব&ান বৃ:L আশা
করেত পােরন। ফলাফল, আপনার ^েচ�া আপনার লাভ আনেত সফল।
 
যখন আপিন উvিত 'দখেবন 'পশাগত জীবেন ও বXা:rগত Fদন:�ন জীবেন, এটা 'সই সময় িহসােবই ধরা হয়। আপিন সামা:জক ময 8াদায়
^িতপিOেত এবং স�ােন ঊধ 8গিত আশা করেত পােরন। আপনার স�ািদত কােয 8 ঔÌলX ^িতফিলত হেব।
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আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যর জ� আশা করেত পােরন 'য আরও সুখ ও গহৃশািK িনেয় আসেব। আপনার সKান ও ভাইেয়রা
আরও সুখ িনেয় আসেব।
 
yাস্েথ্যর িদক সু�র হেব, শ:rশালী ও yা&Xবান রাখেব ও 'রাগমুr রাখেব। আেগর 'থেক ভয়হীন অনুভব করেবন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর একাদশ ভাব �গাচর (17 �সöJর 2023  13:30:43 �ত 18 অে÷াবর 2023  01:29:39)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক একাদশ ভােব সূেয 8র অব&ান। এটার মােন আিথ 8ক লাভ, এবং অথ 8ৈনিতক ও সামা:জক পদময 8াদায় উvিত।
 
এটা আপনার জনX অনুকূল সময় আপনার ত�াবধায়ক বা মািলকেক পদvিতর জনX বলা।এই সময়, কম 8&েল আপনার অব&ান বৃ:L,
ঊধ 8তনেদর 'থেক অ^তXািশত আনুকূলX এবং রাজার 'থেক স�ােনর িনেদ8শ কের!
 
Eয়‐িবEয় লােভর আশা করেত পােরন এবং স�দ লাভ আশা করেত পােরন এই সমেয়। বpুেদর কাছ 'থেকও িকছR  পাওয়ার আশা করেত
পােরন।
 
আপনার সামা:জক ^িতপিO একটা উ©ান 'দখেব এবং ^িতেবশীেদর কােছ স�ান লাভ করেবন।
 
yা&X ভাল থাকেব এই সমেয় এবং আপনার ভাল yা&X পিরবােরর সুেখর সময় হেত পাের।
 
এই সময় আপনার আধXািত্মক গঠনমূলক কােজর U)র িনেদ8শ কের যা আরও সুেখর িদেক িনেয় যায়। বািড়েত ভাল খাবার ও িমu�র আন�,
বন ও উপেভাগ এই সময় আশা করা 'যেত পাের। সবসেমত, আপনার ও পিরবােরর জনX সা��Xপূণ 8 সময় িনেদ8িশত হয়, যা পািরবািরক
শািKর িদেক িনেয় যায় এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর একাদশ ভাব �গাচর (1 অে÷াবর 2023  20:38:27 �ত 19 অে÷াবর 2023  01:16:46)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার একাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা কায 8স�াদন ও আিথ 8কলাভ‐এর িনেদ8শ কের। এই সময়
আিথ 8কলাভ আনেত পাের আপনার জনX। িবিভv উৎস 'থেক আিথ 8ক লাভ পাওয়ার আশা করেত পােরন। বX:rগত ^েচ�া, বXবসা এবং অেথ 8র
িবিনেয়াগ উ� আিথ 8ক লাভ ও মুনাফা আনেত স-ম। যিদ আপিন 'পশাদার বা কম\ হন, অিধক সফল হওয়ার সlাবনা আেছ এই সময়।
আপনার কম 8পিরিধেত সম:ৃLর সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 

 
yা&X ভাল হেব। িনেজ শািKেত থাকার সlাবনা। আেরা িম�ভাষী ও আচরেণ সহদূয় হেত পােরন।
 
বািড়েত, ভাল সময় আশাকরেত পােরন। আপনার yামী/nী এবং সKানও সুখী ও সহদূয় হেব। সুখবর আশা করেত পােরন। পািথ 8ব সুখ 'বu�ত
হওয়ার সlাবনা।
 
সামা:জক ভােবও এটা একটা ভাল দশা। আপিন সমােজ স�ান অজ8ন করেত স-ম হেবন। িবপরীত িলে�র সুখকর স� িঘের রাখেব।
আপনার বৃ:L এবং সেKাষজনক ^কৃিত 'লাকজনেদরেক আপনার চারিদেক িঘের রাখেত সাহাযX করেব।
 
জõ চ? �থেক �, এর দশম ভাব �গাচর (2 অে÷াবর 2023  01:01:06 �ত 3 নেভJর 2023  05:13:19)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব UE অব&ান করেব। এটা মানিসক আকুলতা, মন[াপ, এবং আিবNাKতায় িনেদ8শ কের। শারীিরক yা&Xও
ক� 'পেত পাের এই সমেয়। 
 
আপনােক আিথ 8ক িদক|িলর অিতিরr সতক8তা িনেত হেত পাের এবং 'য 'কান রকম ঋণ এিড়েয় চলার 'চ�া ক)ন, যখন আপনার ঋণ 3&
হওয়ার সlাবনা আেছ এই িবেশষ দশায়।
 
শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং অ^েয়াজনীয় ও অবXবহায 8X আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যখন এটা িববােদর িদেক িনেয় 'যেত পাের যা শত্)
সংখXা বাড়ায়। সমােজ অখXািত ও অবমাননা এিড়েয় চলেত সতক8 হন।
 
সাবধান হন যখন আ�ীয় ও নারীেদর চালনা করেবন। যখন 'বাকার মত ভR ল 'বাঝাবু:ঝ শত্)সংখXা  'যাগ করেত পাের। িববােহ ভারসামX
র-া করেত yামী/nীর সােথ সম[ রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন।
 
আপনার পছ� মত '-ে0 উ�তর কতৃ 8প- বা সরকােরর sারা কে�র স�ুখীন হওয়ার সlাবনা। আপনার সম[ ^েচ�ায় সফলতা 'দখেত
অিতিরr পিরNম করেত হেত পাের। .
 
জõ চ? �থেক মQল এর �াদশ ভাব �গাচর (3 অে÷াবর 2023  17:58:24 �ত 16 নেভJর 2023  10:46:35)  
এই পেব 8, ম�ল চেMর 'থেক আপনার sাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা শারীিরক য�না ও সাধারণ ক�েভােগর ^কাশ কের। যিদ সমেয়
সতক8তা না 'নওয়া হয়, তেব এই সময় আরও 'বশী ক� িদেত পাের । সাবধান হন 'যেকান yা&X স�িক8ত িবষেয়, যখন আপনার 'চাখ ও উদর
সংEাK অসা��X ও অসু&তা বৃ:Lর সlাবনা আেছ। পেরর সতক8তাও িনন। এই সময় যখন আপিন অবশXই স:Eয়তা 'থেক দেূর থাকেবন
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 যা আপনার জীবেন ঝুিকপূণ 8 হেত পাের
 
আপনােদর 'কউ রা:0র দুঃy� বা y� িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন।
 
আপনার কম 8জীবন NমসাধX হেত পাের এবং আপনার অিভে^ত কােজ সফলতা 'দখেত কuঠন পিরNেমর 'বাঝা িনেত হেত পাের। যিদ
পিরিমত না হয়, আপনােদর 'কউ অব&ােনর ঝুিক িনেত পােরন কােজ এবং অবমািনত ও অস�ািনত হেবন।
 
আিথ 8ক িদক|িলর য°িনন এবং অ^েয়াজনীয় খরচ এিড়েয় চলুন।বািড়েত nী, সKান, ভাই ও আ�ীয়েদর সােথ সমমেনাভাবাপv স�ক8 র-া
ক)ন।তােদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন। শত্)েদর সােথ 'কান ^কার s¬ 'থেক দেূর থাকুন এবং নতR ন শত্) Fতরী করা 'থেক
যেথ� সাবধান হন।এই সময়, িবেদশ �মেণর সুেযাগ আসেত পাের। তবুও আপনােদর 'কউ �মেণ আকা:Æত ফল নাও 'পেত পােরন এবং
ল-Xহীন ভােব �মণ 'শষ করেত পােরন।.
 
জõ চ? �থেক সূয � এর �াদশ ভাব �গাচর (18 অে÷াবর 2023  01:29:39 �ত 17 নেভJর 2023  01:18:40)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব সূেয 8র অব&ান। এই িবেশষ সময় আিথ 8ক িদেক কuঠন পিরি&িতর ^কাশ কের। আপনােক অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব যখন এই সমেয় আিথ 8ক িদক|িল পিরচালনা করেবন।
 
যিদ চাকুরীরত হন, আপিন আপনার মািলেকর সােথ একটR  কuঠন সময় 'দখেত পােরন। 'স আপনার কােজ ^শংসার িদেক যােব না এবং
আপিন কম দািয়েqর অথবা কম 'বতেনর আশpা করেত পােরন। যিদ ^েচ�া ও কেঠার পিরNম আপনােক ই�ানু�প ফল না 'দয় তাহেল
িন)ৎসািহত হেবন না।
 
যিদ Eয়‐িবEেয় থােকন, আপনােক িবপয 8েয়র মধX িদেয় 'যেত হেত পাের। 'লনেদেন সতক8 হেবন।
 
এই সময় আপনােক সামা:জক ভােব খারাপ হাওয়ার মধXিদেয় িনেয় 'যেত পাের। ^েতXেকর সােথ কলহ িববাদ বািতল করা 'যেত পাের না। 
 
আপনােক দীঘ 8 �মেণ 'যেত হেত পাের, 'যটা আকা:Æত ফল আনেত পাের না।
 
স:Eয়তা, এিড়েয় চলুন, যা শারীিরক িবপেদ জিড়েয় থােক এবং ^থম |)েqর কাজেক িনরাপOায় রাখুন।
 
পিরবার ও আপনার yাস্েথ্যর য° িনন এই সমেয়, যখন ªর, 'পেটর সমসXা এবং 'চােখর অy:[ বাড়ােত পােরন। এই িবেষষ সমেয় অতৃিS
বািড়েত শািK ও ঐকXেক ^ভািবত করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর �াদশ ভাব �গাচর (19 অে÷াবর 2023  01:16:46 �ত 6 নেভJর 2023  16:25:23)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার sাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX খরেচর িনেদ8শ কের। আশানু�প যা হয় তার 'থেক
'বশী খরচ কের থাকেত পােরন yা��X পূণ 8 জীবনযাপেনর উেÔেশ্য। মকÔমা 'থেক দেূর থাকুন যখন টাকার -িত করেত পাের।
 
ফলাফল, আপনােক অিতিরr কuঠন পিরNম করেত হেত পাের আপনার 'নওয়া 'কান কাজ স�ূণ 8 করেত।শত্)েদর 'থেক সাবধান হন
এবং তােদর রা[া 'থেক সের দাড়ঁান অবমাননা এড়ােত। আপনার ময 8াদা ধের রাখুন ও 'চ�া ক)ন ও বজায় রাখুন সমােজ আপনার স�ান।
 
অেনক কারেণ আপিন মানিসক িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন। আপিন সংেবদনশীল উেsেগ ও অিবNাKতায়, িবেশষতঃ এই সময়। আপনার
হতাশা হওয়ার ও অতৃS হওয়ার সlাবনা আেছ এই দশায়।
 
খাবাের ও দা�তX জীবেন উৎসােহর অভাব। অসু&তা ও 'Vশ 'ভাগ ক� িদেত পাের এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর একাদশ ভাব �গাচর (3 নেভJর 2023  05:13:19 �ত 30 নেভJর 2023  01:04:20)  
এই সমেয়, চM 'থেক এেকদশভােব UE অব&ান করেব। এটা মূলতঃ আিথ 8ক িনরাপOা ও ঋণ 'থেক মু:rর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন
অনXানX অথ 8ৈনিতক সমসXার সমাধানও আশা করেত পােরন।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতা আেন। জনি^য়তা বাড়েব এবং আপনার খXািত ঊধ 8গামীতা 'দখেব এই সমেয়।
 
আপনার পািথ 8ব yা��X লাভ, সুেখর মাধXম, ভাল খাবার, 'পাষাক, অলpার, এবং আনুষাি�ক :জিনেষর মেনাসংেযােগর সlাবনা আেছ।
একuট বািড়র মািলকানার জনX িবেবচনাও করেত পােরন।
 
সামা:জক ভােব একuট উÌল সমেয়র পূব 8সংেকত িহসােব ধরা 'যেত পাের। সমােজ সামা:জক ময 8াদা ও ^িতপিO বৃ:L ও বpুেদর সহেযাগীতা
আশা করেত পােরন।
 
িবপরীত িলে�র সদসXেদর সােথ ভাল সময় আশা করেত পােরন। যিদ িববািহত হন তেব আপনার yামী/nীর সােথ দা�তX জীবন সুখকর
হেব।. 
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জõ চ? �থেক বুধ এর 4থম ভাব �গাচর (6 নেভJর 2023  16:25:23 �ত 27 নেভJর 2023  05:53:22)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ^থম ভােবর মেধX িদেয় যােব। এটা আপনার জীবেন িকছR  নঞথ 8ক ফল আনেত পাের। এটা 'বশীর ভাগ
'-ে0 একটা অব&া আনেত পাের 'যখােন িকছR  অিন�R কভােব কােরা কাজ করেত হেত পাের। িকছR  ^কােরর অতXাচােরর স�ুখীন হেত
পােরন। অনXেদর 'থেক তীH ভৎসনা ও সমেবদনাহীন পিরহােসর স�ুখীন হওয়ার সlাবনা এই সমেয়।
 
অ^েয়াজনীয় খরেচর জনX 'খয়াল রাখেত হেত পাের যখন এটা আপনার ভাtাের বড় ফাকঁ Fতরী করেত পাের। সাবধানতা অবলËন ক)ন
আপনার খরেচ এবং মনেযাগ িদন অথ 8সংEাK িনরাপOায়।
 
িকছR  বােজ বX:rেক অনু3হ করার সlাবনা যারা -িত করেত পাের। বােক্যর িদেক 'খয়াল রাখুন যখন কােছর এবং ি^য় কােরার সােথ কথা
বলেবন। অসংেযাম আপনার পিরিধর মেধX শত্) Fতরী করেত পাের। 'য 'কান রকেমর মকÔমা ও বােজ স� এিড়েয় চলুন। সতক8 'হান,
এমন িকছR  করেবন না যা আপনার িনেজর উৎকষ 8তার -িত করেত পাের। আপনার সবসময় ভাল ভােগ্যর ^েয়াজন, তাই, এটােক র-া
ক)ন। আপনার িশ-া ও অিভiতার সুেযাগ িনন জীবেনর সফলতার বাধােক এিড়েয় 'যেত। 
 
এই সমেয় নমনীয় হন, আপনােক 'শষ মুহেূত 8 পিরকÊনা, উéাবনায় অথবা ভাবনা ধারণার পিরবত8ন করেত হেত পাের, িবিভv অংশ 'থেক
চােপর কারেণ বা আেগ 'থেক অনুমােনর ফেল ভেয়র কারেণ। অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের িবেদেশর বাস&ান স�িক8ত বXাপাের।
বািড়েত 'কান Uভ কােজ বাধা 'পেত পােরন। পিরবােরর ও িনেজর য° িনন যখন আপিন ^তারণায় সংেবদনশীল হেয় পরেত পােরন এই
দশায়। �মণ এিড়েয় যান যিদ সlব হয়, আপিন এর 'থেক আকা:Æত সুখ অথবা আশাযুr ফল নাও 'পেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক মQল এর 4থম ভাব �গাচর (16 নেভJর 2023  10:46:35 �ত 28 িডেসJর 2023  00:21:19)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার ^থমভােব যােব। এটা 'বশীর ভাগই কাuঠনX ^কাশ কের। এই পব 8 আপনার বXবসা বা 'পশার িবষয় সুগম
রা[ার মধX িদেয় িনেয় 'যেত পাের। আপিন আপনার পিরকÊনা মত কাজ সময়মত 'শষ করার অসুিবধা 'পেত পােরন। এই পেব 8 'কান নতR ন
িকছR  U) না করাই ভাল। যিদ কম 8চারী হন তেব ঊধ 8তন, মািলক ও সরকারী িবভাগ|িলর সােথ তক8 এিড়েয় চলার 'চ�া করেবন। আপনােদর
'কউ পেদর পিরবত8নও 'দখােবন এই সময়।
 
আপনার শত্)েদর ল-X রাখুন, তারা আপনার জনX অিধক সমসXা সuৃ� করেত পাের এই সময়।আিথ 8ক িদক|িলরও আরও সuঠক সাবধানতার
^েয়াজন, যখন আপনার অিন�াকৃত খরচ হেব। টাকা খরেচর িদেক এিগেয় যাওয়া বাদ িদন।.
 
এই সময় বৃহদাকাের �মেণর বড় সুেযাগ আসেব। ফলাফল, এই সময় আপনােক কােছর ও ি^য়জেনর 'থেক দেূর রােখ। যারা িববািহত
তােদরেক yামী/nী এবং সKান যিদ থােক, এেদর 'থেক দেূর থাকেত হেত পাের।
 
yাস্েথ্যর জনX সuঠক সাবধানতার ^েয়াজন এই পেব 8। জীবেন ^িতuট :জিনেষই িনÀভ ও উদXামহীনতার অনুভব হওয়ার সlবনা। ªর 'বের
যাওয়া এবং রr ও উদর স�িক8ত অসু&তায় সংেবদনশীল হওয়ার সlাবনা। 'যেকান রকম ধারাল অn, আ|ন, িবষাr জীব এবং যা িকছR
জীবেন ভয়াবহ হেত পাের 'সই ^িতuট :জিনষ 'থেক দেূর থাকুন।
 
জীবনীশ:rেক অবশXই উপের ধের রাখার 'চ�া ক)ন, যখন আপিন হতাশায় আEাK, হতবু:Lতায় ভRূ গেত পােরন এবং অ^েয়াজনীয় ভয়
বাড়েত পাের। 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর 4থম ভাব �গাচর (17 নেভJর 2023  01:18:40 �ত 16 িডেসJর 2023  15:58:20)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। আপনার কােজ ও বX:rগত জীবেন এটার ল-নীয় ^ভাব থাকেব। এটা ^ধানতঃ &ায়ী
অথবা -ণ&ায়ী &ােনর পিরবত8ন, কম 8ে-ে0 কাuঠনX এবং মািলেকর সােথ বা কােজ আপনার ঊধ 8তনর সােথ িব-ুÓ সময় আেন। কম 8ে-ে0
অপযশ এড়ােত অিতিরr সতক8তা 'নওয়া ^েয়াজন।
 
হােত 'নওয়া কাজ 'শষ করেত বা ল-X বÕ|িলর সিvেবশ ঘটােত আরও ^েচ�া িনেত পাের yাভািবেকর 'চেয়। আপনােক দীঘ 8�মেণ 'যেত
হেত পাের, যা আশানু�প ফল িদেত পাের না।এই সমেয় আপিন VািK অনুভব করেত পােরন। আপনার yাস্েথ্যর আরও সাবধানতা ^েয়াজন
হেব, যখন আপিন উদেরর সমসXা, অে�র িবশৃÆল অব&া, 'চােখর হদূয় সংEাK অসা��X‐এ সংেবদনশীল হেবন। এই িবেশষ সমেয়
জীবেন ঝুিক 'নওয়া এিড়েয় যান। 
 
বািড়র িদেক, পিরবােরর মেধX িববাদ এবং বpুরা এেস অসুখী অব&ায় িনেয় 'যেত পাের। আপনার ও আপনার yামী/nীর মেধX মতেভেদর
আিবভ8াব হেত পাের এবং িববািহত জীবনেক ^ভািবত করেত পাের। সবসেমত, বািড়েত ঐকX ও শািK আপিOর হেত পাের এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ি�তীয় ভাব �গাচর (27 নেভJর 2023  05:53:22 �ত 28 িডেসJর 2023  11:04:14)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার িsতীয় ভােবর মধX িদেয় যােব। এটা িচিxত কের আিথ 8ক লাভ ও আেয়র বৃ:L িবেশষতঃ যারা সু�র র°‐এর
বXবসা কের।
 
এই পব 8 সlবতঃ সুখ আেন িশ-ায় সফলতা ও iান লােভর আকাের।
 
এই পব 8, ভাল 'লােকেদর সােথ স� আেন এবং সুেযাগ 'দয় খুব ভাল রpন আyাদেনর মজায়। 
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তবুও, কােরা জনX, এই পব 8uট ক�, সমােজ বােজ নাম আনেত পাের এবং শত্) -িতকারক হেত পাের yাভািবেকর 'থেক। এই দশা সূিচত
কের আ�ীয় ও কােছর বpু হারােনার একuট সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক �কতS  এর একাদশ ভাব �গাচর (29 নেভJর 2023  02:25:32 �ত 30 �ম 2025  00:27:43)  
বত 8মান সমেয়, 'কতR  চM 'থেক আপনার একাদশ ভােব �মণ করেব। ইহা সাধারণত: দশায় স�দ অজ8ন &াবর স�িত অিধ3হণ। এuট
একuট ভাল সময়, আপনার উ�াকাÆা চিরতাথ 8 করার জনX। আপিন U) করেত যাে�ন িকছR  নতR ন কাজ যােত খুব 'বশী পিরমাণ িবিনেয়াগ
করার দরকার বদেল আপিন একই পিরমান লাভ 'ফরত পােবন। হঠাৎ কের িন:;ত টাকা পয়সার লাভ আপনােদর ^ায় সবার জনX হেত
পাের।
 
বািড়েত আপনার িববাহ 'যাগX সKানরা তােদর 'যাগX uঠক স�ী 'পেত পাের এবং িববাহ uঠক হেত পাের। আপনার 'ছাট বয়েসর সKােনর
'দখােশানা ক)ন। অনXথা ওরা শারীিরক পীড়া বXাথা 'থেক ভR গেত পাের এই সময়।
 
বত8মান সময়, যখন চM 'বেড় যায় আকাের, আপনােদর কােরার সুেযাগ থােক 'কান আধXািত্মক |)র সােথ 'দখা করার। এই |)রা
আপনােক উৎসাহ িদেত পাের ধXান করেত এবং ^কৃিত গত ভােব আধXািত্মক পরায়ণ হেত। বত8মান সময় আপনার ভাল 'সৗভাগX এবং
সুyাদু দুেধর খাবার আনেত পাের।
 
যিদও, এই অব&া 'কতR র চেMর ±²াস হবার সে� হয়, আপনার অনুভR িত উÌলXহীন এবং মানিসক অসু&তা বাড়েত পাের। বত8মান সমেয়,
আপনার চাষবােসর ^িত আ3হ বাড়েত পাের এবং বত8মান সময় আপনার বXাবসার -িত হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক রাহS এর পæম ভাব �গাচর (29 নেভJর 2023  02:25:32 �ত 30 �ম 2025  00:27:43)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব রাহR র অব&ান। এটা িবেশষতঃ সKানেদর স�িক8ত িবষেয়র কারেণ মন[ােপর অথ 8 ^কাশ কের। আিথ 8ক
িদক 'থেক এটা ভাল সময় িহসােব িবেবিচত নাও হেত পাের আপনার জনX। আিথ 8ক িদক |িল শr কের ধের রাখুন, যখন এটার
অ^েয়াজনীয় :জিনেষর 'কনা কাটায় খরচ হওয়ার সlাবনা।
 
বাবা‐মা ও yামী/nীর yা&X িচKার কারণ হেত পাের, যখন তারা 'রােগর বৃ:Lেত সংেবদনশীল। সKান সংEাK িবষয় উেsগ বাড়ােত পাের এই
িবেশষ দশায় যা পু0 'দাষ নােম পিরিচত অথ 8াৎ পু0 সংEাK দুঃখ। সKােনর 'য 'কান yা&X সংEাK সমসXায় মেনােযাগ িদন যা এই সময়
আসেত পাের। আপনােদর 'কউ এই সময় সKানেদর িবপেথ যাওয়া বা িকছR  মারা�ক 'রাগ বৃ:L 'দখেত পােরন।
 
মানিসক ভােব আপিন য�না বৃ:L ও F&য 8X চ্ূযিতেত ক� 'পেত পােরন। আপনার িসLাK 'নওয়ার দ-তা অ-ম হেত পাের যা ভR ল িসLাK
িনেত বাধX করােব। 
 
তবুও, আপনােদর 'কউ িকছR  উে«খেযাগX ওঠানামা অিভiতা করেত পােরন 'যখােন আপিন আশাতীত আিথ 8ক লাভ 'পেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক �, এর �াদশ ভাব �গাচর (30 নেভJর 2023  01:04:20 �ত 25 িডেসJর 2023  06:45:48)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব UE অব&ান করেব। এটা এক|� সদথ 8ক ও নঞথ 8ক ঘটনাবলীর িনেদ8শ কের। একিদেক এইসময় আিথ 8ক
লােভর িনেদ8শ কের ও অনX িদেক এটা 'পাষােকর ও স�েদর অদৃ� পূব 8 -িতর িনেদ8শ কের। এই সময় িবেদেশ �মেণ অ^েয়াজনীয় খরচ ও
টাকার অপচয় ও িনেদ8শ কের।
 
এই সময় আপনােক ভাল 'পাষােক উপেভাগ করা 'দখেব 'যটােত আপিন িকছR  হারােত পােরন।'কান িকছR র চR ির এড়ােত অিতিরr সতক8তা
িনন িবেশষ কের এই সমেয়।.
 
তবুও, বািড়েত দা�তX সুখ উপেভাগ করেবন। যিদ অিববািহত হন, আপিন িবপরীত িলে�র সদসXর 'থেক ই:Mয় সুখ আyাদন আশা করেত
পােরন।
 
বpুরা খুব ভাল হেব এবং আপনার িদেক খুব সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব।
 
ধারাল অn ও সে�হ জনক 'লােকেদর 'থেক সের থাকুন। যিদ কৃিষকােজ যুr থােকন, আপনােক অিতিরr সতক8তা িনেত হেব 'কান রকম
-িত এড়ােত, এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ি�তীয় ভাব �গাচর (16 িডেসJর 2023  15:58:20 �ত 15 জানুয়ারী 2024  02:43:32)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা টাকার িদক 'থেক খুব কuঠন পরী-ার সময় আপনার জনX। এই সময় ^ধানতঃ
আশানু�প ফেলর উপি&েত অথবা Eয়‐িবEেয় লাভ এবং স�েদর -িতর সূচনা কের ভিবষXেত। যিদ কৃিষর 'লনেদন কেরন তেব এই সময়
আপনার উvিতর অKরায় আনেত পাের। 
 
এটা সময় যখন আপিন ভেয় আরও সংেবদনশীল yাভািবেকর 'চেয়। আপিন কােছর ও ি^য়জেনর কােছ সহেজই উেO:জত 'দখেত পােরন
িনেজেক। সংকীণ 8মন³তা আপনার :Eয়া কলাকলােপ অ^তXািশত ভােব আসেত পাের। 
 
এছাড়াও, আপনার জীবেনর সাধারণ িবষয়|িল অনXভােব 'যভােব কেরন 'সইরকম সহজভােব করেত কাuঠনX 'পেত পােরন। 
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'চােখর সতক8 হন, যখন এই সমেয় 'চােখর সমসXার জনX অেনক 'বশী িবপদ আেছ। মাথা য�নায় আEাK হেয় িবরr হেত পােরন এই
সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক �, এর 4থম ভাব �গাচর (25 িডেসJর 2023  06:45:48 �ত 18 জানুয়ারী 2024  20:56:52)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব UE অব&ান করেব। এটা আপনার জনX বÕগত ও ই:Mয়জ সা��X‐এর অথ 8 ^কাশ কের। বX:rগত িদক
'থেক আপিন ^চR র ঘটনা আশা করেত পােরন। যিদ 'যাগX হন, উপযুr কাউেক খুেজ পাওয়ার সlাবনা এই সমেয়। আপনােদর 'কউ
পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন আশা করেত পােরন।
 
রন। সামা:জকভােব, নতR ন 'লােকেদর সােথ সা-াৎ ও িবপরীত িলে�র স� উপেভাগ করার সুেযাগ পােবন ও অপূব 8 সু�র রpনশালার িবেশষ
খাবাের উপেভাগ করেবন। এই সময়, ই:Mয়েত ^ভাব িব[ারকারী :জিনষ অজ8ন এবং আনুসাি�ক :জিনষ 'দেব জীবনেক সুেশািভত করেব।
আপনার 'পাষাক, সুগিp, ^সাধিন এবং গািড় 'ভাগ করার সlবনা।
 
আিথ 8ক িদক, এই সমেয় মসণৃভােব সহজ স��X গিতেত এেগােব। আপনার অথ 8ৈনিতক অব&াও উvিত করেব এই িবেশষ সমেয়।
 
যিদ আপিন ছা0 হন, iানাজ8েনর '-ে0 সফলতা লাভ করেত আপনার জনX ভাল সময় হবার ^মাণ করেত পাের এই সময়।
 
এই সমেয়, আপিন আপনার শত্)েদর Òংস আশা করেত পােরন। 'কান রকেমর ^ভাব 'থেক সের থাকুন যা আপনার মেধX নঞথ 8ক ভাবেবগ
Fতরী করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক মQল এর ি�তীয় ভাব �গাচর (28 িডেসJর 2023  00:21:19 �ত 5 �ফব্Kয়ারী 2024  21:42:54)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক িsতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা -িতর সমেয়রই ইি�ত 'দয়। ভাল য° িনন আিথ 8ক িদক|িলর এবং
মূলXবান :জিনেষর িনরাপOায় ধXান িদন, যখন চR িরর কারেণ -িতর সlাবনা আেছ এই সমেয়।
 
আপিন কম 8&েল অেনক অসুখকর ঘটনার কারেণ একেঘেয়িমর স�ুখীন হেত পােরন। তক8 'থেক িনেজেক সিরেয় রাখুন। কাউেক িকছR  বলার
আেগ বাকX|িল ল-X ক)ন। আপনার কাজ বা 'পশা এই সমেয় খুব ম�া অব&া হেত পাের এবং আপিন যিদ uঠকমত চািলত না হন তেব পদ
হারােতও পােরন।
 
পুরান শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং নতR ন শত্) Fতরী এিড়েয় চলুন। ঈষ 8ার নঞথ 8ক আেবগ অনXেদর িদেক বাড়ােত পােরন এই সময়।
সরকার বা রাজX কতৃ 8পে-র 'কান রকম কােগর 'থেক সাবধান হন। এই িবেশষ সমেয়, িকছR  বL 'লােকেদর অনু3হ করার সlাবনা আপনার
আেছ এবং পিরবার বা ি^য় কােরা সােথ কলেহ জিড়েয় পরার সlাবনা আেছ।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর 4থম ভাব �গাচর (28 িডেসJর 2023  11:04:14 �ত 7 জানুয়ারী 2024  21:10:52)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ^থম ভােবর মেধX িদেয় যােব। এটা আপনার জীবেন িকছR  নঞথ 8ক ফল আনেত পাের। এটা 'বশীর ভাগ
'-ে0 একটা অব&া আনেত পাের 'যখােন িকছR  অিন�R কভােব কােরা কাজ করেত হেত পাের। িকছR  ^কােরর অতXাচােরর স�ুখীন হেত
পােরন। অনXেদর 'থেক তীH ভৎসনা ও সমেবদনাহীন পিরহােসর স�ুখীন হওয়ার সlাবনা এই সমেয়।
 
অ^েয়াজনীয় খরেচর জনX 'খয়াল রাখেত হেত পাের যখন এটা আপনার ভাtাের বড় ফাকঁ Fতরী করেত পাের। সাবধানতা অবলËন ক)ন
আপনার খরেচ এবং মনেযাগ িদন অথ 8সংEাK িনরাপOায়।
 
িকছR  বােজ বX:rেক অনু3হ করার সlাবনা যারা -িত করেত পাের। বােক্যর িদেক 'খয়াল রাখুন যখন কােছর এবং ি^য় কােরার সােথ কথা
বলেবন। অসংেযাম আপনার পিরিধর মেধX শত্) Fতরী করেত পাের। 'য 'কান রকেমর মকÔমা ও বােজ স� এিড়েয় চলুন। সতক8 'হান,
এমন িকছR  করেবন না যা আপনার িনেজর উৎকষ 8তার -িত করেত পাের। আপনার সবসময় ভাল ভােগ্যর ^েয়াজন, তাই, এটােক র-া
ক)ন। আপনার িশ-া ও অিভiতার সুেযাগ িনন জীবেনর সফলতার বাধােক এিড়েয় 'যেত। 
 
এই সমেয় নমনীয় হন, আপনােক 'শষ মুহেূত 8 পিরকÊনা, উéাবনায় অথবা ভাবনা ধারণার পিরবত8ন করেত হেত পাের, িবিভv অংশ 'থেক
চােপর কারেণ বা আেগ 'থেক অনুমােনর ফেল ভেয়র কারেণ। অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের িবেদেশর বাস&ান স�িক8ত বXাপাের।
বািড়েত 'কান Uভ কােজ বাধা 'পেত পােরন। পিরবােরর ও িনেজর য° িনন যখন আপিন ^তারণায় সংেবদনশীল হেয় পরেত পােরন এই
দশায়। �মণ এিড়েয় যান যিদ সlব হয়, আপিন এর 'থেক আকা:Æত সুখ অথবা আশাযুr ফল নাও 'পেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ি�তীয় ভাব �গাচর (7 জানুয়ারী 2024  21:10:52 �ত 1 �ফব্Kয়ারী 2024  14:22:40)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার িsতীয় ভােবর মধX িদেয় যােব। এটা িচিxত কের আিথ 8ক লাভ ও আেয়র বৃ:L িবেশষতঃ যারা সু�র র°‐এর
বXবসা কের।
 
এই পব 8 সlবতঃ সুখ আেন িশ-ায় সফলতা ও iান লােভর আকাের।
 
এই পব 8, ভাল 'লােকেদর সােথ স� আেন এবং সুেযাগ 'দয় খুব ভাল রpন আyাদেনর মজায়। 
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তবুও, কােরা জনX, এই পব 8uট ক�, সমােজ বােজ নাম আনেত পাের এবং শত্) -িতকারক হেত পাের yাভািবেকর 'থেক। এই দশা সূিচত
কের আ�ীয় ও কােছর বpু হারােনার একuট সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর তৃতীয় ভাব �গাচর (15 জানুয়ারী 2024  02:43:32 �ত 13 �ফব্Kয়ারী 2024  15:43:40)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচর আপনার সফলতা এবং আপনার 'পশাও বX:rগত জীবেন সুেখর সময়
িহসােব িবেবিচত হেত পাের। জীবেনর উvিত সাধেনর িদক িদেয়, আপনার পদvিতর সুেযাগ অেন
 
'বশী। এছাড়াও, সরকার আপনােক আপনার স�ািদত কােজ অথবা ভাল কােজ স�ািনত করার সlাবনা আেছ।আপিন সমােজ আরও
স�ানীয় &ান অজ8ন করেত পােরন। বpুরা, পিরবার ও পিরিচতরা আপনার ^িত তােদর শত8হীন ভালবাসা &াপন করেব এবং আপিন আপনার
শত্)েদর উপর স�ূণ 8 কতৃ 8q করেত পারেবন।
 

 
খুব বX:rগত জীবেন, শারীিরক ও মানিসকভােব আেরা সু&X 'বাধ করেবন আেগর 'থেক। আিথ 8ক লাভও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। জীবেনর
িদেক গভীর আ3হী ও সদথ 8ক অনুভব করেবন। সKানরাও আপনার সুেখর উৎস হেব।
 
 
 
সবসেমত একuট ভাল সময় আপনার উপর &ািপত হেব।
 
জõ চ? �থেক �, এর ি�তীয় ভাব �গাচর (18 জানুয়ারী 2024  20:56:52 �ত 12 �ফব্Kয়ারী 2024  04:52:43)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয়ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ অথ 8সËpীয় লােভর িনেদ8শ কের। ফলাফল, এই সময়ও আপনার
yামী/nী এবং পিরবােরর সদসXেদর সােথ খুব ভাল সময় 'দখেব। যিদ ^েযাজX হয় আপিন আপনার পিরবাের 'ছােটা িশU আশা করেত
পােরন।
 
আিথ 8ক িদেক yা��X হেব এবং পিরবােরর সাফলX সাধারণতঃ ঊধ 8গামী হেব আশা করা যায়। বX:rগতভােব, ভাল 'পাষাক অজ8ন ও িনেজর
জনX মহামূলX র°সহ আনুসাি�ক :জিনষ লােভর সlাবনা। িশÊ ও স�ীেত উৎসাহ বাড়েব। উ� কতৃ 8প- বা সরকােরর 'থেক আনুকূলX আশা
করেত পােরন।
 
yা&X সু�র হেব আশা করা যায় এবং আপনার বত8মান ভাবভি� উvিতর িবেবচনা করেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর তৃতীয় ভাব �গাচর (1 �ফব্Kয়ারী 2024  14:22:40 �ত 20 �ফব্Kয়ারী 2024  06:01:28)  
এই পব 8, বুধ চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের, খারাপ দশা আপনার ঊধতন‐এর কােছ। আপনােক
অিতিরr সতক8তা িদেত হেত পাের যখন ঊধ 8তন বা িনেয়াগকত8ার সােথ কথাবাত 8া হেব। 'য 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন, যা মত পাথ 8কX ও
ভR ল 'বাঝার িদেক িনেয় যায়।
 
পিরিচত শত্)েদর 'থেক দেূর থাকুন ও অপিরিচতেদর 'থেক সতক8 হন। তবুও, এইপব 8, িকছR  নতR ন ও মূলXবান বpুও 'দয়, জীবেন স�দ
আিথ 8ক িদক|িল uঠকমত চালনা ক)ন যখন টাকার অিতিরr সাবধানতার ^েয়াজন হয় এই পেব 8। 
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন স�েদর -িত এড়ােত।
 
বুেধর এই &ান পিরবত8ন, হতাশা 'থেক ক� ঘটনা মেন করার য�না, মানিসক চাপ এবং আশাতীত িবর:rকর কuঠন অব&া Fতরী করেত পাের
আপনার ^েচ�ায়।
 
জõ চ? �থেক মQল এর তৃতীয় ভাব �গাচর (5 �ফব্Kয়ারী 2024  21:42:54 �ত 15 মাচ� 2024  18:08:20)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা ভালফল আনেত পাের এবং আিথ 8ক লােভর জনX ভাল মেন করা
'যেত পাের। এই সমেয়, আপনার Eয় িবEেয় বা 'পশায় টাকা লাভ করেত পােরন। এই সময়, মূলXবান গয়না পাওয়ার সlাবনাও আেছ।
 
কাজ মসণৃ গিতেত চলেব এবং |)েqর িবষেয় সফলতার সlাবনা। আপনার নতR ন ^েচ�ায় সফলতা পােবন। যিদ কােজ িনযুr থােকন, তেব
পদvিত হওয়ার সlবনা বড় কতৃ 8েq ও স�ােন। আপনার সফলতা আ�িবeাসেক 'ঠেল তR লেব এবং -মতােক শ:rশালী করেব এই সময়।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং yা&X ও Fদিহক শ:rেত বলবান হেবন। আপনার উদXাম একদম উচR েত থাকার সlাবনা এবং সম[ অতীত s¬ বা বাধা
'থেক মু:r পােবন। এই সময় আপনার চরম বpেনর মজােক উপেভাগ করা 'দখেবন।
 
আপনার শত্)রা পরা:জত হেব এবং মেন শািKেত থাকেবন।
 
'যেকান রকম িবেদশ �মণ এিড়েয় চলুন, যখন এটা আশানু�প ফল িদেত পাের না এই সমেয়।
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জõ চ? �থেক �, এর তৃতীয় ভাব �গাচর (12 �ফব্Kয়ারী 2024  04:52:43 �ত 7 মাচ� 2024  10:46:49)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব UE অব&ান করেব। এই সমেয় সুখ এবং পিরতৃিSর িনেদ8শ কের। আিথ 8ক অব&ায় ঊধ 8গমন আপনার
আিথ 8ক িনরাপOা 'দেব আশা করেত পােরন।
 
'পশাগত িদক 'থেকও এটা খুব ভাল সময় এবং অব&া বৃ:Lও আশা করেত পােরন। কতৃ 8qলােভর আশাও করেত পােরন। আপনার উেদ্যাগ
|িলেত মুনাফা অজ8েনর সlাবনাও আেছ।
 
সামা:জকভােব এটা খুব ভাল সময় আপনার জনX, যখন আপনার ভয় ও উেsগ জয় করার সlাবনা আেছ। আপনার সহকম\ ও পিরিচতরা
সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব। বpুর পিরিধ বাড়ােত এবং শত্)েদরেক জয় করেত স-ম হেবন এই িবেশষ সমেয়। 
 
আপনার বত8মান পিরবােরর সােথ সËp সহদূয় হেব এবং আপনার সােথ ভাইেয়েদর ভাল সময় উপেভাগ করার সlাবনা। ফলাফল, ভাল
'পাষােক ও খাবাের উপেভাগ করেত পােরন এই সময়। ধেম 8র িদেক উৎসাহ বাড়েব এবং Uভ ঘটনা উৎফু«ও করেত পাের আপনােক।
 
yা&X ভাল আকােরই হেব। যিদ ^েযাজX হয়, আপিন িববােহর জনXও ভাবেত পােরন, যখন মেন করা হয় 'য এটা সuঠক িমল হওয়ার ভাল
সময় হেব। আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যরও আশা করেত পােরন।
 
তবুও, এই সময় ভাল নাও হেত পাের। আপনােদর 'কউ সংেবদনশীল Eয়‐িবEয় এবং আিথ 8ক -িতর স�ুখীন হেত। আপনার জনX শত্)রা
সমসXা Fতরী করেত পাের এই সময়। সম[ রকেমর তক8 ও ভR ল 'বাঝাবু:ঝর 'থেক সের থাকুন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর চতSথ � ভাব �গাচর (13 �ফব্Kয়ারী 2024  15:43:40 �ত 14 মাচ� 2024  12:36:08)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8 ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সময় আপনার বত8মান সামা:জক ময 8াদায় অবনিত হওয়া এবং কম 8&েল অব&ান
র-ায় কাuঠেন্যর ^কাশ কের। এই সমেয় আপনার ঊধ 8তন, পরামশ 8দাতা অথবা Uভাকা:Æেদর সােথ তক8 এিড়েয় চলেল ভাল হেব। 
 
িববািহত জীবন এই সমেয় চােপ থাকেত পাের এবং দা�তX 'মাহ অসামানX অবনিত হেত পাের। বািড়েত 'য 'কান রকম কলহ এিড়েয় চলুন,
পিরবােরর সােথ শািK র-া করেত।
 
এই সময় ^মাণ করেত পাের দুঃখময়, হতাশা এবং কে�র সমেয়। yাস্েথ্যর িদক 'থেক, আপনােক 'যেকান রকম 'নশা ও 
 
শারীিরক অসু&তা 'থেক সতক8 থাকেত হেত পাের। একটা দরূ �মণ স�v করেত এই সময় ^াচীেরর মত বাধা পার . 
 
হওয়ার ^িতেযাগীতা আপনার জনX আনেত পাের যা আশার 'থেক কম ফল িবিশ� হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর চতSথ � ভাব �গাচর (20 �ফব্Kয়ারী 2024  06:01:28 �ত 7 মাচ� 2024  09:35:31)  
এই পেব 8, বুধ চেMর চতR থ 8 ভােবর মধX িদেয় &ান পিরবত8ন করেব। এটা ^কাশ কের আপনার জীবেনর ^িতটা িদেকই উvিত। বX:rগত িদেক
আপিন আপনার জীবেন পিরতৃিS এবং আপিন সফল হেবন ও আপনার 'নওয়া সম[ কােজ লাভ হেব। সমােজ সামা:জক ময 8াদা উচR  হেব
এবং স�ািনত হেবন।.
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল দশা যখন এটা িনেদ8িশত কের টাকা ও স�িOর আকাের স�দ লাভ। আপনার yামী/nী অথবা িবপরীত
িলে�র সদসXেদর 'থেকও 'পেত পােরন।
 
বািড়েত, এই পব 8 িনেদ8িশত কের পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন। আপনার জনX আপনার মােক গিব 8ত করােত পাের। আপনার yাভািবক
উপি&িত পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সফলতা আনেত পাের।
 
আপিন নতR ন বpু Fতরী করেত পােরন যারা উ� িশি-ত ও ভ/ হেব। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর পæম ভাব �গাচর (7 মাচ� 2024  09:35:31 �ত 26 মাচ� 2024  03:01:05)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার পwমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের 'বশীর ভাগ '-ে0 ক�কর বX:rগত জীবন। িবেশষতঃ
এই পেব 8 আপনার nী, সKান ও পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সােথ 'য 'কান রকম তেক8 জড়ান এিড়েয় চলেত অবশXই 'চ�া করেবন। এই
পব 8 সহায়ক নয়, উ3yভাব ও এক|েয় হওয়ার জনX যখন বpুেদর সােথও চলােফরা করেবন। অিতিরr সতক8 হন যখন ি^য় কাউেক
পিরচালনা করেবন।
 
এই িবেশষ সমেয় yা&X উেsেগর িবষয় হেত পাের। খাবাের সতক8 হন যখন আপনার সিদ8গিম 8 বা শরীর গরেম 'ভাগার সlাবনা আেছ। 'কান
রকম কােজ স:Eয় হেবন না 'যটা আপনার জীবেন ঝুিক রাখেব।
 
মানিসকভােব উেsগ অনুভব করেত পােরন এবং সব উেপ-া ক)ন। 
 
এই পব 8, িকছR  শারীরীক য�না িদেত পাের যা অyা�ে�্যর িদেক িনেয় যায়।
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কােজর িদেক এটা ক�কর অব&া ও কuঠন/অনমনীয় পিরি&িত ঘটােত পাের। যিদ ছা0 হন, আরও অিধক দৃঢ় সংকÊ ও পড়াUনায় 'কMীভূত
হওয়া ^েয়াজন 'কান রকম অনXমন³তা এড়ােত।.
 
জõ চ? �থেক �, এর চতSথ � ভাব �গাচর (7 মাচ� 2024  10:46:49 �ত 31 মাচ� 2024  16:46:04)  
এই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ আিথ 8ক উvিত আপনার জনX িনেদ8শ কের। উvিত বৃ:Lর আশাও করেত
পােরন। যিদ কৃিষ িবষয়ক 'লনেদন কেরন, কৃিষ সËpীয় উেদ্যােগ মুনাফা আনার ভাল সময় হেত ^কািশত হেত পাের।
 
বািড়েত, |)েq িবষয় িনেয় yামী/nী ও সKানেদর সােথ িবিশ� সময় কাটােবন আেলাচনা কের। ফলাফল, ভালখাবার, জাকাল 'পাষাক এবং
সুগিp উপেভাগ করেবন।
 
আপনার জীবেনর সামা:জক িবষয় পূণ 8 ঘটনা বহR ল হেব। আপনার জনি^য়তা বাড়েব এবং নতR ন বpু অজ8েনর সlাবনা। পুরান ও নতR ন বpুেদর
স� অিধক সুখ 'দেব এবং আপিন আনে� বািড় 'থেক সের থাকার িবেবচনা করেত পােরন। এই সময় আপনার িবপরীত িলে�র সে� আন�
উপেভাগ করা 'দখেত পােরন।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং অনX সমেয়র 'থেক 'বশী উদXামশীলতা অনুভব করেবন। বÕগত সা��X লাভ আপনার জনX অ3গনX হেত পাের এই
িবেশষ সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর পæম ভাব �গাচর (14 মাচ� 2024  12:36:08 �ত 13 এি4ল 2024  21:04:13)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচেরর ফল আপনার জীবেনর উপরও আেছ। এই সময় ^ধানতঃ িনেদ8শ কের
আিথ 8ক কuঠন পরী-ার, এবং মানিসক শািKর অবনিতর সময়। কােজর িদক 'থেক, আপনােক ঊধ 8তনেদর নাম না থাকার জনX অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব। মািলক বা কম 8&েলর ঊধ 8তন কম 8চারীর সােথ তক8 এিড়েয় চলুন।
 
সরকার সংEাK িবষয়|িল হেত পাের, যা ^চR র উেsেগর কারণ হেত পাের। আপিন এই সমেয় িকছR  নতR ন শত্) বাড়ােত পােরন।  
 
yাস্েথ্য সাবধানতা দরকার হেব, যখন আপিন অসু& ও অলসতা 'বাধ করেবন। আপনার 'মজাজ অি&র হেত পাের।সKান স�িক8ত
িবষয়|িল আপনার উেsেগর িবষয় হেত পাের। 'য 'কান িকছR  আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যা আপনার ও আপনার 'ছেলর মেধX মতেভদ আনেত
পার। 
 
র। আপনার পিরবােরর yা&X 'যরকম থাকা উিচত 'সই রকম ভাল নাও থাকেত পাের। মানিসক য�না, ভয় এবং অিবNাKতা আপনার উপর
কাল িনে-প করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক মQল এর চতSথ � ভাব �গাচর (15 মাচ� 2024  18:08:20 �ত 23 এি4ল 2024  08:38:26)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার চতR থ 8 ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা জীবেনর িকছR  ভােগ কuঠন সময় আেন। আপনােদর 'বশীর
ভােগরই কuঠন সমেয়র মুেখামুিখ করার সlাবনা আেছ পুরান শত্)েদর জনX। নতR ন শত্)েদর মুেখামুিখ হওয়ার সlাবনা আেছ, যারা
আপনার পিরবার ও বpুেদর পিরিধ 'থেকও হেত পাের। আপনােদর 'কউ বL 'লােকেদর অনু3হ করেত পােরন, যােদর কাছ 'থেক পরবত\েত
ক� 'ভাগ করেত পােরন। আপনার আচরেণর িদেক ল-X রাখুন, যখন এটা িনষ্ঠR র হেত পাের এই দশায়।
 
তবুও, আপনােদর 'কউ 'কউ শত্)েদর সােথ 'কান রকেমর মীমাংশার িদেক 'যেত পাের।
 
yা&Xর আরও সাবধানতার ^েয়াজন yাভািবেকর 'চেয়, যখন এই পব 8 আপনােক সংেবদনশীল কের ªর বাড়ায় ও বুেকর ক�েত। আপনােদর
'কউ রr ও উদর সংEাK 'রােগ ভূগেত পােরন।
 
মানিসকভােব উেsগ ও মন[াপ থাকার সlাবনা।
 
স�ক8|িল অিভযািচত হেব এই সমেয়। শািK &াপন ক)ন পিরবার ও অনXানX আ�ীয়েদর সােথ, অিধকতর দুঃখ এড়ােত এই সমেয়।
শrভােব সমােজ আপনার স�ান ও অব&ান ধের রাখুন।
 
জিম ও স�িO সংEাK 'য 'কান িবষয় এই িবেশষ সমেয় এিড়েয় চলুন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ষ� ভাব �গাচর (26 মাচ� 2024  03:01:05 �ত 9 এি4ল 2024  21:38:36)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ষWভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা িনেদ8িশত কের িমN সদথ 8ক ও নঞথ 8ক কতক|ল ঘটনার। এই িবেশষ
সময় িনেদ8িশত কের আপনার জীবেনর সফলতা, &ায়ীq ও উvিত। আপনার পিরকÊনা ও অিভ^ায় সফলভােব স�ূণ 8 হেব এবং এ|িলর
'থেক লাভ করেবন।
 
কােজর িদেক আরও ভাল কাজ করার সlাবনা আেছ। সম[ 'নওয়া কােজর উvিত আশা করেত পােরন।এই সময় আরও িনেদ8িশত কের
সমােজ আপনার জনি^য়তা। আপনার সামা:জক ময 8াদা উচR  হওয়ার সlাবনা।yা&X সু�র হেব এবং মানিসক শািK ও তৃিS থাকেব।
 
তবুও, কােরা '-ে0, বুেধর এই &ান পিরবত8ন শত্)েদর 'থেক উেsগও ক� আনেত পাের।
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আিথ 8ক িদেক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের। মািলেকর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন।
 
yাস্েথ্যর িদক 'থেক ঝুিকপূণ 8 কােজর 'থেক দেূর থাকাই ভাল।  
 
তবুও, গরম শরীর এই পেব 8 ক� িদেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �, এর পæম ভাব �গাচর (31 মাচ� 2024  16:46:04 �ত 24 এি4ল 2024  23:58:39)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব UE অব&ান করেব। এটা িচOিবেনািদত হেয় 'বশীর ভাগ সময় কাটােনার িনেদ8শ কের। এই সময় আিথ 8ক
িদক 'থেকও ভাল সমেয়র িনেদ8শও কের, যখন আপিন আপনার সwেয়র ভাtার বাড়ােত স-ম হেবন।
 
যিদ সরকারী িবভােগর 'কান পরী-ায় বেসন এই সমেয়, আপনার সফল হওয়ার সlাবনা অেনক 'বশী।
 
যিদ চাকুরীরত হন, তেব এই সমেয় পদvিত হওয়ার সlাবনা আেছ। ফলাফল, সমােজও আপিন অব&ান বৃ:Lর আশা করেত পােরন। আপনার
বpু, বয়f, িশ-ক আপনার জনX ভাল এই সমেয়।
 
স�ক8 মসণৃভােব এেগােব আশা করা যায় এবং আপিন ^গাঢ় ও ই:Mয়জ সময় আশা করেত পােরন আপনার ি^য়জেনর সােথ। আপিন
দা�তX সুখ উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবপরীত িলে�র িবেশষ কােরা শারীিরক স� উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবেশষ কােরা শারীিরক
স� উপেভাগ করেত পােরন। নতR ন কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন পিরবাের অথবা পিরবাের নতR ন কাউেক আনেত পােরন। 
 
yা&X সু�র হেব এই সমেয়। সুyাদু খাবার উপেভাগ, স�দ লাভ এবং আপনার ল-XবÕ লাভ 'দখেব এই সময়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর পæম ভাব �গাচর (9 এি4ল 2024  21:38:36 �ত 10 �ম 2024  18:51:22)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার পwমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের 'বশীর ভাগ '-ে0 ক�কর বX:rগত জীবন। িবেশষতঃ
এই পেব 8 আপনার nী, সKান ও পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সােথ 'য 'কান রকম তেক8 জড়ান এিড়েয় চলেত অবশXই 'চ�া করেবন। এই
পব 8 সহায়ক নয়, উ3yভাব ও এক|েয় হওয়ার জনX যখন বpুেদর সােথও চলােফরা করেবন। অিতিরr সতক8 হন যখন ি^য় কাউেক
পিরচালনা করেবন।
 
এই িবেশষ সমেয় yা&X উেsেগর িবষয় হেত পাের। খাবাের সতক8 হন যখন আপনার সিদ8গিম 8 বা শরীর গরেম 'ভাগার সlাবনা আেছ। 'কান
রকম কােজ স:Eয় হেবন না 'যটা আপনার জীবেন ঝুিক রাখেব।
 
মানিসকভােব উেsগ অনুভব করেত পােরন এবং সব উেপ-া ক)ন। 
 
এই পব 8, িকছR  শারীরীক য�না িদেত পাের যা অyা�ে�্যর িদেক িনেয় যায়।
 
কােজর িদেক এটা ক�কর অব&া ও কuঠন/অনমনীয় পিরি&িত ঘটােত পাের। যিদ ছা0 হন, আরও অিধক দৃঢ় সংকÊ ও পড়াUনায় 'কMীভূত
হওয়া ^েয়াজন 'কান রকম অনXমন³তা এড়ােত।.
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ষ� ভাব �গাচর (13 এি4ল 2024  21:04:13 �ত 14 �ম 2024  17:53:30)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক ষW ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সমেয় আপনার জীবেনর ^িতuট িবষেয় সফলতা আেন। 
 
স�েদর লােভর মাধXেম বXােp জমা টাকার বৃ:L, সামা:জক পদময 8াদায় এবং জীবন যাপেনর ধরেণ সদথ 8ক পিরবত8ন বৃ:L আশা ক)ন।
আপনার সবেচেয় ভাল মেনর অব&ায় 'দখেব এই সময়।
 
আপিন উ�তর [ের পদvিত 'পেত পােরন এবং সেব 8া� কতৃ 8পে-র sারা স�ািনতও হেত পােরন। আপনার ^েচ�ায় খXািত এবং ঊধ 8তনেদর
সােথ অনুকূল স�ক8ও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। আপনার জীবন 'থেক শত্)রা িবতািরত হেব। 
 
yাস্েথ্যর িদেক 'রাগ, ক�, অলসভাব, এবং উেsগ 'থেক মুr থাকেবন। পিরবােরর সদসXেদর yা&Xও সু�র থাকেব এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক মQল এর পæম ভাব �গাচর (23 এি4ল 2024  08:38:26 �ত 1 জুন 2024  15:36:52)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার পwম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা খুব 'গালমাল‐এর সময় িচিxত কের। যতটা সlব খরচ কমান
যায় 'সটা বু:Lমােনর কাজ হেব। যখন এই পব 8 আপনার খরচ ও আিথ 8ক িদেক িনয়�ন হারােনার সlবনা।
 
সKানেদর য° িনন, তারা অসু&তায় ভR গেত পাের। যিদ 'ছেল থােক তেব তার সােথ 'কান রকম মনমািলনX এিড়েয় যােবন, যখন এটা য�না
িদেত পাের।
 
শত্)েদর সতক8তার সােথ চালনা ক)ন এবং নতR ন 'কান শত্) Fতরী 'থেক এিড়েয় 'যেত সাবধান হন। আপনার শত্)রা আরও হয়রান
করেব এই সময়।
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আপনার yা&Xের আরও সাবধানতার ^েয়াজন এই সমেয় আপিন িনÀভ, দুব 8ল ও ªরভাব 'ভাগ করেবন। আপনােদর 'কান 'রাগ হেত পাের
যার সuঠক 'রাগ িনন 8য় দরকার। খাদXাভXােসও য° িনন।
 
আপনােদর 'কউ বX:rগত আচরণগত পিরবত8েনর মধX িদেয়ও 'যেত পােরন এই সময়। 'কউ আপনােদর মত না হেয় ^চt খুÓ, শিpত ও
িব:�v হেবন কােছরও ি^য়জেনর 'থেক। আপনােদর 'কউ যশ ও খXািত হারােনার িদেক 'যেত পােরন। অ^েয়াজিনয় ধXানধারণা ও অৈনিতক
কােজর িদেক এিগেয় যাওয়ার সlাবনা। এই সমেয় পিরবােরর সদসXেদর সােথ কলহ 'থেক দেূর থাকুন।.
 
জõ চ? �থেক �, এর ষ� ভাব �গাচর (24 এি4ল 2024  23:58:39 �ত 19 �ম 2024  08:43:00)  
এই সমেয়, চM 'থেক ষWভােব UE অব&ান করেব। এই সময় আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের। এই সময় আপনার ^েচ�া ^চR র
অসুিবধার মেধX যাওয়া 'দখেব। সlাবনা আেছ 'য আপনার শত্) বাড়েব এবং বXবসার অংশীদােরর সােথ লড়াইেয় জিড়েয় পরেত পােরন।
আপনার ই�ার িব)েL আপনােক শত্)েদর সােথ সমেঝাতাও করেত হেতপাের।
 
এই দশায়, আপনার nী এবং সKানেদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন
 
এটা উপেদশ হয় 'য দীঘ 8 দরূেqর �মণ এিড়েয় চলুন, যখন আপিন দুঘ 8টনার সােথ মুেখামুিখেত সংেবদনশীল এই সমেয়।
 
yা&X আপনার অিধক সাবধানতা চায়, যখন আপনার অসু& yা&X, মানিসক অিবNাKতা, উেsগ, ভয় ও অসমেয় 'যৗনতার ই�ায় ক� পাওয়ার
সlাবনা।
 
সমােজ আপনার স�ান ধের রাখুন এবং কম 8&েল স�ান ঝুিকর হেত পাের এই সমেয়। অনXথায়, আপনােক অবমাননা, অবXবহায 8 আেলাচনা
এবং মকÔমার স�ুখীন হেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর সLম ভাব �গাচর (1 �ম 2024  12:59:49 �ত 14 �ম 2025  22:36:11)  
বত 8মান সমেয় বৃহaিত চM 'থেক সSম ভােব �মণ করেব। এইuট আপনার জীবেন ভাল সময় আেন। আপিন শারীিরক এবং :জিনসপে0র 
আরাম উপেভাগ করার, িবেদশী আyাদন রpনশালা, স�দ অজ8ন, অবসর সময় আনে� উপেভাগ এবং এমনিক উ�পদ[ অিধকারীেদর
sারা স{ােনর আশা করেত পােরন। 
 
সামা:জক জীবেনও ভাল সময় আশা করা যায়। আপিন আশা করেত পােরন উে«খহীন বXা:rেদর সে� 'মলােমশা, যারা আপনার জনX
লাভদায়ক ^মািনত হেত পাের। বXা:rগত ভােব আপিন তী-্ন বrা এবং বু:L মOার িবখXাত হবার িনেদ8শক হেবন। এই সময় আপনার বাইের
থাকা এবং Uভল-নযুr কাজ কম 8 করা 'যেত পাের।
 
শরীর ভাল থাকেব। আপনার আদশ 8 চির0 এবং শারীিরক সু^দশ 8ন নজের পরেব এই সময়।
 
আপনার ই�ার পিরপূণ 8তা এবং মনমেতা বািড় হবার সlবনা থাকেব। অিববািহতরা িবেয়র িগট বাধার িচKা করেত পাের এবং yামী nীরা
পিরবাের সKােনর কথা ভাবেত পাের। যিদ িববািহত হন, আপিন সlবতঃ এই সময় আপনার স�ীর সােথ উে«খনীয় 'যৗথ পরমসুখ উপেভাগ
করেবন ।.
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ষ� ভাব �গাচর (10 �ম 2024  18:51:22 �ত 31 �ম 2024  12:14:18)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ষWভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা িনেদ8িশত কের িমN সদথ 8ক ও নঞথ 8ক কতক|ল ঘটনার। এই িবেশষ
সময় িনেদ8িশত কের আপনার জীবেনর সফলতা, &ায়ীq ও উvিত। আপনার পিরকÊনা ও অিভ^ায় সফলভােব স�ূণ 8 হেব এবং এ|িলর
'থেক লাভ করেবন।
 
কােজর িদেক আরও ভাল কাজ করার সlাবনা আেছ। সম[ 'নওয়া কােজর উvিত আশা করেত পােরন।এই সময় আরও িনেদ8িশত কের
সমােজ আপনার জনি^য়তা। আপনার সামা:জক ময 8াদা উচR  হওয়ার সlাবনা।yা&X সু�র হেব এবং মানিসক শািK ও তৃিS থাকেব।
 
তবুও, কােরা '-ে0, বুেধর এই &ান পিরবত8ন শত্)েদর 'থেক উেsগও ক� আনেত পাের।
 
আিথ 8ক িদেক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের। মািলেকর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন।
 
yাস্েথ্যর িদক 'থেক ঝুিকপূণ 8 কােজর 'থেক দেূর থাকাই ভাল।  
 
তবুও, গরম শরীর এই পেব 8 ক� িদেত পাের।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর সLম ভাব �গাচর (14 �ম 2024  17:53:30 �ত 15 জুন 2024  00:27:09)  
এই সমেয়, চM 'থেক সSম ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ ক�কর �মণ, yা&X উেsগ এবং Eয়‐িবEেয় িশথীলতার িনেদ8শ কের।
কম 8&েল ঊধ 8তন বা উ� কম 8চারীেদর সােথ s¬ এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8 হওয়া ^েয়াজন।
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সাবধানতা অবলËন ক)ন কােজ এবং Fদন:�ন জীবেন নতR ন শত্) Fতরী না করেত।এই িবেশষ সময়, Eয়‐িবEেয় িকছR  অKরােয়র মাধXেম
িনেয় 'যেত পাের। আপনার ^েচ�া ছাড়ােত বাধX করা হেত পাের
 
আপনার y� ল- বা গKবX&ল স�ূণ 8 করার রা[ায় অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের এই িবেশষ সমেয়।আপনার nী শারীিরক অসু&তা,
হতাশা এবং মানিসক য�নায় ভূগেত পাের যা আপনার জনX উেsেগর কারণ। আপনার yাস্েথ্যরও সাবধানতার দরকার, যখন আপিন উদর
সমসXা, খাদX ^িত:Eয়া অথবা খাদX িবষ:Eয়া, রেrর 'রা. 
 
'সংেবদনশীল হন এই িবেশষ সমেয়। আপনার সKানেদর yা&X আপনার উেsেগর কারণ হেব। ফলাফল, আপিন VািK অনুভব করেত পােরন
এই দশায়।
 
জõ চ? �থেক �, এর সLম ভাব �গাচর (19 �ম 2024  08:43:00 �ত 12 জুন 2024  18:29:26)  
এই সময়, চM 'থেক সSমভােব UE অব&ান করেব। এটা নারীেদর sারা 'Vশজনক সমেয়র িনেদ8শ কের। নারীর জিড়েয় থাকা 'কান রকম
মকÔমা 'থেক সের থাকুন এবং 'চ�া ক)ন ও র-া ক)ন nীর সােথ ভাল স�ক8 রাখেত। ফলাফল, এই দশা আরও িনেদ8শ কের nীেলােকর
অসু& yা&X, যার জ�তািলকা সSম ভােব UEভাব। আপনার nী িবিভv রকম nীসংEাK 'রােগ, শারীিরক য�না, মানিসক উেsেগ ও এই
রকম আরও িকছR েত ভূগেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক খুবভাল সময় নয় এবং মিহলােদর সােথ বXবসায়ীক স�ক8 'থেক দেূর সের থাকাই ভাল টাকার -িত এড়ােত।
 
আপিন উপলিÓও করেত পােরন 'য আপনার িকছR  অিন�কর বpু আেছ যারা আপনার -িত করার 'চ�া করেব। অ^েযাজনীয় 3ামX নারীেদর
সােথ জড়ান মন[াপ Fতরী করেত পাের এই িবেশষ সমেয়। সlাবনা আেছ, আপিন মিহলা স�িক8ত িকছR  sে¬ শত্)ও Fতরী করেত পােরন।
 
এই সমেয় আপনােক মানিসক আকূলতা, হতাশা ও 'Eােধ ক� পাওয়া 'দখেবন। yাস্েথ্যর য° িনন, যখন 'যৗন 'রাগ, মূ0াশেয় সমসXা এবং
অনXানX 'ছােটা 'রােগ ক� পাওয়ার সlাবনা।
 
'পশাগতিদক িদেয় এই সময় সহায়ক িহসােব িবেবিচত হেত পাের না। অিন�কর সহকম\েদর এিড়েয় চলুন, যখন তারা আপনার উvিতেত বাধঁা
সuৃ� করেত পাের। তবুও, কম 8ে-ে0 বা সরকােরর উ� কতৃ 8প- 'থেক স�ান পাওয়ার সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর সLম ভাব �গাচর (31 �ম 2024  12:14:18 �ত 14 জুন 2024  23:05:16)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের শারীিরক ও মানিসক
ভােব। পব 8 অসু&তা িনেদ8শ কের। এই দশায় শারীিরক য�না ও দুব 8লতার স�ুখীন হেত পােরন।
 
মানিসকভােব িবNামহীন এবং মন[াপ যুr হেত পােরন। এই সময় পিরবােরর সে� িকৎকত8বX িবমূঢ়তা বৃ:L ও মেনামািলনXর িনেদ8শ কের।
আপনােক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের তক8 ও 'যাগােযােগর ফাকঁ এড়ােত yামী/nী এবং সKােনর সােথ কথা বলার সময়। 'যখােন
অবমাননার স�ুখীন হেত পাের তা এড়ােনার জনX সতক8 হন।
 
িবর:rকর অব&া অনুভব করেত পােরন যখন আপনার ^েচ�ায় বাধার স�ুখীন হওয়ার সlাবনা আেছ। যিদ �মেণর পিরকÊনা থােক, আশা
যুr ফল িদেত পাের না এবং ক�কর হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক মQল এর ষ� ভাব �গাচর (1 জুন 2024  15:36:52 �ত 12 জুলাই 2024  18:58:39)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার ষW ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা ভাল সময় িনেদ8শ কের। এই সময়, আপনার স�দলাভ, 'সানা,
মুrা, তামা পাওয়া এবং পিরNেমর ফলy�প অভূতপূব 8 মুনাফা আপনার ধাতR র ও অনXানX বXবসায়, 'দখেবন। যিদ চাকুরীেত হন, তেব বহR
অেপি-ত পদvিত স�ান আশা করেত পােরন কম 8&েল। আপনােদর 'বশীর ভাগই গিৃহত কােজ সফলতা 'দখেবন।
 
সবসেমত আিথ 8ক অব&ার উvিত িনরাপদ, yা��X ও সুখী 'বাধ করােব। মেন শািK িনেয় জীবনযাপন করেত স-ম হেবন এবং ভয়হীন 'বাধ
আপনার মেধX থাকেব।
 
শত্)েদরেক জয় করারও সময় পূব 8 কলেহর িবরিতও আশা করেত পােরন। যিদ আদালত মামলায় জিড়ত হন তেব, আপনার অনুকূেল িবচার
আশা করেত পােরন। 'বশীরভাগ শত্)ই দমন হেব এবং িবজয় আপনার হেব। সমােজ আরও ময 8াদা ও স�ান পাওয়ার সlাবনা। আপনােদর
'কউ দয়া দােনর কাজ করেবন এই সময়। 
 
yা&X সু�র থাকেব এই সময়। আপনার পুরােনা অসু&তা 'থেক মু:r পােবন। 
 
জõ চ? �থেক �, এর অ�ম ভাব �গাচর (12 জুন 2024  18:29:26 �ত 7 জুলাই 2024  04:31:19)  
এই সময়, চM 'থেক অ�মভােব UE অব&ান করেব। এটা ভাল সমেয় ^কাশ কের। এই িবেশষ সমেয় আপিন শারীিরক yা��X লাভ আশা
করেত পােরন এবং আেগর দুঃখ ক�েক জয় করেত পােরন। জিমযুr স�িO অজ8ন বা বািড় অজ8ন ও িবেবচনা করেত পােরন।
 
যিদ 'যাগX অিববািহত পু)ষ অথবা অিববািহত মিহলা হন, তেব উপযুr িমল আশা করেত পােরন, 'য ভাল ভাগX িনেয় আসেব। এই সময়,
UE চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব 'গাচর হেব। এরা সুখকর ও সু�রী নারীর স�ও আশা করেত পােরন এই িবেশষ সমেয়।
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yা&X ভাল থাকেব আশা করা যায় এই সমেয়।
 
যিদ ছা0 হন তেব অিধক উvিতশীল হেবন। আপনার ^ভাব ল-X করা যােব এবং সামা:জক পিরিধেত ময 8াদা ও স�ান পােবন।
 
'পশাগত িদেক খুব ভাল সময়। Eয়‐িবEয় ও বXবসা বাড়েব Uভাকা:Æ ও বpুেদর সাহােয্য। উ�তর কতৃপে-র সা-ােতর সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর অ�ম ভাব �গাচর (14 জুন 2024  23:05:16 �ত 29 জুন 2024  12:25:00)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব অিতEমণ কের। এটা 'বশীর ভাগ স�দ ও সফলতা ^কাশ কের। এটা আপনার সম[ কােজও
পিরকÊনায় সফলতা িনেদ8শ কের। এই পেব 8, আপিন আিথ 8ক &ািয়q আশা করেত পােরন অথ 8ৈনিতক উেদ্যােগ লাভ করেত পােরন।
 
সামা:জক িদক 'থেক আপিন আপনার সামা:জক ময 8াদা বৃ:L 'দখেবন। 'লােকরা অিধক স�ান করেব এবং জনি^য়তা বাড়েব।
 
এই পব 8 yা��Xজনক জীবনৈশলী অজ8ন করেত িদেত পাের। সKানেদর 'থেক সুখলােভর সlাবনা আেছ। পিরবাের সদজাত সদসXর সুখ
পােবন। এই িবেশষ সমেয় আপনার সKানরা সুখী ও পিরতৃS থাকেব।
 
এই সময়, সuঠক িসLাK িনেত আপনার yতঃস্ফু ত 8 'কান ও বু:L বৃিO বXবহার করেত স-ম হেবন।
 
শত্)রা পরা:জত হেব এবং আপনার িবেশষেqর sারা শাK হেব।ফলাফল, সবিদক 'থেক সাহাযX আশা করেত পােরন।.
 
তবুও, আপনার yা&Xর সাবধানতা ^েয়াজন, যখন আপিন অসু& হেয় পরায় সংেবদনশীল। আপনার গিৃহত খাবাের সতক8 হন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর অ�ম ভাব �গাচর (15 জুন 2024  00:27:09 �ত 16 জুলাই 2024  11:18:46)  
এই সমেয়, চM 'থেক অ�ম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। সাধারণতঃ, এটা ইি�ত 'দয় 'য আপিন -িত ও শারীিরক ক� িনেজর উপর আনেত
পােরন। অিতিরr সতক8 হন এবং অ^েয়াজনীয় খরচ এিড়েয় চলুন ও আিথ 8ক 'লনেদেনর সময় সতক8 হন।
 
এই সময় কম 8&েল অি^তীকর ঘটনারও িনেদ8শ কের। আপনার মািলক অথবা ঊধ 8তনরা িনরাপদ িদেক আেছ তােদর সােথ 'কান রকম
মনমািলনX এিড়েয় চলুন।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর নবম ভাব �গাচর (29 জুন 2024  12:25:00 �ত 19 জুলাই 2024  20:41:07)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'রাগ 'থেক ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। এই িবেশষ দশা আপনার
কােজর '-ে0 বাধা ও িব® আনেত পাের। কম 8&েল আপনার স�ান ও পদ অ-ত রাখেত য°িনন। িন:;ত ক)ন 'য আপনার কৃত কােজর
জনX আপনােক ঘৃণা করেত হেব না এই সমেয়।
 
সlাবX বাধার িদেক ল-X রাখুন নতR ন িকছR েত উেদ্যাগ 'নওয়ার আেগ।
 
মানিসকভােব কােজ িবর:r 'বাধ করেত পােরন, অিধক 'বাঝা স�v ও অি&িতশীল হেত পােরন িবিভv কারেণর জনX।
 
আপনার শত্)েদর 'থেক সাবধান হন যখন তারা 'বশী -িত করেত পাের এই দশায় 'য 'কান রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন আপনার পিরবার ও
আ�ীয়েদর সােথ, এই|িল আ^েয়াজনীয় কলহর িদেক িনেয় 'যেত পাের।
 
এই পেব 8, আপিন সংেবদনশীল হেবন 'Eাধ^বণ হেত এবং ধম 8 ও সাধারণ িবeােসর িবষয়|িলেত ত্)uট 'খাজঁার 'চ�া করেত পােরন। 'কান
গিৃহত কাজ স�ূণ 8 করার উেÔেশ্য, আপনার কাছ 'থেক এই পব 8র অিধক Nেমর চািহদা থাকেত পাের। তবুও, উৎসােহর অভাব 'বাধ কuঠন
পিরNম করা 'থেক িবরত করেত পাের।
 
দরূ �মেণর িসLাK এিড়েয় চলুন, যখন ক�কর হওয়ার সlবনা এবং আশানু�পফল নাও িদেত পাের। খাদXাভXােস য° িনন এবং সদথ 8ক িচKা
রাখুন 'য ভােব আপিন িবেশষ সময় ভােবন।
 
জõ চ? �থেক �, এর নবম ভাব �গাচর (7 জুলাই 2024  04:31:19 �ত 31 জুলাই 2024  14:33:27)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব UE অব&ান করেব। এই সময়। ফলাফল, শারীিরক ও বÕগত সুখ ও সা�ে�্যর ^কাশ কের।
 
আিথ 8ক লাভ ও সব 8̂ কার মূলX বা অলpার 'ভাগ করা ও িনেদ8িশত হয় এই সমেয়।
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বXবসায়ীরা এই সমেয় সেKাষজনক মুনাফায় অ^িতহত হেব। 
 
এই সমেয় িশ-ায় সফলতার িনেদ8শও কের। yা&X ভাল আকােরই থাকেব।
 
বািড়েত, আপনার ভাইেয়রা আরও সহেযাগী ও 'স্নহ পরায়ণ হেব। িকছR  Uভ কাজ আপনার বািড়েত স�v হওয়ার সlাবনা এবং আপনার
িববাহ িনেজ ি&র করেত পােরন যিদ ^েযাজX হয়। আপনার পছ� মত িমল খুেঁজ পােবন এই সময়, 'য আপনারও ভাগX আনেব।
 
একuট সামা:জক ভােব সহায়ক সময় আশা করা 'যেত পাের 'যখােন আপনার নতR ন বpু হওয়ার সlাবনা আেছ। আপিন িবi পরামশ 8 দাতা
'পেত পােরন আধXািত্মক পথ আপনােক 'দখােনার জনX। িশÊে-ে0 উৎসাহ বাড়েব এই সমেয়। আপনার |েণও উৎকষ 8পূণ 8 কাজ ল-X
করা যােব এবং ভাল খXািত আনেব সমােজ।
 
এই সময় আপনার ই�া পূরণ ও শত্)েদর পরাজয় 'দখেত পাের। যিদ 'কান রকম আেলাচনায় জড়ান তাহেল :জেত যােবন। দীঘ 8 �মেণ
যাওয়ার িবেবচনা করেত পােরন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক মQল এর সLম ভাব �গাচর (12 জুলাই 2024  18:58:39 �ত 26 অগা� 2024  15:25:11)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা yা&X ও আ�ীয়তার িবষেয় 'চ�ার সময় আনেত পাের।
 
আপনার yামী/nী এবং কােছর ও ি^য়জেনর ও িনেজর yা&Xের সমসXার কারেণ অিতিরr মানিসক উেsগ 'থেক ক� 'ভাগ করেত পােরন।
VািK ও সংেবদনশীলতার সlাবনা, 'চােখর অসা��X, 'পেটবXাথা এবং বুেকর সমসXা বৃ:Lেত। yামী/nীর yা&X‐এর য° িনন। আপিন ও
আপনার yামী/nীর গভীর মানিসক উেsগ বৃ:Lর সমসXা এই সমেয়।
 

 
আপনােদর 'বশীরভাগ মহান িকছR  বXা:rেদর সােথ শত্)তা বৃ:Lর সlাবনা। 'য 'কান রকেমর ভR ল 'বাঝাবু:ঝ এিড়েয় চলুন যা আপনার ও
আপনার yামী/nীর পিরকÊনার কারেণ আশাতীত ভােব ঘটেত পাের। যিদ uঠকমত চালনা না করেত পােরন, এটা আপনােদর দুজেনর মেধX
বড় রকেমর অশািKর িদেক িনেয় 'যেত পাের। বpু ও ি^য়জনেদর সােথ শািK রাখুন। iািতেদর sারা য�নায় ক�েভােগর সlাবনা। আপনার
আচরণ ল-X ক)ণ, যখন আপিন ভাই বা সKানেদর িদেক বােজ শÚ ও 'Eাধািন্বত হওয়ার সlাবনা থােক।
 
আিথ 8ক িদকটােত কড়া নজর রাখা দরকার। ^িতেযাগীতায় অ^েয়াজনীয় ভােব জড়ানর কারেণ আপনােদর কােরা ঐeয 8Xহারােত পােরন।
মেদা�তায় খরচ বাদ িদেত হেব এবং ভাল খাদX ও 'পাষােকর আ3হ িন:;ত ক)ন এই সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর নবম ভাব �গাচর (16 জুলাই 2024  11:18:46 �ত 16 অগা� 2024  19:44:10)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটার িকছR  তাৎপয 8 পূণ 8 ফলাফল আপনার জীবেন আেছ। এই সময় 'দাষােরাপ, &ােনর
পিরবত8ন এবং মানিসক শািKর অভােবর অথ 8 ^কাশ করেত পাের।
 
কম 8&েল আপনার মািলকেক িনরাশ করা এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8তা িনন। অপমািনত 'বাধ করেত পােরন এবং আপনার উপর িকছR
িমথXা অিভেযাগ চাপান হেত পাের, এর সুেযাগ আেছ। 'যেকান ^তারণার অব&া এিড়েয় চলুন।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এই সময় আপনার উপর চােপর হেত পাের। অনXেদর 'থেক বািক থাকা ঋণ িফের 'পেত পােরন। অ^েয়াজনীয় খরচ
এড়ােত অিতিরr সতক8 হন। ভR ল 'বাঝা, মতেভদ আপনার ও আপনার |)র মেধX ঘটেত পাের। পিরবােরর ও বpুেদর মতামত সংঘষ 8 আনেত
পাের যা s¬ ও অতৃিSর িদেক িনেয় যায়।
 
yা&Xর সাবধানতা 'নওয়ার দরকার যখন আপনার শারীিরক ও মানিসক অসা��X বাড়ােত পাের। আপিন আরও VািK ও মানিসক অবসাদ
'বাধ করেবন yাভািবেকর 'থেক।
 
যিদও, আপিন উৎকষ 8পূণ 8 কাজ করার িবেবচনা করেত পােরন, যখন আপনার সফল ভােব এই কাজ স�ূণ 8 করার সlাবনা আেছ।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর দশম ভাব �গাচর (19 জুলাই 2024  20:41:07 �ত 22 অগা� 2024  06:38:33)  
এই সমেয়, বুধ চM 'থেক আপনার দশমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX পিরতৃিS ও ভাল সমেয়র িনেদ8শ কের। আপিন
আপনার সম[ ^েচ�ায় সুখীও সফল হেবন। 'পশাগতভােব একটা ভাল সময় ও আশা করা 'যেত পাের। আপনােক 'দওয়া কাজ uঠক সমেয়
'শষ করেত স-ম হেবন।
 
এই সমেয় বািড়েত সুখ থাকেব। এই সমেয় 'কৗতূহল জনক কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন। আপনােদর মেধX 'কউ িবপরীত
িলে�র নতR ন কােরা সােথ গাঢ়ভােব সময় কাটােত আশা করেত পােরন। এই বXা:rর থােক লােভর সlাবনাও এই সমেয় িনেদ8শ কেরেছ।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল সময় হেত পাের আপনার জনX। আপনার ^েচ�ায় সফলতা লাভজনক হেব এবং আপিন টাকা পয়সার লাভও
আশা করেত পােরন।
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এই সময়, সমােজ আপনার সামা:জক ময 8াদা আনেত পাের। স�ািনত হওয়ার সlাবনা আেছ এবং আেরা স�ান অজ8ন করেত পােরন।
সামা:জকভােব আেরা স:Eয় হেত পােরন ও সমাজ কলXানমূলক কােজ যুr হেত পােরন।
 
মানিসকভােব শািKও ি&র এর িনেদ8শ কের। আপনার শত্)রা সহেজই পরা:জত হেব এবং আপিন জীবেন ি&রতা খুেঁজ পােবন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর দশম ভাব �গাচর (31 জুলাই 2024  14:33:27 �ত 25 অগা� 2024  01:16:27)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব UE অব&ান করেব। এটা মানিসক আকুলতা, মন[াপ, এবং আিবNাKতায় িনেদ8শ কের। শারীিরক yা&Xও
ক� 'পেত পাের এই সমেয়। 
 
আপনােক আিথ 8ক িদক|িলর অিতিরr সতক8তা িনেত হেত পাের এবং 'য 'কান রকম ঋণ এিড়েয় চলার 'চ�া ক)ন, যখন আপনার ঋণ 3&
হওয়ার সlাবনা আেছ এই িবেশষ দশায়।
 
শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং অ^েয়াজনীয় ও অবXবহায 8X আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যখন এটা িববােদর িদেক িনেয় 'যেত পাের যা শত্)
সংখXা বাড়ায়। সমােজ অখXািত ও অবমাননা এিড়েয় চলেত সতক8 হন।
 
সাবধান হন যখন আ�ীয় ও নারীেদর চালনা করেবন। যখন 'বাকার মত ভR ল 'বাঝাবু:ঝ শত্)সংখXা  'যাগ করেত পাের। িববােহ ভারসামX
র-া করেত yামী/nীর সােথ সম[ রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন।
 
আপনার পছ� মত '-ে0 উ�তর কতৃ 8প- বা সরকােরর sারা কে�র স�ুখীন হওয়ার সlাবনা। আপনার সম[ ^েচ�ায় সফলতা 'দখেত
অিতিরr পিরNম করেত হেত পাের। .
 
জõ চ? �থেক সূয � এর দশম ভাব �গাচর (16 অগা� 2024  19:44:10 �ত 16 �সöJর 2024  19:42:44)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা ভালসমেয়র সময়। এটা আপনার সম[ ^েচ�ার লাভ, পদvিত এবং সফলতার
িনেদ8শ কের।
 
কম 8&েল পদvিত আশা করেত পােরন। উ�কম 8চারীেদর আনুকূলX, কতৃ 8পে-র 'থেক স�ান এবং আরও সুিবধা আশা করেত পােরন এই
সমেয়।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতারও িনেদ8শ কের এবং 'কান বড় 'লনেদেনর অনুকূল সেব 8া� সীমা িনেদ8শ কের। 
 
সামা:জক ভােব আপিন এমনিক আরও স�ানীয় অব&া আশা করেত পােরন। আপনার সামা:জক পিরিধ বাড়েব, অথ 8াৎ আরও সদথ 8ক ও
লাভজনক পারaািরক :Eয়া হেব িবপরীত িলে�র সােথ এবং বpু ও পিরিচতেদর 'থেক স�ান পােবন। উ�তম কতৃ 8পে-র 'থেকও স�ািনত
হওয়া আশা করেত পােরন। আপিন আরও অ^তXািশত অংশ লাভ ও আশা করেত পােরন।
 
আপনার yা&X এইসময় খুব ভাল থাকেব। সবসেমত সুখ আপনােক িঘের থাকেব।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর নবম ভাব �গাচর (22 অগা� 2024  06:38:33 �ত 4 �সöJর 2024  11:34:51)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'রাগ 'থেক ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। এই িবেশষ দশা আপনার
কােজর '-ে0 বাধা ও িব® আনেত পাের। কম 8&েল আপনার স�ান ও পদ অ-ত রাখেত য°িনন। িন:;ত ক)ন 'য আপনার কৃত কােজর
জনX আপনােক ঘৃণা করেত হেব না এই সমেয়।
 
সlাবX বাধার িদেক ল-X রাখুন নতR ন িকছR েত উেদ্যাগ 'নওয়ার আেগ।
 
মানিসকভােব কােজ িবর:r 'বাধ করেত পােরন, অিধক 'বাঝা স�v ও অি&িতশীল হেত পােরন িবিভv কারেণর জনX।
 
আপনার শত্)েদর 'থেক সাবধান হন যখন তারা 'বশী -িত করেত পাের এই দশায় 'য 'কান রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন আপনার পিরবার ও
আ�ীয়েদর সােথ, এই|িল আ^েয়াজনীয় কলহর িদেক িনেয় 'যেত পাের।
 
এই পেব 8, আপিন সংেবদনশীল হেবন 'Eাধ^বণ হেত এবং ধম 8 ও সাধারণ িবeােসর িবষয়|িলেত ত্)uট 'খাজঁার 'চ�া করেত পােরন। 'কান
গিৃহত কাজ স�ূণ 8 করার উেÔেশ্য, আপনার কাছ 'থেক এই পব 8র অিধক Nেমর চািহদা থাকেত পাের। তবুও, উৎসােহর অভাব 'বাধ কuঠন
পিরNম করা 'থেক িবরত করেত পাের।
 
দরূ �মেণর িসLাK এিড়েয় চলুন, যখন ক�কর হওয়ার সlবনা এবং আশানু�পফল নাও িদেত পাের। খাদXাভXােস য° িনন এবং সদথ 8ক িচKা
রাখুন 'য ভােব আপিন িবেশষ সময় ভােবন।
 
জõ চ? �থেক �, এর একাদশ ভাব �গাচর (25 অগা� 2024  01:16:27 �ত 18 �সöJর 2024  13:57:09)  
এই সমেয়, চM 'থেক এেকদশভােব UE অব&ান করেব। এটা মূলতঃ আিথ 8ক িনরাপOা ও ঋণ 'থেক মু:rর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন
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 অনXানX অথ 8ৈনিতক সমসXার সমাধানও আশা করেত পােরন।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতা আেন। জনি^য়তা বাড়েব এবং আপনার খXািত ঊধ 8গামীতা 'দখেব এই সমেয়।
 
আপনার পািথ 8ব yা��X লাভ, সুেখর মাধXম, ভাল খাবার, 'পাষাক, অলpার, এবং আনুষাি�ক :জিনেষর মেনাসংেযােগর সlাবনা আেছ।
একuট বািড়র মািলকানার জনX িবেবচনাও করেত পােরন।
 
সামা:জক ভােব একuট উÌল সমেয়র পূব 8সংেকত িহসােব ধরা 'যেত পাের। সমােজ সামা:জক ময 8াদা ও ^িতপিO বৃ:L ও বpুেদর সহেযাগীতা
আশা করেত পােরন।
 
িবপরীত িলে�র সদসXেদর সােথ ভাল সময় আশা করেত পােরন। যিদ িববািহত হন তেব আপনার yামী/nীর সােথ দা�তX জীবন সুখকর
হেব।. 
 
জõ চ? �থেক মQল এর অ�ম ভাব �গাচর (26 অগা� 2024  15:25:11 �ত 20 অে÷াবর 2024  14:22:16)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার অ�মভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'বশীরভাগ '-ে0 আপনােক শারীিরক িবপেদর িনেদ8শ 'দয়। এই
সময় শরীর yা&X ও জীবন স�িক8ত 'য 'কানও সম[ উvিতর িদেক কড়া নজর দরকার। সম[ 'রাগ 'থেক সাবধান থাকুন এবং সম[
রকেমর 'নশা মুr থাকুন সুyা&X রাখেত। আপনােদর কােরা রrঘuটত িবশৃÆলা 'যমন রrাÊতা, রr-রণ, অভাব ঘuটত 'রােগর জuটলতা
বৃ:Lর সlাবনা আেছ।
 
এই সমেয় আরও ^েয়াজন, আপনার অn ও ছ´েবশী শত্)েদর 'থেক দেূর থাকা। গিৃহত 'য 'কান কাজ এিড়েয় যান যা জীবেনর ঝুিকর ^মাণ
কের।
 
আিথ 8ক িদক|িল সuঠক -িতেয় 'দখা দরকার এই িবেশষ সমেয়। আপনােদর অিধকাংশরই আিথ 8ক িদক|িল পের যাওয়ার সlাবনার স�ুখীন
হেবন যিদ সতক8তার সােথ পিরচালনা না কেরন। তবুও, 'য 'কান রকেমর ঋণ‐এর জনX এিড়েয় যান এবং 'চ�া ক)ণ ও রাখুন িনেজেক ঋণ
মুr।
 
আপনার ^েচ�ার সফলতা 'দখেত কােজ, অিতিরr 'চ�া কের থাকেত হেত পাের। আশা রাখুন ও কাজ ক)ন। কােজ আপনার অব&ান ও
স�ান ধের রাখুন, যখন এই িন¦ দশা অিতEম করেব। 
 
আপনােদর িবেদশ �মেণ যাওয়ার সlাবনা আেছ এবং িকছR  সমেয়র জনX পিরবােরর 'থেক দেূরও থাকেত হেব। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর দশম ভাব �গাচর (4 �সöJর 2024  11:34:51 �ত 23 �সöJর 2024  10:10:47)  
এই সমেয়, বুধ চM 'থেক আপনার দশমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX পিরতৃিS ও ভাল সমেয়র িনেদ8শ কের। আপিন
আপনার সম[ ^েচ�ায় সুখীও সফল হেবন। 'পশাগতভােব একটা ভাল সময় ও আশা করা 'যেত পাের। আপনােক 'দওয়া কাজ uঠক সমেয়
'শষ করেত স-ম হেবন।
 
এই সমেয় বািড়েত সুখ থাকেব। এই সমেয় 'কৗতূহল জনক কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন। আপনােদর মেধX 'কউ িবপরীত
িলে�র নতR ন কােরা সােথ গাঢ়ভােব সময় কাটােত আশা করেত পােরন। এই বXা:rর থােক লােভর সlাবনাও এই সমেয় িনেদ8শ কেরেছ।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল সময় হেত পাের আপনার জনX। আপনার ^েচ�ায় সফলতা লাভজনক হেব এবং আপিন টাকা পয়সার লাভও
আশা করেত পােরন।
 
এই সময়, সমােজ আপনার সামা:জক ময 8াদা আনেত পাের। স�ািনত হওয়ার সlাবনা আেছ এবং আেরা স�ান অজ8ন করেত পােরন।
সামা:জকভােব আেরা স:Eয় হেত পােরন ও সমাজ কলXানমূলক কােজ যুr হেত পােরন।
 
মানিসকভােব শািKও ি&র এর িনেদ8শ কের। আপনার শত্)রা সহেজই পরা:জত হেব এবং আপিন জীবেন ি&রতা খুেঁজ পােবন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর একাদশ ভাব �গাচর (16 �সöJর 2024  19:42:44 �ত 17 অে÷াবর 2024  07:42:24)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক একাদশ ভােব সূেয 8র অব&ান। এটার মােন আিথ 8ক লাভ, এবং অথ 8ৈনিতক ও সামা:জক পদময 8াদায় উvিত।
 
এটা আপনার জনX অনুকূল সময় আপনার ত�াবধায়ক বা মািলকেক পদvিতর জনX বলা।এই সময়, কম 8&েল আপনার অব&ান বৃ:L,
ঊধ 8তনেদর 'থেক অ^তXািশত আনুকূলX এবং রাজার 'থেক স�ােনর িনেদ8শ কের!
 
Eয়‐িবEয় লােভর আশা করেত পােরন এবং স�দ লাভ আশা করেত পােরন এই সমেয়। বpুেদর কাছ 'থেকও িকছR  পাওয়ার আশা করেত
পােরন।
 
আপনার সামা:জক ^িতপিO একটা উ©ান 'দখেব এবং ^িতেবশীেদর কােছ স�ান লাভ করেবন।
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yা&X ভাল থাকেব এই সমেয় এবং আপনার ভাল yা&X পিরবােরর সুেখর সময় হেত পাের।
 
এই সময় আপনার আধXািত্মক গঠনমূলক কােজর U)র িনেদ8শ কের যা আরও সুেখর িদেক িনেয় যায়। বািড়েত ভাল খাবার ও িমu�র আন�,
বন ও উপেভাগ এই সময় আশা করা 'যেত পাের। সবসেমত, আপনার ও পিরবােরর জনX সা��Xপূণ 8 সময় িনেদ8িশত হয়, যা পািরবািরক
শািKর িদেক িনেয় যায় এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর �াদশ ভাব �গাচর (18 �সöJর 2024  13:57:09 �ত 13 অে÷াবর 2024  06:00:37)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব UE অব&ান করেব। এটা এক|� সদথ 8ক ও নঞথ 8ক ঘটনাবলীর িনেদ8শ কের। একিদেক এইসময় আিথ 8ক
লােভর িনেদ8শ কের ও অনX িদেক এটা 'পাষােকর ও স�েদর অদৃ� পূব 8 -িতর িনেদ8শ কের। এই সময় িবেদেশ �মেণ অ^েয়াজনীয় খরচ ও
টাকার অপচয় ও িনেদ8শ কের।
 
এই সময় আপনােক ভাল 'পাষােক উপেভাগ করা 'দখেব 'যটােত আপিন িকছR  হারােত পােরন।'কান িকছR র চR ির এড়ােত অিতিরr সতক8তা
িনন িবেশষ কের এই সমেয়।.
 
তবুও, বািড়েত দা�তX সুখ উপেভাগ করেবন। যিদ অিববািহত হন, আপিন িবপরীত িলে�র সদসXর 'থেক ই:Mয় সুখ আyাদন আশা করেত
পােরন।
 
বpুরা খুব ভাল হেব এবং আপনার িদেক খুব সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব।
 
ধারাল অn ও সে�হ জনক 'লােকেদর 'থেক সের থাকুন। যিদ কৃিষকােজ যুr থােকন, আপনােক অিতিরr সতক8তা িনেত হেব 'কান রকম
-িত এড়ােত, এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর একাদশ ভাব �গাচর (23 �সöJর 2024  10:10:47 �ত 10 অে÷াবর 2024  11:20:00)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার একাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা কায 8স�াদন ও আিথ 8কলাভ‐এর িনেদ8শ কের। এই সময়
আিথ 8কলাভ আনেত পাের আপনার জনX। িবিভv উৎস 'থেক আিথ 8ক লাভ পাওয়ার আশা করেত পােরন। বX:rগত ^েচ�া, বXবসা এবং অেথ 8র
িবিনেয়াগ উ� আিথ 8ক লাভ ও মুনাফা আনেত স-ম। যিদ আপিন 'পশাদার বা কম\ হন, অিধক সফল হওয়ার সlাবনা আেছ এই সময়।
আপনার কম 8পিরিধেত সম:ৃLর সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 

 
yা&X ভাল হেব। িনেজ শািKেত থাকার সlাবনা। আেরা িম�ভাষী ও আচরেণ সহদূয় হেত পােরন।
 
বািড়েত, ভাল সময় আশাকরেত পােরন। আপনার yামী/nী এবং সKানও সুখী ও সহদূয় হেব। সুখবর আশা করেত পােরন। পািথ 8ব সুখ 'বu�ত
হওয়ার সlাবনা।
 
সামা:জক ভােবও এটা একটা ভাল দশা। আপিন সমােজ স�ান অজ8ন করেত স-ম হেবন। িবপরীত িলে�র সুখকর স� িঘের রাখেব।
আপনার বৃ:L এবং সেKাষজনক ^কৃিত 'লাকজনেদরেক আপনার চারিদেক িঘের রাখেত সাহাযX করেব।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর �াদশ ভাব �গাচর (10 অে÷াবর 2024  11:20:00 �ত 29 অে÷াবর 2024  22:38:24)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার sাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX খরেচর িনেদ8শ কের। আশানু�প যা হয় তার 'থেক
'বশী খরচ কের থাকেত পােরন yা��X পূণ 8 জীবনযাপেনর উেÔেশ্য। মকÔমা 'থেক দেূর থাকুন যখন টাকার -িত করেত পাের।
 
ফলাফল, আপনােক অিতিরr কuঠন পিরNম করেত হেত পাের আপনার 'নওয়া 'কান কাজ স�ূণ 8 করেত।শত্)েদর 'থেক সাবধান হন
এবং তােদর রা[া 'থেক সের দাড়ঁান অবমাননা এড়ােত। আপনার ময 8াদা ধের রাখুন ও 'চ�া ক)ন ও বজায় রাখুন সমােজ আপনার স�ান।
 
অেনক কারেণ আপিন মানিসক িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন। আপিন সংেবদনশীল উেsেগ ও অিবNাKতায়, িবেশষতঃ এই সময়। আপনার
হতাশা হওয়ার ও অতৃS হওয়ার সlাবনা আেছ এই দশায়।
 
খাবাের ও দা�তX জীবেন উৎসােহর অভাব। অসু&তা ও 'Vশ 'ভাগ ক� িদেত পাের এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর 4থম ভাব �গাচর (13 অে÷াবর 2024  06:00:37 �ত 7 নেভJর 2024  03:31:38)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব UE অব&ান করেব। এটা আপনার জনX বÕগত ও ই:Mয়জ সা��X‐এর অথ 8 ^কাশ কের। বX:rগত িদক
'থেক আপিন ^চR র ঘটনা আশা করেত পােরন। যিদ 'যাগX হন, উপযুr কাউেক খুেজ পাওয়ার সlাবনা এই সমেয়। আপনােদর 'কউ
পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন আশা করেত পােরন।
 
রন। সামা:জকভােব, নতR ন 'লােকেদর সােথ সা-াৎ ও িবপরীত িলে�র স� উপেভাগ করার সুেযাগ পােবন ও অপূব 8 সু�র রpনশালার িবেশষ
খাবাের উপেভাগ করেবন। এই সময়, ই:Mয়েত ^ভাব িব[ারকারী :জিনষ অজ8ন এবং আনুসাি�ক :জিনষ 'দেব জীবনেক সুেশািভত করেব।
আপনার 'পাষাক, সুগিp, ^সাধিন এবং গািড় 'ভাগ করার সlবনা।
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আিথ 8ক িদক, এই সমেয় মসণৃভােব সহজ স��X গিতেত এেগােব। আপনার অথ 8ৈনিতক অব&াও উvিত করেব এই িবেশষ সমেয়।
 
যিদ আপিন ছা0 হন, iানাজ8েনর '-ে0 সফলতা লাভ করেত আপনার জনX ভাল সময় হবার ^মাণ করেত পাের এই সময়।
 
এই সমেয়, আপিন আপনার শত্)েদর Òংস আশা করেত পােরন। 'কান রকেমর ^ভাব 'থেক সের থাকুন যা আপনার মেধX নঞথ 8ক ভাবেবগ
Fতরী করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর �াদশ ভাব �গাচর (17 অে÷াবর 2024  07:42:24 �ত 16 নেভJর 2024  07:31:47)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব সূেয 8র অব&ান। এই িবেশষ সময় আিথ 8ক িদেক কuঠন পিরি&িতর ^কাশ কের। আপনােক অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব যখন এই সমেয় আিথ 8ক িদক|িল পিরচালনা করেবন।
 
যিদ চাকুরীরত হন, আপিন আপনার মািলেকর সােথ একটR  কuঠন সময় 'দখেত পােরন। 'স আপনার কােজ ^শংসার িদেক যােব না এবং
আপিন কম দািয়েqর অথবা কম 'বতেনর আশpা করেত পােরন। যিদ ^েচ�া ও কেঠার পিরNম আপনােক ই�ানু�প ফল না 'দয় তাহেল
িন)ৎসািহত হেবন না।
 
যিদ Eয়‐িবEেয় থােকন, আপনােক িবপয 8েয়র মধX িদেয় 'যেত হেত পাের। 'লনেদেন সতক8 হেবন।
 
এই সময় আপনােক সামা:জক ভােব খারাপ হাওয়ার মধXিদেয় িনেয় 'যেত পাের। ^েতXেকর সােথ কলহ িববাদ বািতল করা 'যেত পাের না। 
 
আপনােক দীঘ 8 �মেণ 'যেত হেত পাের, 'যটা আকা:Æত ফল আনেত পাের না।
 
স:Eয়তা, এিড়েয় চলুন, যা শারীিরক িবপেদ জিড়েয় থােক এবং ^থম |)েqর কাজেক িনরাপOায় রাখুন।
 
পিরবার ও আপনার yাস্েথ্যর য° িনন এই সমেয়, যখন ªর, 'পেটর সমসXা এবং 'চােখর অy:[ বাড়ােত পােরন। এই িবেষষ সমেয় অতৃিS
বািড়েত শািK ও ঐকXেক ^ভািবত করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক মQল এর নবম ভাব �গাচর (20 অে÷াবর 2024  14:22:16 �ত 21 জানুয়ারী 2025  10:05:06)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এই সমেয় কম 'থেক 'বশী শারীিরক অসু&তা ও য�না 'থেক ক� 'দয়,
এই সমেয় অসু&তার কারেণ ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন সংেবদনশীল, শরীর 'থেক জল 'বিড়েয় যাওয়া এবং দুব 8লতা ও শারীিরক
শ:rর -য়, 'পশী য�না এবং অেnর আঘােত -ত 'থেক ক� 'পেত পােরন।
 
মানিসকভােব আপিন উিs= ও হতাশায় অভাব 'বাধ করেত পােরন। আপনােদর কাউেক িবেদেশর জিমেত য�নাপূণ 8 জীবনযাপেনর জনX
'যেত হেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক|িলর আেরা সতক8তা দরকার, যখন আপনার িকছR  হারােনার সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 
আপনার 'পশাদার জীবেন সuঠক পিরচালনা ও কেঠার পিরNম দরকার হেব। আপনােদর কাউেক িকছR  সমেয়র জনX অসা��X জনক কােজর
পিরেবেশ কাজ করেত হেত পাের। কuঠন পিরNম ক)ন আপনার কােজ অথবা 'পশার জায়গায় অব&ান ও স�ান র-া করেবন।
 
বািড়েত শািK ও ঐকX র-া ক)ন এবং নজর রাখুন কােছর ও ি^য়জনেদর মেধX ছ´েবশী শত্)েদর। আপনােদর 'কউ িকছR  স:Eয় কােজর
িদেক এিগেয় 'যেত পােরন যা আপনার ধম\য় সীমার মেধX 3হণ 'যাগX নয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর 4থম ভাব �গাচর (29 অে÷াবর 2024  22:38:24 �ত 4 জানুয়ারী 2025  12:04:46)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ^থম ভােবর মেধX িদেয় যােব। এটা আপনার জীবেন িকছR  নঞথ 8ক ফল আনেত পাের। এটা 'বশীর ভাগ
'-ে0 একটা অব&া আনেত পাের 'যখােন িকছR  অিন�R কভােব কােরা কাজ করেত হেত পাের। িকছR  ^কােরর অতXাচােরর স�ুখীন হেত
পােরন। অনXেদর 'থেক তীH ভৎসনা ও সমেবদনাহীন পিরহােসর স�ুখীন হওয়ার সlাবনা এই সমেয়।
 
অ^েয়াজনীয় খরেচর জনX 'খয়াল রাখেত হেত পাের যখন এটা আপনার ভাtাের বড় ফাকঁ Fতরী করেত পাের। সাবধানতা অবলËন ক)ন
আপনার খরেচ এবং মনেযাগ িদন অথ 8সংEাK িনরাপOায়।
 
িকছR  বােজ বX:rেক অনু3হ করার সlাবনা যারা -িত করেত পাের। বােক্যর িদেক 'খয়াল রাখুন যখন কােছর এবং ি^য় কােরার সােথ কথা
বলেবন। অসংেযাম আপনার পিরিধর মেধX শত্) Fতরী করেত পাের। 'য 'কান রকেমর মকÔমা ও বােজ স� এিড়েয় চলুন। সতক8 'হান,
এমন িকছR  করেবন না যা আপনার িনেজর উৎকষ 8তার -িত করেত পাের। আপনার সবসময় ভাল ভােগ্যর ^েয়াজন, তাই, এটােক র-া
ক)ন। আপনার িশ-া ও অিভiতার সুেযাগ িনন জীবেনর সফলতার বাধােক এিড়েয় 'যেত। 
 
এই সমেয় নমনীয় হন, আপনােক 'শষ মুহেূত 8 পিরকÊনা, উéাবনায় অথবা ভাবনা ধারণার পিরবত8ন করেত হেত পাের, িবিভv অংশ 'থেক
চােপর কারেণ বা আেগ 'থেক অনুমােনর ফেল ভেয়র কারেণ। অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের িবেদেশর বাস&ান স�িক8ত বXাপাের।
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 বািড়েত 'কান Uভ কােজ বাধা 'পেত পােরন। পিরবােরর ও িনেজর য° িনন যখন আপিন ^তারণায় সংেবদনশীল হেয় পরেত পােরন এই
দশায়। �মণ এিড়েয় যান যিদ সlব হয়, আপিন এর 'থেক আকা:Æত সুখ অথবা আশাযুr ফল নাও 'পেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক �, এর ি�তীয় ভাব �গাচর (7 নেভJর 2024  03:31:38 �ত 2 িডেসJর 2024  11:57:13)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয়ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ অথ 8সËpীয় লােভর িনেদ8শ কের। ফলাফল, এই সময়ও আপনার
yামী/nী এবং পিরবােরর সদসXেদর সােথ খুব ভাল সময় 'দখেব। যিদ ^েযাজX হয় আপিন আপনার পিরবাের 'ছােটা িশU আশা করেত
পােরন।
 
আিথ 8ক িদেক yা��X হেব এবং পিরবােরর সাফলX সাধারণতঃ ঊধ 8গামী হেব আশা করা যায়। বX:rগতভােব, ভাল 'পাষাক অজ8ন ও িনেজর
জনX মহামূলX র°সহ আনুসাি�ক :জিনষ লােভর সlাবনা। িশÊ ও স�ীেত উৎসাহ বাড়েব। উ� কতৃ 8প- বা সরকােরর 'থেক আনুকূলX আশা
করেত পােরন।
 
yা&X সু�র হেব আশা করা যায় এবং আপনার বত8মান ভাবভি� উvিতর িবেবচনা করেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর 4থম ভাব �গাচর (16 নেভJর 2024  07:31:47 �ত 15 িডেসJর 2024  22:10:57)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। আপনার কােজ ও বX:rগত জীবেন এটার ল-নীয় ^ভাব থাকেব। এটা ^ধানতঃ &ায়ী
অথবা -ণ&ায়ী &ােনর পিরবত8ন, কম 8ে-ে0 কাuঠনX এবং মািলেকর সােথ বা কােজ আপনার ঊধ 8তনর সােথ িব-ুÓ সময় আেন। কম 8ে-ে0
অপযশ এড়ােত অিতিরr সতক8তা 'নওয়া ^েয়াজন।
 
হােত 'নওয়া কাজ 'শষ করেত বা ল-X বÕ|িলর সিvেবশ ঘটােত আরও ^েচ�া িনেত পাের yাভািবেকর 'চেয়। আপনােক দীঘ 8�মেণ 'যেত
হেত পাের, যা আশানু�প ফল িদেত পাের না।এই সমেয় আপিন VািK অনুভব করেত পােরন। আপনার yাস্েথ্যর আরও সাবধানতা ^েয়াজন
হেব, যখন আপিন উদেরর সমসXা, অে�র িবশৃÆল অব&া, 'চােখর হদূয় সংEাK অসা��X‐এ সংেবদনশীল হেবন। এই িবেশষ সমেয়
জীবেন ঝুিক 'নওয়া এিড়েয় যান। 
 
বািড়র িদেক, পিরবােরর মেধX িববাদ এবং বpুরা এেস অসুখী অব&ায় িনেয় 'যেত পাের। আপনার ও আপনার yামী/nীর মেধX মতেভেদর
আিবভ8াব হেত পাের এবং িববািহত জীবনেক ^ভািবত করেত পাের। সবসেমত, বািড়েত ঐকX ও শািK আপিOর হেত পাের এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর তৃতীয় ভাব �গাচর (2 িডেসJর 2024  11:57:13 �ত 28 িডেসJর 2024  23:40:31)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব UE অব&ান করেব। এই সমেয় সুখ এবং পিরতৃিSর িনেদ8শ কের। আিথ 8ক অব&ায় ঊধ 8গমন আপনার
আিথ 8ক িনরাপOা 'দেব আশা করেত পােরন।
 
'পশাগত িদক 'থেকও এটা খুব ভাল সময় এবং অব&া বৃ:Lও আশা করেত পােরন। কতৃ 8qলােভর আশাও করেত পােরন। আপনার উেদ্যাগ
|িলেত মুনাফা অজ8েনর সlাবনাও আেছ।
 
সামা:জকভােব এটা খুব ভাল সময় আপনার জনX, যখন আপনার ভয় ও উেsগ জয় করার সlাবনা আেছ। আপনার সহকম\ ও পিরিচতরা
সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব। বpুর পিরিধ বাড়ােত এবং শত্)েদরেক জয় করেত স-ম হেবন এই িবেশষ সমেয়। 
 
আপনার বত8মান পিরবােরর সােথ সËp সহদূয় হেব এবং আপনার সােথ ভাইেয়েদর ভাল সময় উপেভাগ করার সlাবনা। ফলাফল, ভাল
'পাষােক ও খাবাের উপেভাগ করেত পােরন এই সময়। ধেম 8র িদেক উৎসাহ বাড়েব এবং Uভ ঘটনা উৎফু«ও করেত পাের আপনােক।
 
yা&X ভাল আকােরই হেব। যিদ ^েযাজX হয়, আপিন িববােহর জনXও ভাবেত পােরন, যখন মেন করা হয় 'য এটা সuঠক িমল হওয়ার ভাল
সময় হেব। আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যরও আশা করেত পােরন।
 
তবুও, এই সময় ভাল নাও হেত পাের। আপনােদর 'কউ সংেবদনশীল Eয়‐িবEয় এবং আিথ 8ক -িতর স�ুখীন হেত। আপনার জনX শত্)রা
সমসXা Fতরী করেত পাের এই সময়। সম[ রকেমর তক8 ও ভR ল 'বাঝাবু:ঝর 'থেক সের থাকুন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ি�তীয় ভাব �গাচর (15 িডেসJর 2024  22:10:57 �ত 14 জানুয়ারী 2025  08:55:28)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা টাকার িদক 'থেক খুব কuঠন পরী-ার সময় আপনার জনX। এই সময় ^ধানতঃ
আশানু�প ফেলর উপি&েত অথবা Eয়‐িবEেয় লাভ এবং স�েদর -িতর সূচনা কের ভিবষXেত। যিদ কৃিষর 'লনেদন কেরন তেব এই সময়
আপনার উvিতর অKরায় আনেত পাের। 
 
এটা সময় যখন আপিন ভেয় আরও সংেবদনশীল yাভািবেকর 'চেয়। আপিন কােছর ও ি^য়জেনর কােছ সহেজই উেO:জত 'দখেত পােরন
িনেজেক। সংকীণ 8মন³তা আপনার :Eয়া কলাকলােপ অ^তXািশত ভােব আসেত পাের। 
 
এছাড়াও, আপনার জীবেনর সাধারণ িবষয়|িল অনXভােব 'যভােব কেরন 'সইরকম সহজভােব করেত কাuঠনX 'পেত পােরন। 
 
'চােখর সতক8 হন, যখন এই সমেয় 'চােখর সমসXার জনX অেনক 'বশী িবপদ আেছ। মাথা য�নায় আEাK হেয় িবরr হেত পােরন এই
সমেয়। 



sample horoscope

ॐ

Parashara's Light 9.0 © GeoVision Software Inc. Licensed to Santhosh Kumar Gollapelli. onlinejyotish.com • 242

 
জõ চ? �থেক �, এর চতSথ � ভাব �গাচর (28 িডেসJর 2024  23:40:31 �ত 28 জানুয়ারী 2025  07:02:40)  
এই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ আিথ 8ক উvিত আপনার জনX িনেদ8শ কের। উvিত বৃ:Lর আশাও করেত
পােরন। যিদ কৃিষ িবষয়ক 'লনেদন কেরন, কৃিষ সËpীয় উেদ্যােগ মুনাফা আনার ভাল সময় হেত ^কািশত হেত পাের।
 
বািড়েত, |)েq িবষয় িনেয় yামী/nী ও সKানেদর সােথ িবিশ� সময় কাটােবন আেলাচনা কের। ফলাফল, ভালখাবার, জাকাল 'পাষাক এবং
সুগিp উপেভাগ করেবন।
 
আপনার জীবেনর সামা:জক িবষয় পূণ 8 ঘটনা বহR ল হেব। আপনার জনি^য়তা বাড়েব এবং নতR ন বpু অজ8েনর সlাবনা। পুরান ও নতR ন বpুেদর
স� অিধক সুখ 'দেব এবং আপিন আনে� বািড় 'থেক সের থাকার িবেবচনা করেত পােরন। এই সময় আপনার িবপরীত িলে�র সে� আন�
উপেভাগ করা 'দখেত পােরন।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং অনX সমেয়র 'থেক 'বশী উদXামশীলতা অনুভব করেবন। বÕগত সা��X লাভ আপনার জনX অ3গনX হেত পাের এই
িবেশষ সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ি�তীয় ভাব �গাচর (4 জানুয়ারী 2025  12:04:46 �ত 24 জানুয়ারী 2025  17:40:07)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার িsতীয় ভােবর মধX িদেয় যােব। এটা িচিxত কের আিথ 8ক লাভ ও আেয়র বৃ:L িবেশষতঃ যারা সু�র র°‐এর
বXবসা কের।
 
এই পব 8 সlবতঃ সুখ আেন িশ-ায় সফলতা ও iান লােভর আকাের।
 
এই পব 8, ভাল 'লােকেদর সােথ স� আেন এবং সুেযাগ 'দয় খুব ভাল রpন আyাদেনর মজায়। 
 
তবুও, কােরা জনX, এই পব 8uট ক�, সমােজ বােজ নাম আনেত পাের এবং শত্) -িতকারক হেত পাের yাভািবেকর 'থেক। এই দশা সূিচত
কের আ�ীয় ও কােছর বpু হারােনার একuট সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর তৃতীয় ভাব �গাচর (14 জানুয়ারী 2025  08:55:28 �ত 12 �ফব্Kয়ারী 2025  21:55:59)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচর আপনার সফলতা এবং আপনার 'পশাও বX:rগত জীবেন সুেখর সময়
িহসােব িবেবিচত হেত পাের। জীবেনর উvিত সাধেনর িদক িদেয়, আপনার পদvিতর সুেযাগ অেন
 
'বশী। এছাড়াও, সরকার আপনােক আপনার স�ািদত কােজ অথবা ভাল কােজ স�ািনত করার সlাবনা আেছ।আপিন সমােজ আরও
স�ানীয় &ান অজ8ন করেত পােরন। বpুরা, পিরবার ও পিরিচতরা আপনার ^িত তােদর শত8হীন ভালবাসা &াপন করেব এবং আপিন আপনার
শত্)েদর উপর স�ূণ 8 কতৃ 8q করেত পারেবন।
 

 
খুব বX:rগত জীবেন, শারীিরক ও মানিসকভােব আেরা সু&X 'বাধ করেবন আেগর 'থেক। আিথ 8ক লাভও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। জীবেনর
িদেক গভীর আ3হী ও সদথ 8ক অনুভব করেবন। সKানরাও আপনার সুেখর উৎস হেব।
 
 
 
সবসেমত একuট ভাল সময় আপনার উপর &ািপত হেব।
 
জõ চ? �থেক মQল এর অ�ম ভাব �গাচর (21 জানুয়ারী 2025  10:05:06 �ত 3 এি4ল 2025  01:28:16)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার অ�মভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'বশীরভাগ '-ে0 আপনােক শারীিরক িবপেদর িনেদ8শ 'দয়। এই
সময় শরীর yা&X ও জীবন স�িক8ত 'য 'কানও সম[ উvিতর িদেক কড়া নজর দরকার। সম[ 'রাগ 'থেক সাবধান থাকুন এবং সম[
রকেমর 'নশা মুr থাকুন সুyা&X রাখেত। আপনােদর কােরা রrঘuটত িবশৃÆলা 'যমন রrাÊতা, রr-রণ, অভাব ঘuটত 'রােগর জuটলতা
বৃ:Lর সlাবনা আেছ।
 
এই সমেয় আরও ^েয়াজন, আপনার অn ও ছ´েবশী শত্)েদর 'থেক দেূর থাকা। গিৃহত 'য 'কান কাজ এিড়েয় যান যা জীবেনর ঝুিকর ^মাণ
কের।
 
আিথ 8ক িদক|িল সuঠক -িতেয় 'দখা দরকার এই িবেশষ সমেয়। আপনােদর অিধকাংশরই আিথ 8ক িদক|িল পের যাওয়ার সlাবনার স�ুখীন
হেবন যিদ সতক8তার সােথ পিরচালনা না কেরন। তবুও, 'য 'কান রকেমর ঋণ‐এর জনX এিড়েয় যান এবং 'চ�া ক)ণ ও রাখুন িনেজেক ঋণ
মুr।
 
আপনার ^েচ�ার সফলতা 'দখেত কােজ, অিতিরr 'চ�া কের থাকেত হেত পাের। আশা রাখুন ও কাজ ক)ন। কােজ আপনার অব&ান ও
স�ান ধের রাখুন, যখন এই িন¦ দশা অিতEম করেব। 
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আপনােদর িবেদশ �মেণ যাওয়ার সlাবনা আেছ এবং িকছR  সমেয়র জনX পিরবােরর 'থেক দেূরও থাকেত হেব। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর তৃতীয় ভাব �গাচর (24 জানুয়ারী 2025  17:40:07 �ত 11 �ফব্Kয়ারী 2025  12:54:23)  
এই পব 8, বুধ চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের, খারাপ দশা আপনার ঊধতন‐এর কােছ। আপনােক
অিতিরr সতক8তা িদেত হেত পাের যখন ঊধ 8তন বা িনেয়াগকত8ার সােথ কথাবাত 8া হেব। 'য 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন, যা মত পাথ 8কX ও
ভR ল 'বাঝার িদেক িনেয় যায়।
 
পিরিচত শত্)েদর 'থেক দেূর থাকুন ও অপিরিচতেদর 'থেক সতক8 হন। তবুও, এইপব 8, িকছR  নতR ন ও মূলXবান বpুও 'দয়, জীবেন স�দ
আিথ 8ক িদক|িল uঠকমত চালনা ক)ন যখন টাকার অিতিরr সাবধানতার ^েয়াজন হয় এই পেব 8। 
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন স�েদর -িত এড়ােত।
 
বুেধর এই &ান পিরবত8ন, হতাশা 'থেক ক� ঘটনা মেন করার য�না, মানিসক চাপ এবং আশাতীত িবর:rকর কuঠন অব&া Fতরী করেত পাের
আপনার ^েচ�ায়।
 
জõ চ? �থেক �, এর পæম ভাব �গাচর (28 জানুয়ারী 2025  07:02:40 �ত 31 �ম 2025  11:33:45)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব UE অব&ান করেব। এটা িচOিবেনািদত হেয় 'বশীর ভাগ সময় কাটােনার িনেদ8শ কের। এই সময় আিথ 8ক
িদক 'থেকও ভাল সমেয়র িনেদ8শও কের, যখন আপিন আপনার সwেয়র ভাtার বাড়ােত স-ম হেবন।
 
যিদ সরকারী িবভােগর 'কান পরী-ায় বেসন এই সমেয়, আপনার সফল হওয়ার সlাবনা অেনক 'বশী।
 
যিদ চাকুরীরত হন, তেব এই সমেয় পদvিত হওয়ার সlাবনা আেছ। ফলাফল, সমােজও আপিন অব&ান বৃ:Lর আশা করেত পােরন। আপনার
বpু, বয়f, িশ-ক আপনার জনX ভাল এই সমেয়।
 
স�ক8 মসণৃভােব এেগােব আশা করা যায় এবং আপিন ^গাঢ় ও ই:Mয়জ সময় আশা করেত পােরন আপনার ি^য়জেনর সােথ। আপিন
দা�তX সুখ উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবপরীত িলে�র িবেশষ কােরা শারীিরক স� উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবেশষ কােরা শারীিরক
স� উপেভাগ করেত পােরন। নতR ন কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন পিরবাের অথবা পিরবাের নতR ন কাউেক আনেত পােরন। 
 
yা&X সু�র হেব এই সমেয়। সুyাদু খাবার উপেভাগ, স�দ লাভ এবং আপনার ল-XবÕ লাভ 'দখেব এই সময়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর চতSথ � ভাব �গাচর (11 �ফব্Kয়ারী 2025  12:54:23 �ত 27 �ফব্Kয়ারী 2025  23:43:37)  
এই পেব 8, বুধ চেMর চতR থ 8 ভােবর মধX িদেয় &ান পিরবত8ন করেব। এটা ^কাশ কের আপনার জীবেনর ^িতটা িদেকই উvিত। বX:rগত িদেক
আপিন আপনার জীবেন পিরতৃিS এবং আপিন সফল হেবন ও আপনার 'নওয়া সম[ কােজ লাভ হেব। সমােজ সামা:জক ময 8াদা উচR  হেব
এবং স�ািনত হেবন।.
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল দশা যখন এটা িনেদ8িশত কের টাকা ও স�িOর আকাের স�দ লাভ। আপনার yামী/nী অথবা িবপরীত
িলে�র সদসXেদর 'থেকও 'পেত পােরন।
 
বািড়েত, এই পব 8 িনেদ8িশত কের পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন। আপনার জনX আপনার মােক গিব 8ত করােত পাের। আপনার yাভািবক
উপি&িত পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সফলতা আনেত পাের।
 
আপিন নতR ন বpু Fতরী করেত পােরন যারা উ� িশি-ত ও ভ/ হেব। 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর চতSথ � ভাব �গাচর (12 �ফব্Kয়ারী 2025  21:55:59 �ত 14 মাচ� 2025  18:50:27)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8 ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সময় আপনার বত8মান সামা:জক ময 8াদায় অবনিত হওয়া এবং কম 8&েল অব&ান
র-ায় কাuঠেন্যর ^কাশ কের। এই সমেয় আপনার ঊধ 8তন, পরামশ 8দাতা অথবা Uভাকা:Æেদর সােথ তক8 এিড়েয় চলেল ভাল হেব। 
 
িববািহত জীবন এই সমেয় চােপ থাকেত পাের এবং দা�তX 'মাহ অসামানX অবনিত হেত পাের। বািড়েত 'য 'কান রকম কলহ এিড়েয় চলুন,
পিরবােরর সােথ শািK র-া করেত।
 
এই সময় ^মাণ করেত পাের দুঃখময়, হতাশা এবং কে�র সমেয়। yাস্েথ্যর িদক 'থেক, আপনােক 'যেকান রকম 'নশা ও 
 
শারীিরক অসু&তা 'থেক সতক8 থাকেত হেত পাের। একটা দরূ �মণ স�v করেত এই সময় ^াচীেরর মত বাধা পার . 
 
হওয়ার ^িতেযাগীতা আপনার জনX আনেত পাের যা আশার 'থেক কম ফল িবিশ� হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর পæম ভাব �গাচর (27 �ফব্Kয়ারী 2025  23:43:37 �ত 7 �ম 2025  04:07:34)  
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এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার পwমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের 'বশীর ভাগ '-ে0 ক�কর বX:rগত জীবন। িবেশষতঃ
এই পেব 8 আপনার nী, সKান ও পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সােথ 'য 'কান রকম তেক8 জড়ান এিড়েয় চলেত অবশXই 'চ�া করেবন। এই
পব 8 সহায়ক নয়, উ3yভাব ও এক|েয় হওয়ার জনX যখন বpুেদর সােথও চলােফরা করেবন। অিতিরr সতক8 হন যখন ি^য় কাউেক
পিরচালনা করেবন।
 
এই িবেশষ সমেয় yা&X উেsেগর িবষয় হেত পাের। খাবাের সতক8 হন যখন আপনার সিদ8গিম 8 বা শরীর গরেম 'ভাগার সlাবনা আেছ। 'কান
রকম কােজ স:Eয় হেবন না 'যটা আপনার জীবেন ঝুিক রাখেব।
 
মানিসকভােব উেsগ অনুভব করেত পােরন এবং সব উেপ-া ক)ন। 
 
এই পব 8, িকছR  শারীরীক য�না িদেত পাের যা অyা�ে�্যর িদেক িনেয় যায়।
 
কােজর িদেক এটা ক�কর অব&া ও কuঠন/অনমনীয় পিরি&িত ঘটােত পাের। যিদ ছা0 হন, আরও অিধক দৃঢ় সংকÊ ও পড়াUনায় 'কMীভূত
হওয়া ^েয়াজন 'কান রকম অনXমন³তা এড়ােত।.
 
জõ চ? �থেক সূয � এর পæম ভাব �গাচর (14 মাচ� 2025  18:50:27 �ত 14 এি4ল 2025  03:21:12)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচেরর ফল আপনার জীবেনর উপরও আেছ। এই সময় ^ধানতঃ িনেদ8শ কের
আিথ 8ক কuঠন পরী-ার, এবং মানিসক শািKর অবনিতর সময়। কােজর িদক 'থেক, আপনােক ঊধ 8তনেদর নাম না থাকার জনX অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব। মািলক বা কম 8&েলর ঊধ 8তন কম 8চারীর সােথ তক8 এিড়েয় চলুন।
 
সরকার সংEাK িবষয়|িল হেত পাের, যা ^চR র উেsেগর কারণ হেত পাের। আপিন এই সমেয় িকছR  নতR ন শত্) বাড়ােত পােরন।  
 
yাস্েথ্য সাবধানতা দরকার হেব, যখন আপিন অসু& ও অলসতা 'বাধ করেবন। আপনার 'মজাজ অি&র হেত পাের।সKান স�িক8ত
িবষয়|িল আপনার উেsেগর িবষয় হেত পাের। 'য 'কান িকছR  আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যা আপনার ও আপনার 'ছেলর মেধX মতেভদ আনেত
পার। 
 
র। আপনার পিরবােরর yা&X 'যরকম থাকা উিচত 'সই রকম ভাল নাও থাকেত পাের। মানিসক য�না, ভয় এবং অিবNাKতা আপনার উপর
কাল িনে-প করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক শিন এর পæম ভাব �গাচর (29 মাচ� 2025  21:44:37 �ত 3 জুন 2027  05:27:26)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwমভােব শিন অব&ান করেব। এটা আপনার জনX মনষতােপর সময়। এই সময় আপনার িনেজর আ�ীয়েদর সােথ
বা অনXানXেদর সােথ অিবচ-ণ স:Eয়তা, |)তর কলহ এবং তেক8 জিড়েয় পরা 'দখেবন। আপনােদর কােরা পিরবােরর সােথ মকÔমায়
জিড়েয় পরার সlাবনা আেছ এবং িবপরীত িলে�র 'লােকেদর 'থেক ক� 'পেত পােরন। আচরেণ হঠকারী হওয়া এিড়েয় চলুন যখন এটা
আপনােক সমােজ সামা:জক ^িতপিO ও স�ানহানী করেত পাের।আিথ 8কিদক|িলর এই সমেয় সতক8 পিরচালনার দরকার।কােজও সuঠক
পিরচালনা দরকার। 'পশাদাররা িকছR  -িতর 'থেক সতক8হন এবং নতR ন ^েচ�া এিড়েয় চলুন এই সমেয়। যিদ আপিন 'শয়ার ও ñেক থােকন,
তেব আপিন :জিনেষর বত8মান মূেল্য সÅ� হেত নাও পােরন। 'কান নতR ন িকছR  U) করেবন না, যখন আপিন এটার 'থেক আশানু�প ফল
নাও 'পেত পােরন।এই সমেয়, আপনার yামী/nী, সKান ও িনেজর yাস্েথ্যর সuঠক সাবধানতার দরকার। সKােনর yাস্েথ্যর 'কান
অসুিবধােক অবেহলা করেবন না। পরবO\েত এটা জীবন ঝুিকর হেত পাের। আপনার yামী/nী অসু&তায় পরেত পাের, yা&X সংEাK
িবষয়|িল অবেহিলত হয়। আপনােদর অিধকাংশির মানিসক য�না বা অি&র হওয়ার সlাবনা। যিদ িববািহত হন আপনার yামী/nীর ^িত
িব�পতা বাড়েত পাের। বািড়েত সুখ ও সা�� র-া করার িকছR  ^েচ�ার দরকার হেব এই সমেয়। ছা0েদর এই সমেয় পড়াUনায় উৎসােহর
অভাব থাকেত পাের।
 
জõ চ? �থেক মQল এর নবম ভাব �গাচর (3 এি4ল 2025  01:28:16 �ত 7 জুন 2025  02:11:58)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এই সমেয় কম 'থেক 'বশী শারীিরক অসু&তা ও য�না 'থেক ক� 'দয়,
এই সমেয় অসু&তার কারেণ ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন সংেবদনশীল, শরীর 'থেক জল 'বিড়েয় যাওয়া এবং দুব 8লতা ও শারীিরক
শ:rর -য়, 'পশী য�না এবং অেnর আঘােত -ত 'থেক ক� 'পেত পােরন।
 
মানিসকভােব আপিন উিs= ও হতাশায় অভাব 'বাধ করেত পােরন। আপনােদর কাউেক িবেদেশর জিমেত য�নাপূণ 8 জীবনযাপেনর জনX
'যেত হেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক|িলর আেরা সতক8তা দরকার, যখন আপনার িকছR  হারােনার সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 
আপনার 'পশাদার জীবেন সuঠক পিরচালনা ও কেঠার পিরNম দরকার হেব। আপনােদর কাউেক িকছR  সমেয়র জনX অসা��X জনক কােজর
পিরেবেশ কাজ করেত হেত পাের। কuঠন পিরNম ক)ন আপনার কােজ অথবা 'পশার জায়গায় অব&ান ও স�ান র-া করেবন।
 
বািড়েত শািK ও ঐকX র-া ক)ন এবং নজর রাখুন কােছর ও ি^য়জনেদর মেধX ছ´েবশী শত্)েদর। আপনােদর 'কউ িকছR  স:Eয় কােজর
িদেক এিগেয় 'যেত পােরন যা আপনার ধম\য় সীমার মেধX 3হণ 'যাগX নয়।
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জõ চ? �থেক সূয � এর ষ� ভাব �গাচর (14 এি4ল 2025  03:21:12 �ত 15 �ম 2025  00:11:48)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক ষW ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সমেয় আপনার জীবেনর ^িতuট িবষেয় সফলতা আেন। 
 
স�েদর লােভর মাধXেম বXােp জমা টাকার বৃ:L, সামা:জক পদময 8াদায় এবং জীবন যাপেনর ধরেণ সদথ 8ক পিরবত8ন বৃ:L আশা ক)ন।
আপনার সবেচেয় ভাল মেনর অব&ায় 'দখেব এই সময়।
 
আপিন উ�তর [ের পদvিত 'পেত পােরন এবং সেব 8া� কতৃ 8পে-র sারা স�ািনতও হেত পােরন। আপনার ^েচ�ায় খXািত এবং ঊধ 8তনেদর
সােথ অনুকূল স�ক8ও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। আপনার জীবন 'থেক শত্)রা িবতািরত হেব। 
 
yাস্েথ্যর িদেক 'রাগ, ক�, অলসভাব, এবং উেsগ 'থেক মুr থাকেবন। পিরবােরর সদসXেদর yা&Xও সু�র থাকেব এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ষ� ভাব �গাচর (7 �ম 2025  04:07:34 �ত 23 �ম 2025  13:01:43)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ষWভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা িনেদ8িশত কের িমN সদথ 8ক ও নঞথ 8ক কতক|ল ঘটনার। এই িবেশষ
সময় িনেদ8িশত কের আপনার জীবেনর সফলতা, &ায়ীq ও উvিত। আপনার পিরকÊনা ও অিভ^ায় সফলভােব স�ূণ 8 হেব এবং এ|িলর
'থেক লাভ করেবন।
 
কােজর িদেক আরও ভাল কাজ করার সlাবনা আেছ। সম[ 'নওয়া কােজর উvিত আশা করেত পােরন।এই সময় আরও িনেদ8িশত কের
সমােজ আপনার জনি^য়তা। আপনার সামা:জক ময 8াদা উচR  হওয়ার সlাবনা।yা&X সু�র হেব এবং মানিসক শািK ও তৃিS থাকেব।
 
তবুও, কােরা '-ে0, বুেধর এই &ান পিরবত8ন শত্)েদর 'থেক উেsগও ক� আনেত পাের।
 
আিথ 8ক িদেক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের। মািলেকর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন।
 
yাস্েথ্যর িদক 'থেক ঝুিকপূণ 8 কােজর 'থেক দেূর থাকাই ভাল।  
 
তবুও, গরম শরীর এই পেব 8 ক� িদেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর অ�ম ভাব �গাচর (14 �ম 2025  22:36:11 �ত 18 অে÷াবর 2025  19:49:02)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত �মণ করেব চM  'থেক অ�ম ভােব। ইহা সlবত আপনার জনX হতাশার আেন। এই িবেশষ সমেয় yাস্েথ্যর ^িত
অেনক মেনােযাগ িনেত হেব, কারন আপনার অেনক ^কার য�না বাড়েত পাের যােত আপনার  জীবেন সংশয় হেত পাের। সেব 8াপির আপিন
শাK এবং হেতাÔম অনুভব করেত পােরন।
 
কাজ স�ূন 8 করার জনX কােজ অেনক 'বশী পিরNম িদেত হেব। অ^েয়াজনীয় তক8 ঝােমলা এিড়েয় কােজর িদেক 'বশী মেনােযাগী হওয়া
দরকার। িনেজর অব&ান ময 8াদা খুব শr কের ধের রাখা দরকার কারন এই সময় অেনক িকছR  হারােনার সে� অপদ& হওয়ার বXাপার আেছ।
 
আপনার সরকােরর িদক 'থেক শা:[র স{ুখীন হওয়া, 'মাকÔমায় জিড়েয় পরা এমনিক 'জল পয 8K হেত পাের।
 
িনেজর আিথ 8ক িদেক নজর িদন, 'চার 'থেক সাবধান থাকুন এবং অ^েয়াজনীয় খরেচও নজর িদন। যিদ আপিন �মণ করার �ান কেরন, এই
সময় 'সটা এিড়েয় যাওয়া ভাল। এই �মণ সlবতঃ অি&রতা বাড়ােব এবং হেত পাের উেÔশX সফল হেব না।
 
সংসােরর এবং বpু বাpবেদর সে� ঝগড়া, এিড়েয় যাওয়া উিচত কারন নতR ন কের শত্) বারার সlাবনা থােক আপনারজনX। সেব 8াপির,
আপনার বXবহার অyাভািবক ভােব িচরিচের, দয়ামায়াহীন এবং )ঢ় হেব এই সমেয়। এই সময় িনেজেক শাK রাখার 'চ�া করা উিচত।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর সLম ভাব �গাচর (15 �ম 2025  00:11:48 �ত 15 জুন 2025  06:44:12)  
এই সমেয়, চM 'থেক সSম ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ ক�কর �মণ, yা&X উেsগ এবং Eয়‐িবEেয় িশথীলতার িনেদ8শ কের।
কম 8&েল ঊধ 8তন বা উ� কম 8চারীেদর সােথ s¬ এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8 হওয়া ^েয়াজন।
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন কােজ এবং Fদন:�ন জীবেন নতR ন শত্) Fতরী না করেত।এই িবেশষ সময়, Eয়‐িবEেয় িকছR  অKরােয়র মাধXেম
িনেয় 'যেত পাের। আপনার ^েচ�া ছাড়ােত বাধX করা হেত পাের
 
আপনার y� ল- বা গKবX&ল স�ূণ 8 করার রা[ায় অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের এই িবেশষ সমেয়।আপনার nী শারীিরক অসু&তা,
হতাশা এবং মানিসক য�নায় ভূগেত পাের যা আপনার জনX উেsেগর কারণ। আপনার yাস্েথ্যরও সাবধানতার দরকার, যখন আপিন উদর
সমসXা, খাদX ^িত:Eয়া অথবা খাদX িবষ:Eয়া, রেrর 'রা. 
 
'সংেবদনশীল হন এই িবেশষ সমেয়। আপনার সKানেদর yা&X আপনার উেsেগর কারণ হেব। ফলাফল, আপিন VািK অনুভব করেত পােরন
এই দশায়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর সLম ভাব �গাচর (23 �ম 2025  13:01:43 �ত 6 জুন 2025  09:26:40)  
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এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের শারীিরক ও মানিসক
ভােব। পব 8 অসু&তা িনেদ8শ কের। এই দশায় শারীিরক য�না ও দুব 8লতার স�ুখীন হেত পােরন।
 
মানিসকভােব িবNামহীন এবং মন[াপ যুr হেত পােরন। এই সময় পিরবােরর সে� িকৎকত8বX িবমূঢ়তা বৃ:L ও মেনামািলনXর িনেদ8শ কের।
আপনােক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের তক8 ও 'যাগােযােগর ফাকঁ এড়ােত yামী/nী এবং সKােনর সােথ কথা বলার সময়। 'যখােন
অবমাননার স�ুখীন হেত পাের তা এড়ােনার জনX সতক8 হন।
 
িবর:rকর অব&া অনুভব করেত পােরন যখন আপনার ^েচ�ায় বাধার স�ুখীন হওয়ার সlাবনা আেছ। যিদ �মেণর পিরকÊনা থােক, আশা
যুr ফল িদেত পাের না এবং ক�কর হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �কতS  এর দশম ভাব �গাচর (30 �ম 2025  00:27:43 �ত 25 নেভJর 2026  17:46:18)  
বত 8মান সমেয়, 'কতR  চM 'থেক আপনার দশম ভােব �মণ করেব। ইহা একuট িমNফল আেন যা নািক িনভ8র কের, চেMর বৃ:L এবং ±²ােসর
উপর ।
 
চেMর এই বৃ:Lর সময়, আপনার আয় বাড়েত পাের 'কান কলুিষত ছাড়া 'লােকর সাহাযX sারা। বত8মান সমেয়, আপিন ও আশা করেত পােরন
আপনার কােজর জায়গায় উvিত করেত এবং আরও লাভ করার।
 
আপিন 'বশীর ভাগ স{ুখীন হেত পােরন টাকা পয়সার -িতর এবং বÕ সËpীয় -িতর 'কান খারাপ সে�র জনX। আপিন মানিসক য�নার
জনX ভR গেত পােরন, আপনার বXাবসার -িত এবং কােজর জায়গায় ^গিতহীন হওয়ার জনX।
 
সাধারণত: এই 'কতR র অব&া 'দখায় , আপনার শত্) 'বেড় যাওয়া এবং শারীিরক সমসXা আপনার বাবামার।
 
আপনার বাস&ােন 'কান উৎসব হেত পাের, বত8মান সময়। যােদর sারা লাভ হেব এমন িকছR  ^ভাবশালী বXা:rর সে�ভাল স�ক8 বানােত
পােরন।
 
আপনােদর কােরার অিভ�তায় হঠাৎ আপনার কােজ লােভর এবং আপনার 'পশায় আপনার উvিত হেব পদ/ময 8াদায়, যা আপনােক দািয়q
এবং স{ান 'দেব।
 
জõ চ? �থেক রাহS এর চতSথ � ভাব �গাচর (30 �ম 2025  00:27:43 �ত 25 নেভJর 2026  17:46:18)  
এই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8 ভােব রাহR  অব&ান করেব। এটা আপনার কে�র সমেয়র মেধX িদেয় যাওয়া 'দখেব। আপনােক জিমর স�িO
সংEাK িবষেয় অিতিরr সতক8তা িনেত হেব যখন রাহR র এই &ান পিরবত8ন এই রকম িকছR  হারােনার িনেদ8শ কের। আপনােক বাস&ান
পিরবত8ন করেত হেত পাের এই সময়। স�িO িবষয়ক 'কান রকম মকÔমা এিড়েয় যাওয়া, ভাল িচKা হেব এই দশায়।
 
আপনার yা&Xর অিতিরr সতক8তার ^েয়াজন, যখন আপিন 'রাগ বৃ:Lেত সংেবদনশীল এই সমেয়। yামী/nীর এবং সKানেদর yাস্েথ্যর য°
িনন। মানিসকভােব আপিন উিs= ও অনুৎসাহী থাকেত পােরন 'য 'কান কােজ। আপনার মােয়র yা&X ও আপনার জনX িচKার িবষয় হেত
পাের, যখন তার শারীিরক য�না ও মানিসক অি&রতা বৃ:Lর সlাবনা আেছ। ফলাফল, আপনার আ�ীয় বা বpু হারােনায় দুঃখ হেত পাের।
 
সেচতন ভােব নঞথ 8ক িচKােক সিরেয় রাখার ^েচ�া করেত হেত পাের, যখন আপনার অৈবধ কাজ করার উৎসাহ বৃ:Lর সlাবনা আেছ এই
সমেয়।
 
এই সময় �মণ এিড়েয় যান। 'য 'কান রকেমর �মণ দুঘ 8টনার িদেক িনেয় 'যেত পাের 'যখােন আপিন গািড় বা মূলXবান :জিনষপ0 হারােত
পােরন।
 
বািড়েত, শািKপূণ 8 জীবন যাপেনর জনX সহায়ক পিরেবশ রাখেত অিতিরr ^েচ�া করেত হেত পাের। 
 
শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এই সমেয়, যখন এরা আপনার জীবেন আরও ক� যুr করেত পাের। তবুও, আপনােদর 'কউ শত্)েদর সােথ
পূণ 8বpুqর আশা করেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক �, এর ষ� ভাব �গাচর (31 �ম 2025  11:33:45 �ত 29 জুন 2025  14:09:50)  
এই সমেয়, চM 'থেক ষWভােব UE অব&ান করেব। এই সময় আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের। এই সময় আপনার ^েচ�া ^চR র
অসুিবধার মেধX যাওয়া 'দখেব। সlাবনা আেছ 'য আপনার শত্) বাড়েব এবং বXবসার অংশীদােরর সােথ লড়াইেয় জিড়েয় পরেত পােরন।
আপনার ই�ার িব)েL আপনােক শত্)েদর সােথ সমেঝাতাও করেত হেতপাের।
 
এই দশায়, আপনার nী এবং সKানেদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন
 
এটা উপেদশ হয় 'য দীঘ 8 দরূেqর �মণ এিড়েয় চলুন, যখন আপিন দুঘ 8টনার সােথ মুেখামুিখেত সংেবদনশীল এই সমেয়।
 
yা&X আপনার অিধক সাবধানতা চায়, যখন আপনার অসু& yা&X, মানিসক অিবNাKতা, উেsগ, ভয় ও অসমেয় 'যৗনতার ই�ায় ক� পাওয়ার
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 সlাবনা।
 
সমােজ আপনার স�ান ধের রাখুন এবং কম 8&েল স�ান ঝুিকর হেত পাের এই সমেয়। অনXথায়, আপনােক অবমাননা, অবXবহায 8 আেলাচনা
এবং মকÔমার স�ুখীন হেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর অ�ম ভাব �গাচর (6 জুন 2025  09:26:40 �ত 22 জুন 2025  21:29:40)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব অিতEমণ কের। এটা 'বশীর ভাগ স�দ ও সফলতা ^কাশ কের। এটা আপনার সম[ কােজও
পিরকÊনায় সফলতা িনেদ8শ কের। এই পেব 8, আপিন আিথ 8ক &ািয়q আশা করেত পােরন অথ 8ৈনিতক উেদ্যােগ লাভ করেত পােরন।
 
সামা:জক িদক 'থেক আপিন আপনার সামা:জক ময 8াদা বৃ:L 'দখেবন। 'লােকরা অিধক স�ান করেব এবং জনি^য়তা বাড়েব।
 
এই পব 8 yা��Xজনক জীবনৈশলী অজ8ন করেত িদেত পাের। সKানেদর 'থেক সুখলােভর সlাবনা আেছ। পিরবাের সদজাত সদসXর সুখ
পােবন। এই িবেশষ সমেয় আপনার সKানরা সুখী ও পিরতৃS থাকেব।
 
এই সময়, সuঠক িসLাK িনেত আপনার yতঃস্ফু ত 8 'কান ও বু:L বৃিO বXবহার করেত স-ম হেবন।
 
শত্)রা পরা:জত হেব এবং আপনার িবেশষেqর sারা শাK হেব।ফলাফল, সবিদক 'থেক সাহাযX আশা করেত পােরন।.
 
তবুও, আপনার yা&Xর সাবধানতা ^েয়াজন, যখন আপিন অসু& হেয় পরায় সংেবদনশীল। আপনার গিৃহত খাবাের সতক8 হন।
 
জõ চ? �থেক মQল এর দশম ভাব �গাচর (7 জুন 2025  02:11:58 �ত 28 জুলাই 2025  19:59:31)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার দশম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা বpুর রা[ায় সফলতার ^কাশ কের। আপনার ঊধ 8তনর 'থেক
খারাপ আচরণ, ^েচ�ায় বXথ 8তা, দুঃখ, হতাশ করা, VািK এবং এই রকম আরও িকছR  'থেক ^চR র কে�র স�ুিখন হওয়ার সlাবনা। তবুও,
আপনার কম 8ে-ে0 'শেষ সফলতার সােথ সা-াৎ হওয়ার স�ুখীন। আপনােদর 'কউ ভাল কাজ করেত স-ম হেব আেগর 'থেক। আপনােক
কােজর জনX চািরিদেক ছR েট 'বড়ােত হেত পাের, যখন আপনার কাজ এইরকমই চায়।
 
এই পব 8, কােজ ^িতপিO, অব&ান ও কতৃ 8q &াপন কের। আপিনও ঊধ 8তনেদর 'লখা 'পেত পােরন ও ভাল বpুেদর পিরিধ বাড়ােত পােরন।
 
আপনার যশ, আপনার জীবেন িকছR  নতR ন বpু আনেত স-ম।
 
যিদও, yা&Xর আেরা সাবধানতার ^েয়াজন। িক খাে�ন তা 'খয়াল রাখুন ও মানিসক yা&X uঠক রাখুন।
 
আপনােদর 'কউ উেsগ 'থেক মু:r অনুভব করেত পাের ও শত্) জয় করেত পাের। তবুও, শত্)েক কখেনা 'ছােটা ভােব 'দখেবন না এবং
অn 'থেক দেূর থাকেবন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর অ�ম ভাব �গাচর (15 জুন 2025  06:44:12 �ত 16 জুলাই 2025  17:32:08)  
এই সমেয়, চM 'থেক অ�ম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। সাধারণতঃ, এটা ইি�ত 'দয় 'য আপিন -িত ও শারীিরক ক� িনেজর উপর আনেত
পােরন। অিতিরr সতক8 হন এবং অ^েয়াজনীয় খরচ এিড়েয় চলুন ও আিথ 8ক 'লনেদেনর সময় সতক8 হন।
 
এই সময় কম 8&েল অি^তীকর ঘটনারও িনেদ8শ কের। আপনার মািলক অথবা ঊধ 8তনরা িনরাপদ িদেক আেছ তােদর সােথ 'কান রকম
মনমািলনX এিড়েয় চলুন।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর নবম ভাব �গাচর (22 জুন 2025  21:29:40 �ত 30 অগা� 2025  16:45:05)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'রাগ 'থেক ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। এই িবেশষ দশা আপনার
কােজর '-ে0 বাধা ও িব® আনেত পাের। কম 8&েল আপনার স�ান ও পদ অ-ত রাখেত য°িনন। িন:;ত ক)ন 'য আপনার কৃত কােজর
জনX আপনােক ঘৃণা করেত হেব না এই সমেয়।
 
সlাবX বাধার িদেক ল-X রাখুন নতR ন িকছR েত উেদ্যাগ 'নওয়ার আেগ।
 
মানিসকভােব কােজ িবর:r 'বাধ করেত পােরন, অিধক 'বাঝা স�v ও অি&িতশীল হেত পােরন িবিভv কারেণর জনX।
 
আপনার শত্)েদর 'থেক সাবধান হন যখন তারা 'বশী -িত করেত পাের এই দশায় 'য 'কান রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন আপনার পিরবার ও
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 আ�ীয়েদর সােথ, এই|িল আ^েয়াজনীয় কলহর িদেক িনেয় 'যেত পাের।
 
এই পেব 8, আপিন সংেবদনশীল হেবন 'Eাধ^বণ হেত এবং ধম 8 ও সাধারণ িবeােসর িবষয়|িলেত ত্)uট 'খাজঁার 'চ�া করেত পােরন। 'কান
গিৃহত কাজ স�ূণ 8 করার উেÔেশ্য, আপনার কাছ 'থেক এই পব 8র অিধক Nেমর চািহদা থাকেত পাের। তবুও, উৎসােহর অভাব 'বাধ কuঠন
পিরNম করা 'থেক িবরত করেত পাের।
 
দরূ �মেণর িসLাK এিড়েয় চলুন, যখন ক�কর হওয়ার সlবনা এবং আশানু�পফল নাও িদেত পাের। খাদXাভXােস য° িনন এবং সদথ 8ক িচKা
রাখুন 'য ভােব আপিন িবেশষ সময় ভােবন।
 
জõ চ? �থেক �, এর সLম ভাব �গাচর (29 জুন 2025  14:09:50 �ত 26 জুলাই 2025  08:56:40)  
এই সময়, চM 'থেক সSমভােব UE অব&ান করেব। এটা নারীেদর sারা 'Vশজনক সমেয়র িনেদ8শ কের। নারীর জিড়েয় থাকা 'কান রকম
মকÔমা 'থেক সের থাকুন এবং 'চ�া ক)ন ও র-া ক)ন nীর সােথ ভাল স�ক8 রাখেত। ফলাফল, এই দশা আরও িনেদ8শ কের nীেলােকর
অসু& yা&X, যার জ�তািলকা সSম ভােব UEভাব। আপনার nী িবিভv রকম nীসংEাK 'রােগ, শারীিরক য�না, মানিসক উেsেগ ও এই
রকম আরও িকছR েত ভূগেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক খুবভাল সময় নয় এবং মিহলােদর সােথ বXবসায়ীক স�ক8 'থেক দেূর সের থাকাই ভাল টাকার -িত এড়ােত।
 
আপিন উপলিÓও করেত পােরন 'য আপনার িকছR  অিন�কর বpু আেছ যারা আপনার -িত করার 'চ�া করেব। অ^েযাজনীয় 3ামX নারীেদর
সােথ জড়ান মন[াপ Fতরী করেত পাের এই িবেশষ সমেয়। সlাবনা আেছ, আপিন মিহলা স�িক8ত িকছR  sে¬ শত্)ও Fতরী করেত পােরন।
 
এই সমেয় আপনােক মানিসক আকূলতা, হতাশা ও 'Eােধ ক� পাওয়া 'দখেবন। yাস্েথ্যর য° িনন, যখন 'যৗন 'রাগ, মূ0াশেয় সমসXা এবং
অনXানX 'ছােটা 'রােগ ক� পাওয়ার সlাবনা।
 
'পশাগতিদক িদেয় এই সময় সহায়ক িহসােব িবেবিচত হেত পাের না। অিন�কর সহকম\েদর এিড়েয় চলুন, যখন তারা আপনার উvিতেত বাধঁা
সuৃ� করেত পাের। তবুও, কম 8ে-ে0 বা সরকােরর উ� কতৃ 8প- 'থেক স�ান পাওয়ার সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর নবম ভাব �গাচর (16 জুলাই 2025  17:32:08 �ত 17 অগা� 2025  01:52:39)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটার িকছR  তাৎপয 8 পূণ 8 ফলাফল আপনার জীবেন আেছ। এই সময় 'দাষােরাপ, &ােনর
পিরবত8ন এবং মানিসক শািKর অভােবর অথ 8 ^কাশ করেত পাের।
 
কম 8&েল আপনার মািলকেক িনরাশ করা এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8তা িনন। অপমািনত 'বাধ করেত পােরন এবং আপনার উপর িকছR
িমথXা অিভেযাগ চাপান হেত পাের, এর সুেযাগ আেছ। 'যেকান ^তারণার অব&া এিড়েয় চলুন।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এই সময় আপনার উপর চােপর হেত পাের। অনXেদর 'থেক বািক থাকা ঋণ িফের 'পেত পােরন। অ^েয়াজনীয় খরচ
এড়ােত অিতিরr সতক8 হন। ভR ল 'বাঝা, মতেভদ আপনার ও আপনার |)র মেধX ঘটেত পাের। পিরবােরর ও বpুেদর মতামত সংঘষ 8 আনেত
পাের যা s¬ ও অতৃিSর িদেক িনেয় যায়।
 
yা&Xর সাবধানতা 'নওয়ার দরকার যখন আপনার শারীিরক ও মানিসক অসা��X বাড়ােত পাের। আপিন আরও VািK ও মানিসক অবসাদ
'বাধ করেবন yাভািবেকর 'থেক।
 
যিদও, আপিন উৎকষ 8পূণ 8 কাজ করার িবেবচনা করেত পােরন, যখন আপনার সফল ভােব এই কাজ স�ূণ 8 করার সlাবনা আেছ।
 
জõ চ? �থেক �, এর অ�ম ভাব �গাচর (26 জুলাই 2025  08:56:40 �ত 21 অগা� 2025  01:19:33)  
এই সময়, চM 'থেক অ�মভােব UE অব&ান করেব। এটা ভাল সমেয় ^কাশ কের। এই িবেশষ সমেয় আপিন শারীিরক yা��X লাভ আশা
করেত পােরন এবং আেগর দুঃখ ক�েক জয় করেত পােরন। জিমযুr স�িO অজ8ন বা বািড় অজ8ন ও িবেবচনা করেত পােরন।
 
যিদ 'যাগX অিববািহত পু)ষ অথবা অিববািহত মিহলা হন, তেব উপযুr িমল আশা করেত পােরন, 'য ভাল ভাগX িনেয় আসেব। এই সময়,
UE চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব 'গাচর হেব। এরা সুখকর ও সু�রী নারীর স�ও আশা করেত পােরন এই িবেশষ সমেয়।
 
yা&X ভাল থাকেব আশা করা যায় এই সমেয়।
 
যিদ ছা0 হন তেব অিধক উvিতশীল হেবন। আপনার ^ভাব ল-X করা যােব এবং সামা:জক পিরিধেত ময 8াদা ও স�ান পােবন।
 
'পশাগত িদেক খুব ভাল সময়। Eয়‐িবEয় ও বXবসা বাড়েব Uভাকা:Æ ও বpুেদর সাহােয্য। উ�তর কতৃপে-র সা-ােতর সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক মQল এর একাদশ ভাব �গাচর (28 জুলাই 2025  19:59:31 �ত 13 �সöJর 2025  21:22:53)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার একাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার ও পিরবােরর জনX সুেখর সময় আেন। এই পব 8,
আপনার স�িOেত বXবসার '-ে0 বা Eয় িবEেয়র '-ে0  মুনাফা করেত, &ািপত কের। আপনােদর কােরা ভাইেদর 'থেক লােভর সlাবনা
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 আেছ। এটা তােদর জনX ভাল সময় িহসােব ^মান করেত পাের, যারা চাকুরীরত। এই সময় আপনােদর 'কউ আয় বা অব&ান বৃ:L আশা
করেত পােরন। ফলাফল, আপনার ^েচ�া আপনার লাভ আনেত সফল।
 
যখন আপিন উvিত 'দখেবন 'পশাগত জীবেন ও বXা:rগত Fদন:�ন জীবেন, এটা 'সই সময় িহসােবই ধরা হয়। আপিন সামা:জক ময 8াদায়
^িতপিOেত এবং স�ােন ঊধ 8গিত আশা করেত পােরন। আপনার স�ািদত কােয 8 ঔÌলX ^িতফিলত হেব।
 
আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যর জ� আশা করেত পােরন 'য আরও সুখ ও গহৃশািK িনেয় আসেব। আপনার সKান ও ভাইেয়রা
আরও সুখ িনেয় আসেব।
 
yাস্েথ্যর িদক সু�র হেব, শ:rশালী ও yা&Xবান রাখেব ও 'রাগমুr রাখেব। আেগর 'থেক ভয়হীন অনুভব করেবন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর দশম ভাব �গাচর (17 অগা� 2025  01:52:39 �ত 17 �সöJর 2025  01:47:21)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা ভালসমেয়র সময়। এটা আপনার সম[ ^েচ�ার লাভ, পদvিত এবং সফলতার
িনেদ8শ কের।
 
কম 8&েল পদvিত আশা করেত পােরন। উ�কম 8চারীেদর আনুকূলX, কতৃ 8পে-র 'থেক স�ান এবং আরও সুিবধা আশা করেত পােরন এই
সমেয়।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতারও িনেদ8শ কের এবং 'কান বড় 'লনেদেনর অনুকূল সেব 8া� সীমা িনেদ8শ কের। 
 
সামা:জক ভােব আপিন এমনিক আরও স�ানীয় অব&া আশা করেত পােরন। আপনার সামা:জক পিরিধ বাড়েব, অথ 8াৎ আরও সদথ 8ক ও
লাভজনক পারaািরক :Eয়া হেব িবপরীত িলে�র সােথ এবং বpু ও পিরিচতেদর 'থেক স�ান পােবন। উ�তম কতৃ 8পে-র 'থেকও স�ািনত
হওয়া আশা করেত পােরন। আপিন আরও অ^তXািশত অংশ লাভ ও আশা করেত পােরন।
 
আপনার yা&X এইসময় খুব ভাল থাকেব। সবসেমত সুখ আপনােক িঘের থাকেব।
 
জõ চ? �থেক �, এর নবম ভাব �গাচর (21 অগা� 2025  01:19:33 �ত 15 �সöJর 2025  00:17:11)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব UE অব&ান করেব। এই সময়। ফলাফল, শারীিরক ও বÕগত সুখ ও সা�ে�্যর ^কাশ কের।
 
আিথ 8ক লাভ ও সব 8̂ কার মূলX বা অলpার 'ভাগ করা ও িনেদ8িশত হয় এই সমেয়।
 
বXবসায়ীরা এই সমেয় সেKাষজনক মুনাফায় অ^িতহত হেব। 
 
এই সমেয় িশ-ায় সফলতার িনেদ8শও কের। yা&X ভাল আকােরই থাকেব।
 
বািড়েত, আপনার ভাইেয়রা আরও সহেযাগী ও 'স্নহ পরায়ণ হেব। িকছR  Uভ কাজ আপনার বািড়েত স�v হওয়ার সlাবনা এবং আপনার
িববাহ িনেজ ি&র করেত পােরন যিদ ^েযাজX হয়। আপনার পছ� মত িমল খুেঁজ পােবন এই সময়, 'য আপনারও ভাগX আনেব।
 
একuট সামা:জক ভােব সহায়ক সময় আশা করা 'যেত পাের 'যখােন আপনার নতR ন বpু হওয়ার সlাবনা আেছ। আপিন িবi পরামশ 8 দাতা
'পেত পােরন আধXািত্মক পথ আপনােক 'দখােনার জনX। িশÊে-ে0 উৎসাহ বাড়েব এই সমেয়। আপনার |েণও উৎকষ 8পূণ 8 কাজ ল-X
করা যােব এবং ভাল খXািত আনেব সমােজ।
 
এই সময় আপনার ই�া পূরণ ও শত্)েদর পরাজয় 'দখেত পাের। যিদ 'কান রকম আেলাচনায় জড়ান তাহেল :জেত যােবন। দীঘ 8 �মেণ
যাওয়ার িবেবচনা করেত পােরন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর দশম ভাব �গাচর (30 অগা� 2025  16:45:05 �ত 15 �সöJর 2025  11:07:20)  
এই সমেয়, বুধ চM 'থেক আপনার দশমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX পিরতৃিS ও ভাল সমেয়র িনেদ8শ কের। আপিন
আপনার সম[ ^েচ�ায় সুখীও সফল হেবন। 'পশাগতভােব একটা ভাল সময় ও আশা করা 'যেত পাের। আপনােক 'দওয়া কাজ uঠক সমেয়
'শষ করেত স-ম হেবন।
 
এই সমেয় বািড়েত সুখ থাকেব। এই সমেয় 'কৗতূহল জনক কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন। আপনােদর মেধX 'কউ িবপরীত
িলে�র নতR ন কােরা সােথ গাঢ়ভােব সময় কাটােত আশা করেত পােরন। এই বXা:rর থােক লােভর সlাবনাও এই সমেয় িনেদ8শ কেরেছ।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল সময় হেত পাের আপনার জনX। আপনার ^েচ�ায় সফলতা লাভজনক হেব এবং আপিন টাকা পয়সার লাভও
আশা করেত পােরন।
 
এই সময়, সমােজ আপনার সামা:জক ময 8াদা আনেত পাের। স�ািনত হওয়ার সlাবনা আেছ এবং আেরা স�ান অজ8ন করেত পােরন।
সামা:জকভােব আেরা স:Eয় হেত পােরন ও সমাজ কলXানমূলক কােজ যুr হেত পােরন।
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মানিসকভােব শািKও ি&র এর িনেদ8শ কের। আপনার শত্)রা সহেজই পরা:জত হেব এবং আপিন জীবেন ি&রতা খুেঁজ পােবন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক মQল এর �াদশ ভাব �গাচর (13 �সöJর 2025  21:22:53 �ত 27 অে÷াবর 2025  15:42:36)  
এই পেব 8, ম�ল চেMর 'থেক আপনার sাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা শারীিরক য�না ও সাধারণ ক�েভােগর ^কাশ কের। যিদ সমেয়
সতক8তা না 'নওয়া হয়, তেব এই সময় আরও 'বশী ক� িদেত পাের । সাবধান হন 'যেকান yা&X স�িক8ত িবষেয়, যখন আপনার 'চাখ ও উদর
সংEাK অসা��X ও অসু&তা বৃ:Lর সlাবনা আেছ। পেরর সতক8তাও িনন। এই সময় যখন আপিন অবশXই স:Eয়তা 'থেক দেূর থাকেবন
যা আপনার জীবেন ঝুিকপূণ 8 হেত পাের
 
আপনােদর 'কউ রা:0র দুঃy� বা y� িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন।
 
আপনার কম 8জীবন NমসাধX হেত পাের এবং আপনার অিভে^ত কােজ সফলতা 'দখেত কuঠন পিরNেমর 'বাঝা িনেত হেত পাের। যিদ
পিরিমত না হয়, আপনােদর 'কউ অব&ােনর ঝুিক িনেত পােরন কােজ এবং অবমািনত ও অস�ািনত হেবন।
 
আিথ 8ক িদক|িলর য°িনন এবং অ^েয়াজনীয় খরচ এিড়েয় চলুন।বািড়েত nী, সKান, ভাই ও আ�ীয়েদর সােথ সমমেনাভাবাপv স�ক8 র-া
ক)ন।তােদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন। শত্)েদর সােথ 'কান ^কার s¬ 'থেক দেূর থাকুন এবং নতR ন শত্) Fতরী করা 'থেক
যেথ� সাবধান হন।এই সময়, িবেদশ �মেণর সুেযাগ আসেত পাের। তবুও আপনােদর 'কউ �মেণ আকা:Æত ফল নাও 'পেত পােরন এবং
ল-Xহীন ভােব �মণ 'শষ করেত পােরন।.
 
জõ চ? �থেক �, এর দশম ভাব �গাচর (15 �সöJর 2025  00:17:11 �ত 9 অে÷াবর 2025  10:49:04)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব UE অব&ান করেব। এটা মানিসক আকুলতা, মন[াপ, এবং আিবNাKতায় িনেদ8শ কের। শারীিরক yা&Xও
ক� 'পেত পাের এই সমেয়। 
 
আপনােক আিথ 8ক িদক|িলর অিতিরr সতক8তা িনেত হেত পাের এবং 'য 'কান রকম ঋণ এিড়েয় চলার 'চ�া ক)ন, যখন আপনার ঋণ 3&
হওয়ার সlাবনা আেছ এই িবেশষ দশায়।
 
শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং অ^েয়াজনীয় ও অবXবহায 8X আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যখন এটা িববােদর িদেক িনেয় 'যেত পাের যা শত্)
সংখXা বাড়ায়। সমােজ অখXািত ও অবমাননা এিড়েয় চলেত সতক8 হন।
 
সাবধান হন যখন আ�ীয় ও নারীেদর চালনা করেবন। যখন 'বাকার মত ভR ল 'বাঝাবু:ঝ শত্)সংখXা  'যাগ করেত পাের। িববােহ ভারসামX
র-া করেত yামী/nীর সােথ সম[ রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন।
 
আপনার পছ� মত '-ে0 উ�তর কতৃ 8প- বা সরকােরর sারা কে�র স�ুখীন হওয়ার সlাবনা। আপনার সম[ ^েচ�ায় সফলতা 'দখেত
অিতিরr পিরNম করেত হেত পাের। .
 
জõ চ? �থেক বুধ এর একাদশ ভাব �গাচর (15 �সöJর 2025  11:07:20 �ত 3 অে÷াবর 2025  03:43:39)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার একাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা কায 8স�াদন ও আিথ 8কলাভ‐এর িনেদ8শ কের। এই সময়
আিথ 8কলাভ আনেত পাের আপনার জনX। িবিভv উৎস 'থেক আিথ 8ক লাভ পাওয়ার আশা করেত পােরন। বX:rগত ^েচ�া, বXবসা এবং অেথ 8র
িবিনেয়াগ উ� আিথ 8ক লাভ ও মুনাফা আনেত স-ম। যিদ আপিন 'পশাদার বা কম\ হন, অিধক সফল হওয়ার সlাবনা আেছ এই সময়।
আপনার কম 8পিরিধেত সম:ৃLর সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 

 
yা&X ভাল হেব। িনেজ শািKেত থাকার সlাবনা। আেরা িম�ভাষী ও আচরেণ সহদূয় হেত পােরন।
 
বািড়েত, ভাল সময় আশাকরেত পােরন। আপনার yামী/nী এবং সKানও সুখী ও সহদূয় হেব। সুখবর আশা করেত পােরন। পািথ 8ব সুখ 'বu�ত
হওয়ার সlাবনা।
 
সামা:জক ভােবও এটা একটা ভাল দশা। আপিন সমােজ স�ান অজ8ন করেত স-ম হেবন। িবপরীত িলে�র সুখকর স� িঘের রাখেব।
আপনার বৃ:L এবং সেKাষজনক ^কৃিত 'লাকজনেদরেক আপনার চারিদেক িঘের রাখেত সাহাযX করেব।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর একাদশ ভাব �গাচর (17 �সöJর 2025  01:47:21 �ত 17 অে÷াবর 2025  13:46:01)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক একাদশ ভােব সূেয 8র অব&ান। এটার মােন আিথ 8ক লাভ, এবং অথ 8ৈনিতক ও সামা:জক পদময 8াদায় উvিত।
 
এটা আপনার জনX অনুকূল সময় আপনার ত�াবধায়ক বা মািলকেক পদvিতর জনX বলা।এই সময়, কম 8&েল আপনার অব&ান বৃ:L,
ঊধ 8তনেদর 'থেক অ^তXািশত আনুকূলX এবং রাজার 'থেক স�ােনর িনেদ8শ কের!
 
Eয়‐িবEয় লােভর আশা করেত পােরন এবং স�দ লাভ আশা করেত পােরন এই সমেয়। বpুেদর কাছ 'থেকও িকছR  পাওয়ার আশা করেত
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 পােরন।
 
আপনার সামা:জক ^িতপিO একটা উ©ান 'দখেব এবং ^িতেবশীেদর কােছ স�ান লাভ করেবন।
 
yা&X ভাল থাকেব এই সমেয় এবং আপনার ভাল yা&X পিরবােরর সুেখর সময় হেত পাের।
 
এই সময় আপনার আধXািত্মক গঠনমূলক কােজর U)র িনেদ8শ কের যা আরও সুেখর িদেক িনেয় যায়। বািড়েত ভাল খাবার ও িমu�র আন�,
বন ও উপেভাগ এই সময় আশা করা 'যেত পাের। সবসেমত, আপনার ও পিরবােরর জনX সা��Xপূণ 8 সময় িনেদ8িশত হয়, যা পািরবািরক
শািKর িদেক িনেয় যায় এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর �াদশ ভাব �গাচর (3 অে÷াবর 2025  03:43:39 �ত 24 অে÷াবর 2025  12:34:16)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার sাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX খরেচর িনেদ8শ কের। আশানু�প যা হয় তার 'থেক
'বশী খরচ কের থাকেত পােরন yা��X পূণ 8 জীবনযাপেনর উেÔেশ্য। মকÔমা 'থেক দেূর থাকুন যখন টাকার -িত করেত পাের।
 
ফলাফল, আপনােক অিতিরr কuঠন পিরNম করেত হেত পাের আপনার 'নওয়া 'কান কাজ স�ূণ 8 করেত।শত্)েদর 'থেক সাবধান হন
এবং তােদর রা[া 'থেক সের দাড়ঁান অবমাননা এড়ােত। আপনার ময 8াদা ধের রাখুন ও 'চ�া ক)ন ও বজায় রাখুন সমােজ আপনার স�ান।
 
অেনক কারেণ আপিন মানিসক িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন। আপিন সংেবদনশীল উেsেগ ও অিবNাKতায়, িবেশষতঃ এই সময়। আপনার
হতাশা হওয়ার ও অতৃS হওয়ার সlাবনা আেছ এই দশায়।
 
খাবাের ও দা�তX জীবেন উৎসােহর অভাব। অসু&তা ও 'Vশ 'ভাগ ক� িদেত পাের এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর একাদশ ভাব �গাচর (9 অে÷াবর 2025  10:49:04 �ত 2 নেভJর 2025  13:15:34)  
এই সমেয়, চM 'থেক এেকদশভােব UE অব&ান করেব। এটা মূলতঃ আিথ 8ক িনরাপOা ও ঋণ 'থেক মু:rর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন
অনXানX অথ 8ৈনিতক সমসXার সমাধানও আশা করেত পােরন।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতা আেন। জনি^য়তা বাড়েব এবং আপনার খXািত ঊধ 8গামীতা 'দখেব এই সমেয়।
 
আপনার পািথ 8ব yা��X লাভ, সুেখর মাধXম, ভাল খাবার, 'পাষাক, অলpার, এবং আনুষাি�ক :জিনেষর মেনাসংেযােগর সlাবনা আেছ।
একuট বািড়র মািলকানার জনX িবেবচনাও করেত পােরন।
 
সামা:জক ভােব একuট উÌল সমেয়র পূব 8সংেকত িহসােব ধরা 'যেত পাের। সমােজ সামা:জক ময 8াদা ও ^িতপিO বৃ:L ও বpুেদর সহেযাগীতা
আশা করেত পােরন।
 
িবপরীত িলে�র সদসXেদর সােথ ভাল সময় আশা করেত পােরন। যিদ িববািহত হন তেব আপনার yামী/nীর সােথ দা�তX জীবন সুখকর
হেব।. 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর �াদশ ভাব �গাচর (17 অে÷াবর 2025  13:46:01 �ত 16 নেভJর 2025  13:37:21)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব সূেয 8র অব&ান। এই িবেশষ সময় আিথ 8ক িদেক কuঠন পিরি&িতর ^কাশ কের। আপনােক অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব যখন এই সমেয় আিথ 8ক িদক|িল পিরচালনা করেবন।
 
যিদ চাকুরীরত হন, আপিন আপনার মািলেকর সােথ একটR  কuঠন সময় 'দখেত পােরন। 'স আপনার কােজ ^শংসার িদেক যােব না এবং
আপিন কম দািয়েqর অথবা কম 'বতেনর আশpা করেত পােরন। যিদ ^েচ�া ও কেঠার পিরNম আপনােক ই�ানু�প ফল না 'দয় তাহেল
িন)ৎসািহত হেবন না।
 
যিদ Eয়‐িবEেয় থােকন, আপনােক িবপয 8েয়র মধX িদেয় 'যেত হেত পাের। 'লনেদেন সতক8 হেবন।
 
এই সময় আপনােক সামা:জক ভােব খারাপ হাওয়ার মধXিদেয় িনেয় 'যেত পাের। ^েতXেকর সােথ কলহ িববাদ বািতল করা 'যেত পাের না। 
 
আপনােক দীঘ 8 �মেণ 'যেত হেত পাের, 'যটা আকা:Æত ফল আনেত পাের না।
 
স:Eয়তা, এিড়েয় চলুন, যা শারীিরক িবপেদ জিড়েয় থােক এবং ^থম |)েqর কাজেক িনরাপOায় রাখুন।
 
পিরবার ও আপনার yাস্েথ্যর য° িনন এই সমেয়, যখন ªর, 'পেটর সমসXা এবং 'চােখর অy:[ বাড়ােত পােরন। এই িবেষষ সমেয় অতৃিS
বািড়েত শািK ও ঐকXেক ^ভািবত করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর নবম ভাব �গাচর (18 অে÷াবর 2025  19:49:02 �ত 5 িডেসJর 2025  17:25:17)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক নবম ভােব �মণ করেব। ইহা আপনার জনX স�দ এবং আিথ 8ক লাভ 'দেব। আপিন আশা করেত পােরন
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 বািনেজX ও বXবসায় লাভ, আিধকািরকেদর 'থেক ময 8াদার পদ, আপনার কােজর জায়গায় আপনার 'চ�ায় সাফলX, বির�েদর আনুগতX। ইহা
িবেশষ কের 'লখক, ^কাশক, অধXাপক এবং বইেয়র সংEাK িলS মানুষেদর জনX ভাল সময়।
 
এuট ভাল সময় সামা:জক আেয়র, কারন আপিন স{ািনত হেবন এবং আপনার পদ ময 8াদা উপেরর িদেক উঠেব। আপনার ধািম 8ক িদেক আ3হ
সবেচেয় 'বশী হেব এবং ধািম 8ক অনুWােন সবেচেয় 'বশী আপিন উপি&ত থাকেবন। আপিনসাধু সKেদর সে� খুজেব এবং িকছR  |নগত
কাজকেম 8 আপিন yই�ায় ই�ামত খরচ করেব।
 
আিথ 8ক লাভ ভাল হওয়া উিচত এবং সম[ িদক 'থেক আপনার আিথ 8ক লােভর ^তXাশা করেত পােরন। এই সময় আপিন িকছR  উব 8র জিম
অথবা অ&াবর স�িO Eয় করার কথা ভাবেত পােরন। 
 
অিববািহতরা  তােদর পছ�সই স�ীেক িবেয় করার কথা ভাবেত পাের এবং যারা সKান পাবার কথা ভােব 'চ�া করেত পাের। আপিন 'বশীর
ভাগই ভাল খাবার এবং শারীিরক সুখ পাবার জনX িলS থােকন।
 
শরীর ভাল থাকা উিচত এবং আপিন দীঘ 8পথ �মেণর কথা ভাবেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর 4থম ভাব �গাচর (24 অে÷াবর 2025  12:34:16 �ত 23 নেভJর 2025  20:10:50)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ^থম ভােবর মেধX িদেয় যােব। এটা আপনার জীবেন িকছR  নঞথ 8ক ফল আনেত পাের। এটা 'বশীর ভাগ
'-ে0 একটা অব&া আনেত পাের 'যখােন িকছR  অিন�R কভােব কােরা কাজ করেত হেত পাের। িকছR  ^কােরর অতXাচােরর স�ুখীন হেত
পােরন। অনXেদর 'থেক তীH ভৎসনা ও সমেবদনাহীন পিরহােসর স�ুখীন হওয়ার সlাবনা এই সমেয়।
 
অ^েয়াজনীয় খরেচর জনX 'খয়াল রাখেত হেত পাের যখন এটা আপনার ভাtাের বড় ফাকঁ Fতরী করেত পাের। সাবধানতা অবলËন ক)ন
আপনার খরেচ এবং মনেযাগ িদন অথ 8সংEাK িনরাপOায়।
 
িকছR  বােজ বX:rেক অনু3হ করার সlাবনা যারা -িত করেত পাের। বােক্যর িদেক 'খয়াল রাখুন যখন কােছর এবং ি^য় কােরার সােথ কথা
বলেবন। অসংেযাম আপনার পিরিধর মেধX শত্) Fতরী করেত পাের। 'য 'কান রকেমর মকÔমা ও বােজ স� এিড়েয় চলুন। সতক8 'হান,
এমন িকছR  করেবন না যা আপনার িনেজর উৎকষ 8তার -িত করেত পাের। আপনার সবসময় ভাল ভােগ্যর ^েয়াজন, তাই, এটােক র-া
ক)ন। আপনার িশ-া ও অিভiতার সুেযাগ িনন জীবেনর সফলতার বাধােক এিড়েয় 'যেত। 
 
এই সমেয় নমনীয় হন, আপনােক 'শষ মুহেূত 8 পিরকÊনা, উéাবনায় অথবা ভাবনা ধারণার পিরবত8ন করেত হেত পাের, িবিভv অংশ 'থেক
চােপর কারেণ বা আেগ 'থেক অনুমােনর ফেল ভেয়র কারেণ। অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের িবেদেশর বাস&ান স�িক8ত বXাপাের।
বািড়েত 'কান Uভ কােজ বাধা 'পেত পােরন। পিরবােরর ও িনেজর য° িনন যখন আপিন ^তারণায় সংেবদনশীল হেয় পরেত পােরন এই
দশায়। �মণ এিড়েয় যান যিদ সlব হয়, আপিন এর 'থেক আকা:Æত সুখ অথবা আশাযুr ফল নাও 'পেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক মQল এর 4থম ভাব �গাচর (27 অে÷াবর 2025  15:42:36 �ত 7 িডেসJর 2025  20:17:31)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার ^থমভােব যােব। এটা 'বশীর ভাগই কাuঠনX ^কাশ কের। এই পব 8 আপনার বXবসা বা 'পশার িবষয় সুগম
রা[ার মধX িদেয় িনেয় 'যেত পাের। আপিন আপনার পিরকÊনা মত কাজ সময়মত 'শষ করার অসুিবধা 'পেত পােরন। এই পেব 8 'কান নতR ন
িকছR  U) না করাই ভাল। যিদ কম 8চারী হন তেব ঊধ 8তন, মািলক ও সরকারী িবভাগ|িলর সােথ তক8 এিড়েয় চলার 'চ�া করেবন। আপনােদর
'কউ পেদর পিরবত8নও 'দখােবন এই সময়।
 
আপনার শত্)েদর ল-X রাখুন, তারা আপনার জনX অিধক সমসXা সuৃ� করেত পাের এই সময়।আিথ 8ক িদক|িলরও আরও সuঠক সাবধানতার
^েয়াজন, যখন আপনার অিন�াকৃত খরচ হেব। টাকা খরেচর িদেক এিগেয় যাওয়া বাদ িদন।.
 
এই সময় বৃহদাকাের �মেণর বড় সুেযাগ আসেব। ফলাফল, এই সময় আপনােক কােছর ও ি^য়জেনর 'থেক দেূর রােখ। যারা িববািহত
তােদরেক yামী/nী এবং সKান যিদ থােক, এেদর 'থেক দেূর থাকেত হেত পাের।
 
yাস্েথ্যর জনX সuঠক সাবধানতার ^েয়াজন এই পেব 8। জীবেন ^িতuট :জিনেষই িনÀভ ও উদXামহীনতার অনুভব হওয়ার সlবনা। ªর 'বের
যাওয়া এবং রr ও উদর স�িক8ত অসু&তায় সংেবদনশীল হওয়ার সlাবনা। 'যেকান রকম ধারাল অn, আ|ন, িবষাr জীব এবং যা িকছR
জীবেন ভয়াবহ হেত পাের 'সই ^িতuট :জিনষ 'থেক দেূর থাকুন।
 
জীবনীশ:rেক অবশXই উপের ধের রাখার 'চ�া ক)ন, যখন আপিন হতাশায় আEাK, হতবু:Lতায় ভRূ গেত পােরন এবং অ^েয়াজনীয় ভয়
বাড়েত পাের। 
 
জõ চ? �থেক �, এর �াদশ ভাব �গাচর (2 নেভJর 2025  13:15:34 �ত 26 নেভJর 2025  11:21:59)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব UE অব&ান করেব। এটা এক|� সদথ 8ক ও নঞথ 8ক ঘটনাবলীর িনেদ8শ কের। একিদেক এইসময় আিথ 8ক
লােভর িনেদ8শ কের ও অনX িদেক এটা 'পাষােকর ও স�েদর অদৃ� পূব 8 -িতর িনেদ8শ কের। এই সময় িবেদেশ �মেণ অ^েয়াজনীয় খরচ ও
টাকার অপচয় ও িনেদ8শ কের।
 
এই সময় আপনােক ভাল 'পাষােক উপেভাগ করা 'দখেব 'যটােত আপিন িকছR  হারােত পােরন।'কান িকছR র চR ির এড়ােত অিতিরr সতক8তা
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 িনন িবেশষ কের এই সমেয়।.
 
তবুও, বািড়েত দা�তX সুখ উপেভাগ করেবন। যিদ অিববািহত হন, আপিন িবপরীত িলে�র সদসXর 'থেক ই:Mয় সুখ আyাদন আশা করেত
পােরন।
 
বpুরা খুব ভাল হেব এবং আপনার িদেক খুব সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব।
 
ধারাল অn ও সে�হ জনক 'লােকেদর 'থেক সের থাকুন। যিদ কৃিষকােজ যুr থােকন, আপনােক অিতিরr সতক8তা িনেত হেব 'কান রকম
-িত এড়ােত, এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর 4থম ভাব �গাচর (16 নেভJর 2025  13:37:21 �ত 16 িডেসJর 2025  04:19:50)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। আপনার কােজ ও বX:rগত জীবেন এটার ল-নীয় ^ভাব থাকেব। এটা ^ধানতঃ &ায়ী
অথবা -ণ&ায়ী &ােনর পিরবত8ন, কম 8ে-ে0 কাuঠনX এবং মািলেকর সােথ বা কােজ আপনার ঊধ 8তনর সােথ িব-ুÓ সময় আেন। কম 8ে-ে0
অপযশ এড়ােত অিতিরr সতক8তা 'নওয়া ^েয়াজন।
 
হােত 'নওয়া কাজ 'শষ করেত বা ল-X বÕ|িলর সিvেবশ ঘটােত আরও ^েচ�া িনেত পাের yাভািবেকর 'চেয়। আপনােক দীঘ 8�মেণ 'যেত
হেত পাের, যা আশানু�প ফল িদেত পাের না।এই সমেয় আপিন VািK অনুভব করেত পােরন। আপনার yাস্েথ্যর আরও সাবধানতা ^েয়াজন
হেব, যখন আপিন উদেরর সমসXা, অে�র িবশৃÆল অব&া, 'চােখর হদূয় সংEাK অসা��X‐এ সংেবদনশীল হেবন। এই িবেশষ সমেয়
জীবেন ঝুিক 'নওয়া এিড়েয় যান। 
 
বািড়র িদেক, পিরবােরর মেধX িববাদ এবং বpুরা এেস অসুখী অব&ায় িনেয় 'যেত পাের। আপনার ও আপনার yামী/nীর মেধX মতেভেদর
আিবভ8াব হেত পাের এবং িববািহত জীবনেক ^ভািবত করেত পাের। সবসেমত, বািড়েত ঐকX ও শািK আপিOর হেত পাের এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর �াদশ ভাব �গাচর (23 নেভJর 2025  20:10:50 �ত 6 িডেসJর 2025  20:41:52)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার sাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX খরেচর িনেদ8শ কের। আশানু�প যা হয় তার 'থেক
'বশী খরচ কের থাকেত পােরন yা��X পূণ 8 জীবনযাপেনর উেÔেশ্য। মকÔমা 'থেক দেূর থাকুন যখন টাকার -িত করেত পাের।
 
ফলাফল, আপনােক অিতিরr কuঠন পিরNম করেত হেত পাের আপনার 'নওয়া 'কান কাজ স�ূণ 8 করেত।শত্)েদর 'থেক সাবধান হন
এবং তােদর রা[া 'থেক সের দাড়ঁান অবমাননা এড়ােত। আপনার ময 8াদা ধের রাখুন ও 'চ�া ক)ন ও বজায় রাখুন সমােজ আপনার স�ান।
 
অেনক কারেণ আপিন মানিসক িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন। আপিন সংেবদনশীল উেsেগ ও অিবNাKতায়, িবেশষতঃ এই সময়। আপনার
হতাশা হওয়ার ও অতৃS হওয়ার সlাবনা আেছ এই দশায়।
 
খাবাের ও দা�তX জীবেন উৎসােহর অভাব। অসু&তা ও 'Vশ 'ভাগ ক� িদেত পাের এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর 4থম ভাব �গাচর (26 নেভJর 2025  11:21:59 �ত 20 িডেসJর 2025  07:45:14)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব UE অব&ান করেব। এটা আপনার জনX বÕগত ও ই:Mয়জ সা��X‐এর অথ 8 ^কাশ কের। বX:rগত িদক
'থেক আপিন ^চR র ঘটনা আশা করেত পােরন। যিদ 'যাগX হন, উপযুr কাউেক খুেজ পাওয়ার সlাবনা এই সমেয়। আপনােদর 'কউ
পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন আশা করেত পােরন।
 
রন। সামা:জকভােব, নতR ন 'লােকেদর সােথ সা-াৎ ও িবপরীত িলে�র স� উপেভাগ করার সুেযাগ পােবন ও অপূব 8 সু�র রpনশালার িবেশষ
খাবাের উপেভাগ করেবন। এই সময়, ই:Mয়েত ^ভাব িব[ারকারী :জিনষ অজ8ন এবং আনুসাি�ক :জিনষ 'দেব জীবনেক সুেশািভত করেব।
আপনার 'পাষাক, সুগিp, ^সাধিন এবং গািড় 'ভাগ করার সlবনা।
 
আিথ 8ক িদক, এই সমেয় মসণৃভােব সহজ স��X গিতেত এেগােব। আপনার অথ 8ৈনিতক অব&াও উvিত করেব এই িবেশষ সমেয়।
 
যিদ আপিন ছা0 হন, iানাজ8েনর '-ে0 সফলতা লাভ করেত আপনার জনX ভাল সময় হবার ^মাণ করেত পাের এই সময়।
 
এই সমেয়, আপিন আপনার শত্)েদর Òংস আশা করেত পােরন। 'কান রকেমর ^ভাব 'থেক সের থাকুন যা আপনার মেধX নঞথ 8ক ভাবেবগ
Fতরী করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর অ�ম ভাব �গাচর (5 িডেসJর 2025  17:25:17 �ত 2 জুন 2026  01:49:32)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত �মণ করেব চM  'থেক অ�ম ভােব। ইহা সlবত আপনার জনX হতাশার আেন। এই িবেশষ সমেয় yাস্েথ্যর ^িত
অেনক মেনােযাগ িনেত হেব, কারন আপনার অেনক ^কার য�না বাড়েত পাের যােত আপনার  জীবেন সংশয় হেত পাের। সেব 8াপির আপিন
শাK এবং হেতাÔম অনুভব করেত পােরন।
 
কাজ স�ূন 8 করার জনX কােজ অেনক 'বশী পিরNম িদেত হেব। অ^েয়াজনীয় তক8 ঝােমলা এিড়েয় কােজর িদেক 'বশী মেনােযাগী হওয়া
দরকার। িনেজর অব&ান ময 8াদা খুব শr কের ধের রাখা দরকার কারন এই সময় অেনক িকছR  হারােনার সে� অপদ& হওয়ার বXাপার আেছ।
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আপনার সরকােরর িদক 'থেক শা:[র স{ুখীন হওয়া, 'মাকÔমায় জিড়েয় পরা এমনিক 'জল পয 8K হেত পাের।
 
িনেজর আিথ 8ক িদেক নজর িদন, 'চার 'থেক সাবধান থাকুন এবং অ^েয়াজনীয় খরেচও নজর িদন। যিদ আপিন �মণ করার �ান কেরন, এই
সময় 'সটা এিড়েয় যাওয়া ভাল। এই �মণ সlবতঃ অি&রতা বাড়ােব এবং হেত পাের উেÔশX সফল হেব না।
 
সংসােরর এবং বpু বাpবেদর সে� ঝগড়া, এিড়েয় যাওয়া উিচত কারন নতR ন কের শত্) বারার সlাবনা থােক আপনারজনX। সেব 8াপির,
আপনার বXবহার অyাভািবক ভােব িচরিচের, দয়ামায়াহীন এবং )ঢ় হেব এই সমেয়। এই সময় িনেজেক শাK রাখার 'চ�া করা উিচত।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর 4থম ভাব �গাচর (6 িডেসJর 2025  20:41:52 �ত 29 িডেসJর 2025  07:23:36)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ^থম ভােবর মেধX িদেয় যােব। এটা আপনার জীবেন িকছR  নঞথ 8ক ফল আনেত পাের। এটা 'বশীর ভাগ
'-ে0 একটা অব&া আনেত পাের 'যখােন িকছR  অিন�R কভােব কােরা কাজ করেত হেত পাের। িকছR  ^কােরর অতXাচােরর স�ুখীন হেত
পােরন। অনXেদর 'থেক তীH ভৎসনা ও সমেবদনাহীন পিরহােসর স�ুখীন হওয়ার সlাবনা এই সমেয়।
 
অ^েয়াজনীয় খরেচর জনX 'খয়াল রাখেত হেত পাের যখন এটা আপনার ভাtাের বড় ফাকঁ Fতরী করেত পাের। সাবধানতা অবলËন ক)ন
আপনার খরেচ এবং মনেযাগ িদন অথ 8সংEাK িনরাপOায়।
 
িকছR  বােজ বX:rেক অনু3হ করার সlাবনা যারা -িত করেত পাের। বােক্যর িদেক 'খয়াল রাখুন যখন কােছর এবং ি^য় কােরার সােথ কথা
বলেবন। অসংেযাম আপনার পিরিধর মেধX শত্) Fতরী করেত পাের। 'য 'কান রকেমর মকÔমা ও বােজ স� এিড়েয় চলুন। সতক8 'হান,
এমন িকছR  করেবন না যা আপনার িনেজর উৎকষ 8তার -িত করেত পাের। আপনার সবসময় ভাল ভােগ্যর ^েয়াজন, তাই, এটােক র-া
ক)ন। আপনার িশ-া ও অিভiতার সুেযাগ িনন জীবেনর সফলতার বাধােক এিড়েয় 'যেত। 
 
এই সমেয় নমনীয় হন, আপনােক 'শষ মুহেূত 8 পিরকÊনা, উéাবনায় অথবা ভাবনা ধারণার পিরবত8ন করেত হেত পাের, িবিভv অংশ 'থেক
চােপর কারেণ বা আেগ 'থেক অনুমােনর ফেল ভেয়র কারেণ। অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের িবেদেশর বাস&ান স�িক8ত বXাপাের।
বািড়েত 'কান Uভ কােজ বাধা 'পেত পােরন। পিরবােরর ও িনেজর য° িনন যখন আপিন ^তারণায় সংেবদনশীল হেয় পরেত পােরন এই
দশায়। �মণ এিড়েয় যান যিদ সlব হয়, আপিন এর 'থেক আকা:Æত সুখ অথবা আশাযুr ফল নাও 'পেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক মQল এর ি�তীয় ভাব �গাচর (7 িডেসJর 2025  20:17:31 �ত 16 জানুয়ারী 2026  04:28:18)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক িsতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা -িতর সমেয়রই ইি�ত 'দয়। ভাল য° িনন আিথ 8ক িদক|িলর এবং
মূলXবান :জিনেষর িনরাপOায় ধXান িদন, যখন চR িরর কারেণ -িতর সlাবনা আেছ এই সমেয়।
 
আপিন কম 8&েল অেনক অসুখকর ঘটনার কারেণ একেঘেয়িমর স�ুখীন হেত পােরন। তক8 'থেক িনেজেক সিরেয় রাখুন। কাউেক িকছR  বলার
আেগ বাকX|িল ল-X ক)ন। আপনার কাজ বা 'পশা এই সমেয় খুব ম�া অব&া হেত পাের এবং আপিন যিদ uঠকমত চািলত না হন তেব পদ
হারােতও পােরন।
 
পুরান শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং নতR ন শত্) Fতরী এিড়েয় চলুন। ঈষ 8ার নঞথ 8ক আেবগ অনXেদর িদেক বাড়ােত পােরন এই সময়।
সরকার বা রাজX কতৃ 8পে-র 'কান রকম কােগর 'থেক সাবধান হন। এই িবেশষ সমেয়, িকছR  বL 'লােকেদর অনু3হ করার সlাবনা আপনার
আেছ এবং পিরবার বা ি^য় কােরা সােথ কলেহ জিড়েয় পরার সlাবনা আেছ।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ি�তীয় ভাব �গাচর (16 িডেসJর 2025  04:19:50 �ত 14 জানুয়ারী 2026  15:07:05)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা টাকার িদক 'থেক খুব কuঠন পরী-ার সময় আপনার জনX। এই সময় ^ধানতঃ
আশানু�প ফেলর উপি&েত অথবা Eয়‐িবEেয় লাভ এবং স�েদর -িতর সূচনা কের ভিবষXেত। যিদ কৃিষর 'লনেদন কেরন তেব এই সময়
আপনার উvিতর অKরায় আনেত পাের। 
 
এটা সময় যখন আপিন ভেয় আরও সংেবদনশীল yাভািবেকর 'চেয়। আপিন কােছর ও ি^য়জেনর কােছ সহেজই উেO:জত 'দখেত পােরন
িনেজেক। সংকীণ 8মন³তা আপনার :Eয়া কলাকলােপ অ^তXািশত ভােব আসেত পাের। 
 
এছাড়াও, আপনার জীবেনর সাধারণ িবষয়|িল অনXভােব 'যভােব কেরন 'সইরকম সহজভােব করেত কাuঠনX 'পেত পােরন। 
 
'চােখর সতক8 হন, যখন এই সমেয় 'চােখর সমসXার জনX অেনক 'বশী িবপদ আেছ। মাথা য�নায় আEাK হেয় িবরr হেত পােরন এই
সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক �, এর ি�তীয় ভাব �গাচর (20 িডেসJর 2025  07:45:14 �ত 13 জানুয়ারী 2026  03:57:50)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয়ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ অথ 8সËpীয় লােভর িনেদ8শ কের। ফলাফল, এই সময়ও আপনার
yামী/nী এবং পিরবােরর সদসXেদর সােথ খুব ভাল সময় 'দখেব। যিদ ^েযাজX হয় আপিন আপনার পিরবাের 'ছােটা িশU আশা করেত
পােরন।
 
আিথ 8ক িদেক yা��X হেব এবং পিরবােরর সাফলX সাধারণতঃ ঊধ 8গামী হেব আশা করা যায়। বX:rগতভােব, ভাল 'পাষাক অজ8ন ও িনেজর
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 জনX মহামূলX র°সহ আনুসাি�ক :জিনষ লােভর সlাবনা। িশÊ ও স�ীেত উৎসাহ বাড়েব। উ� কতৃ 8প- বা সরকােরর 'থেক আনুকূলX
আশা করেত পােরন।
 
yা&X সু�র হেব আশা করা যায় এবং আপনার বত8মান ভাবভি� উvিতর িবেবচনা করেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ি�তীয় ভাব �গাচর (29 িডেসJর 2025  07:23:36 �ত 17 জানুয়ারী 2026  10:23:37)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার িsতীয় ভােবর মধX িদেয় যােব। এটা িচিxত কের আিথ 8ক লাভ ও আেয়র বৃ:L িবেশষতঃ যারা সু�র র°‐এর
বXবসা কের।
 
এই পব 8 সlবতঃ সুখ আেন িশ-ায় সফলতা ও iান লােভর আকাের।
 
এই পব 8, ভাল 'লােকেদর সােথ স� আেন এবং সুেযাগ 'দয় খুব ভাল রpন আyাদেনর মজায়। 
 
তবুও, কােরা জনX, এই পব 8uট ক�, সমােজ বােজ নাম আনেত পাের এবং শত্) -িতকারক হেত পাের yাভািবেকর 'থেক। এই দশা সূিচত
কের আ�ীয় ও কােছর বpু হারােনার একuট সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক �, এর তৃতীয় ভাব �গাচর (13 জানুয়ারী 2026  03:57:50 �ত 6 �ফব্Kয়ারী 2026  01:11:24)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব UE অব&ান করেব। এই সমেয় সুখ এবং পিরতৃিSর িনেদ8শ কের। আিথ 8ক অব&ায় ঊধ 8গমন আপনার
আিথ 8ক িনরাপOা 'দেব আশা করেত পােরন।
 
'পশাগত িদক 'থেকও এটা খুব ভাল সময় এবং অব&া বৃ:Lও আশা করেত পােরন। কতৃ 8qলােভর আশাও করেত পােরন। আপনার উেদ্যাগ
|িলেত মুনাফা অজ8েনর সlাবনাও আেছ।
 
সামা:জকভােব এটা খুব ভাল সময় আপনার জনX, যখন আপনার ভয় ও উেsগ জয় করার সlাবনা আেছ। আপনার সহকম\ ও পিরিচতরা
সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব। বpুর পিরিধ বাড়ােত এবং শত্)েদরেক জয় করেত স-ম হেবন এই িবেশষ সমেয়। 
 
আপনার বত8মান পিরবােরর সােথ সËp সহদূয় হেব এবং আপনার সােথ ভাইেয়েদর ভাল সময় উপেভাগ করার সlাবনা। ফলাফল, ভাল
'পাষােক ও খাবাের উপেভাগ করেত পােরন এই সময়। ধেম 8র িদেক উৎসাহ বাড়েব এবং Uভ ঘটনা উৎফু«ও করেত পাের আপনােক।
 
yা&X ভাল আকােরই হেব। যিদ ^েযাজX হয়, আপিন িববােহর জনXও ভাবেত পােরন, যখন মেন করা হয় 'য এটা সuঠক িমল হওয়ার ভাল
সময় হেব। আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যরও আশা করেত পােরন।
 
তবুও, এই সময় ভাল নাও হেত পাের। আপনােদর 'কউ সংেবদনশীল Eয়‐িবEয় এবং আিথ 8ক -িতর স�ুখীন হেত। আপনার জনX শত্)রা
সমসXা Fতরী করেত পাের এই সময়। সম[ রকেমর তক8 ও ভR ল 'বাঝাবু:ঝর 'থেক সের থাকুন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর তৃতীয় ভাব �গাচর (14 জানুয়ারী 2026  15:07:05 �ত 13 �ফব্Kয়ারী 2026  04:08:44)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচর আপনার সফলতা এবং আপনার 'পশাও বX:rগত জীবেন সুেখর সময়
িহসােব িবেবিচত হেত পাের। জীবেনর উvিত সাধেনর িদক িদেয়, আপনার পদvিতর সুেযাগ অেন
 
'বশী। এছাড়াও, সরকার আপনােক আপনার স�ািদত কােজ অথবা ভাল কােজ স�ািনত করার সlাবনা আেছ।আপিন সমােজ আরও
স�ানীয় &ান অজ8ন করেত পােরন। বpুরা, পিরবার ও পিরিচতরা আপনার ^িত তােদর শত8হীন ভালবাসা &াপন করেব এবং আপিন আপনার
শত্)েদর উপর স�ূণ 8 কতৃ 8q করেত পারেবন।
 

 
খুব বX:rগত জীবেন, শারীিরক ও মানিসকভােব আেরা সু&X 'বাধ করেবন আেগর 'থেক। আিথ 8ক লাভও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। জীবেনর
িদেক গভীর আ3হী ও সদথ 8ক অনুভব করেবন। সKানরাও আপনার সুেখর উৎস হেব।
 
 
 
সবসেমত একuট ভাল সময় আপনার উপর &ািপত হেব।
 
জõ চ? �থেক মQল এর তৃতীয় ভাব �গাচর (16 জানুয়ারী 2026  04:28:18 �ত 23 �ফব্Kয়ারী 2026  11:50:08)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা ভালফল আনেত পাের এবং আিথ 8ক লােভর জনX ভাল মেন করা
'যেত পাের। এই সমেয়, আপনার Eয় িবEেয় বা 'পশায় টাকা লাভ করেত পােরন। এই সময়, মূলXবান গয়না পাওয়ার সlাবনাও আেছ।
 
কাজ মসণৃ গিতেত চলেব এবং |)েqর িবষেয় সফলতার সlাবনা। আপনার নতR ন ^েচ�ায় সফলতা পােবন। যিদ কােজ িনযুr থােকন, তেব
পদvিত হওয়ার সlবনা বড় কতৃ 8েq ও স�ােন। আপনার সফলতা আ�িবeাসেক 'ঠেল তR লেব এবং -মতােক শ:rশালী করেব এই সময়।
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yা&X ভাল থাকেব এবং yা&X ও Fদিহক শ:rেত বলবান হেবন। আপনার উদXাম একদম উচR েত থাকার সlাবনা এবং সম[ অতীত s¬ বা বাধা
'থেক মু:r পােবন। এই সময় আপনার চরম বpেনর মজােক উপেভাগ করা 'দখেবন।
 
আপনার শত্)রা পরা:জত হেব এবং মেন শািKেত থাকেবন।
 
'যেকান রকম িবেদশ �মণ এিড়েয় চলুন, যখন এটা আশানু�প ফল িদেত পাের না এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর তৃতীয় ভাব �গাচর (17 জানুয়ারী 2026  10:23:37 �ত 3 �ফব্Kয়ারী 2026  21:51:49)  
এই পব 8, বুধ চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের, খারাপ দশা আপনার ঊধতন‐এর কােছ। আপনােক
অিতিরr সতক8তা িদেত হেত পাের যখন ঊধ 8তন বা িনেয়াগকত8ার সােথ কথাবাত 8া হেব। 'য 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন, যা মত পাথ 8কX ও
ভR ল 'বাঝার িদেক িনেয় যায়।
 
পিরিচত শত্)েদর 'থেক দেূর থাকুন ও অপিরিচতেদর 'থেক সতক8 হন। তবুও, এইপব 8, িকছR  নতR ন ও মূলXবান বpুও 'দয়, জীবেন স�দ
আিথ 8ক িদক|িল uঠকমত চালনা ক)ন যখন টাকার অিতিরr সাবধানতার ^েয়াজন হয় এই পেব 8। 
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন স�েদর -িত এড়ােত।
 
বুেধর এই &ান পিরবত8ন, হতাশা 'থেক ক� ঘটনা মেন করার য�না, মানিসক চাপ এবং আশাতীত িবর:rকর কuঠন অব&া Fতরী করেত পাের
আপনার ^েচ�ায়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর চতSথ � ভাব �গাচর (3 �ফব্Kয়ারী 2026  21:51:49 �ত 11 এি4ল 2026  01:14:44)  
এই পেব 8, বুধ চেMর চতR থ 8 ভােবর মধX িদেয় &ান পিরবত8ন করেব। এটা ^কাশ কের আপনার জীবেনর ^িতটা িদেকই উvিত। বX:rগত িদেক
আপিন আপনার জীবেন পিরতৃিS এবং আপিন সফল হেবন ও আপনার 'নওয়া সম[ কােজ লাভ হেব। সমােজ সামা:জক ময 8াদা উচR  হেব
এবং স�ািনত হেবন।.
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল দশা যখন এটা িনেদ8িশত কের টাকা ও স�িOর আকাের স�দ লাভ। আপনার yামী/nী অথবা িবপরীত
িলে�র সদসXেদর 'থেকও 'পেত পােরন।
 
বািড়েত, এই পব 8 িনেদ8িশত কের পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন। আপনার জনX আপনার মােক গিব 8ত করােত পাের। আপনার yাভািবক
উপি&িত পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সফলতা আনেত পাের।
 
আপিন নতR ন বpু Fতরী করেত পােরন যারা উ� িশি-ত ও ভ/ হেব। 
 
জõ চ? �থেক �, এর চতSথ � ভাব �গাচর (6 �ফব্Kয়ারী 2026  01:11:24 �ত 2 মাচ� 2026  00:56:51)  
এই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ আিথ 8ক উvিত আপনার জনX িনেদ8শ কের। উvিত বৃ:Lর আশাও করেত
পােরন। যিদ কৃিষ িবষয়ক 'লনেদন কেরন, কৃিষ সËpীয় উেদ্যােগ মুনাফা আনার ভাল সময় হেত ^কািশত হেত পাের।
 
বািড়েত, |)েq িবষয় িনেয় yামী/nী ও সKানেদর সােথ িবিশ� সময় কাটােবন আেলাচনা কের। ফলাফল, ভালখাবার, জাকাল 'পাষাক এবং
সুগিp উপেভাগ করেবন।
 
আপনার জীবেনর সামা:জক িবষয় পূণ 8 ঘটনা বহR ল হেব। আপনার জনি^য়তা বাড়েব এবং নতR ন বpু অজ8েনর সlাবনা। পুরান ও নতR ন বpুেদর
স� অিধক সুখ 'দেব এবং আপিন আনে� বািড় 'থেক সের থাকার িবেবচনা করেত পােরন। এই সময় আপনার িবপরীত িলে�র সে� আন�
উপেভাগ করা 'দখেত পােরন।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং অনX সমেয়র 'থেক 'বশী উদXামশীলতা অনুভব করেবন। বÕগত সা��X লাভ আপনার জনX অ3গনX হেত পাের এই
িবেশষ সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর চতSথ � ভাব �গাচর (13 �ফব্Kয়ারী 2026  04:08:44 �ত 15 মাচ� 2026  01:02:49)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8 ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সময় আপনার বত8মান সামা:জক ময 8াদায় অবনিত হওয়া এবং কম 8&েল অব&ান
র-ায় কাuঠেন্যর ^কাশ কের। এই সমেয় আপনার ঊধ 8তন, পরামশ 8দাতা অথবা Uভাকা:Æেদর সােথ তক8 এিড়েয় চলেল ভাল হেব। 
 
িববািহত জীবন এই সমেয় চােপ থাকেত পাের এবং দা�তX 'মাহ অসামানX অবনিত হেত পাের। বািড়েত 'য 'কান রকম কলহ এিড়েয় চলুন,
পিরবােরর সােথ শািK র-া করেত।
 
এই সময় ^মাণ করেত পাের দুঃখময়, হতাশা এবং কে�র সমেয়। yাস্েথ্যর িদক 'থেক, আপনােক 'যেকান রকম 'নশা ও 
 
শারীিরক অসু&তা 'থেক সতক8 থাকেত হেত পাের। একটা দরূ �মণ স�v করেত এই সময় ^াচীেরর মত বাধা পার . 
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হওয়ার ^িতেযাগীতা আপনার জনX আনেত পাের যা আশার 'থেক কম ফল িবিশ� হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক মQল এর চতSথ � ভাব �গাচর (23 �ফব্Kয়ারী 2026  11:50:08 �ত 2 এি4ল 2026  15:29:22)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার চতR থ 8 ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা জীবেনর িকছR  ভােগ কuঠন সময় আেন। আপনােদর 'বশীর
ভােগরই কuঠন সমেয়র মুেখামুিখ করার সlাবনা আেছ পুরান শত্)েদর জনX। নতR ন শত্)েদর মুেখামুিখ হওয়ার সlাবনা আেছ, যারা
আপনার পিরবার ও বpুেদর পিরিধ 'থেকও হেত পাের। আপনােদর 'কউ বL 'লােকেদর অনু3হ করেত পােরন, যােদর কাছ 'থেক পরবত\েত
ক� 'ভাগ করেত পােরন। আপনার আচরেণর িদেক ল-X রাখুন, যখন এটা িনষ্ঠR র হেত পাের এই দশায়।
 
তবুও, আপনােদর 'কউ 'কউ শত্)েদর সােথ 'কান রকেমর মীমাংশার িদেক 'যেত পাের।
 
yা&Xর আরও সাবধানতার ^েয়াজন yাভািবেকর 'চেয়, যখন এই পব 8 আপনােক সংেবদনশীল কের ªর বাড়ায় ও বুেকর ক�েত। আপনােদর
'কউ রr ও উদর সংEাK 'রােগ ভূগেত পােরন।
 
মানিসকভােব উেsগ ও মন[াপ থাকার সlাবনা।
 
স�ক8|িল অিভযািচত হেব এই সমেয়। শািK &াপন ক)ন পিরবার ও অনXানX আ�ীয়েদর সােথ, অিধকতর দুঃখ এড়ােত এই সমেয়।
শrভােব সমােজ আপনার স�ান ও অব&ান ধের রাখুন।
 
জিম ও স�িO সংEাK 'য 'কান িবষয় এই িবেশষ সমেয় এিড়েয় চলুন।
 
জõ চ? �থেক �, এর পæম ভাব �গাচর (2 মাচ� 2026  00:56:51 �ত 26 মাচ� 2026  05:09:04)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব UE অব&ান করেব। এটা িচOিবেনািদত হেয় 'বশীর ভাগ সময় কাটােনার িনেদ8শ কের। এই সময় আিথ 8ক
িদক 'থেকও ভাল সমেয়র িনেদ8শও কের, যখন আপিন আপনার সwেয়র ভাtার বাড়ােত স-ম হেবন।
 
যিদ সরকারী িবভােগর 'কান পরী-ায় বেসন এই সমেয়, আপনার সফল হওয়ার সlাবনা অেনক 'বশী।
 
যিদ চাকুরীরত হন, তেব এই সমেয় পদvিত হওয়ার সlাবনা আেছ। ফলাফল, সমােজও আপিন অব&ান বৃ:Lর আশা করেত পােরন। আপনার
বpু, বয়f, িশ-ক আপনার জনX ভাল এই সমেয়।
 
স�ক8 মসণৃভােব এেগােব আশা করা যায় এবং আপিন ^গাঢ় ও ই:Mয়জ সময় আশা করেত পােরন আপনার ি^য়জেনর সােথ। আপিন
দা�তX সুখ উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবপরীত িলে�র িবেশষ কােরা শারীিরক স� উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবেশষ কােরা শারীিরক
স� উপেভাগ করেত পােরন। নতR ন কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন পিরবাের অথবা পিরবাের নতR ন কাউেক আনেত পােরন। 
 
yা&X সু�র হেব এই সমেয়। সুyাদু খাবার উপেভাগ, স�দ লাভ এবং আপনার ল-XবÕ লাভ 'দখেব এই সময়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর পæম ভাব �গাচর (15 মাচ� 2026  01:02:49 �ত 14 এি4ল 2026  09:32:24)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচেরর ফল আপনার জীবেনর উপরও আেছ। এই সময় ^ধানতঃ িনেদ8শ কের
আিথ 8ক কuঠন পরী-ার, এবং মানিসক শািKর অবনিতর সময়। কােজর িদক 'থেক, আপনােক ঊধ 8তনেদর নাম না থাকার জনX অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব। মািলক বা কম 8&েলর ঊধ 8তন কম 8চারীর সােথ তক8 এিড়েয় চলুন।
 
সরকার সংEাK িবষয়|িল হেত পাের, যা ^চR র উেsেগর কারণ হেত পাের। আপিন এই সমেয় িকছR  নতR ন শত্) বাড়ােত পােরন।  
 
yাস্েথ্য সাবধানতা দরকার হেব, যখন আপিন অসু& ও অলসতা 'বাধ করেবন। আপনার 'মজাজ অি&র হেত পাের।সKান স�িক8ত
িবষয়|িল আপনার উেsেগর িবষয় হেত পাের। 'য 'কান িকছR  আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যা আপনার ও আপনার 'ছেলর মেধX মতেভদ আনেত
পার। 
 
র। আপনার পিরবােরর yা&X 'যরকম থাকা উিচত 'সই রকম ভাল নাও থাকেত পাের। মানিসক য�না, ভয় এবং অিবNাKতা আপনার উপর
কাল িনে-প করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �, এর ষ� ভাব �গাচর (26 মাচ� 2026  05:09:04 �ত 19 এি4ল 2026  15:46:39)  
এই সমেয়, চM 'থেক ষWভােব UE অব&ান করেব। এই সময় আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের। এই সময় আপনার ^েচ�া ^চR র
অসুিবধার মেধX যাওয়া 'দখেব। সlাবনা আেছ 'য আপনার শত্) বাড়েব এবং বXবসার অংশীদােরর সােথ লড়াইেয় জিড়েয় পরেত পােরন।
আপনার ই�ার িব)েL আপনােক শত্)েদর সােথ সমেঝাতাও করেত হেতপাের।
 
এই দশায়, আপনার nী এবং সKানেদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন
 
এটা উপেদশ হয় 'য দীঘ 8 দরূেqর �মণ এিড়েয় চলুন, যখন আপিন দুঘ 8টনার সােথ মুেখামুিখেত সংেবদনশীল এই সমেয়।
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yা&X আপনার অিধক সাবধানতা চায়, যখন আপনার অসু& yা&X, মানিসক অিবNাKতা, উেsগ, ভয় ও অসমেয় 'যৗনতার ই�ায় ক� পাওয়ার
সlাবনা।
 
সমােজ আপনার স�ান ধের রাখুন এবং কম 8&েল স�ান ঝুিকর হেত পাের এই সমেয়। অনXথায়, আপনােক অবমাননা, অবXবহায 8 আেলাচনা
এবং মকÔমার স�ুখীন হেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক মQল এর পæম ভাব �গাচর (2 এি4ল 2026  15:29:22 �ত 11 �ম 2026  12:38:27)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার পwম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা খুব 'গালমাল‐এর সময় িচিxত কের। যতটা সlব খরচ কমান
যায় 'সটা বু:Lমােনর কাজ হেব। যখন এই পব 8 আপনার খরচ ও আিথ 8ক িদেক িনয়�ন হারােনার সlবনা।
 
সKানেদর য° িনন, তারা অসু&তায় ভR গেত পাের। যিদ 'ছেল থােক তেব তার সােথ 'কান রকম মনমািলনX এিড়েয় যােবন, যখন এটা য�না
িদেত পাের।
 
শত্)েদর সতক8তার সােথ চালনা ক)ন এবং নতR ন 'কান শত্) Fতরী 'থেক এিড়েয় 'যেত সাবধান হন। আপনার শত্)রা আরও হয়রান
করেব এই সময়।
 
আপনার yা&Xের আরও সাবধানতার ^েয়াজন এই সমেয় আপিন িনÀভ, দুব 8ল ও ªরভাব 'ভাগ করেবন। আপনােদর 'কান 'রাগ হেত পাের
যার সuঠক 'রাগ িনন 8য় দরকার। খাদXাভXােসও য° িনন।
 
আপনােদর 'কউ বX:rগত আচরণগত পিরবত8েনর মধX িদেয়ও 'যেত পােরন এই সময়। 'কউ আপনােদর মত না হেয় ^চt খুÓ, শিpত ও
িব:�v হেবন কােছরও ি^য়জেনর 'থেক। আপনােদর 'কউ যশ ও খXািত হারােনার িদেক 'যেত পােরন। অ^েয়াজিনয় ধXানধারণা ও অৈনিতক
কােজর িদেক এিগেয় যাওয়ার সlাবনা। এই সমেয় পিরবােরর সদসXেদর সােথ কলহ 'থেক দেূর থাকুন।.
 
জõ চ? �থেক বুধ এর পæম ভাব �গাচর (11 এি4ল 2026  01:14:44 �ত 30 এি4ল 2026  06:52:02)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার পwমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের 'বশীর ভাগ '-ে0 ক�কর বX:rগত জীবন। িবেশষতঃ
এই পেব 8 আপনার nী, সKান ও পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সােথ 'য 'কান রকম তেক8 জড়ান এিড়েয় চলেত অবশXই 'চ�া করেবন। এই
পব 8 সহায়ক নয়, উ3yভাব ও এক|েয় হওয়ার জনX যখন বpুেদর সােথও চলােফরা করেবন। অিতিরr সতক8 হন যখন ি^য় কাউেক
পিরচালনা করেবন।
 
এই িবেশষ সমেয় yা&X উেsেগর িবষয় হেত পাের। খাবাের সতক8 হন যখন আপনার সিদ8গিম 8 বা শরীর গরেম 'ভাগার সlাবনা আেছ। 'কান
রকম কােজ স:Eয় হেবন না 'যটা আপনার জীবেন ঝুিক রাখেব।
 
মানিসকভােব উেsগ অনুভব করেত পােরন এবং সব উেপ-া ক)ন। 
 
এই পব 8, িকছR  শারীরীক য�না িদেত পাের যা অyা�ে�্যর িদেক িনেয় যায়।
 
কােজর িদেক এটা ক�কর অব&া ও কuঠন/অনমনীয় পিরি&িত ঘটােত পাের। যিদ ছা0 হন, আরও অিধক দৃঢ় সংকÊ ও পড়াUনায় 'কMীভূত
হওয়া ^েয়াজন 'কান রকম অনXমন³তা এড়ােত।.
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ষ� ভাব �গাচর (14 এি4ল 2026  09:32:24 �ত 15 �ম 2026  06:21:46)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক ষW ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সমেয় আপনার জীবেনর ^িতuট িবষেয় সফলতা আেন। 
 
স�েদর লােভর মাধXেম বXােp জমা টাকার বৃ:L, সামা:জক পদময 8াদায় এবং জীবন যাপেনর ধরেণ সদথ 8ক পিরবত8ন বৃ:L আশা ক)ন।
আপনার সবেচেয় ভাল মেনর অব&ায় 'দখেব এই সময়।
 
আপিন উ�তর [ের পদvিত 'পেত পােরন এবং সেব 8া� কতৃ 8পে-র sারা স�ািনতও হেত পােরন। আপনার ^েচ�ায় খXািত এবং ঊধ 8তনেদর
সােথ অনুকূল স�ক8ও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। আপনার জীবন 'থেক শত্)রা িবতািরত হেব। 
 
yাস্েথ্যর িদেক 'রাগ, ক�, অলসভাব, এবং উেsগ 'থেক মুr থাকেবন। পিরবােরর সদসXেদর yা&Xও সু�র থাকেব এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর সLম ভাব �গাচর (19 এি4ল 2026  15:46:39 �ত 14 �ম 2026  10:53:34)  
এই সময়, চM 'থেক সSমভােব UE অব&ান করেব। এটা নারীেদর sারা 'Vশজনক সমেয়র িনেদ8শ কের। নারীর জিড়েয় থাকা 'কান রকম
মকÔমা 'থেক সের থাকুন এবং 'চ�া ক)ন ও র-া ক)ন nীর সােথ ভাল স�ক8 রাখেত। ফলাফল, এই দশা আরও িনেদ8শ কের nীেলােকর
অসু& yা&X, যার জ�তািলকা সSম ভােব UEভাব। আপনার nী িবিভv রকম nীসংEাK 'রােগ, শারীিরক য�না, মানিসক উেsেগ ও এই
রকম আরও িকছR েত ভূগেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক খুবভাল সময় নয় এবং মিহলােদর সােথ বXবসায়ীক স�ক8 'থেক দেূর সের থাকাই ভাল টাকার -িত এড়ােত।
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আপিন উপলিÓও করেত পােরন 'য আপনার িকছR  অিন�কর বpু আেছ যারা আপনার -িত করার 'চ�া করেব। অ^েযাজনীয় 3ামX নারীেদর
সােথ জড়ান মন[াপ Fতরী করেত পাের এই িবেশষ সমেয়। সlাবনা আেছ, আপিন মিহলা স�িক8ত িকছR  sে¬ শত্)ও Fতরী করেত পােরন।
 
এই সমেয় আপনােক মানিসক আকূলতা, হতাশা ও 'Eােধ ক� পাওয়া 'দখেবন। yাস্েথ্যর য° িনন, যখন 'যৗন 'রাগ, মূ0াশেয় সমসXা এবং
অনXানX 'ছােটা 'রােগ ক� পাওয়ার সlাবনা।
 
'পশাগতিদক িদেয় এই সময় সহায়ক িহসােব িবেবিচত হেত পাের না। অিন�কর সহকম\েদর এিড়েয় চলুন, যখন তারা আপনার উvিতেত বাধঁা
সuৃ� করেত পাের। তবুও, কম 8ে-ে0 বা সরকােরর উ� কতৃ 8প- 'থেক স�ান পাওয়ার সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ষ� ভাব �গাচর (30 এি4ল 2026  06:52:02 �ত 15 �ম 2026  00:31:46)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ষWভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা িনেদ8িশত কের িমN সদথ 8ক ও নঞথ 8ক কতক|ল ঘটনার। এই িবেশষ
সময় িনেদ8িশত কের আপনার জীবেনর সফলতা, &ায়ীq ও উvিত। আপনার পিরকÊনা ও অিভ^ায় সফলভােব স�ূণ 8 হেব এবং এ|িলর
'থেক লাভ করেবন।
 
কােজর িদেক আরও ভাল কাজ করার সlাবনা আেছ। সম[ 'নওয়া কােজর উvিত আশা করেত পােরন।এই সময় আরও িনেদ8িশত কের
সমােজ আপনার জনি^য়তা। আপনার সামা:জক ময 8াদা উচR  হওয়ার সlাবনা।yা&X সু�র হেব এবং মানিসক শািK ও তৃিS থাকেব।
 
তবুও, কােরা '-ে0, বুেধর এই &ান পিরবত8ন শত্)েদর 'থেক উেsগও ক� আনেত পাের।
 
আিথ 8ক িদেক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের। মািলেকর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন।
 
yাস্েথ্যর িদক 'থেক ঝুিকপূণ 8 কােজর 'থেক দেূর থাকাই ভাল।  
 
তবুও, গরম শরীর এই পেব 8 ক� িদেত পাের।
 
জõ চ? �থেক মQল এর ষ� ভাব �গাচর (11 �ম 2026  12:38:27 �ত 20 জুন 2026  23:59:23)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার ষW ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা ভাল সময় িনেদ8শ কের। এই সময়, আপনার স�দলাভ, 'সানা,
মুrা, তামা পাওয়া এবং পিরNেমর ফলy�প অভূতপূব 8 মুনাফা আপনার ধাতR র ও অনXানX বXবসায়, 'দখেবন। যিদ চাকুরীেত হন, তেব বহR
অেপি-ত পদvিত স�ান আশা করেত পােরন কম 8&েল। আপনােদর 'বশীর ভাগই গিৃহত কােজ সফলতা 'দখেবন।
 
সবসেমত আিথ 8ক অব&ার উvিত িনরাপদ, yা��X ও সুখী 'বাধ করােব। মেন শািK িনেয় জীবনযাপন করেত স-ম হেবন এবং ভয়হীন 'বাধ
আপনার মেধX থাকেব।
 
শত্)েদরেক জয় করারও সময় পূব 8 কলেহর িবরিতও আশা করেত পােরন। যিদ আদালত মামলায় জিড়ত হন তেব, আপনার অনুকূেল িবচার
আশা করেত পােরন। 'বশীরভাগ শত্)ই দমন হেব এবং িবজয় আপনার হেব। সমােজ আরও ময 8াদা ও স�ান পাওয়ার সlাবনা। আপনােদর
'কউ দয়া দােনর কাজ করেবন এই সময়। 
 
yা&X সু�র থাকেব এই সময়। আপনার পুরােনা অসু&তা 'থেক মু:r পােবন। 
 
জõ চ? �থেক �, এর অ�ম ভাব �গাচর (14 �ম 2026  10:53:34 �ত 8 জুন 2026  17:42:46)  
এই সময়, চM 'থেক অ�মভােব UE অব&ান করেব। এটা ভাল সমেয় ^কাশ কের। এই িবেশষ সমেয় আপিন শারীিরক yা��X লাভ আশা
করেত পােরন এবং আেগর দুঃখ ক�েক জয় করেত পােরন। জিমযুr স�িO অজ8ন বা বািড় অজ8ন ও িবেবচনা করেত পােরন।
 
যিদ 'যাগX অিববািহত পু)ষ অথবা অিববািহত মিহলা হন, তেব উপযুr িমল আশা করেত পােরন, 'য ভাল ভাগX িনেয় আসেব। এই সময়,
UE চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব 'গাচর হেব। এরা সুখকর ও সু�রী নারীর স�ও আশা করেত পােরন এই িবেশষ সমেয়।
 
yা&X ভাল থাকেব আশা করা যায় এই সমেয়।
 
যিদ ছা0 হন তেব অিধক উvিতশীল হেবন। আপনার ^ভাব ল-X করা যােব এবং সামা:জক পিরিধেত ময 8াদা ও স�ান পােবন।
 
'পশাগত িদেক খুব ভাল সময়। Eয়‐িবEয় ও বXবসা বাড়েব Uভাকা:Æ ও বpুেদর সাহােয্য। উ�তর কতৃপে-র সা-ােতর সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর সLম ভাব �গাচর (15 �ম 2026  00:31:46 �ত 29 �ম 2026  11:12:45)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের শারীিরক ও মানিসক
ভােব। পব 8 অসু&তা িনেদ8শ কের। এই দশায় শারীিরক য�না ও দুব 8লতার স�ুখীন হেত পােরন।
 
মানিসকভােব িবNামহীন এবং মন[াপ যুr হেত পােরন। এই সময় পিরবােরর সে� িকৎকত8বX িবমূঢ়তা বৃ:L ও মেনামািলনXর িনেদ8শ কের।
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 আপনােক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের তক8 ও 'যাগােযােগর ফাকঁ এড়ােত yামী/nী এবং সKােনর সােথ কথা বলার সময়। 'যখােন
অবমাননার স�ুখীন হেত পাের তা এড়ােনার জনX সতক8 হন।
 
িবর:rকর অব&া অনুভব করেত পােরন যখন আপনার ^েচ�ায় বাধার স�ুখীন হওয়ার সlাবনা আেছ। যিদ �মেণর পিরকÊনা থােক, আশা
যুr ফল িদেত পাের না এবং ক�কর হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর সLম ভাব �গাচর (15 �ম 2026  06:21:46 �ত 15 জুন 2026  12:52:45)  
এই সমেয়, চM 'থেক সSম ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ ক�কর �মণ, yা&X উেsগ এবং Eয়‐িবEেয় িশথীলতার িনেদ8শ কের।
কম 8&েল ঊধ 8তন বা উ� কম 8চারীেদর সােথ s¬ এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8 হওয়া ^েয়াজন।
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন কােজ এবং Fদন:�ন জীবেন নতR ন শত্) Fতরী না করেত।এই িবেশষ সময়, Eয়‐িবEেয় িকছR  অKরােয়র মাধXেম
িনেয় 'যেত পাের। আপনার ^েচ�া ছাড়ােত বাধX করা হেত পাের
 
আপনার y� ল- বা গKবX&ল স�ূণ 8 করার রা[ায় অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের এই িবেশষ সমেয়।আপনার nী শারীিরক অসু&তা,
হতাশা এবং মানিসক য�নায় ভূগেত পাের যা আপনার জনX উেsেগর কারণ। আপনার yাস্েথ্যরও সাবধানতার দরকার, যখন আপিন উদর
সমসXা, খাদX ^িত:Eয়া অথবা খাদX িবষ:Eয়া, রেrর 'রা. 
 
'সংেবদনশীল হন এই িবেশষ সমেয়। আপনার সKানেদর yা&X আপনার উেsেগর কারণ হেব। ফলাফল, আপিন VািK অনুভব করেত পােরন
এই দশায়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর অ�ম ভাব �গাচর (29 �ম 2026  11:12:45 �ত 22 জুন 2026  15:33:27)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব অিতEমণ কের। এটা 'বশীর ভাগ স�দ ও সফলতা ^কাশ কের। এটা আপনার সম[ কােজও
পিরকÊনায় সফলতা িনেদ8শ কের। এই পেব 8, আপিন আিথ 8ক &ািয়q আশা করেত পােরন অথ 8ৈনিতক উেদ্যােগ লাভ করেত পােরন।
 
সামা:জক িদক 'থেক আপিন আপনার সামা:জক ময 8াদা বৃ:L 'দখেবন। 'লােকরা অিধক স�ান করেব এবং জনি^য়তা বাড়েব।
 
এই পব 8 yা��Xজনক জীবনৈশলী অজ8ন করেত িদেত পাের। সKানেদর 'থেক সুখলােভর সlাবনা আেছ। পিরবাের সদজাত সদসXর সুখ
পােবন। এই িবেশষ সমেয় আপনার সKানরা সুখী ও পিরতৃS থাকেব।
 
এই সময়, সuঠক িসLাK িনেত আপনার yতঃস্ফু ত 8 'কান ও বু:L বৃিO বXবহার করেত স-ম হেবন।
 
শত্)রা পরা:জত হেব এবং আপনার িবেশষেqর sারা শাK হেব।ফলাফল, সবিদক 'থেক সাহাযX আশা করেত পােরন।.
 
তবুও, আপনার yা&Xর সাবধানতা ^েয়াজন, যখন আপিন অসু& হেয় পরায় সংেবদনশীল। আপনার গিৃহত খাবাের সতক8 হন।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর নবম ভাব �গাচর (2 জুন 2026  01:49:32 �ত 31 অে÷াবর 2026  12:02:52)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক নবম ভােব �মণ করেব। ইহা আপনার জনX স�দ এবং আিথ 8ক লাভ 'দেব। আপিন আশা করেত পােরন
বািনেজX ও বXবসায় লাভ, আিধকািরকেদর 'থেক ময 8াদার পদ, আপনার কােজর জায়গায় আপনার 'চ�ায় সাফলX, বির�েদর আনুগতX। ইহা
িবেশষ কের 'লখক, ^কাশক, অধXাপক এবং বইেয়র সংEাK িলS মানুষেদর জনX ভাল সময়।
 
এuট ভাল সময় সামা:জক আেয়র, কারন আপিন স{ািনত হেবন এবং আপনার পদ ময 8াদা উপেরর িদেক উঠেব। আপনার ধািম 8ক িদেক আ3হ
সবেচেয় 'বশী হেব এবং ধািম 8ক অনুWােন সবেচেয় 'বশী আপিন উপি&ত থাকেবন। আপিনসাধু সKেদর সে� খুজেব এবং িকছR  |নগত
কাজকেম 8 আপিন yই�ায় ই�ামত খরচ করেব।
 
আিথ 8ক লাভ ভাল হওয়া উিচত এবং সম[ িদক 'থেক আপনার আিথ 8ক লােভর ^তXাশা করেত পােরন। এই সময় আপিন িকছR  উব 8র জিম
অথবা অ&াবর স�িO Eয় করার কথা ভাবেত পােরন। 
 
অিববািহতরা  তােদর পছ�সই স�ীেক িবেয় করার কথা ভাবেত পাের এবং যারা সKান পাবার কথা ভােব 'চ�া করেত পাের। আপিন 'বশীর
ভাগই ভাল খাবার এবং শারীিরক সুখ পাবার জনX িলS থােকন।
 
শরীর ভাল থাকা উিচত এবং আপিন দীঘ 8পথ �মেণর কথা ভাবেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক �, এর নবম ভাব �গাচর (8 জুন 2026  17:42:46 �ত 4 জুলাই 2026  19:13:43)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব UE অব&ান করেব। এই সময়। ফলাফল, শারীিরক ও বÕগত সুখ ও সা�ে�্যর ^কাশ কের।
 
আিথ 8ক লাভ ও সব 8̂ কার মূলX বা অলpার 'ভাগ করা ও িনেদ8িশত হয় এই সমেয়।
 
বXবসায়ীরা এই সমেয় সেKাষজনক মুনাফায় অ^িতহত হেব। 
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এই সমেয় িশ-ায় সফলতার িনেদ8শও কের। yা&X ভাল আকােরই থাকেব।
 
বািড়েত, আপনার ভাইেয়রা আরও সহেযাগী ও 'স্নহ পরায়ণ হেব। িকছR  Uভ কাজ আপনার বািড়েত স�v হওয়ার সlাবনা এবং আপনার
িববাহ িনেজ ি&র করেত পােরন যিদ ^েযাজX হয়। আপনার পছ� মত িমল খুেঁজ পােবন এই সময়, 'য আপনারও ভাগX আনেব।
 
একuট সামা:জক ভােব সহায়ক সময় আশা করা 'যেত পাের 'যখােন আপনার নতR ন বpু হওয়ার সlাবনা আেছ। আপিন িবi পরামশ 8 দাতা
'পেত পােরন আধXািত্মক পথ আপনােক 'দখােনার জনX। িশÊে-ে0 উৎসাহ বাড়েব এই সমেয়। আপনার |েণও উৎকষ 8পূণ 8 কাজ ল-X
করা যােব এবং ভাল খXািত আনেব সমােজ।
 
এই সময় আপনার ই�া পূরণ ও শত্)েদর পরাজয় 'দখেত পাের। যিদ 'কান রকম আেলাচনায় জড়ান তাহেল :জেত যােবন। দীঘ 8 �মেণ
যাওয়ার িবেবচনা করেত পােরন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর অ�ম ভাব �গাচর (15 জুন 2026  12:52:45 �ত 16 জুলাই 2026  23:39:06)  
এই সমেয়, চM 'থেক অ�ম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। সাধারণতঃ, এটা ইি�ত 'দয় 'য আপিন -িত ও শারীিরক ক� িনেজর উপর আনেত
পােরন। অিতিরr সতক8 হন এবং অ^েয়াজনীয় খরচ এিড়েয় চলুন ও আিথ 8ক 'লনেদেনর সময় সতক8 হন।
 
এই সময় কম 8&েল অি^তীকর ঘটনারও িনেদ8শ কের। আপনার মািলক অথবা ঊধ 8তনরা িনরাপদ িদেক আেছ তােদর সােথ 'কান রকম
মনমািলনX এিড়েয় চলুন।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
জõ চ? �থেক মQল এর সLম ভাব �গাচর (20 জুন 2026  23:59:23 �ত 2 অগা� 2026  22:51:17)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা yা&X ও আ�ীয়তার িবষেয় 'চ�ার সময় আনেত পাের।
 
আপনার yামী/nী এবং কােছর ও ি^য়জেনর ও িনেজর yা&Xের সমসXার কারেণ অিতিরr মানিসক উেsগ 'থেক ক� 'ভাগ করেত পােরন।
VািK ও সংেবদনশীলতার সlাবনা, 'চােখর অসা��X, 'পেটবXাথা এবং বুেকর সমসXা বৃ:Lেত। yামী/nীর yা&X‐এর য° িনন। আপিন ও
আপনার yামী/nীর গভীর মানিসক উেsগ বৃ:Lর সমসXা এই সমেয়।
 

 
আপনােদর 'বশীরভাগ মহান িকছR  বXা:rেদর সােথ শত্)তা বৃ:Lর সlাবনা। 'য 'কান রকেমর ভR ল 'বাঝাবু:ঝ এিড়েয় চলুন যা আপনার ও
আপনার yামী/nীর পিরকÊনার কারেণ আশাতীত ভােব ঘটেত পাের। যিদ uঠকমত চালনা না করেত পােরন, এটা আপনােদর দুজেনর মেধX
বড় রকেমর অশািKর িদেক িনেয় 'যেত পাের। বpু ও ি^য়জনেদর সােথ শািK রাখুন। iািতেদর sারা য�নায় ক�েভােগর সlাবনা। আপনার
আচরণ ল-X ক)ণ, যখন আপিন ভাই বা সKানেদর িদেক বােজ শÚ ও 'Eাধািন্বত হওয়ার সlাবনা থােক।
 
আিথ 8ক িদকটােত কড়া নজর রাখা দরকার। ^িতেযাগীতায় অ^েয়াজনীয় ভােব জড়ানর কারেণ আপনােদর কােরা ঐeয 8Xহারােত পােরন।
মেদা�তায় খরচ বাদ িদেত হেব এবং ভাল খাদX ও 'পাষােকর আ3হ িন:;ত ক)ন এই সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর নবম ভাব �গাচর (22 জুন 2026  15:33:27 �ত 7 জুলাই 2026  10:41:56)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'রাগ 'থেক ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। এই িবেশষ দশা আপনার
কােজর '-ে0 বাধা ও িব® আনেত পাের। কম 8&েল আপনার স�ান ও পদ অ-ত রাখেত য°িনন। িন:;ত ক)ন 'য আপনার কৃত কােজর
জনX আপনােক ঘৃণা করেত হেব না এই সমেয়।
 
সlাবX বাধার িদেক ল-X রাখুন নতR ন িকছR েত উেদ্যাগ 'নওয়ার আেগ।
 
মানিসকভােব কােজ িবর:r 'বাধ করেত পােরন, অিধক 'বাঝা স�v ও অি&িতশীল হেত পােরন িবিভv কারেণর জনX।
 
আপনার শত্)েদর 'থেক সাবধান হন যখন তারা 'বশী -িত করেত পাের এই দশায় 'য 'কান রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন আপনার পিরবার ও
আ�ীয়েদর সােথ, এই|িল আ^েয়াজনীয় কলহর িদেক িনেয় 'যেত পাের।
 
এই পেব 8, আপিন সংেবদনশীল হেবন 'Eাধ^বণ হেত এবং ধম 8 ও সাধারণ িবeােসর িবষয়|িলেত ত্)uট 'খাজঁার 'চ�া করেত পােরন। 'কান
গিৃহত কাজ স�ূণ 8 করার উেÔেশ্য, আপনার কাছ 'থেক এই পব 8র অিধক Nেমর চািহদা থাকেত পাের। তবুও, উৎসােহর অভাব 'বাধ কuঠন
পিরNম করা 'থেক িবরত করেত পাের।
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দরূ �মেণর িসLাK এিড়েয় চলুন, যখন ক�কর হওয়ার সlবনা এবং আশানু�পফল নাও িদেত পাের। খাদXাভXােস য° িনন এবং সদথ 8ক িচKা
রাখুন 'য ভােব আপিন িবেশষ সময় ভােবন।
 
জõ চ? �থেক �, এর দশম ভাব �গাচর (4 জুলাই 2026  19:13:43 �ত 1 অগা� 2026  09:28:13)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব UE অব&ান করেব। এটা মানিসক আকুলতা, মন[াপ, এবং আিবNাKতায় িনেদ8শ কের। শারীিরক yা&Xও
ক� 'পেত পাের এই সমেয়। 
 
আপনােক আিথ 8ক িদক|িলর অিতিরr সতক8তা িনেত হেত পাের এবং 'য 'কান রকম ঋণ এিড়েয় চলার 'চ�া ক)ন, যখন আপনার ঋণ 3&
হওয়ার সlাবনা আেছ এই িবেশষ দশায়।
 
শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং অ^েয়াজনীয় ও অবXবহায 8X আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যখন এটা িববােদর িদেক িনেয় 'যেত পাের যা শত্)
সংখXা বাড়ায়। সমােজ অখXািত ও অবমাননা এিড়েয় চলেত সতক8 হন।
 
সাবধান হন যখন আ�ীয় ও নারীেদর চালনা করেবন। যখন 'বাকার মত ভR ল 'বাঝাবু:ঝ শত্)সংখXা  'যাগ করেত পাের। িববােহ ভারসামX
র-া করেত yামী/nীর সােথ সম[ রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন।
 
আপনার পছ� মত '-ে0 উ�তর কতৃ 8প- বা সরকােরর sারা কে�র স�ুখীন হওয়ার সlাবনা। আপনার সম[ ^েচ�ায় সফলতা 'দখেত
অিতিরr পিরNম করেত হেত পাের। .
 
জõ চ? �থেক বুধ এর অ�ম ভাব �গাচর (7 জুলাই 2026  10:41:56 �ত 5 অগা� 2026  19:51:58)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব অিতEমণ কের। এটা 'বশীর ভাগ স�দ ও সফলতা ^কাশ কের। এটা আপনার সম[ কােজও
পিরকÊনায় সফলতা িনেদ8শ কের। এই পেব 8, আপিন আিথ 8ক &ািয়q আশা করেত পােরন অথ 8ৈনিতক উেদ্যােগ লাভ করেত পােরন।
 
সামা:জক িদক 'থেক আপিন আপনার সামা:জক ময 8াদা বৃ:L 'দখেবন। 'লােকরা অিধক স�ান করেব এবং জনি^য়তা বাড়েব।
 
এই পব 8 yা��Xজনক জীবনৈশলী অজ8ন করেত িদেত পাের। সKানেদর 'থেক সুখলােভর সlাবনা আেছ। পিরবাের সদজাত সদসXর সুখ
পােবন। এই িবেশষ সমেয় আপনার সKানরা সুখী ও পিরতৃS থাকেব।
 
এই সময়, সuঠক িসLাK িনেত আপনার yতঃস্ফু ত 8 'কান ও বু:L বৃিO বXবহার করেত স-ম হেবন।
 
শত্)রা পরা:জত হেব এবং আপনার িবেশষেqর sারা শাK হেব।ফলাফল, সবিদক 'থেক সাহাযX আশা করেত পােরন।.
 
তবুও, আপনার yা&Xর সাবধানতা ^েয়াজন, যখন আপিন অসু& হেয় পরায় সংেবদনশীল। আপনার গিৃহত খাবাের সতক8 হন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর নবম ভাব �গাচর (16 জুলাই 2026  23:39:06 �ত 17 অগা� 2026  07:58:29)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটার িকছR  তাৎপয 8 পূণ 8 ফলাফল আপনার জীবেন আেছ। এই সময় 'দাষােরাপ, &ােনর
পিরবত8ন এবং মানিসক শািKর অভােবর অথ 8 ^কাশ করেত পাের।
 
কম 8&েল আপনার মািলকেক িনরাশ করা এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8তা িনন। অপমািনত 'বাধ করেত পােরন এবং আপনার উপর িকছR
িমথXা অিভেযাগ চাপান হেত পাের, এর সুেযাগ আেছ। 'যেকান ^তারণার অব&া এিড়েয় চলুন।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এই সময় আপনার উপর চােপর হেত পাের। অনXেদর 'থেক বািক থাকা ঋণ িফের 'পেত পােরন। অ^েয়াজনীয় খরচ
এড়ােত অিতিরr সতক8 হন। ভR ল 'বাঝা, মতেভদ আপনার ও আপনার |)র মেধX ঘটেত পাের। পিরবােরর ও বpুেদর মতামত সংঘষ 8 আনেত
পাের যা s¬ ও অতৃিSর িদেক িনেয় যায়।
 
yা&Xর সাবধানতা 'নওয়ার দরকার যখন আপনার শারীিরক ও মানিসক অসা��X বাড়ােত পাের। আপিন আরও VািK ও মানিসক অবসাদ
'বাধ করেবন yাভািবেকর 'থেক।
 
যিদও, আপিন উৎকষ 8পূণ 8 কাজ করার িবেবচনা করেত পােরন, যখন আপনার সফল ভােব এই কাজ স�ূণ 8 করার সlাবনা আেছ।
 
জõ চ? �থেক �, এর একাদশ ভাব �গাচর (1 অগা� 2026  09:28:13 �ত 2 �সöJর 2026  13:44:54)  
এই সমেয়, চM 'থেক এেকদশভােব UE অব&ান করেব। এটা মূলতঃ আিথ 8ক িনরাপOা ও ঋণ 'থেক মু:rর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন
অনXানX অথ 8ৈনিতক সমসXার সমাধানও আশা করেত পােরন।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতা আেন। জনি^য়তা বাড়েব এবং আপনার খXািত ঊধ 8গামীতা 'দখেব এই সমেয়।
 
আপনার পািথ 8ব yা��X লাভ, সুেখর মাধXম, ভাল খাবার, 'পাষাক, অলpার, এবং আনুষাি�ক :জিনেষর মেনাসংেযােগর সlাবনা আেছ।
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 একuট বািড়র মািলকানার জনX িবেবচনাও করেত পােরন।
 
সামা:জক ভােব একuট উÌল সমেয়র পূব 8সংেকত িহসােব ধরা 'যেত পাের। সমােজ সামা:জক ময 8াদা ও ^িতপিO বৃ:L ও বpুেদর সহেযাগীতা
আশা করেত পােরন।
 
িবপরীত িলে�র সদসXেদর সােথ ভাল সময় আশা করেত পােরন। যিদ িববািহত হন তেব আপনার yামী/nীর সােথ দা�তX জীবন সুখকর
হেব।. 
 
জõ চ? �থেক মQল এর অ�ম ভাব �গাচর (2 অগা� 2026  22:51:17 �ত 18 �সöJর 2026  16:35:21)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার অ�মভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'বশীরভাগ '-ে0 আপনােক শারীিরক িবপেদর িনেদ8শ 'দয়। এই
সময় শরীর yা&X ও জীবন স�িক8ত 'য 'কানও সম[ উvিতর িদেক কড়া নজর দরকার। সম[ 'রাগ 'থেক সাবধান থাকুন এবং সম[
রকেমর 'নশা মুr থাকুন সুyা&X রাখেত। আপনােদর কােরা রrঘuটত িবশৃÆলা 'যমন রrাÊতা, রr-রণ, অভাব ঘuটত 'রােগর জuটলতা
বৃ:Lর সlাবনা আেছ।
 
এই সমেয় আরও ^েয়াজন, আপনার অn ও ছ´েবশী শত্)েদর 'থেক দেূর থাকা। গিৃহত 'য 'কান কাজ এিড়েয় যান যা জীবেনর ঝুিকর ^মাণ
কের।
 
আিথ 8ক িদক|িল সuঠক -িতেয় 'দখা দরকার এই িবেশষ সমেয়। আপনােদর অিধকাংশরই আিথ 8ক িদক|িল পের যাওয়ার সlাবনার স�ুখীন
হেবন যিদ সতক8তার সােথ পিরচালনা না কেরন। তবুও, 'য 'কান রকেমর ঋণ‐এর জনX এিড়েয় যান এবং 'চ�া ক)ণ ও রাখুন িনেজেক ঋণ
মুr।
 
আপনার ^েচ�ার সফলতা 'দখেত কােজ, অিতিরr 'চ�া কের থাকেত হেত পাের। আশা রাখুন ও কাজ ক)ন। কােজ আপনার অব&ান ও
স�ান ধের রাখুন, যখন এই িন¦ দশা অিতEম করেব। 
 
আপনােদর িবেদশ �মেণ যাওয়ার সlাবনা আেছ এবং িকছR  সমেয়র জনX পিরবােরর 'থেক দেূরও থাকেত হেব। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর নবম ভাব �গাচর (5 অগা� 2026  19:51:58 �ত 22 অগা� 2026  19:31:39)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'রাগ 'থেক ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। এই িবেশষ দশা আপনার
কােজর '-ে0 বাধা ও িব® আনেত পাের। কম 8&েল আপনার স�ান ও পদ অ-ত রাখেত য°িনন। িন:;ত ক)ন 'য আপনার কৃত কােজর
জনX আপনােক ঘৃণা করেত হেব না এই সমেয়।
 
সlাবX বাধার িদেক ল-X রাখুন নতR ন িকছR েত উেদ্যাগ 'নওয়ার আেগ।
 
মানিসকভােব কােজ িবর:r 'বাধ করেত পােরন, অিধক 'বাঝা স�v ও অি&িতশীল হেত পােরন িবিভv কারেণর জনX।
 
আপনার শত্)েদর 'থেক সাবধান হন যখন তারা 'বশী -িত করেত পাের এই দশায় 'য 'কান রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন আপনার পিরবার ও
আ�ীয়েদর সােথ, এই|িল আ^েয়াজনীয় কলহর িদেক িনেয় 'যেত পাের।
 
এই পেব 8, আপিন সংেবদনশীল হেবন 'Eাধ^বণ হেত এবং ধম 8 ও সাধারণ িবeােসর িবষয়|িলেত ত্)uট 'খাজঁার 'চ�া করেত পােরন। 'কান
গিৃহত কাজ স�ূণ 8 করার উেÔেশ্য, আপনার কাছ 'থেক এই পব 8র অিধক Nেমর চািহদা থাকেত পাের। তবুও, উৎসােহর অভাব 'বাধ কuঠন
পিরNম করা 'থেক িবরত করেত পাের।
 
দরূ �মেণর িসLাK এিড়েয় চলুন, যখন ক�কর হওয়ার সlবনা এবং আশানু�পফল নাও িদেত পাের। খাদXাভXােস য° িনন এবং সদথ 8ক িচKা
রাখুন 'য ভােব আপিন িবেশষ সময় ভােবন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর দশম ভাব �গাচর (17 অগা� 2026  07:58:29 �ত 17 �সöJর 2026  07:52:40)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা ভালসমেয়র সময়। এটা আপনার সম[ ^েচ�ার লাভ, পদvিত এবং সফলতার
িনেদ8শ কের।
 
কম 8&েল পদvিত আশা করেত পােরন। উ�কম 8চারীেদর আনুকূলX, কতৃ 8পে-র 'থেক স�ান এবং আরও সুিবধা আশা করেত পােরন এই
সমেয়।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতারও িনেদ8শ কের এবং 'কান বড় 'লনেদেনর অনুকূল সেব 8া� সীমা িনেদ8শ কের। 
 
সামা:জক ভােব আপিন এমনিক আরও স�ানীয় অব&া আশা করেত পােরন। আপনার সামা:জক পিরিধ বাড়েব, অথ 8াৎ আরও সদথ 8ক ও
লাভজনক পারaািরক :Eয়া হেব িবপরীত িলে�র সােথ এবং বpু ও পিরিচতেদর 'থেক স�ান পােবন। উ�তম কতৃ 8পে-র 'থেকও স�ািনত
হওয়া আশা করেত পােরন। আপিন আরও অ^তXািশত অংশ লাভ ও আশা করেত পােরন।
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আপনার yা&X এইসময় খুব ভাল থাকেব। সবসেমত সুখ আপনােক িঘের থাকেব।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর দশম ভাব �গাচর (22 অগা� 2026  19:31:39 �ত 7 �সöJর 2026  13:33:08)  
এই সমেয়, বুধ চM 'থেক আপনার দশমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX পিরতৃিS ও ভাল সমেয়র িনেদ8শ কের। আপিন
আপনার সম[ ^েচ�ায় সুখীও সফল হেবন। 'পশাগতভােব একটা ভাল সময় ও আশা করা 'যেত পাের। আপনােক 'দওয়া কাজ uঠক সমেয়
'শষ করেত স-ম হেবন।
 
এই সমেয় বািড়েত সুখ থাকেব। এই সমেয় 'কৗতূহল জনক কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন। আপনােদর মেধX 'কউ িবপরীত
িলে�র নতR ন কােরা সােথ গাঢ়ভােব সময় কাটােত আশা করেত পােরন। এই বXা:rর থােক লােভর সlাবনাও এই সমেয় িনেদ8শ কেরেছ।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল সময় হেত পাের আপনার জনX। আপনার ^েচ�ায় সফলতা লাভজনক হেব এবং আপিন টাকা পয়সার লাভও
আশা করেত পােরন।
 
এই সময়, সমােজ আপনার সামা:জক ময 8াদা আনেত পাের। স�ািনত হওয়ার সlাবনা আেছ এবং আেরা স�ান অজ8ন করেত পােরন।
সামা:জকভােব আেরা স:Eয় হেত পােরন ও সমাজ কলXানমূলক কােজ যুr হেত পােরন।
 
মানিসকভােব শািKও ি&র এর িনেদ8শ কের। আপনার শত্)রা সহেজই পরা:জত হেব এবং আপিন জীবেন ি&রতা খুেঁজ পােবন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর �াদশ ভাব �গাচর (2 �সöJর 2026  13:44:54 �ত 6 নেভJর 2026  01:09:05)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব UE অব&ান করেব। এটা এক|� সদথ 8ক ও নঞথ 8ক ঘটনাবলীর িনেদ8শ কের। একিদেক এইসময় আিথ 8ক
লােভর িনেদ8শ কের ও অনX িদেক এটা 'পাষােকর ও স�েদর অদৃ� পূব 8 -িতর িনেদ8শ কের। এই সময় িবেদেশ �মেণ অ^েয়াজনীয় খরচ ও
টাকার অপচয় ও িনেদ8শ কের।
 
এই সময় আপনােক ভাল 'পাষােক উপেভাগ করা 'দখেব 'যটােত আপিন িকছR  হারােত পােরন।'কান িকছR র চR ির এড়ােত অিতিরr সতক8তা
িনন িবেশষ কের এই সমেয়।.
 
তবুও, বািড়েত দা�তX সুখ উপেভাগ করেবন। যিদ অিববািহত হন, আপিন িবপরীত িলে�র সদসXর 'থেক ই:Mয় সুখ আyাদন আশা করেত
পােরন।
 
বpুরা খুব ভাল হেব এবং আপনার িদেক খুব সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব।
 
ধারাল অn ও সে�হ জনক 'লােকেদর 'থেক সের থাকুন। যিদ কৃিষকােজ যুr থােকন, আপনােক অিতিরr সতক8তা িনেত হেব 'কান রকম
-িত এড়ােত, এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর একাদশ ভাব �গাচর (7 �সöJর 2026  13:33:08 �ত 26 �সöJর 2026  12:38:52)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার একাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা কায 8স�াদন ও আিথ 8কলাভ‐এর িনেদ8শ কের। এই সময়
আিথ 8কলাভ আনেত পাের আপনার জনX। িবিভv উৎস 'থেক আিথ 8ক লাভ পাওয়ার আশা করেত পােরন। বX:rগত ^েচ�া, বXবসা এবং অেথ 8র
িবিনেয়াগ উ� আিথ 8ক লাভ ও মুনাফা আনেত স-ম। যিদ আপিন 'পশাদার বা কম\ হন, অিধক সফল হওয়ার সlাবনা আেছ এই সময়।
আপনার কম 8পিরিধেত সম:ৃLর সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 

 
yা&X ভাল হেব। িনেজ শািKেত থাকার সlাবনা। আেরা িম�ভাষী ও আচরেণ সহদূয় হেত পােরন।
 
বািড়েত, ভাল সময় আশাকরেত পােরন। আপনার yামী/nী এবং সKানও সুখী ও সহদূয় হেব। সুখবর আশা করেত পােরন। পািথ 8ব সুখ 'বu�ত
হওয়ার সlাবনা।
 
সামা:জক ভােবও এটা একটা ভাল দশা। আপিন সমােজ স�ান অজ8ন করেত স-ম হেবন। িবপরীত িলে�র সুখকর স� িঘের রাখেব।
আপনার বৃ:L এবং সেKাষজনক ^কৃিত 'লাকজনেদরেক আপনার চারিদেক িঘের রাখেত সাহাযX করেব।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর একাদশ ভাব �গাচর (17 �সöJর 2026  07:52:40 �ত 17 অে÷াবর 2026  19:51:24)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক একাদশ ভােব সূেয 8র অব&ান। এটার মােন আিথ 8ক লাভ, এবং অথ 8ৈনিতক ও সামা:জক পদময 8াদায় উvিত।
 
এটা আপনার জনX অনুকূল সময় আপনার ত�াবধায়ক বা মািলকেক পদvিতর জনX বলা।এই সময়, কম 8&েল আপনার অব&ান বৃ:L,
ঊধ 8তনেদর 'থেক অ^তXািশত আনুকূলX এবং রাজার 'থেক স�ােনর িনেদ8শ কের!
 
Eয়‐িবEয় লােভর আশা করেত পােরন এবং স�দ লাভ আশা করেত পােরন এই সমেয়। বpুেদর কাছ 'থেকও িকছR  পাওয়ার আশা করেত
পােরন।
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আপনার সামা:জক ^িতপিO একটা উ©ান 'দখেব এবং ^িতেবশীেদর কােছ স�ান লাভ করেবন।
 
yা&X ভাল থাকেব এই সমেয় এবং আপনার ভাল yা&X পিরবােরর সুেখর সময় হেত পাের।
 
এই সময় আপনার আধXািত্মক গঠনমূলক কােজর U)র িনেদ8শ কের যা আরও সুেখর িদেক িনেয় যায়। বািড়েত ভাল খাবার ও িমu�র আন�,
বন ও উপেভাগ এই সময় আশা করা 'যেত পাের। সবসেমত, আপনার ও পিরবােরর জনX সা��Xপূণ 8 সময় িনেদ8িশত হয়, যা পািরবািরক
শািKর িদেক িনেয় যায় এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক মQল এর নবম ভাব �গাচর (18 �সöJর 2026  16:35:21 �ত 12 নেভJর 2026  20:18:33)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এই সমেয় কম 'থেক 'বশী শারীিরক অসু&তা ও য�না 'থেক ক� 'দয়,
এই সমেয় অসু&তার কারেণ ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন সংেবদনশীল, শরীর 'থেক জল 'বিড়েয় যাওয়া এবং দুব 8লতা ও শারীিরক
শ:rর -য়, 'পশী য�না এবং অেnর আঘােত -ত 'থেক ক� 'পেত পােরন।
 
মানিসকভােব আপিন উিs= ও হতাশায় অভাব 'বাধ করেত পােরন। আপনােদর কাউেক িবেদেশর জিমেত য�নাপূণ 8 জীবনযাপেনর জনX
'যেত হেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক|িলর আেরা সতক8তা দরকার, যখন আপনার িকছR  হারােনার সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 
আপনার 'পশাদার জীবেন সuঠক পিরচালনা ও কেঠার পিরNম দরকার হেব। আপনােদর কাউেক িকছR  সমেয়র জনX অসা��X জনক কােজর
পিরেবেশ কাজ করেত হেত পাের। কuঠন পিরNম ক)ন আপনার কােজ অথবা 'পশার জায়গায় অব&ান ও স�ান র-া করেবন।
 
বািড়েত শািK ও ঐকX র-া ক)ন এবং নজর রাখুন কােছর ও ি^য়জনেদর মেধX ছ´েবশী শত্)েদর। আপনােদর 'কউ িকছR  স:Eয় কােজর
িদেক এিগেয় 'যেত পােরন যা আপনার ধম\য় সীমার মেধX 3হণ 'যাগX নয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর �াদশ ভাব �গাচর (26 �সöJর 2026  12:38:52 �ত 2 িডেসJর 2026  17:27:15)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার sাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX খরেচর িনেদ8শ কের। আশানু�প যা হয় তার 'থেক
'বশী খরচ কের থাকেত পােরন yা��X পূণ 8 জীবনযাপেনর উেÔেশ্য। মকÔমা 'থেক দেূর থাকুন যখন টাকার -িত করেত পাের।
 
ফলাফল, আপনােক অিতিরr কuঠন পিরNম করেত হেত পাের আপনার 'নওয়া 'কান কাজ স�ূণ 8 করেত।শত্)েদর 'থেক সাবধান হন
এবং তােদর রা[া 'থেক সের দাড়ঁান অবমাননা এড়ােত। আপনার ময 8াদা ধের রাখুন ও 'চ�া ক)ন ও বজায় রাখুন সমােজ আপনার স�ান।
 
অেনক কারেণ আপিন মানিসক িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন। আপিন সংেবদনশীল উেsেগ ও অিবNাKতায়, িবেশষতঃ এই সময়। আপনার
হতাশা হওয়ার ও অতৃS হওয়ার সlাবনা আেছ এই দশায়।
 
খাবাের ও দা�তX জীবেন উৎসােহর অভাব। অসু&তা ও 'Vশ 'ভাগ ক� িদেত পাের এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর �াদশ ভাব �গাচর (17 অে÷াবর 2026  19:51:24 �ত 16 নেভJর 2026  19:42:55)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব সূেয 8র অব&ান। এই িবেশষ সময় আিথ 8ক িদেক কuঠন পিরি&িতর ^কাশ কের। আপনােক অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব যখন এই সমেয় আিথ 8ক িদক|িল পিরচালনা করেবন।
 
যিদ চাকুরীরত হন, আপিন আপনার মািলেকর সােথ একটR  কuঠন সময় 'দখেত পােরন। 'স আপনার কােজ ^শংসার িদেক যােব না এবং
আপিন কম দািয়েqর অথবা কম 'বতেনর আশpা করেত পােরন। যিদ ^েচ�া ও কেঠার পিরNম আপনােক ই�ানু�প ফল না 'দয় তাহেল
িন)ৎসািহত হেবন না।
 
যিদ Eয়‐িবEেয় থােকন, আপনােক িবপয 8েয়র মধX িদেয় 'যেত হেত পাের। 'লনেদেন সতক8 হেবন।
 
এই সময় আপনােক সামা:জক ভােব খারাপ হাওয়ার মধXিদেয় িনেয় 'যেত পাের। ^েতXেকর সােথ কলহ িববাদ বািতল করা 'যেত পাের না। 
 
আপনােক দীঘ 8 �মেণ 'যেত হেত পাের, 'যটা আকা:Æত ফল আনেত পাের না।
 
স:Eয়তা, এিড়েয় চলুন, যা শারীিরক িবপেদ জিড়েয় থােক এবং ^থম |)েqর কাজেক িনরাপOায় রাখুন।
 
পিরবার ও আপনার yাস্েথ্যর য° িনন এই সমেয়, যখন ªর, 'পেটর সমসXা এবং 'চােখর অy:[ বাড়ােত পােরন। এই িবেষষ সমেয় অতৃিS
বািড়েত শািK ও ঐকXেক ^ভািবত করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর দশম ভাব �গাচর (31 অে÷াবর 2026  12:02:52 �ত 25 জানুয়ারী 2027  01:31:11)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক দশম ভােব �মণ করেব। ইহা আপনার জীবেনর িদেক িকছR  বাধা আেন। আপিন ঋনা�ক িচKাভাবনা U)
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 করেত পােরন এবং দুঃখী/দীনহীন ভাবেত পােরন এই সময়। িকছR  অপুন 8 ই�া আপনার মনেক অশাK/িচরিচের করেত পাের। ভবঘুের হওয়াটা
এিড়েয় যান। কারন এই িবেশষ সমেয় সlবতঃ আপনার হতাশা বাড়েত পাের।.
 
এই সময় আপিন িচKাভাবনা কের তক8াতিক8 এিড়েয় যান আপনার বির�েদর সে�, কােজর জায়গায় এবং বািড়েত আপনার ই�েদর সে�। যিদ
আপিন সাবধান না হন, তাহেল হেত পাের আপিন আপনার পদ/ময 8াদা হারােত পার, স{ান হািন, এমনিক দুের বদলী হবার সlাবনা হেত
পাের।
 
আপনার আিথ 8ক িদেক নজর িদন এবং সুরি-ত জায়গায় রাখেবন। 
 
আপনার এবং সKানেদর শারীিরক িদেক 'বশী মেনােযাগ িদন। আপনার 'চাখ এবং গলার িদেক য° িদন। এই সময় আপনার শরীিরক সুরি-ত
জীবনযা0া রাখা উিচত, VািKেক দুের রাখার জনX।সKানেদর শারীিরক -িত না হবার জনX এই সময়, যেথ� য°বান আপনার হওয়া উিচত। 
 
জõ চ? �থেক �, এর একাদশ ভাব �গাচর (6 নেভJর 2026  01:09:05 �ত 22 নেভJর 2026  17:20:30)  
এই সমেয়, চM 'থেক এেকদশভােব UE অব&ান করেব। এটা মূলতঃ আিথ 8ক িনরাপOা ও ঋণ 'থেক মু:rর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন
অনXানX অথ 8ৈনিতক সমসXার সমাধানও আশা করেত পােরন।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতা আেন। জনি^য়তা বাড়েব এবং আপনার খXািত ঊধ 8গামীতা 'দখেব এই সমেয়।
 
আপনার পািথ 8ব yা��X লাভ, সুেখর মাধXম, ভাল খাবার, 'পাষাক, অলpার, এবং আনুষাি�ক :জিনেষর মেনাসংেযােগর সlাবনা আেছ।
একuট বািড়র মািলকানার জনX িবেবচনাও করেত পােরন।
 
সামা:জক ভােব একuট উÌল সমেয়র পূব 8সংেকত িহসােব ধরা 'যেত পাের। সমােজ সামা:জক ময 8াদা ও ^িতপিO বৃ:L ও বpুেদর সহেযাগীতা
আশা করেত পােরন।
 
িবপরীত িলে�র সদসXেদর সােথ ভাল সময় আশা করেত পােরন। যিদ িববািহত হন তেব আপনার yামী/nীর সােথ দা�তX জীবন সুখকর
হেব।. 
 
জõ চ? �থেক মQল এর দশম ভাব �গাচর (12 নেভJর 2026  20:18:33 �ত 10 মাচ� 2027  00:15:09)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার দশম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা বpুর রা[ায় সফলতার ^কাশ কের। আপনার ঊধ 8তনর 'থেক
খারাপ আচরণ, ^েচ�ায় বXথ 8তা, দুঃখ, হতাশ করা, VািK এবং এই রকম আরও িকছR  'থেক ^চR র কে�র স�ুিখন হওয়ার সlাবনা। তবুও,
আপনার কম 8ে-ে0 'শেষ সফলতার সােথ সা-াৎ হওয়ার স�ুখীন। আপনােদর 'কউ ভাল কাজ করেত স-ম হেব আেগর 'থেক। আপনােক
কােজর জনX চািরিদেক ছR েট 'বড়ােত হেত পাের, যখন আপনার কাজ এইরকমই চায়।
 
এই পব 8, কােজ ^িতপিO, অব&ান ও কতৃ 8q &াপন কের। আপিনও ঊধ 8তনেদর 'লখা 'পেত পােরন ও ভাল বpুেদর পিরিধ বাড়ােত পােরন।
 
আপনার যশ, আপনার জীবেন িকছR  নতR ন বpু আনেত স-ম।
 
যিদও, yা&Xর আেরা সাবধানতার ^েয়াজন। িক খাে�ন তা 'খয়াল রাখুন ও মানিসক yা&X uঠক রাখুন।
 
আপনােদর 'কউ উেsগ 'থেক মু:r অনুভব করেত পাের ও শত্) জয় করেত পাের। তবুও, শত্)েক কখেনা 'ছােটা ভােব 'দখেবন না এবং
অn 'থেক দেূর থাকেবন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর 4থম ভাব �গাচর (16 নেভJর 2026  19:42:55 �ত 16 িডেসJর 2026  10:24:45)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। আপনার কােজ ও বX:rগত জীবেন এটার ল-নীয় ^ভাব থাকেব। এটা ^ধানতঃ &ায়ী
অথবা -ণ&ায়ী &ােনর পিরবত8ন, কম 8ে-ে0 কাuঠনX এবং মািলেকর সােথ বা কােজ আপনার ঊধ 8তনর সােথ িব-ুÓ সময় আেন। কম 8ে-ে0
অপযশ এড়ােত অিতিরr সতক8তা 'নওয়া ^েয়াজন।
 
হােত 'নওয়া কাজ 'শষ করেত বা ল-X বÕ|িলর সিvেবশ ঘটােত আরও ^েচ�া িনেত পাের yাভািবেকর 'চেয়। আপনােক দীঘ 8�মেণ 'যেত
হেত পাের, যা আশানু�প ফল িদেত পাের না।এই সমেয় আপিন VািK অনুভব করেত পােরন। আপনার yাস্েথ্যর আরও সাবধানতা ^েয়াজন
হেব, যখন আপিন উদেরর সমসXা, অে�র িবশৃÆল অব&া, 'চােখর হদূয় সংEাK অসা��X‐এ সংেবদনশীল হেবন। এই িবেশষ সমেয়
জীবেন ঝুিক 'নওয়া এিড়েয় যান। 
 
বািড়র িদেক, পিরবােরর মেধX িববাদ এবং বpুরা এেস অসুখী অব&ায় িনেয় 'যেত পাের। আপনার ও আপনার yামী/nীর মেধX মতেভেদর
আিবভ8াব হেত পাের এবং িববািহত জীবনেক ^ভািবত করেত পাের। সবসেমত, বািড়েত ঐকX ও শািK আপিOর হেত পাের এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর �াদশ ভাব �গাচর (22 নেভJর 2026  17:20:30 �ত 1 জানুয়ারী 2027  23:22:16)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব UE অব&ান করেব। এটা এক|� সদথ 8ক ও নঞথ 8ক ঘটনাবলীর িনেদ8শ কের। একিদেক এইসময় আিথ 8ক
লােভর িনেদ8শ কের ও অনX িদেক এটা 'পাষােকর ও স�েদর অদৃ� পূব 8 -িতর িনেদ8শ কের। এই সময় িবেদেশ �মেণ অ^েয়াজনীয় খরচ ও
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 টাকার অপচয় ও িনেদ8শ কের।
 
এই সময় আপনােক ভাল 'পাষােক উপেভাগ করা 'দখেব 'যটােত আপিন িকছR  হারােত পােরন।'কান িকছR র চR ির এড়ােত অিতিরr সতক8তা
িনন িবেশষ কের এই সমেয়।.
 
তবুও, বািড়েত দা�তX সুখ উপেভাগ করেবন। যিদ অিববািহত হন, আপিন িবপরীত িলে�র সদসXর 'থেক ই:Mয় সুখ আyাদন আশা করেত
পােরন।
 
বpুরা খুব ভাল হেব এবং আপনার িদেক খুব সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব।
 
ধারাল অn ও সে�হ জনক 'লােকেদর 'থেক সের থাকুন। যিদ কৃিষকােজ যুr থােকন, আপনােক অিতিরr সতক8তা িনেত হেব 'কান রকম
-িত এড়ােত, এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �কতS  এর নবম ভাব �গাচর (25 নেভJর 2026  17:46:18 �ত 24 �ম 2028  15:12:48)  
বত 8মান সমেয়, 'কতR  �মণ করেব আপনার নবম ভােব চM 'থেক। ইহা, অনXানX ^ভাব ছাড়াও আরও িকছR  'ছাটখােটা শারীিরক জuটলতা এবং
মানিসক সংশয় 'বেড় যাওয়া 'দখায়। আপনার আিথ 8ক িদকটায় আরও সাবধােন চলা উিচত 'বশীর ভাগই ক�া:জ8ত ভােব আয় করা অথ 8 লটারী
এবং অনXানX ভিবষXৎ পিরকÊনায় খাটাও। এই িবেশষ সমেয়, আপনার অথ 8ৈনিতক িদকটা আরও 'বশী সংযেম রাখা উিচত, কারন আপিন
দাির/তার স{ুখীন হেত পােরন।
 
আপনােদর মেধX 'বশীর ভাগই সlবত: অৈবধ কায 8কলােপ িলS হেবন, যা আপনার ধেম 8 অ3হনীয়। আপনার ভাই 'বানেদর সে� 'কান ^কার
তক8 ইতXািদ এিড়েয় যান। বpু বাpবেদর খুব সাবধােন চালনা করা উিচত।
 
তােদর সে�েকান ^কার ভR ল 'বাঝাবু:ঝ এিড়েয় যান।
 
আপনােক িবেদশ �মণ করেত হেত পাের অথবা 'কান পাহািড় এলাকায় �মণ হেত পাের। আপনার বXাবসায় িবপ-ীেদর বা শত্)েদর sারা
-িতর সlাবনা হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক রাহS এর তৃতীয় ভাব �গাচর (25 নেভJর 2026  17:46:18 �ত 24 �ম 2028  15:12:48)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব বাহR  অব&ান করেব। এটা খুব ভাল সময় আেন। আিথ 8কিদক 'থেক এই সময় ভাল সময় হেব আশা করা
যায়। আপিন পিরিচত ও অপিরিচত উৎস 'থেক লােভর আশা করেত পােরন এবং আপিন এমনিক আপনার শত্)েদর 'থেকও আিথ 8ক সুিবধা
'পেত পােরন। যিদ চাকুরীরত হন তেব 'বতন বৃ:Lর আশা করেত পােরন এবং যারা Eয়‐িবEয় কেরন তারাও এই সময় আরও মুনাফা আশা
করেত পােরন।
 
কােজ উvিতও আশা করা 'যেত পাের। আপনার পিরকÊনা যা মূলতিব িছল িকছR  কারেণ, সফলভােব স�ূণ 8 হেব। আপিন আপনার সহকম\
এবং অ3বত\ কম 8চারীর সহেযাগীতা আশা করেত পােরন। কােজ এবং iানাজ8েনর '-ে0 আপনার দ-তা ল-নীয় হেব।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং আপিন 'য 'কান সমসXা সাহস ও ^াণপেন 'মাকািবলা করেবন।
 
সামা:জক ভােব, এটা খুব ভাল সময় িহসােব িবেবিচত হয়। সামা:জক ময 8াদা ও সমােজ খXািত বৃ:Lও আশা করেত পােরন।
 
সা��X বািড়েত জীবন সীমা িন�পন করেব। আপনার বািড়েত উপশম যুr পািরপািe 8ক অব&া উপেভাগ করার সlাবনা আেছ। এটা
|)qপূণ 8 সময় িহসােব ^মান কের যখন এটা আপনার yােদ তৃিSর সুেযাগ আেন। বািড়েত বা বাইের অপূব 8 সু�র রাvার আন� িনেত পােরন।
আপনার ভাই/'বােনেদর সহেযাগীতা 'পেত পােরন আপনার কাজ স�ূণ 8 করেত। যিদ িবপরীত িলে�র 'লােকেদর 'থেক ই:Mয় সুখ আশা
কেরন, তেব তা পাওয়ার সlাবনা আেছ। যিদ িববািহত হন, আপিন অসু& yামী/nী ও সKানেদর /তু আেরাগX লােভর আশা করেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর 4থম ভাব �গাচর (2 িডেসJর 2026  17:27:15 �ত 22 িডেসJর 2026  07:39:23)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ^থম ভােবর মেধX িদেয় যােব। এটা আপনার জীবেন িকছR  নঞথ 8ক ফল আনেত পাের। এটা 'বশীর ভাগ
'-ে0 একটা অব&া আনেত পাের 'যখােন িকছR  অিন�R কভােব কােরা কাজ করেত হেত পাের। িকছR  ^কােরর অতXাচােরর স�ুখীন হেত
পােরন। অনXেদর 'থেক তীH ভৎসনা ও সমেবদনাহীন পিরহােসর স�ুখীন হওয়ার সlাবনা এই সমেয়।
 
অ^েয়াজনীয় খরেচর জনX 'খয়াল রাখেত হেত পাের যখন এটা আপনার ভাtাের বড় ফাকঁ Fতরী করেত পাের। সাবধানতা অবলËন ক)ন
আপনার খরেচ এবং মনেযাগ িদন অথ 8সংEাK িনরাপOায়।
 
িকছR  বােজ বX:rেক অনু3হ করার সlাবনা যারা -িত করেত পাের। বােক্যর িদেক 'খয়াল রাখুন যখন কােছর এবং ি^য় কােরার সােথ কথা
বলেবন। অসংেযাম আপনার পিরিধর মেধX শত্) Fতরী করেত পাের। 'য 'কান রকেমর মকÔমা ও বােজ স� এিড়েয় চলুন। সতক8 'হান,
এমন িকছR  করেবন না যা আপনার িনেজর উৎকষ 8তার -িত করেত পাের। আপনার সবসময় ভাল ভােগ্যর ^েয়াজন, তাই, এটােক র-া
ক)ন। আপনার িশ-া ও অিভiতার সুেযাগ িনন জীবেনর সফলতার বাধােক এিড়েয় 'যেত। 
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এই সমেয় নমনীয় হন, আপনােক 'শষ মুহেূত 8 পিরকÊনা, উéাবনায় অথবা ভাবনা ধারণার পিরবত8ন করেত হেত পাের, িবিভv অংশ 'থেক
চােপর কারেণ বা আেগ 'থেক অনুমােনর ফেল ভেয়র কারেণ। অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের িবেদেশর বাস&ান স�িক8ত বXাপাের।
বািড়েত 'কান Uভ কােজ বাধা 'পেত পােরন। পিরবােরর ও িনেজর য° িনন যখন আপিন ^তারণায় সংেবদনশীল হেয় পরেত পােরন এই
দশায়। �মণ এিড়েয় যান যিদ সlব হয়, আপিন এর 'থেক আকা:Æত সুখ অথবা আশাযুr ফল নাও 'পেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ি�তীয় ভাব �গাচর (16 িডেসJর 2026  10:24:45 �ত 14 জানুয়ারী 2027  21:10:09)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা টাকার িদক 'থেক খুব কuঠন পরী-ার সময় আপনার জনX। এই সময় ^ধানতঃ
আশানু�প ফেলর উপি&েত অথবা Eয়‐িবEেয় লাভ এবং স�েদর -িতর সূচনা কের ভিবষXেত। যিদ কৃিষর 'লনেদন কেরন তেব এই সময়
আপনার উvিতর অKরায় আনেত পাের। 
 
এটা সময় যখন আপিন ভেয় আরও সংেবদনশীল yাভািবেকর 'চেয়। আপিন কােছর ও ি^য়জেনর কােছ সহেজই উেO:জত 'দখেত পােরন
িনেজেক। সংকীণ 8মন³তা আপনার :Eয়া কলাকলােপ অ^তXািশত ভােব আসেত পাের। 
 
এছাড়াও, আপনার জীবেনর সাধারণ িবষয়|িল অনXভােব 'যভােব কেরন 'সইরকম সহজভােব করেত কাuঠনX 'পেত পােরন। 
 
'চােখর সতক8 হন, যখন এই সমেয় 'চােখর সমসXার জনX অেনক 'বশী িবপদ আেছ। মাথা য�নায় আEাK হেয় িবরr হেত পােরন এই
সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ি�তীয় ভাব �গাচর (22 িডেসJর 2026  07:39:23 �ত 10 জানুয়ারী 2027  00:36:58)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার িsতীয় ভােবর মধX িদেয় যােব। এটা িচিxত কের আিথ 8ক লাভ ও আেয়র বৃ:L িবেশষতঃ যারা সু�র র°‐এর
বXবসা কের।
 
এই পব 8 সlবতঃ সুখ আেন িশ-ায় সফলতা ও iান লােভর আকাের।
 
এই পব 8, ভাল 'লােকেদর সােথ স� আেন এবং সুেযাগ 'দয় খুব ভাল রpন আyাদেনর মজায়। 
 
তবুও, কােরা জনX, এই পব 8uট ক�, সমােজ বােজ নাম আনেত পাের এবং শত্) -িতকারক হেত পাের yাভািবেকর 'থেক। এই দশা সূিচত
কের আ�ীয় ও কােছর বpু হারােনার একuট সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক �, এর 4থম ভাব �গাচর (1 জানুয়ারী 2027  23:22:16 �ত 29 জানুয়ারী 2027  18:41:33)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব UE অব&ান করেব। এটা আপনার জনX বÕগত ও ই:Mয়জ সা��X‐এর অথ 8 ^কাশ কের। বX:rগত িদক
'থেক আপিন ^চR র ঘটনা আশা করেত পােরন। যিদ 'যাগX হন, উপযুr কাউেক খুেজ পাওয়ার সlাবনা এই সমেয়। আপনােদর 'কউ
পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন আশা করেত পােরন।
 
রন। সামা:জকভােব, নতR ন 'লােকেদর সােথ সা-াৎ ও িবপরীত িলে�র স� উপেভাগ করার সুেযাগ পােবন ও অপূব 8 সু�র রpনশালার িবেশষ
খাবাের উপেভাগ করেবন। এই সময়, ই:Mয়েত ^ভাব িব[ারকারী :জিনষ অজ8ন এবং আনুসাি�ক :জিনষ 'দেব জীবনেক সুেশািভত করেব।
আপনার 'পাষাক, সুগিp, ^সাধিন এবং গািড় 'ভাগ করার সlবনা।
 
আিথ 8ক িদক, এই সমেয় মসণৃভােব সহজ স��X গিতেত এেগােব। আপনার অথ 8ৈনিতক অব&াও উvিত করেব এই িবেশষ সমেয়।
 
যিদ আপিন ছা0 হন, iানাজ8েনর '-ে0 সফলতা লাভ করেত আপনার জনX ভাল সময় হবার ^মাণ করেত পাের এই সময়।
 
এই সমেয়, আপিন আপনার শত্)েদর Òংস আশা করেত পােরন। 'কান রকেমর ^ভাব 'থেক সের থাকুন যা আপনার মেধX নঞথ 8ক ভাবেবগ
Fতরী করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর তৃতীয় ভাব �গাচর (10 জানুয়ারী 2027  00:36:58 �ত 28 জানুয়ারী 2027  03:34:31)  
এই পব 8, বুধ চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের, খারাপ দশা আপনার ঊধতন‐এর কােছ। আপনােক
অিতিরr সতক8তা িদেত হেত পাের যখন ঊধ 8তন বা িনেয়াগকত8ার সােথ কথাবাত 8া হেব। 'য 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন, যা মত পাথ 8কX ও
ভR ল 'বাঝার িদেক িনেয় যায়।
 
পিরিচত শত্)েদর 'থেক দেূর থাকুন ও অপিরিচতেদর 'থেক সতক8 হন। তবুও, এইপব 8, িকছR  নতR ন ও মূলXবান বpুও 'দয়, জীবেন স�দ
আিথ 8ক িদক|িল uঠকমত চালনা ক)ন যখন টাকার অিতিরr সাবধানতার ^েয়াজন হয় এই পেব 8। 
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন স�েদর -িত এড়ােত।
 
বুেধর এই &ান পিরবত8ন, হতাশা 'থেক ক� ঘটনা মেন করার য�না, মানিসক চাপ এবং আশাতীত িবর:rকর কuঠন অব&া Fতরী করেত পাের
আপনার ^েচ�ায়।
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জõ চ? �থেক সূয � এর তৃতীয় ভাব �গাচর (14 জানুয়ারী 2027  21:10:09 �ত 13 �ফব্Kয়ারী 2027  10:08:49)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচর আপনার সফলতা এবং আপনার 'পশাও বX:rগত জীবেন সুেখর সময়
িহসােব িবেবিচত হেত পাের। জীবেনর উvিত সাধেনর িদক িদেয়, আপনার পদvিতর সুেযাগ অেন
 
'বশী। এছাড়াও, সরকার আপনােক আপনার স�ািদত কােজ অথবা ভাল কােজ স�ািনত করার সlাবনা আেছ।আপিন সমােজ আরও
স�ানীয় &ান অজ8ন করেত পােরন। বpুরা, পিরবার ও পিরিচতরা আপনার ^িত তােদর শত8হীন ভালবাসা &াপন করেব এবং আপিন আপনার
শত্)েদর উপর স�ূণ 8 কতৃ 8q করেত পারেবন।
 

 
খুব বX:rগত জীবেন, শারীিরক ও মানিসকভােব আেরা সু&X 'বাধ করেবন আেগর 'থেক। আিথ 8ক লাভও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। জীবেনর
িদেক গভীর আ3হী ও সদথ 8ক অনুভব করেবন। সKানরাও আপনার সুেখর উৎস হেব।
 
 
 
সবসেমত একuট ভাল সময় আপনার উপর &ািপত হেব।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর নবম ভাব �গাচর (25 জানুয়ারী 2027  01:31:11 �ত 26 জুন 2027  05:18:37)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক নবম ভােব �মণ করেব। ইহা আপনার জনX স�দ এবং আিথ 8ক লাভ 'দেব। আপিন আশা করেত পােরন
বািনেজX ও বXবসায় লাভ, আিধকািরকেদর 'থেক ময 8াদার পদ, আপনার কােজর জায়গায় আপনার 'চ�ায় সাফলX, বির�েদর আনুগতX। ইহা
িবেশষ কের 'লখক, ^কাশক, অধXাপক এবং বইেয়র সংEাK িলS মানুষেদর জনX ভাল সময়।
 
এuট ভাল সময় সামা:জক আেয়র, কারন আপিন স{ািনত হেবন এবং আপনার পদ ময 8াদা উপেরর িদেক উঠেব। আপনার ধািম 8ক িদেক আ3হ
সবেচেয় 'বশী হেব এবং ধািম 8ক অনুWােন সবেচেয় 'বশী আপিন উপি&ত থাকেবন। আপিনসাধু সKেদর সে� খুজেব এবং িকছR  |নগত
কাজকেম 8 আপিন yই�ায় ই�ামত খরচ করেব।
 
আিথ 8ক লাভ ভাল হওয়া উিচত এবং সম[ িদক 'থেক আপনার আিথ 8ক লােভর ^তXাশা করেত পােরন। এই সময় আপিন িকছR  উব 8র জিম
অথবা অ&াবর স�িO Eয় করার কথা ভাবেত পােরন। 
 
অিববািহতরা  তােদর পছ�সই স�ীেক িবেয় করার কথা ভাবেত পাের এবং যারা সKান পাবার কথা ভােব 'চ�া করেত পাের। আপিন 'বশীর
ভাগই ভাল খাবার এবং শারীিরক সুখ পাবার জনX িলS থােকন।
 
শরীর ভাল থাকা উিচত এবং আপিন দীঘ 8পথ �মেণর কথা ভাবেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর চতSথ � ভাব �গাচর (28 জানুয়ারী 2027  03:34:31 �ত 24 �ফব্Kয়ারী 2027  04:41:29)  
এই পেব 8, বুধ চেMর চতR থ 8 ভােবর মধX িদেয় &ান পিরবত8ন করেব। এটা ^কাশ কের আপনার জীবেনর ^িতটা িদেকই উvিত। বX:rগত িদেক
আপিন আপনার জীবেন পিরতৃিS এবং আপিন সফল হেবন ও আপনার 'নওয়া সম[ কােজ লাভ হেব। সমােজ সামা:জক ময 8াদা উচR  হেব
এবং স�ািনত হেবন।.
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল দশা যখন এটা িনেদ8িশত কের টাকা ও স�িOর আকাের স�দ লাভ। আপনার yামী/nী অথবা িবপরীত
িলে�র সদসXেদর 'থেকও 'পেত পােরন।
 
বািড়েত, এই পব 8 িনেদ8িশত কের পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন। আপনার জনX আপনার মােক গিব 8ত করােত পাের। আপনার yাভািবক
উপি&িত পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সফলতা আনেত পাের।
 
আপিন নতR ন বpু Fতরী করেত পােরন যারা উ� িশি-ত ও ভ/ হেব। 
 
জõ চ? �থেক �, এর ি�তীয় ভাব �গাচর (29 জানুয়ারী 2027  18:41:33 �ত 24 �ফব্Kয়ারী 2027  15:16:00)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয়ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ অথ 8সËpীয় লােভর িনেদ8শ কের। ফলাফল, এই সময়ও আপনার
yামী/nী এবং পিরবােরর সদসXেদর সােথ খুব ভাল সময় 'দখেব। যিদ ^েযাজX হয় আপিন আপনার পিরবাের 'ছােটা িশU আশা করেত
পােরন।
 
আিথ 8ক িদেক yা��X হেব এবং পিরবােরর সাফলX সাধারণতঃ ঊধ 8গামী হেব আশা করা যায়। বX:rগতভােব, ভাল 'পাষাক অজ8ন ও িনেজর
জনX মহামূলX র°সহ আনুসাি�ক :জিনষ লােভর সlাবনা। িশÊ ও স�ীেত উৎসাহ বাড়েব। উ� কতৃ 8প- বা সরকােরর 'থেক আনুকূলX আশা
করেত পােরন।
 
yা&X সু�র হেব আশা করা যায় এবং আপনার বত8মান ভাবভি� উvিতর িবেবচনা করেত পােরন।
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জõ চ? �থেক সূয � এর চতSথ � ভাব �গাচর (13 �ফব্Kয়ারী 2027  10:08:49 �ত 15 মাচ� 2027  06:59:49)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8 ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সময় আপনার বত8মান সামা:জক ময 8াদায় অবনিত হওয়া এবং কম 8&েল অব&ান
র-ায় কাuঠেন্যর ^কাশ কের। এই সমেয় আপনার ঊধ 8তন, পরামশ 8দাতা অথবা Uভাকা:Æেদর সােথ তক8 এিড়েয় চলেল ভাল হেব। 
 
িববািহত জীবন এই সমেয় চােপ থাকেত পাের এবং দা�তX 'মাহ অসামানX অবনিত হেত পাের। বািড়েত 'য 'কান রকম কলহ এিড়েয় চলুন,
পিরবােরর সােথ শািK র-া করেত।
 
এই সময় ^মাণ করেত পাের দুঃখময়, হতাশা এবং কে�র সমেয়। yাস্েথ্যর িদক 'থেক, আপনােক 'যেকান রকম 'নশা ও 
 
শারীিরক অসু&তা 'থেক সতক8 থাকেত হেত পাের। একটা দরূ �মণ স�v করেত এই সময় ^াচীেরর মত বাধা পার . 
 
হওয়ার ^িতেযাগীতা আপনার জনX আনেত পাের যা আশার 'থেক কম ফল িবিশ� হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর তৃতীয় ভাব �গাচর (24 �ফব্Kয়ারী 2027  04:41:29 �ত 12 মাচ� 2027  05:06:29)  
এই পব 8, বুধ চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের, খারাপ দশা আপনার ঊধতন‐এর কােছ। আপনােক
অিতিরr সতক8তা িদেত হেত পাের যখন ঊধ 8তন বা িনেয়াগকত8ার সােথ কথাবাত 8া হেব। 'য 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন, যা মত পাথ 8কX ও
ভR ল 'বাঝার িদেক িনেয় যায়।
 
পিরিচত শত্)েদর 'থেক দেূর থাকুন ও অপিরিচতেদর 'থেক সতক8 হন। তবুও, এইপব 8, িকছR  নতR ন ও মূলXবান বpুও 'দয়, জীবেন স�দ
আিথ 8ক িদক|িল uঠকমত চালনা ক)ন যখন টাকার অিতিরr সাবধানতার ^েয়াজন হয় এই পেব 8। 
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন স�েদর -িত এড়ােত।
 
বুেধর এই &ান পিরবত8ন, হতাশা 'থেক ক� ঘটনা মেন করার য�না, মানিসক চাপ এবং আশাতীত িবর:rকর কuঠন অব&া Fতরী করেত পাের
আপনার ^েচ�ায়।
 
জõ চ? �থেক �, এর তৃতীয় ভাব �গাচর (24 �ফব্Kয়ারী 2027  15:16:00 �ত 21 মাচ� 2027  18:51:33)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব UE অব&ান করেব। এই সমেয় সুখ এবং পিরতৃিSর িনেদ8শ কের। আিথ 8ক অব&ায় ঊধ 8গমন আপনার
আিথ 8ক িনরাপOা 'দেব আশা করেত পােরন।
 
'পশাগত িদক 'থেকও এটা খুব ভাল সময় এবং অব&া বৃ:Lও আশা করেত পােরন। কতৃ 8qলােভর আশাও করেত পােরন। আপনার উেদ্যাগ
|িলেত মুনাফা অজ8েনর সlাবনাও আেছ।
 
সামা:জকভােব এটা খুব ভাল সময় আপনার জনX, যখন আপনার ভয় ও উেsগ জয় করার সlাবনা আেছ। আপনার সহকম\ ও পিরিচতরা
সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব। বpুর পিরিধ বাড়ােত এবং শত্)েদরেক জয় করেত স-ম হেবন এই িবেশষ সমেয়। 
 
আপনার বত8মান পিরবােরর সােথ সËp সহদূয় হেব এবং আপনার সােথ ভাইেয়েদর ভাল সময় উপেভাগ করার সlাবনা। ফলাফল, ভাল
'পাষােক ও খাবাের উপেভাগ করেত পােরন এই সময়। ধেম 8র িদেক উৎসাহ বাড়েব এবং Uভ ঘটনা উৎফু«ও করেত পাের আপনােক।
 
yা&X ভাল আকােরই হেব। যিদ ^েযাজX হয়, আপিন িববােহর জনXও ভাবেত পােরন, যখন মেন করা হয় 'য এটা সuঠক িমল হওয়ার ভাল
সময় হেব। আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যরও আশা করেত পােরন।
 
তবুও, এই সময় ভাল নাও হেত পাের। আপনােদর 'কউ সংেবদনশীল Eয়‐িবEয় এবং আিথ 8ক -িতর স�ুখীন হেত। আপনার জনX শত্)রা
সমসXা Fতরী করেত পাের এই সময়। সম[ রকেমর তক8 ও ভR ল 'বাঝাবু:ঝর 'থেক সের থাকুন।
 
জõ চ? �থেক মQল এর নবম ভাব �গাচর (10 মাচ� 2027  00:15:09 �ত 26 এি4ল 2027  11:45:17)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এই সমেয় কম 'থেক 'বশী শারীিরক অসু&তা ও য�না 'থেক ক� 'দয়,
এই সমেয় অসু&তার কারেণ ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন সংেবদনশীল, শরীর 'থেক জল 'বিড়েয় যাওয়া এবং দুব 8লতা ও শারীিরক
শ:rর -য়, 'পশী য�না এবং অেnর আঘােত -ত 'থেক ক� 'পেত পােরন।
 
মানিসকভােব আপিন উিs= ও হতাশায় অভাব 'বাধ করেত পােরন। আপনােদর কাউেক িবেদেশর জিমেত য�নাপূণ 8 জীবনযাপেনর জনX
'যেত হেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক|িলর আেরা সতক8তা দরকার, যখন আপনার িকছR  হারােনার সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 
আপনার 'পশাদার জীবেন সuঠক পিরচালনা ও কেঠার পিরNম দরকার হেব। আপনােদর কাউেক িকছR  সমেয়র জনX অসা��X জনক কােজর
পিরেবেশ কাজ করেত হেত পাের। কuঠন পিরNম ক)ন আপনার কােজ অথবা 'পশার জায়গায় অব&ান ও স�ান র-া করেবন।
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বািড়েত শািK ও ঐকX র-া ক)ন এবং নজর রাখুন কােছর ও ি^য়জনেদর মেধX ছ´েবশী শত্)েদর। আপনােদর 'কউ িকছR  স:Eয় কােজর
িদেক এিগেয় 'যেত পােরন যা আপনার ধম\য় সীমার মেধX 3হণ 'যাগX নয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর চতSথ � ভাব �গাচর (12 মাচ� 2027  05:06:29 �ত 5 এি4ল 2027  16:15:58)  
এই পেব 8, বুধ চেMর চতR থ 8 ভােবর মধX িদেয় &ান পিরবত8ন করেব। এটা ^কাশ কের আপনার জীবেনর ^িতটা িদেকই উvিত। বX:rগত িদেক
আপিন আপনার জীবেন পিরতৃিS এবং আপিন সফল হেবন ও আপনার 'নওয়া সম[ কােজ লাভ হেব। সমােজ সামা:জক ময 8াদা উচR  হেব
এবং স�ািনত হেবন।.
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল দশা যখন এটা িনেদ8িশত কের টাকা ও স�িOর আকাের স�দ লাভ। আপনার yামী/nী অথবা িবপরীত
িলে�র সদসXেদর 'থেকও 'পেত পােরন।
 
বািড়েত, এই পব 8 িনেদ8িশত কের পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন। আপনার জনX আপনার মােক গিব 8ত করােত পাের। আপনার yাভািবক
উপি&িত পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সফলতা আনেত পাের।
 
আপিন নতR ন বpু Fতরী করেত পােরন যারা উ� িশি-ত ও ভ/ হেব। 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর পæম ভাব �গাচর (15 মাচ� 2027  06:59:49 �ত 14 এি4ল 2027  15:28:06)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচেরর ফল আপনার জীবেনর উপরও আেছ। এই সময় ^ধানতঃ িনেদ8শ কের
আিথ 8ক কuঠন পরী-ার, এবং মানিসক শািKর অবনিতর সময়। কােজর িদক 'থেক, আপনােক ঊধ 8তনেদর নাম না থাকার জনX অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব। মািলক বা কম 8&েলর ঊধ 8তন কম 8চারীর সােথ তক8 এিড়েয় চলুন।
 
সরকার সংEাK িবষয়|িল হেত পাের, যা ^চR র উেsেগর কারণ হেত পাের। আপিন এই সমেয় িকছR  নতR ন শত্) বাড়ােত পােরন।  
 
yাস্েথ্য সাবধানতা দরকার হেব, যখন আপিন অসু& ও অলসতা 'বাধ করেবন। আপনার 'মজাজ অি&র হেত পাের।সKান স�িক8ত
িবষয়|িল আপনার উেsেগর িবষয় হেত পাের। 'য 'কান িকছR  আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যা আপনার ও আপনার 'ছেলর মেধX মতেভদ আনেত
পার। 
 
র। আপনার পিরবােরর yা&X 'যরকম থাকা উিচত 'সই রকম ভাল নাও থাকেত পাের। মানিসক য�না, ভয় এবং অিবNাKতা আপনার উপর
কাল িনে-প করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �, এর চতSথ � ভাব �গাচর (21 মাচ� 2027  18:51:33 �ত 15 এি4ল 2027  15:20:19)  
এই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ আিথ 8ক উvিত আপনার জনX িনেদ8শ কের। উvিত বৃ:Lর আশাও করেত
পােরন। যিদ কৃিষ িবষয়ক 'লনেদন কেরন, কৃিষ সËpীয় উেদ্যােগ মুনাফা আনার ভাল সময় হেত ^কািশত হেত পাের।
 
বািড়েত, |)েq িবষয় িনেয় yামী/nী ও সKানেদর সােথ িবিশ� সময় কাটােবন আেলাচনা কের। ফলাফল, ভালখাবার, জাকাল 'পাষাক এবং
সুগিp উপেভাগ করেবন।
 
আপনার জীবেনর সামা:জক িবষয় পূণ 8 ঘটনা বহR ল হেব। আপনার জনি^য়তা বাড়েব এবং নতR ন বpু অজ8েনর সlাবনা। পুরান ও নতR ন বpুেদর
স� অিধক সুখ 'দেব এবং আপিন আনে� বািড় 'থেক সের থাকার িবেবচনা করেত পােরন। এই সময় আপনার িবপরীত িলে�র সে� আন�
উপেভাগ করা 'দখেত পােরন।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং অনX সমেয়র 'থেক 'বশী উদXামশীলতা অনুভব করেবন। বÕগত সা��X লাভ আপনার জনX অ3গনX হেত পাের এই
িবেশষ সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর পæম ভাব �গাচর (5 এি4ল 2027  16:15:58 �ত 22 এি4ল 2027  08:11:54)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার পwমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের 'বশীর ভাগ '-ে0 ক�কর বX:rগত জীবন। িবেশষতঃ
এই পেব 8 আপনার nী, সKান ও পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সােথ 'য 'কান রকম তেক8 জড়ান এিড়েয় চলেত অবশXই 'চ�া করেবন। এই
পব 8 সহায়ক নয়, উ3yভাব ও এক|েয় হওয়ার জনX যখন বpুেদর সােথও চলােফরা করেবন। অিতিরr সতক8 হন যখন ি^য় কাউেক
পিরচালনা করেবন।
 
এই িবেশষ সমেয় yা&X উেsেগর িবষয় হেত পাের। খাবাের সতক8 হন যখন আপনার সিদ8গিম 8 বা শরীর গরেম 'ভাগার সlাবনা আেছ। 'কান
রকম কােজ স:Eয় হেবন না 'যটা আপনার জীবেন ঝুিক রাখেব।
 
মানিসকভােব উেsগ অনুভব করেত পােরন এবং সব উেপ-া ক)ন। 
 
এই পব 8, িকছR  শারীরীক য�না িদেত পাের যা অyা�ে�্যর িদেক িনেয় যায়।
 
কােজর িদেক এটা ক�কর অব&া ও কuঠন/অনমনীয় পিরি&িত ঘটােত পাের। যিদ ছা0 হন, আরও অিধক দৃঢ় সংকÊ ও পড়াUনায় 'কMীভূত
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 হওয়া ^েয়াজন 'কান রকম অনXমন³তা এড়ােত।.
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ষ� ভাব �গাচর (14 এি4ল 2027  15:28:06 �ত 15 �ম 2027  12:19:28)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক ষW ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সমেয় আপনার জীবেনর ^িতuট িবষেয় সফলতা আেন। 
 
স�েদর লােভর মাধXেম বXােp জমা টাকার বৃ:L, সামা:জক পদময 8াদায় এবং জীবন যাপেনর ধরেণ সদথ 8ক পিরবত8ন বৃ:L আশা ক)ন।
আপনার সবেচেয় ভাল মেনর অব&ায় 'দখেব এই সময়।
 
আপিন উ�তর [ের পদvিত 'পেত পােরন এবং সেব 8া� কতৃ 8পে-র sারা স�ািনতও হেত পােরন। আপনার ^েচ�ায় খXািত এবং ঊধ 8তনেদর
সােথ অনুকূল স�ক8ও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। আপনার জীবন 'থেক শত্)রা িবতািরত হেব। 
 
yাস্েথ্যর িদেক 'রাগ, ক�, অলসভাব, এবং উেsগ 'থেক মুr থাকেবন। পিরবােরর সদসXেদর yা&Xও সু�র থাকেব এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর পæম ভাব �গাচর (15 এি4ল 2027  15:20:19 �ত 10 �ম 2027  08:48:37)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব UE অব&ান করেব। এটা িচOিবেনািদত হেয় 'বশীর ভাগ সময় কাটােনার িনেদ8শ কের। এই সময় আিথ 8ক
িদক 'থেকও ভাল সমেয়র িনেদ8শও কের, যখন আপিন আপনার সwেয়র ভাtার বাড়ােত স-ম হেবন।
 
যিদ সরকারী িবভােগর 'কান পরী-ায় বেসন এই সমেয়, আপনার সফল হওয়ার সlাবনা অেনক 'বশী।
 
যিদ চাকুরীরত হন, তেব এই সমেয় পদvিত হওয়ার সlাবনা আেছ। ফলাফল, সমােজও আপিন অব&ান বৃ:Lর আশা করেত পােরন। আপনার
বpু, বয়f, িশ-ক আপনার জনX ভাল এই সমেয়।
 
স�ক8 মসণৃভােব এেগােব আশা করা যায় এবং আপিন ^গাঢ় ও ই:Mয়জ সময় আশা করেত পােরন আপনার ি^য়জেনর সােথ। আপিন
দা�তX সুখ উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবপরীত িলে�র িবেশষ কােরা শারীিরক স� উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবেশষ কােরা শারীিরক
স� উপেভাগ করেত পােরন। নতR ন কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন পিরবাের অথবা পিরবাের নতR ন কাউেক আনেত পােরন। 
 
yা&X সু�র হেব এই সমেয়। সুyাদু খাবার উপেভাগ, স�দ লাভ এবং আপনার ল-XবÕ লাভ 'দখেব এই সময়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ষ� ভাব �গাচর (22 এি4ল 2027  08:11:54 �ত 6 �ম 2027  12:36:37)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ষWভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা িনেদ8িশত কের িমN সদথ 8ক ও নঞথ 8ক কতক|ল ঘটনার। এই িবেশষ
সময় িনেদ8িশত কের আপনার জীবেনর সফলতা, &ায়ীq ও উvিত। আপনার পিরকÊনা ও অিভ^ায় সফলভােব স�ূণ 8 হেব এবং এ|িলর
'থেক লাভ করেবন।
 
কােজর িদেক আরও ভাল কাজ করার সlাবনা আেছ। সম[ 'নওয়া কােজর উvিত আশা করেত পােরন।এই সময় আরও িনেদ8িশত কের
সমােজ আপনার জনি^য়তা। আপনার সামা:জক ময 8াদা উচR  হওয়ার সlাবনা।yা&X সু�র হেব এবং মানিসক শািK ও তৃিS থাকেব।
 
তবুও, কােরা '-ে0, বুেধর এই &ান পিরবত8ন শত্)েদর 'থেক উেsগও ক� আনেত পাের।
 
আিথ 8ক িদেক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের। মািলেকর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন।
 
yাস্েথ্যর িদক 'থেক ঝুিকপূণ 8 কােজর 'থেক দেূর থাকাই ভাল।  
 
তবুও, গরম শরীর এই পেব 8 ক� িদেত পাের।
 
জõ চ? �থেক মQল এর দশম ভাব �গাচর (26 এি4ল 2027  11:45:17 �ত 5 জুলাই 2027  04:34:13)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার দশম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা বpুর রা[ায় সফলতার ^কাশ কের। আপনার ঊধ 8তনর 'থেক
খারাপ আচরণ, ^েচ�ায় বXথ 8তা, দুঃখ, হতাশ করা, VািK এবং এই রকম আরও িকছR  'থেক ^চR র কে�র স�ুিখন হওয়ার সlাবনা। তবুও,
আপনার কম 8ে-ে0 'শেষ সফলতার সােথ সা-াৎ হওয়ার স�ুখীন। আপনােদর 'কউ ভাল কাজ করেত স-ম হেব আেগর 'থেক। আপনােক
কােজর জনX চািরিদেক ছR েট 'বড়ােত হেত পাের, যখন আপনার কাজ এইরকমই চায়।
 
এই পব 8, কােজ ^িতপিO, অব&ান ও কতৃ 8q &াপন কের। আপিনও ঊধ 8তনেদর 'লখা 'পেত পােরন ও ভাল বpুেদর পিরিধ বাড়ােত পােরন।
 
আপনার যশ, আপনার জীবেন িকছR  নতR ন বpু আনেত স-ম।
 
যিদও, yা&Xর আেরা সাবধানতার ^েয়াজন। িক খাে�ন তা 'খয়াল রাখুন ও মানিসক yা&X uঠক রাখুন।
 
আপনােদর 'কউ উেsগ 'থেক মু:r অনুভব করেত পাের ও শত্) জয় করেত পাের। তবুও, শত্)েক কখেনা 'ছােটা ভােব 'দখেবন না এবং
অn 'থেক দেূর থাকেবন।
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জõ চ? �থেক বুধ এর সLম ভাব �গাচর (6 �ম 2027  12:36:37 �ত 23 �ম 2027  18:32:45)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের শারীিরক ও মানিসক
ভােব। পব 8 অসু&তা িনেদ8শ কের। এই দশায় শারীিরক য�না ও দুব 8লতার স�ুখীন হেত পােরন।
 
মানিসকভােব িবNামহীন এবং মন[াপ যুr হেত পােরন। এই সময় পিরবােরর সে� িকৎকত8বX িবমূঢ়তা বৃ:L ও মেনামািলনXর িনেদ8শ কের।
আপনােক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের তক8 ও 'যাগােযােগর ফাকঁ এড়ােত yামী/nী এবং সKােনর সােথ কথা বলার সময়। 'যখােন
অবমাননার স�ুখীন হেত পাের তা এড়ােনার জনX সতক8 হন।
 
িবর:rকর অব&া অনুভব করেত পােরন যখন আপনার ^েচ�ায় বাধার স�ুখীন হওয়ার সlাবনা আেছ। যিদ �মেণর পিরকÊনা থােক, আশা
যুr ফল িদেত পাের না এবং ক�কর হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �, এর ষ� ভাব �গাচর (10 �ম 2027  08:48:37 �ত 4 জুন 2027  00:40:51)  
এই সমেয়, চM 'থেক ষWভােব UE অব&ান করেব। এই সময় আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের। এই সময় আপনার ^েচ�া ^চR র
অসুিবধার মেধX যাওয়া 'দখেব। সlাবনা আেছ 'য আপনার শত্) বাড়েব এবং বXবসার অংশীদােরর সােথ লড়াইেয় জিড়েয় পরেত পােরন।
আপনার ই�ার িব)েL আপনােক শত্)েদর সােথ সমেঝাতাও করেত হেতপাের।
 
এই দশায়, আপনার nী এবং সKানেদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন
 
এটা উপেদশ হয় 'য দীঘ 8 দরূেqর �মণ এিড়েয় চলুন, যখন আপিন দুঘ 8টনার সােথ মুেখামুিখেত সংেবদনশীল এই সমেয়।
 
yা&X আপনার অিধক সাবধানতা চায়, যখন আপনার অসু& yা&X, মানিসক অিবNাKতা, উেsগ, ভয় ও অসমেয় 'যৗনতার ই�ায় ক� পাওয়ার
সlাবনা।
 
সমােজ আপনার স�ান ধের রাখুন এবং কম 8&েল স�ান ঝুিকর হেত পাের এই সমেয়। অনXথায়, আপনােক অবমাননা, অবXবহায 8 আেলাচনা
এবং মকÔমার স�ুখীন হেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর সLম ভাব �গাচর (15 �ম 2027  12:19:28 �ত 15 জুন 2027  18:55:39)  
এই সমেয়, চM 'থেক সSম ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ ক�কর �মণ, yা&X উেsগ এবং Eয়‐িবEেয় িশথীলতার িনেদ8শ কের।
কম 8&েল ঊধ 8তন বা উ� কম 8চারীেদর সােথ s¬ এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8 হওয়া ^েয়াজন।
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন কােজ এবং Fদন:�ন জীবেন নতR ন শত্) Fতরী না করেত।এই িবেশষ সময়, Eয়‐িবEেয় িকছR  অKরােয়র মাধXেম
িনেয় 'যেত পাের। আপনার ^েচ�া ছাড়ােত বাধX করা হেত পাের
 
আপনার y� ল- বা গKবX&ল স�ূণ 8 করার রা[ায় অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের এই িবেশষ সমেয়।আপনার nী শারীিরক অসু&তা,
হতাশা এবং মানিসক য�নায় ভূগেত পাের যা আপনার জনX উেsেগর কারণ। আপনার yাস্েথ্যরও সাবধানতার দরকার, যখন আপিন উদর
সমসXা, খাদX ^িত:Eয়া অথবা খাদX িবষ:Eয়া, রেrর 'রা. 
 
'সংেবদনশীল হন এই িবেশষ সমেয়। আপনার সKানেদর yা&X আপনার উেsেগর কারণ হেব। ফলাফল, আপিন VািK অনুভব করেত পােরন
এই দশায়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর অ�ম ভাব �গাচর (23 �ম 2027  18:32:45 �ত 30 জুলাই 2027  18:30:52)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব অিতEমণ কের। এটা 'বশীর ভাগ স�দ ও সফলতা ^কাশ কের। এটা আপনার সম[ কােজও
পিরকÊনায় সফলতা িনেদ8শ কের। এই পেব 8, আপিন আিথ 8ক &ািয়q আশা করেত পােরন অথ 8ৈনিতক উেদ্যােগ লাভ করেত পােরন।
 
সামা:জক িদক 'থেক আপিন আপনার সামা:জক ময 8াদা বৃ:L 'দখেবন। 'লােকরা অিধক স�ান করেব এবং জনি^য়তা বাড়েব।
 
এই পব 8 yা��Xজনক জীবনৈশলী অজ8ন করেত িদেত পাের। সKানেদর 'থেক সুখলােভর সlাবনা আেছ। পিরবাের সদজাত সদসXর সুখ
পােবন। এই িবেশষ সমেয় আপনার সKানরা সুখী ও পিরতৃS থাকেব।
 
এই সময়, সuঠক িসLাK িনেত আপনার yতঃস্ফু ত 8 'কান ও বু:L বৃিO বXবহার করেত স-ম হেবন।
 
শত্)রা পরা:জত হেব এবং আপনার িবেশষেqর sারা শাK হেব।ফলাফল, সবিদক 'থেক সাহাযX আশা করেত পােরন।.
 
তবুও, আপনার yা&Xর সাবধানতা ^েয়াজন, যখন আপিন অসু& হেয় পরায় সংেবদনশীল। আপনার গিৃহত খাবাের সতক8 হন।
 
জõ চ? �থেক শিন এর ষ� ভাব �গাচর (3 জুন 2027  05:27:26 �ত 20 অে÷াবর 2027  07:12:37)  
এই সমেয়, চM 'থেক ষW ভােব শিন অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ আপনার জনX অথ 8 লােভর ^কাশ কের। এই সমেয় আপনােক ^চR র িবল,
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 ঋণ ও বািক জমা করেত হেব। টাকার ^বাহ মসণৃ হেব এবং আপিন যা আশা করেত পােরন তার 'থেক 'বশী আপিন এিগেয় 'যেত পােরন
এবং জিমর অংশ বা বািড় িকনেত পােরন আপনােদর 'কউ িনেজর জিমেত বািড় Fতরী করার িবেবচনা করেত পােরন।এই সময় আপনােক
আপনার শত্) জয় অথবা তােদর পরাজয় করেত 'দখেবন। আপনার yা&X ভাল থাকেব এবং আপিন িনেজ সÅ� থাকেবন।'পশাগতভােব ও
সামা:জক ভােব এটা আপনার জনX ভাল সময়। আপনােদর 'কউ ঊধ 8তনেদর বXািতEমীভােব সমথ 8ন 'পেত পােরন। অনX সমেয়র 'থেক
বpুরা আরও সাহাযXকারী ও সহানুভূিতশীল হেব।িববািহতরা তােদর yামী/nীর সােথ ই:Mয় সুেখর সময় 'দখেত পােরন এবং অনুরrরা তােদর
ি^য়জেনর অেনক আেবগময় ^গাঢ় মুহতূ 8 'দখেত পােবন। যারা সKােনর আশা করেছন তােদর পিরবাের নতR ন সদসXেক yাগত জানােত হেত
পাের। আপনার আ�ীয়রাও সুখী থাকেব আপনার 3েহর পিরবত8েনর ফেল এই সমেয়।.
 
জõ চ? �থেক �, এর সLম ভাব �গাচর (4 জুন 2027  00:40:51 �ত 28 জুন 2027  14:39:28)  
এই সময়, চM 'থেক সSমভােব UE অব&ান করেব। এটা নারীেদর sারা 'Vশজনক সমেয়র িনেদ8শ কের। নারীর জিড়েয় থাকা 'কান রকম
মকÔমা 'থেক সের থাকুন এবং 'চ�া ক)ন ও র-া ক)ন nীর সােথ ভাল স�ক8 রাখেত। ফলাফল, এই দশা আরও িনেদ8শ কের nীেলােকর
অসু& yা&X, যার জ�তািলকা সSম ভােব UEভাব। আপনার nী িবিভv রকম nীসংEাK 'রােগ, শারীিরক য�না, মানিসক উেsেগ ও এই
রকম আরও িকছR েত ভূগেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক খুবভাল সময় নয় এবং মিহলােদর সােথ বXবসায়ীক স�ক8 'থেক দেূর সের থাকাই ভাল টাকার -িত এড়ােত।
 
আপিন উপলিÓও করেত পােরন 'য আপনার িকছR  অিন�কর বpু আেছ যারা আপনার -িত করার 'চ�া করেব। অ^েযাজনীয় 3ামX নারীেদর
সােথ জড়ান মন[াপ Fতরী করেত পাের এই িবেশষ সমেয়। সlাবনা আেছ, আপিন মিহলা স�িক8ত িকছR  sে¬ শত্)ও Fতরী করেত পােরন।
 
এই সমেয় আপনােক মানিসক আকূলতা, হতাশা ও 'Eােধ ক� পাওয়া 'দখেবন। yাস্েথ্যর য° িনন, যখন 'যৗন 'রাগ, মূ0াশেয় সমসXা এবং
অনXানX 'ছােটা 'রােগ ক� পাওয়ার সlাবনা।
 
'পশাগতিদক িদেয় এই সময় সহায়ক িহসােব িবেবিচত হেত পাের না। অিন�কর সহকম\েদর এিড়েয় চলুন, যখন তারা আপনার উvিতেত বাধঁা
সuৃ� করেত পাের। তবুও, কম 8ে-ে0 বা সরকােরর উ� কতৃ 8প- 'থেক স�ান পাওয়ার সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর অ�ম ভাব �গাচর (15 জুন 2027  18:55:39 �ত 17 জুলাই 2027  05:48:38)  
এই সমেয়, চM 'থেক অ�ম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। সাধারণতঃ, এটা ইি�ত 'দয় 'য আপিন -িত ও শারীিরক ক� িনেজর উপর আনেত
পােরন। অিতিরr সতক8 হন এবং অ^েয়াজনীয় খরচ এিড়েয় চলুন ও আিথ 8ক 'লনেদেনর সময় সতক8 হন।
 
এই সময় কম 8&েল অি^তীকর ঘটনারও িনেদ8শ কের। আপনার মািলক অথবা ঊধ 8তনরা িনরাপদ িদেক আেছ তােদর সােথ 'কান রকম
মনমািলনX এিড়েয় চলুন।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর দশম ভাব �গাচর (26 জুন 2027  05:18:37 �ত 26 নেভJর 2027  18:44:31)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক দশম ভােব �মণ করেব। ইহা আপনার জীবেনর িদেক িকছR  বাধা আেন। আপিন ঋনা�ক িচKাভাবনা U)
করেত পােরন এবং দুঃখী/দীনহীন ভাবেত পােরন এই সময়। িকছR  অপুন 8 ই�া আপনার মনেক অশাK/িচরিচের করেত পাের। ভবঘুের হওয়াটা
এিড়েয় যান। কারন এই িবেশষ সমেয় সlবতঃ আপনার হতাশা বাড়েত পাের।.
 
এই সময় আপিন িচKাভাবনা কের তক8াতিক8 এিড়েয় যান আপনার বির�েদর সে�, কােজর জায়গায় এবং বািড়েত আপনার ই�েদর সে�। যিদ
আপিন সাবধান না হন, তাহেল হেত পাের আপিন আপনার পদ/ময 8াদা হারােত পার, স{ান হািন, এমনিক দুের বদলী হবার সlাবনা হেত
পাের।
 
আপনার আিথ 8ক িদেক নজর িদন এবং সুরি-ত জায়গায় রাখেবন। 
 
আপনার এবং সKানেদর শারীিরক িদেক 'বশী মেনােযাগ িদন। আপনার 'চাখ এবং গলার িদেক য° িদন। এই সময় আপনার শরীিরক সুরি-ত
জীবনযা0া রাখা উিচত, VািKেক দুের রাখার জনX।সKানেদর শারীিরক -িত না হবার জনX এই সময়, যেথ� য°বান আপনার হওয়া উিচত। 
 
জõ চ? �থেক �, এর অ�ম ভাব �গাচর (28 জুন 2027  14:39:28 �ত 23 জুলাই 2027  01:46:38)  
এই সময়, চM 'থেক অ�মভােব UE অব&ান করেব। এটা ভাল সমেয় ^কাশ কের। এই িবেশষ সমেয় আপিন শারীিরক yা��X লাভ আশা
করেত পােরন এবং আেগর দুঃখ ক�েক জয় করেত পােরন। জিমযুr স�িO অজ8ন বা বািড় অজ8ন ও িবেবচনা করেত পােরন।
 
যিদ 'যাগX অিববািহত পু)ষ অথবা অিববািহত মিহলা হন, তেব উপযুr িমল আশা করেত পােরন, 'য ভাল ভাগX িনেয় আসেব। এই সময়,
UE চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব 'গাচর হেব। এরা সুখকর ও সু�রী নারীর স�ও আশা করেত পােরন এই িবেশষ সমেয়।
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yা&X ভাল থাকেব আশা করা যায় এই সমেয়।
 
যিদ ছা0 হন তেব অিধক উvিতশীল হেবন। আপনার ^ভাব ল-X করা যােব এবং সামা:জক পিরিধেত ময 8াদা ও স�ান পােবন।
 
'পশাগত িদেক খুব ভাল সময়। Eয়‐িবEয় ও বXবসা বাড়েব Uভাকা:Æ ও বpুেদর সাহােয্য। উ�তর কতৃপে-র সা-ােতর সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক মQল এর একাদশ ভাব �গাচর (5 জুলাই 2027  04:34:13 �ত 24 অগা� 2027  09:51:16)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার একাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার ও পিরবােরর জনX সুেখর সময় আেন। এই পব 8,
আপনার স�িOেত বXবসার '-ে0 বা Eয় িবEেয়র '-ে0  মুনাফা করেত, &ািপত কের। আপনােদর কােরা ভাইেদর 'থেক লােভর সlাবনা
আেছ। এটা তােদর জনX ভাল সময় িহসােব ^মান করেত পাের, যারা চাকুরীরত। এই সময় আপনােদর 'কউ আয় বা অব&ান বৃ:L আশা
করেত পােরন। ফলাফল, আপনার ^েচ�া আপনার লাভ আনেত সফল।
 
যখন আপিন উvিত 'দখেবন 'পশাগত জীবেন ও বXা:rগত Fদন:�ন জীবেন, এটা 'সই সময় িহসােবই ধরা হয়। আপিন সামা:জক ময 8াদায়
^িতপিOেত এবং স�ােন ঊধ 8গিত আশা করেত পােরন। আপনার স�ািদত কােয 8 ঔÌলX ^িতফিলত হেব।
 
আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যর জ� আশা করেত পােরন 'য আরও সুখ ও গহৃশািK িনেয় আসেব। আপনার সKান ও ভাইেয়রা
আরও সুখ িনেয় আসেব।
 
yাস্েথ্যর িদক সু�র হেব, শ:rশালী ও yা&Xবান রাখেব ও 'রাগমুr রাখেব। আেগর 'থেক ভয়হীন অনুভব করেবন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর নবম ভাব �গাচর (17 জুলাই 2027  05:48:38 �ত 17 অগা� 2027  14:13:26)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটার িকছR  তাৎপয 8 পূণ 8 ফলাফল আপনার জীবেন আেছ। এই সময় 'দাষােরাপ, &ােনর
পিরবত8ন এবং মানিসক শািKর অভােবর অথ 8 ^কাশ করেত পাের।
 
কম 8&েল আপনার মািলকেক িনরাশ করা এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8তা িনন। অপমািনত 'বাধ করেত পােরন এবং আপনার উপর িকছR
িমথXা অিভেযাগ চাপান হেত পাের, এর সুেযাগ আেছ। 'যেকান ^তারণার অব&া এিড়েয় চলুন।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এই সময় আপনার উপর চােপর হেত পাের। অনXেদর 'থেক বািক থাকা ঋণ িফের 'পেত পােরন। অ^েয়াজনীয় খরচ
এড়ােত অিতিরr সতক8 হন। ভR ল 'বাঝা, মতেভদ আপনার ও আপনার |)র মেধX ঘটেত পাের। পিরবােরর ও বpুেদর মতামত সংঘষ 8 আনেত
পাের যা s¬ ও অতৃিSর িদেক িনেয় যায়।
 
yা&Xর সাবধানতা 'নওয়ার দরকার যখন আপনার শারীিরক ও মানিসক অসা��X বাড়ােত পাের। আপিন আরও VািK ও মানিসক অবসাদ
'বাধ করেবন yাভািবেকর 'থেক।
 
যিদও, আপিন উৎকষ 8পূণ 8 কাজ করার িবেবচনা করেত পােরন, যখন আপনার সফল ভােব এই কাজ স�ূণ 8 করার সlাবনা আেছ।
 
জõ চ? �থেক �, এর নবম ভাব �গাচর (23 জুলাই 2027  01:46:38 �ত 16 অগা� 2027  09:34:33)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব UE অব&ান করেব। এই সময়। ফলাফল, শারীিরক ও বÕগত সুখ ও সা�ে�্যর ^কাশ কের।
 
আিথ 8ক লাভ ও সব 8̂ কার মূলX বা অলpার 'ভাগ করা ও িনেদ8িশত হয় এই সমেয়।
 
বXবসায়ীরা এই সমেয় সেKাষজনক মুনাফায় অ^িতহত হেব। 
 
এই সমেয় িশ-ায় সফলতার িনেদ8শও কের। yা&X ভাল আকােরই থাকেব।
 
বািড়েত, আপনার ভাইেয়রা আরও সহেযাগী ও 'স্নহ পরায়ণ হেব। িকছR  Uভ কাজ আপনার বািড়েত স�v হওয়ার সlাবনা এবং আপনার
িববাহ িনেজ ি&র করেত পােরন যিদ ^েযাজX হয়। আপনার পছ� মত িমল খুেঁজ পােবন এই সময়, 'য আপনারও ভাগX আনেব।
 
একuট সামা:জক ভােব সহায়ক সময় আশা করা 'যেত পাের 'যখােন আপনার নতR ন বpু হওয়ার সlাবনা আেছ। আপিন িবi পরামশ 8 দাতা
'পেত পােরন আধXািত্মক পথ আপনােক 'দখােনার জনX। িশÊে-ে0 উৎসাহ বাড়েব এই সমেয়। আপনার |েণও উৎকষ 8পূণ 8 কাজ ল-X
করা যােব এবং ভাল খXািত আনেব সমােজ।
 
এই সময় আপনার ই�া পূরণ ও শত্)েদর পরাজয় 'দখেত পাের। যিদ 'কান রকম আেলাচনায় জড়ান তাহেল :জেত যােবন। দীঘ 8 �মেণ
যাওয়ার িবেবচনা করেত পােরন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর নবম ভাব �গাচর (30 জুলাই 2027  18:30:52 �ত 14 অগা� 2027  11:53:28)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'রাগ 'থেক ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। এই িবেশষ দশা আপনার
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 কােজর '-ে0 বাধা ও িব® আনেত পাের। কম 8&েল আপনার স�ান ও পদ অ-ত রাখেত য°িনন। িন:;ত ক)ন 'য আপনার কৃত কােজর
জনX আপনােক ঘৃণা করেত হেব না এই সমেয়।
 
সlাবX বাধার িদেক ল-X রাখুন নতR ন িকছR েত উেদ্যাগ 'নওয়ার আেগ।
 
মানিসকভােব কােজ িবর:r 'বাধ করেত পােরন, অিধক 'বাঝা স�v ও অি&িতশীল হেত পােরন িবিভv কারেণর জনX।
 
আপনার শত্)েদর 'থেক সাবধান হন যখন তারা 'বশী -িত করেত পাের এই দশায় 'য 'কান রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন আপনার পিরবার ও
আ�ীয়েদর সােথ, এই|িল আ^েয়াজনীয় কলহর িদেক িনেয় 'যেত পাের।
 
এই পেব 8, আপিন সংেবদনশীল হেবন 'Eাধ^বণ হেত এবং ধম 8 ও সাধারণ িবeােসর িবষয়|িলেত ত্)uট 'খাজঁার 'চ�া করেত পােরন। 'কান
গিৃহত কাজ স�ূণ 8 করার উেÔেশ্য, আপনার কাছ 'থেক এই পব 8র অিধক Nেমর চািহদা থাকেত পাের। তবুও, উৎসােহর অভাব 'বাধ কuঠন
পিরNম করা 'থেক িবরত করেত পাের।
 
দরূ �মেণর িসLাK এিড়েয় চলুন, যখন ক�কর হওয়ার সlবনা এবং আশানু�পফল নাও িদেত পাের। খাদXাভXােস য° িনন এবং সদথ 8ক িচKা
রাখুন 'য ভােব আপিন িবেশষ সময় ভােবন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর দশম ভাব �গাচর (14 অগা� 2027  11:53:28 �ত 31 অগা� 2027  02:01:13)  
এই সমেয়, বুধ চM 'থেক আপনার দশমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX পিরতৃিS ও ভাল সমেয়র িনেদ8শ কের। আপিন
আপনার সম[ ^েচ�ায় সুখীও সফল হেবন। 'পশাগতভােব একটা ভাল সময় ও আশা করা 'যেত পাের। আপনােক 'দওয়া কাজ uঠক সমেয়
'শষ করেত স-ম হেবন।
 
এই সমেয় বািড়েত সুখ থাকেব। এই সমেয় 'কৗতূহল জনক কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন। আপনােদর মেধX 'কউ িবপরীত
িলে�র নতR ন কােরা সােথ গাঢ়ভােব সময় কাটােত আশা করেত পােরন। এই বXা:rর থােক লােভর সlাবনাও এই সমেয় িনেদ8শ কেরেছ।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল সময় হেত পাের আপনার জনX। আপনার ^েচ�ায় সফলতা লাভজনক হেব এবং আপিন টাকা পয়সার লাভও
আশা করেত পােরন।
 
এই সময়, সমােজ আপনার সামা:জক ময 8াদা আনেত পাের। স�ািনত হওয়ার সlাবনা আেছ এবং আেরা স�ান অজ8ন করেত পােরন।
সামা:জকভােব আেরা স:Eয় হেত পােরন ও সমাজ কলXানমূলক কােজ যুr হেত পােরন।
 
মানিসকভােব শািKও ি&র এর িনেদ8শ কের। আপনার শত্)রা সহেজই পরা:জত হেব এবং আপিন জীবেন ি&রতা খুেঁজ পােবন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর দশম ভাব �গাচর (16 অগা� 2027  09:34:33 �ত 9 �সöJর 2027  14:40:38)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব UE অব&ান করেব। এটা মানিসক আকুলতা, মন[াপ, এবং আিবNাKতায় িনেদ8শ কের। শারীিরক yা&Xও
ক� 'পেত পাের এই সমেয়। 
 
আপনােক আিথ 8ক িদক|িলর অিতিরr সতক8তা িনেত হেত পাের এবং 'য 'কান রকম ঋণ এিড়েয় চলার 'চ�া ক)ন, যখন আপনার ঋণ 3&
হওয়ার সlাবনা আেছ এই িবেশষ দশায়।
 
শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং অ^েয়াজনীয় ও অবXবহায 8X আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যখন এটা িববােদর িদেক িনেয় 'যেত পাের যা শত্)
সংখXা বাড়ায়। সমােজ অখXািত ও অবমাননা এিড়েয় চলেত সতক8 হন।
 
সাবধান হন যখন আ�ীয় ও নারীেদর চালনা করেবন। যখন 'বাকার মত ভR ল 'বাঝাবু:ঝ শত্)সংখXা  'যাগ করেত পাের। িববােহ ভারসামX
র-া করেত yামী/nীর সােথ সম[ রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন।
 
আপনার পছ� মত '-ে0 উ�তর কতৃ 8প- বা সরকােরর sারা কে�র স�ুখীন হওয়ার সlাবনা। আপনার সম[ ^েচ�ায় সফলতা 'দখেত
অিতিরr পিরNম করেত হেত পাের। .
 
জõ চ? �থেক সূয � এর দশম ভাব �গাচর (17 অগা� 2027  14:13:26 �ত 17 �সöJর 2027  14:10:15)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা ভালসমেয়র সময়। এটা আপনার সম[ ^েচ�ার লাভ, পদvিত এবং সফলতার
িনেদ8শ কের।
 
কম 8&েল পদvিত আশা করেত পােরন। উ�কম 8চারীেদর আনুকূলX, কতৃ 8পে-র 'থেক স�ান এবং আরও সুিবধা আশা করেত পােরন এই
সমেয়।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতারও িনেদ8শ কের এবং 'কান বড় 'লনেদেনর অনুকূল সেব 8া� সীমা িনেদ8শ কের। 
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সামা:জক ভােব আপিন এমনিক আরও স�ানীয় অব&া আশা করেত পােরন। আপনার সামা:জক পিরিধ বাড়েব, অথ 8াৎ আরও সদথ 8ক ও
লাভজনক পারaািরক :Eয়া হেব িবপরীত িলে�র সােথ এবং বpু ও পিরিচতেদর 'থেক স�ান পােবন। উ�তম কতৃ 8পে-র 'থেকও স�ািনত
হওয়া আশা করেত পােরন। আপিন আরও অ^তXািশত অংশ লাভ ও আশা করেত পােরন।
 
আপনার yা&X এইসময় খুব ভাল থাকেব। সবসেমত সুখ আপনােক িঘের থাকেব।
 
জõ চ? �থেক মQল এর �াদশ ভাব �গাচর (24 অগা� 2027  09:51:16 �ত 8 অে÷াবর 2027  01:28:30)  
এই পেব 8, ম�ল চেMর 'থেক আপনার sাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা শারীিরক য�না ও সাধারণ ক�েভােগর ^কাশ কের। যিদ সমেয়
সতক8তা না 'নওয়া হয়, তেব এই সময় আরও 'বশী ক� িদেত পাের । সাবধান হন 'যেকান yা&X স�িক8ত িবষেয়, যখন আপনার 'চাখ ও উদর
সংEাK অসা��X ও অসু&তা বৃ:Lর সlাবনা আেছ। পেরর সতক8তাও িনন। এই সময় যখন আপিন অবশXই স:Eয়তা 'থেক দেূর থাকেবন
যা আপনার জীবেন ঝুিকপূণ 8 হেত পাের
 
আপনােদর 'কউ রা:0র দুঃy� বা y� িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন।
 
আপনার কম 8জীবন NমসাধX হেত পাের এবং আপনার অিভে^ত কােজ সফলতা 'দখেত কuঠন পিরNেমর 'বাঝা িনেত হেত পাের। যিদ
পিরিমত না হয়, আপনােদর 'কউ অব&ােনর ঝুিক িনেত পােরন কােজ এবং অবমািনত ও অস�ািনত হেবন।
 
আিথ 8ক িদক|িলর য°িনন এবং অ^েয়াজনীয় খরচ এিড়েয় চলুন।বািড়েত nী, সKান, ভাই ও আ�ীয়েদর সােথ সমমেনাভাবাপv স�ক8 র-া
ক)ন।তােদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন। শত্)েদর সােথ 'কান ^কার s¬ 'থেক দেূর থাকুন এবং নতR ন শত্) Fতরী করা 'থেক
যেথ� সাবধান হন।এই সময়, িবেদশ �মেণর সুেযাগ আসেত পাের। তবুও আপনােদর 'কউ �মেণ আকা:Æত ফল নাও 'পেত পােরন এবং
ল-Xহীন ভােব �মণ 'শষ করেত পােরন।.
 
জõ চ? �থেক বুধ এর একাদশ ভাব �গাচর (31 অগা� 2027  02:01:13 �ত 21 �সöJর 2027  18:20:50)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার একাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা কায 8স�াদন ও আিথ 8কলাভ‐এর িনেদ8শ কের। এই সময়
আিথ 8কলাভ আনেত পাের আপনার জনX। িবিভv উৎস 'থেক আিথ 8ক লাভ পাওয়ার আশা করেত পােরন। বX:rগত ^েচ�া, বXবসা এবং অেথ 8র
িবিনেয়াগ উ� আিথ 8ক লাভ ও মুনাফা আনেত স-ম। যিদ আপিন 'পশাদার বা কম\ হন, অিধক সফল হওয়ার সlাবনা আেছ এই সময়।
আপনার কম 8পিরিধেত সম:ৃLর সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 

 
yা&X ভাল হেব। িনেজ শািKেত থাকার সlাবনা। আেরা িম�ভাষী ও আচরেণ সহদূয় হেত পােরন।
 
বািড়েত, ভাল সময় আশাকরেত পােরন। আপনার yামী/nী এবং সKানও সুখী ও সহদূয় হেব। সুখবর আশা করেত পােরন। পািথ 8ব সুখ 'বu�ত
হওয়ার সlাবনা।
 
সামা:জক ভােবও এটা একটা ভাল দশা। আপিন সমােজ স�ান অজ8ন করেত স-ম হেবন। িবপরীত িলে�র সুখকর স� িঘের রাখেব।
আপনার বৃ:L এবং সেKাষজনক ^কৃিত 'লাকজনেদরেক আপনার চারিদেক িঘের রাখেত সাহাযX করেব।
 
জõ চ? �থেক �, এর একাদশ ভাব �গাচর (9 �সöJর 2027  14:40:38 �ত 3 অে÷াবর 2027  18:24:08)  
এই সমেয়, চM 'থেক এেকদশভােব UE অব&ান করেব। এটা মূলতঃ আিথ 8ক িনরাপOা ও ঋণ 'থেক মু:rর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন
অনXানX অথ 8ৈনিতক সমসXার সমাধানও আশা করেত পােরন।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতা আেন। জনি^য়তা বাড়েব এবং আপনার খXািত ঊধ 8গামীতা 'দখেব এই সমেয়।
 
আপনার পািথ 8ব yা��X লাভ, সুেখর মাধXম, ভাল খাবার, 'পাষাক, অলpার, এবং আনুষাি�ক :জিনেষর মেনাসংেযােগর সlাবনা আেছ।
একuট বািড়র মািলকানার জনX িবেবচনাও করেত পােরন।
 
সামা:জক ভােব একuট উÌল সমেয়র পূব 8সংেকত িহসােব ধরা 'যেত পাের। সমােজ সামা:জক ময 8াদা ও ^িতপিO বৃ:L ও বpুেদর সহেযাগীতা
আশা করেত পােরন।
 
িবপরীত িলে�র সদসXেদর সােথ ভাল সময় আশা করেত পােরন। যিদ িববািহত হন তেব আপনার yামী/nীর সােথ দা�তX জীবন সুখকর
হেব।. 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর একাদশ ভাব �গাচর (17 �সöJর 2027  14:10:15 �ত 18 অে÷াবর 2027  02:08:38)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক একাদশ ভােব সূেয 8র অব&ান। এটার মােন আিথ 8ক লাভ, এবং অথ 8ৈনিতক ও সামা:জক পদময 8াদায় উvিত।
 
এটা আপনার জনX অনুকূল সময় আপনার ত�াবধায়ক বা মািলকেক পদvিতর জনX বলা।এই সময়, কম 8&েল আপনার অব&ান বৃ:L,
ঊধ 8তনেদর 'থেক অ^তXািশত আনুকূলX এবং রাজার 'থেক স�ােনর িনেদ8শ কের!
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Eয়‐িবEয় লােভর আশা করেত পােরন এবং স�দ লাভ আশা করেত পােরন এই সমেয়। বpুেদর কাছ 'থেকও িকছR  পাওয়ার আশা করেত
পােরন।
 
আপনার সামা:জক ^িতপিO একটা উ©ান 'দখেব এবং ^িতেবশীেদর কােছ স�ান লাভ করেবন।
 
yা&X ভাল থাকেব এই সমেয় এবং আপনার ভাল yা&X পিরবােরর সুেখর সময় হেত পাের।
 
এই সময় আপনার আধXািত্মক গঠনমূলক কােজর U)র িনেদ8শ কের যা আরও সুেখর িদেক িনেয় যায়। বািড়েত ভাল খাবার ও িমu�র আন�,
বন ও উপেভাগ এই সময় আশা করা 'যেত পাের। সবসেমত, আপনার ও পিরবােরর জনX সা��Xপূণ 8 সময় িনেদ8িশত হয়, যা পািরবািরক
শািKর িদেক িনেয় যায় এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর �াদশ ভাব �গাচর (21 �সöJর 2027  18:20:50 �ত 21 অে÷াবর 2027  08:14:10)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার sাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX খরেচর িনেদ8শ কের। আশানু�প যা হয় তার 'থেক
'বশী খরচ কের থাকেত পােরন yা��X পূণ 8 জীবনযাপেনর উেÔেশ্য। মকÔমা 'থেক দেূর থাকুন যখন টাকার -িত করেত পাের।
 
ফলাফল, আপনােক অিতিরr কuঠন পিরNম করেত হেত পাের আপনার 'নওয়া 'কান কাজ স�ূণ 8 করেত।শত্)েদর 'থেক সাবধান হন
এবং তােদর রা[া 'থেক সের দাড়ঁান অবমাননা এড়ােত। আপনার ময 8াদা ধের রাখুন ও 'চ�া ক)ন ও বজায় রাখুন সমােজ আপনার স�ান।
 
অেনক কারেণ আপিন মানিসক িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন। আপিন সংেবদনশীল উেsেগ ও অিবNাKতায়, িবেশষতঃ এই সময়। আপনার
হতাশা হওয়ার ও অতৃS হওয়ার সlাবনা আেছ এই দশায়।
 
খাবাের ও দা�তX জীবেন উৎসােহর অভাব। অসু&তা ও 'Vশ 'ভাগ ক� িদেত পাের এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর �াদশ ভাব �গাচর (3 অে÷াবর 2027  18:24:08 �ত 27 অে÷াবর 2027  21:57:04)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব UE অব&ান করেব। এটা এক|� সদথ 8ক ও নঞথ 8ক ঘটনাবলীর িনেদ8শ কের। একিদেক এইসময় আিথ 8ক
লােভর িনেদ8শ কের ও অনX িদেক এটা 'পাষােকর ও স�েদর অদৃ� পূব 8 -িতর িনেদ8শ কের। এই সময় িবেদেশ �মেণ অ^েয়াজনীয় খরচ ও
টাকার অপচয় ও িনেদ8শ কের।
 
এই সময় আপনােক ভাল 'পাষােক উপেভাগ করা 'দখেব 'যটােত আপিন িকছR  হারােত পােরন।'কান িকছR র চR ির এড়ােত অিতিরr সতক8তা
িনন িবেশষ কের এই সমেয়।.
 
তবুও, বািড়েত দা�তX সুখ উপেভাগ করেবন। যিদ অিববািহত হন, আপিন িবপরীত িলে�র সদসXর 'থেক ই:Mয় সুখ আyাদন আশা করেত
পােরন।
 
বpুরা খুব ভাল হেব এবং আপনার িদেক খুব সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব।
 
ধারাল অn ও সে�হ জনক 'লােকেদর 'থেক সের থাকুন। যিদ কৃিষকােজ যুr থােকন, আপনােক অিতিরr সতক8তা িনেত হেব 'কান রকম
-িত এড়ােত, এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক মQল এর 4থম ভাব �গাচর (8 অে÷াবর 2027  01:28:30 �ত 18 নেভJর 2027  08:45:30)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার ^থমভােব যােব। এটা 'বশীর ভাগই কাuঠনX ^কাশ কের। এই পব 8 আপনার বXবসা বা 'পশার িবষয় সুগম
রা[ার মধX িদেয় িনেয় 'যেত পাের। আপিন আপনার পিরকÊনা মত কাজ সময়মত 'শষ করার অসুিবধা 'পেত পােরন। এই পেব 8 'কান নতR ন
িকছR  U) না করাই ভাল। যিদ কম 8চারী হন তেব ঊধ 8তন, মািলক ও সরকারী িবভাগ|িলর সােথ তক8 এিড়েয় চলার 'চ�া করেবন। আপনােদর
'কউ পেদর পিরবত8নও 'দখােবন এই সময়।
 
আপনার শত্)েদর ল-X রাখুন, তারা আপনার জনX অিধক সমসXা সuৃ� করেত পাের এই সময়।আিথ 8ক িদক|িলরও আরও সuঠক সাবধানতার
^েয়াজন, যখন আপনার অিন�াকৃত খরচ হেব। টাকা খরেচর িদেক এিগেয় যাওয়া বাদ িদন।.
 
এই সময় বৃহদাকাের �মেণর বড় সুেযাগ আসেব। ফলাফল, এই সময় আপনােক কােছর ও ি^য়জেনর 'থেক দেূর রােখ। যারা িববািহত
তােদরেক yামী/nী এবং সKান যিদ থােক, এেদর 'থেক দেূর থাকেত হেত পাের।
 
yাস্েথ্যর জনX সuঠক সাবধানতার ^েয়াজন এই পেব 8। জীবেন ^িতuট :জিনেষই িনÀভ ও উদXামহীনতার অনুভব হওয়ার সlবনা। ªর 'বের
যাওয়া এবং রr ও উদর স�িক8ত অসু&তায় সংেবদনশীল হওয়ার সlাবনা। 'যেকান রকম ধারাল অn, আ|ন, িবষাr জীব এবং যা িকছR
জীবেন ভয়াবহ হেত পাের 'সই ^িতuট :জিনষ 'থেক দেূর থাকুন।
 
জীবনীশ:rেক অবশXই উপের ধের রাখার 'চ�া ক)ন, যখন আপিন হতাশায় আEাK, হতবু:Lতায় ভRূ গেত পােরন এবং অ^েয়াজনীয় ভয়
বাড়েত পাের। 
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জõ চ? �থেক সূয � এর �াদশ ভাব �গাচর (18 অে÷াবর 2027  02:08:38 �ত 17 নেভJর 2027  01:58:16)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব সূেয 8র অব&ান। এই িবেশষ সময় আিথ 8ক িদেক কuঠন পিরি&িতর ^কাশ কের। আপনােক অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব যখন এই সমেয় আিথ 8ক িদক|িল পিরচালনা করেবন।
 
যিদ চাকুরীরত হন, আপিন আপনার মািলেকর সােথ একটR  কuঠন সময় 'দখেত পােরন। 'স আপনার কােজ ^শংসার িদেক যােব না এবং
আপিন কম দািয়েqর অথবা কম 'বতেনর আশpা করেত পােরন। যিদ ^েচ�া ও কেঠার পিরNম আপনােক ই�ানু�প ফল না 'দয় তাহেল
িন)ৎসািহত হেবন না।
 
যিদ Eয়‐িবEেয় থােকন, আপনােক িবপয 8েয়র মধX িদেয় 'যেত হেত পাের। 'লনেদেন সতক8 হেবন।
 
এই সময় আপনােক সামা:জক ভােব খারাপ হাওয়ার মধXিদেয় িনেয় 'যেত পাের। ^েতXেকর সােথ কলহ িববাদ বািতল করা 'যেত পাের না। 
 
আপনােক দীঘ 8 �মেণ 'যেত হেত পাের, 'যটা আকা:Æত ফল আনেত পাের না।
 
স:Eয়তা, এিড়েয় চলুন, যা শারীিরক িবপেদ জিড়েয় থােক এবং ^থম |)েqর কাজেক িনরাপOায় রাখুন।
 
পিরবার ও আপনার yাস্েথ্যর য° িনন এই সমেয়, যখন ªর, 'পেটর সমসXা এবং 'চােখর অy:[ বাড়ােত পােরন। এই িবেষষ সমেয় অতৃিS
বািড়েত শািK ও ঐকXেক ^ভািবত করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক শিন এর পæম ভাব �গাচর (20 অে÷াবর 2027  07:12:37 �ত 23 �ফব্Kয়ারী 2028  19:22:50)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwমভােব শিন অব&ান করেব। এটা আপনার জনX মনষতােপর সময়। এই সময় আপনার িনেজর আ�ীয়েদর সােথ
বা অনXানXেদর সােথ অিবচ-ণ স:Eয়তা, |)তর কলহ এবং তেক8 জিড়েয় পরা 'দখেবন। আপনােদর কােরা পিরবােরর সােথ মকÔমায়
জিড়েয় পরার সlাবনা আেছ এবং িবপরীত িলে�র 'লােকেদর 'থেক ক� 'পেত পােরন। আচরেণ হঠকারী হওয়া এিড়েয় চলুন যখন এটা
আপনােক সমােজ সামা:জক ^িতপিO ও স�ানহানী করেত পাের।আিথ 8কিদক|িলর এই সমেয় সতক8 পিরচালনার দরকার।কােজও সuঠক
পিরচালনা দরকার। 'পশাদাররা িকছR  -িতর 'থেক সতক8হন এবং নতR ন ^েচ�া এিড়েয় চলুন এই সমেয়। যিদ আপিন 'শয়ার ও ñেক থােকন,
তেব আপিন :জিনেষর বত8মান মূেল্য সÅ� হেত নাও পােরন। 'কান নতR ন িকছR  U) করেবন না, যখন আপিন এটার 'থেক আশানু�প ফল
নাও 'পেত পােরন।এই সমেয়, আপনার yামী/nী, সKান ও িনেজর yাস্েথ্যর সuঠক সাবধানতার দরকার। সKােনর yাস্েথ্যর 'কান
অসুিবধােক অবেহলা করেবন না। পরবO\েত এটা জীবন ঝুিকর হেত পাের। আপনার yামী/nী অসু&তায় পরেত পাের, yা&X সংEাK
িবষয়|িল অবেহিলত হয়। আপনােদর অিধকাংশির মানিসক য�না বা অি&র হওয়ার সlাবনা। যিদ িববািহত হন আপনার yামী/nীর ^িত
িব�পতা বাড়েত পাের। বািড়েত সুখ ও সা�� র-া করার িকছR  ^েচ�ার দরকার হেব এই সমেয়। ছা0েদর এই সমেয় পড়াUনায় উৎসােহর
অভাব থাকেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর একাদশ ভাব �গাচর (21 অে÷াবর 2027  08:14:10 �ত 5 নেভJর 2027  17:10:42)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার একাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা কায 8স�াদন ও আিথ 8কলাভ‐এর িনেদ8শ কের। এই সময়
আিথ 8কলাভ আনেত পাের আপনার জনX। িবিভv উৎস 'থেক আিথ 8ক লাভ পাওয়ার আশা করেত পােরন। বX:rগত ^েচ�া, বXবসা এবং অেথ 8র
িবিনেয়াগ উ� আিথ 8ক লাভ ও মুনাফা আনেত স-ম। যিদ আপিন 'পশাদার বা কম\ হন, অিধক সফল হওয়ার সlাবনা আেছ এই সময়।
আপনার কম 8পিরিধেত সম:ৃLর সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 

 
yা&X ভাল হেব। িনেজ শািKেত থাকার সlাবনা। আেরা িম�ভাষী ও আচরেণ সহদূয় হেত পােরন।
 
বািড়েত, ভাল সময় আশাকরেত পােরন। আপনার yামী/nী এবং সKানও সুখী ও সহদূয় হেব। সুখবর আশা করেত পােরন। পািথ 8ব সুখ 'বu�ত
হওয়ার সlাবনা।
 
সামা:জক ভােবও এটা একটা ভাল দশা। আপিন সমােজ স�ান অজ8ন করেত স-ম হেবন। িবপরীত িলে�র সুখকর স� িঘের রাখেব।
আপনার বৃ:L এবং সেKাষজনক ^কৃিত 'লাকজনেদরেক আপনার চারিদেক িঘের রাখেত সাহাযX করেব।
 
জõ চ? �থেক �, এর 4থম ভাব �গাচর (27 অে÷াবর 2027  21:57:04 �ত 21 নেভJর 2027  02:08:02)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব UE অব&ান করেব। এটা আপনার জনX বÕগত ও ই:Mয়জ সা��X‐এর অথ 8 ^কাশ কের। বX:rগত িদক
'থেক আপিন ^চR র ঘটনা আশা করেত পােরন। যিদ 'যাগX হন, উপযুr কাউেক খুেজ পাওয়ার সlাবনা এই সমেয়। আপনােদর 'কউ
পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন আশা করেত পােরন।
 
রন। সামা:জকভােব, নতR ন 'লােকেদর সােথ সা-াৎ ও িবপরীত িলে�র স� উপেভাগ করার সুেযাগ পােবন ও অপূব 8 সু�র রpনশালার িবেশষ
খাবাের উপেভাগ করেবন। এই সময়, ই:Mয়েত ^ভাব িব[ারকারী :জিনষ অজ8ন এবং আনুসাি�ক :জিনষ 'দেব জীবনেক সুেশািভত করেব।
আপনার 'পাষাক, সুগিp, ^সাধিন এবং গািড় 'ভাগ করার সlবনা।
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আিথ 8ক িদক, এই সমেয় মসণৃভােব সহজ স��X গিতেত এেগােব। আপনার অথ 8ৈনিতক অব&াও উvিত করেব এই িবেশষ সমেয়।
 
যিদ আপিন ছা0 হন, iানাজ8েনর '-ে0 সফলতা লাভ করেত আপনার জনX ভাল সময় হবার ^মাণ করেত পাের এই সময়।
 
এই সমেয়, আপিন আপনার শত্)েদর Òংস আশা করেত পােরন। 'কান রকেমর ^ভাব 'থেক সের থাকুন যা আপনার মেধX নঞথ 8ক ভাবেবগ
Fতরী করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর �াদশ ভাব �গাচর (5 নেভJর 2027  17:10:42 �ত 26 নেভJর 2027  00:28:53)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার sাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX খরেচর িনেদ8শ কের। আশানু�প যা হয় তার 'থেক
'বশী খরচ কের থাকেত পােরন yা��X পূণ 8 জীবনযাপেনর উেÔেশ্য। মকÔমা 'থেক দেূর থাকুন যখন টাকার -িত করেত পাের।
 
ফলাফল, আপনােক অিতিরr কuঠন পিরNম করেত হেত পাের আপনার 'নওয়া 'কান কাজ স�ূণ 8 করেত।শত্)েদর 'থেক সাবধান হন
এবং তােদর রা[া 'থেক সের দাড়ঁান অবমাননা এড়ােত। আপনার ময 8াদা ধের রাখুন ও 'চ�া ক)ন ও বজায় রাখুন সমােজ আপনার স�ান।
 
অেনক কারেণ আপিন মানিসক িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন। আপিন সংেবদনশীল উেsেগ ও অিবNাKতায়, িবেশষতঃ এই সময়। আপনার
হতাশা হওয়ার ও অতৃS হওয়ার সlাবনা আেছ এই দশায়।
 
খাবাের ও দা�তX জীবেন উৎসােহর অভাব। অসু&তা ও 'Vশ 'ভাগ ক� িদেত পাের এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর 4থম ভাব �গাচর (17 নেভJর 2027  01:58:16 �ত 16 িডেসJর 2027  16:38:40)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। আপনার কােজ ও বX:rগত জীবেন এটার ল-নীয় ^ভাব থাকেব। এটা ^ধানতঃ &ায়ী
অথবা -ণ&ায়ী &ােনর পিরবত8ন, কম 8ে-ে0 কাuঠনX এবং মািলেকর সােথ বা কােজ আপনার ঊধ 8তনর সােথ িব-ুÓ সময় আেন। কম 8ে-ে0
অপযশ এড়ােত অিতিরr সতক8তা 'নওয়া ^েয়াজন।
 
হােত 'নওয়া কাজ 'শষ করেত বা ল-X বÕ|িলর সিvেবশ ঘটােত আরও ^েচ�া িনেত পাের yাভািবেকর 'চেয়। আপনােক দীঘ 8�মেণ 'যেত
হেত পাের, যা আশানু�প ফল িদেত পাের না।এই সমেয় আপিন VািK অনুভব করেত পােরন। আপনার yাস্েথ্যর আরও সাবধানতা ^েয়াজন
হেব, যখন আপিন উদেরর সমসXা, অে�র িবশৃÆল অব&া, 'চােখর হদূয় সংEাK অসা��X‐এ সংেবদনশীল হেবন। এই িবেশষ সমেয়
জীবেন ঝুিক 'নওয়া এিড়েয় যান। 
 
বািড়র িদেক, পিরবােরর মেধX িববাদ এবং বpুরা এেস অসুখী অব&ায় িনেয় 'যেত পাের। আপনার ও আপনার yামী/nীর মেধX মতেভেদর
আিবভ8াব হেত পাের এবং িববািহত জীবনেক ^ভািবত করেত পাের। সবসেমত, বািড়েত ঐকX ও শািK আপিOর হেত পাের এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক মQল এর ি�তীয় ভাব �গাচর (18 নেভJর 2027  08:45:30 �ত 27 িডেসJর 2027  13:04:42)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক িsতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা -িতর সমেয়রই ইি�ত 'দয়। ভাল য° িনন আিথ 8ক িদক|িলর এবং
মূলXবান :জিনেষর িনরাপOায় ধXান িদন, যখন চR িরর কারেণ -িতর সlাবনা আেছ এই সমেয়।
 
আপিন কম 8&েল অেনক অসুখকর ঘটনার কারেণ একেঘেয়িমর স�ুখীন হেত পােরন। তক8 'থেক িনেজেক সিরেয় রাখুন। কাউেক িকছR  বলার
আেগ বাকX|িল ল-X ক)ন। আপনার কাজ বা 'পশা এই সমেয় খুব ম�া অব&া হেত পাের এবং আপিন যিদ uঠকমত চািলত না হন তেব পদ
হারােতও পােরন।
 
পুরান শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং নতR ন শত্) Fতরী এিড়েয় চলুন। ঈষ 8ার নঞথ 8ক আেবগ অনXেদর িদেক বাড়ােত পােরন এই সময়।
সরকার বা রাজX কতৃ 8পে-র 'কান রকম কােগর 'থেক সাবধান হন। এই িবেশষ সমেয়, িকছR  বL 'লােকেদর অনু3হ করার সlাবনা আপনার
আেছ এবং পিরবার বা ি^য় কােরা সােথ কলেহ জিড়েয় পরার সlাবনা আেছ।
 
জõ চ? �থেক �, এর ি�তীয় ভাব �গাচর (21 নেভJর 2027  02:08:02 �ত 15 িডেসJর 2027  08:10:53)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয়ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ অথ 8সËpীয় লােভর িনেদ8শ কের। ফলাফল, এই সময়ও আপনার
yামী/nী এবং পিরবােরর সদসXেদর সােথ খুব ভাল সময় 'দখেব। যিদ ^েযাজX হয় আপিন আপনার পিরবাের 'ছােটা িশU আশা করেত
পােরন।
 
আিথ 8ক িদেক yা��X হেব এবং পিরবােরর সাফলX সাধারণতঃ ঊধ 8গামী হেব আশা করা যায়। বX:rগতভােব, ভাল 'পাষাক অজ8ন ও িনেজর
জনX মহামূলX র°সহ আনুসাি�ক :জিনষ লােভর সlাবনা। িশÊ ও স�ীেত উৎসাহ বাড়েব। উ� কতৃ 8প- বা সরকােরর 'থেক আনুকূলX আশা
করেত পােরন।
 
yা&X সু�র হেব আশা করা যায় এবং আপনার বত8মান ভাবভি� উvিতর িবেবচনা করেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর 4থম ভাব �গাচর (26 নেভJর 2027  00:28:53 �ত 15 িডেসJর 2027  02:06:26)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ^থম ভােবর মেধX িদেয় যােব। এটা আপনার জীবেন িকছR  নঞথ 8ক ফল আনেত পাের। এটা 'বশীর ভাগ
'-ে0 একটা অব&া আনেত পাের 'যখােন িকছR  অিন�R কভােব কােরা কাজ করেত হেত পাের। িকছR  ^কােরর অতXাচােরর স�ুখীন হেত
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 পােরন। অনXেদর 'থেক তীH ভৎসনা ও সমেবদনাহীন পিরহােসর স�ুখীন হওয়ার সlাবনা এই সমেয়।
 
অ^েয়াজনীয় খরেচর জনX 'খয়াল রাখেত হেত পাের যখন এটা আপনার ভাtাের বড় ফাকঁ Fতরী করেত পাের। সাবধানতা অবলËন ক)ন
আপনার খরেচ এবং মনেযাগ িদন অথ 8সংEাK িনরাপOায়।
 
িকছR  বােজ বX:rেক অনু3হ করার সlাবনা যারা -িত করেত পাের। বােক্যর িদেক 'খয়াল রাখুন যখন কােছর এবং ি^য় কােরার সােথ কথা
বলেবন। অসংেযাম আপনার পিরিধর মেধX শত্) Fতরী করেত পাের। 'য 'কান রকেমর মকÔমা ও বােজ স� এিড়েয় চলুন। সতক8 'হান,
এমন িকছR  করেবন না যা আপনার িনেজর উৎকষ 8তার -িত করেত পাের। আপনার সবসময় ভাল ভােগ্যর ^েয়াজন, তাই, এটােক র-া
ক)ন। আপনার িশ-া ও অিভiতার সুেযাগ িনন জীবেনর সফলতার বাধােক এিড়েয় 'যেত। 
 
এই সমেয় নমনীয় হন, আপনােক 'শষ মুহেূত 8 পিরকÊনা, উéাবনায় অথবা ভাবনা ধারণার পিরবত8ন করেত হেত পাের, িবিভv অংশ 'থেক
চােপর কারেণ বা আেগ 'থেক অনুমােনর ফেল ভেয়র কারেণ। অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের িবেদেশর বাস&ান স�িক8ত বXাপাের।
বািড়েত 'কান Uভ কােজ বাধা 'পেত পােরন। পিরবােরর ও িনেজর য° িনন যখন আপিন ^তারণায় সংেবদনশীল হেয় পরেত পােরন এই
দশায়। �মণ এিড়েয় যান যিদ সlব হয়, আপিন এর 'থেক আকা:Æত সুখ অথবা আশাযুr ফল নাও 'পেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর একাদশ ভাব �গাচর (26 নেভJর 2027  18:44:31 �ত 28 �ফব্Kয়ারী 2028  19:17:05)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক একাদশ ভােব �মণ করেব। ইহা ভাল সময় 'দখায়। কােজর জায়গায় আপিন পেদাvিত আশা করেত
পােরন, বXবসায় লাভ, 'পশাগত জীবেন উ�তর পদ। ইহা সামা:জক ভােব ^মান কের ভাল সময় আপনার জনX, কারন আপনার সামা:জক
ময 8াদা বৃ:L হেব। এই সময় আপনার মাধুয 8X এবং শারীিরক উপি&িত নজর কারেব এবং উে«খনীয় হেব। আপনার বpু এবং আপনেদর কাছ
'থেকও লাভ আশা করেত পাের
 
রন। বত8মান সময় আপনার শত্)রা মাথা নীচR  করেব এবং পরা:জত হেব।
 
ধািম 8ক বXাপাের আপনার আ3হ বাড়েব এবং ম� উ�ারেনর শ:rেত আপনার লাভ হেব। যিদ 'যাগXতা থােক, আপিন িববােহর স{িত িদেত
পােরন এবং দ�িতরা আশা করেত পাের একuট নতR ন সদসX তােদর সংসাের। আপনােদর মেধX 'কউ আেবগ জিনত ভােব িলS হেত পাের
িবপরীত িলে�র সদেস্যর সােথ। 
 
আিথ 8ক অব&া ভাল হেব এবং আপনােদর মেধX 'কউ িকনেবত স�িO, অলংকার, নতR ন গািড় এবং পািথ 8ব আরাম। বত8মান সমেয় আপিন
উপেভাগ করেব সু& শরীর এবং শািKি^য় মন।.
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ি�তীয় ভাব �গাচর (15 িডেসJর 2027  02:06:26 �ত 2 জানুয়ারী 2028  20:55:03)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার িsতীয় ভােবর মধX িদেয় যােব। এটা িচিxত কের আিথ 8ক লাভ ও আেয়র বৃ:L িবেশষতঃ যারা সু�র র°‐এর
বXবসা কের।
 
এই পব 8 সlবতঃ সুখ আেন িশ-ায় সফলতা ও iান লােভর আকাের।
 
এই পব 8, ভাল 'লােকেদর সােথ স� আেন এবং সুেযাগ 'দয় খুব ভাল রpন আyাদেনর মজায়। 
 
তবুও, কােরা জনX, এই পব 8uট ক�, সমােজ বােজ নাম আনেত পাের এবং শত্) -িতকারক হেত পাের yাভািবেকর 'থেক। এই দশা সূিচত
কের আ�ীয় ও কােছর বpু হারােনার একuট সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক �, এর তৃতীয় ভাব �গাচর (15 িডেসJর 2027  08:10:53 �ত 8 জানুয়ারী 2028  19:16:33)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব UE অব&ান করেব। এই সমেয় সুখ এবং পিরতৃিSর িনেদ8শ কের। আিথ 8ক অব&ায় ঊধ 8গমন আপনার
আিথ 8ক িনরাপOা 'দেব আশা করেত পােরন।
 
'পশাগত িদক 'থেকও এটা খুব ভাল সময় এবং অব&া বৃ:Lও আশা করেত পােরন। কতৃ 8qলােভর আশাও করেত পােরন। আপনার উেদ্যাগ
|িলেত মুনাফা অজ8েনর সlাবনাও আেছ।
 
সামা:জকভােব এটা খুব ভাল সময় আপনার জনX, যখন আপনার ভয় ও উেsগ জয় করার সlাবনা আেছ। আপনার সহকম\ ও পিরিচতরা
সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব। বpুর পিরিধ বাড়ােত এবং শত্)েদরেক জয় করেত স-ম হেবন এই িবেশষ সমেয়। 
 
আপনার বত8মান পিরবােরর সােথ সËp সহদূয় হেব এবং আপনার সােথ ভাইেয়েদর ভাল সময় উপেভাগ করার সlাবনা। ফলাফল, ভাল
'পাষােক ও খাবাের উপেভাগ করেত পােরন এই সময়। ধেম 8র িদেক উৎসাহ বাড়েব এবং Uভ ঘটনা উৎফু«ও করেত পাের আপনােক।
 
yা&X ভাল আকােরই হেব। যিদ ^েযাজX হয়, আপিন িববােহর জনXও ভাবেত পােরন, যখন মেন করা হয় 'য এটা সuঠক িমল হওয়ার ভাল
সময় হেব। আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যরও আশা করেত পােরন।
 
তবুও, এই সময় ভাল নাও হেত পাের। আপনােদর 'কউ সংেবদনশীল Eয়‐িবEয় এবং আিথ 8ক -িতর স�ুখীন হেত। আপনার জনX শত্)রা
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 সমসXা Fতরী করেত পাের এই সময়। সম[ রকেমর তক8 ও ভR ল 'বাঝাবু:ঝর 'থেক সের থাকুন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ি�তীয় ভাব �গাচর (16 িডেসJর 2027  16:38:40 �ত 15 জানুয়ারী 2028  03:23:44)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা টাকার িদক 'থেক খুব কuঠন পরী-ার সময় আপনার জনX। এই সময় ^ধানতঃ
আশানু�প ফেলর উপি&েত অথবা Eয়‐িবEেয় লাভ এবং স�েদর -িতর সূচনা কের ভিবষXেত। যিদ কৃিষর 'লনেদন কেরন তেব এই সময়
আপনার উvিতর অKরায় আনেত পাের। 
 
এটা সময় যখন আপিন ভেয় আরও সংেবদনশীল yাভািবেকর 'চেয়। আপিন কােছর ও ি^য়জেনর কােছ সহেজই উেO:জত 'দখেত পােরন
িনেজেক। সংকীণ 8মন³তা আপনার :Eয়া কলাকলােপ অ^তXািশত ভােব আসেত পাের। 
 
এছাড়াও, আপনার জীবেনর সাধারণ িবষয়|িল অনXভােব 'যভােব কেরন 'সইরকম সহজভােব করেত কাuঠনX 'পেত পােরন। 
 
'চােখর সতক8 হন, যখন এই সমেয় 'চােখর সমসXার জনX অেনক 'বশী িবপদ আেছ। মাথা য�নায় আEাK হেয় িবরr হেত পােরন এই
সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক মQল এর তৃতীয় ভাব �গাচর (27 িডেসJর 2027  13:04:42 �ত 3 �ফব্Kয়ারী 2028  15:44:00)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা ভালফল আনেত পাের এবং আিথ 8ক লােভর জনX ভাল মেন করা
'যেত পাের। এই সমেয়, আপনার Eয় িবEেয় বা 'পশায় টাকা লাভ করেত পােরন। এই সময়, মূলXবান গয়না পাওয়ার সlাবনাও আেছ।
 
কাজ মসণৃ গিতেত চলেব এবং |)েqর িবষেয় সফলতার সlাবনা। আপনার নতR ন ^েচ�ায় সফলতা পােবন। যিদ কােজ িনযুr থােকন, তেব
পদvিত হওয়ার সlবনা বড় কতৃ 8েq ও স�ােন। আপনার সফলতা আ�িবeাসেক 'ঠেল তR লেব এবং -মতােক শ:rশালী করেব এই সময়।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং yা&X ও Fদিহক শ:rেত বলবান হেবন। আপনার উদXাম একদম উচR েত থাকার সlাবনা এবং সম[ অতীত s¬ বা বাধা
'থেক মু:r পােবন। এই সময় আপনার চরম বpেনর মজােক উপেভাগ করা 'দখেবন।
 
আপনার শত্)রা পরা:জত হেব এবং মেন শািKেত থাকেবন।
 
'যেকান রকম িবেদশ �মণ এিড়েয় চলুন, যখন এটা আশানু�প ফল িদেত পাের না এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর তৃতীয় ভাব �গাচর (2 জানুয়ারী 2028  20:55:03 �ত 9 মাচ� 2028  10:05:31)  
এই পব 8, বুধ চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের, খারাপ দশা আপনার ঊধতন‐এর কােছ। আপনােক
অিতিরr সতক8তা িদেত হেত পাের যখন ঊধ 8তন বা িনেয়াগকত8ার সােথ কথাবাত 8া হেব। 'য 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন, যা মত পাথ 8কX ও
ভR ল 'বাঝার িদেক িনেয় যায়।
 
পিরিচত শত্)েদর 'থেক দেূর থাকুন ও অপিরিচতেদর 'থেক সতক8 হন। তবুও, এইপব 8, িকছR  নতR ন ও মূলXবান বpুও 'দয়, জীবেন স�দ
আিথ 8ক িদক|িল uঠকমত চালনা ক)ন যখন টাকার অিতিরr সাবধানতার ^েয়াজন হয় এই পেব 8। 
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন স�েদর -িত এড়ােত।
 
বুেধর এই &ান পিরবত8ন, হতাশা 'থেক ক� ঘটনা মেন করার য�না, মানিসক চাপ এবং আশাতীত িবর:rকর কuঠন অব&া Fতরী করেত পাের
আপনার ^েচ�ায়।
 
জõ চ? �থেক �, এর চতSথ � ভাব �গাচর (8 জানুয়ারী 2028  19:16:33 �ত 2 �ফব্Kয়ারী 2028  18:24:20)  
এই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ আিথ 8ক উvিত আপনার জনX িনেদ8শ কের। উvিত বৃ:Lর আশাও করেত
পােরন। যিদ কৃিষ িবষয়ক 'লনেদন কেরন, কৃিষ সËpীয় উেদ্যােগ মুনাফা আনার ভাল সময় হেত ^কািশত হেত পাের।
 
বািড়েত, |)েq িবষয় িনেয় yামী/nী ও সKানেদর সােথ িবিশ� সময় কাটােবন আেলাচনা কের। ফলাফল, ভালখাবার, জাকাল 'পাষাক এবং
সুগিp উপেভাগ করেবন।
 
আপনার জীবেনর সামা:জক িবষয় পূণ 8 ঘটনা বহR ল হেব। আপনার জনি^য়তা বাড়েব এবং নতR ন বpু অজ8েনর সlাবনা। পুরান ও নতR ন বpুেদর
স� অিধক সুখ 'দেব এবং আপিন আনে� বািড় 'থেক সের থাকার িবেবচনা করেত পােরন। এই সময় আপনার িবপরীত িলে�র সে� আন�
উপেভাগ করা 'দখেত পােরন।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং অনX সমেয়র 'থেক 'বশী উদXামশীলতা অনুভব করেবন। বÕগত সা��X লাভ আপনার জনX অ3গনX হেত পাের এই
িবেশষ সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর তৃতীয় ভাব �গাচর (15 জানুয়ারী 2028  03:23:44 �ত 13 �ফব্Kয়ারী 2028  16:22:55)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচর আপনার সফলতা এবং আপনার 'পশাও বX:rগত জীবেন সুেখর সময়
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 িহসােব িবেবিচত হেত পাের। জীবেনর উvিত সাধেনর িদক িদেয়, আপনার পদvিতর সুেযাগ অেন
 
'বশী। এছাড়াও, সরকার আপনােক আপনার স�ািদত কােজ অথবা ভাল কােজ স�ািনত করার সlাবনা আেছ।আপিন সমােজ আরও
স�ানীয় &ান অজ8ন করেত পােরন। বpুরা, পিরবার ও পিরিচতরা আপনার ^িত তােদর শত8হীন ভালবাসা &াপন করেব এবং আপিন আপনার
শত্)েদর উপর স�ূণ 8 কতৃ 8q করেত পারেবন।
 

 
খুব বX:rগত জীবেন, শারীিরক ও মানিসকভােব আেরা সু&X 'বাধ করেবন আেগর 'থেক। আিথ 8ক লাভও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। জীবেনর
িদেক গভীর আ3হী ও সদথ 8ক অনুভব করেবন। সKানরাও আপনার সুেখর উৎস হেব।
 
 
 
সবসেমত একuট ভাল সময় আপনার উপর &ািপত হেব।
 
জõ চ? �থেক �, এর পæম ভাব �গাচর (2 �ফব্Kয়ারী 2028  18:24:20 �ত 28 �ফব্Kয়ারী 2028  20:14:48)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব UE অব&ান করেব। এটা িচOিবেনািদত হেয় 'বশীর ভাগ সময় কাটােনার িনেদ8শ কের। এই সময় আিথ 8ক
িদক 'থেকও ভাল সমেয়র িনেদ8শও কের, যখন আপিন আপনার সwেয়র ভাtার বাড়ােত স-ম হেবন।
 
যিদ সরকারী িবভােগর 'কান পরী-ায় বেসন এই সমেয়, আপনার সফল হওয়ার সlাবনা অেনক 'বশী।
 
যিদ চাকুরীরত হন, তেব এই সমেয় পদvিত হওয়ার সlাবনা আেছ। ফলাফল, সমােজও আপিন অব&ান বৃ:Lর আশা করেত পােরন। আপনার
বpু, বয়f, িশ-ক আপনার জনX ভাল এই সমেয়।
 
স�ক8 মসণৃভােব এেগােব আশা করা যায় এবং আপিন ^গাঢ় ও ই:Mয়জ সময় আশা করেত পােরন আপনার ি^য়জেনর সােথ। আপিন
দা�তX সুখ উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবপরীত িলে�র িবেশষ কােরা শারীিরক স� উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবেশষ কােরা শারীিরক
স� উপেভাগ করেত পােরন। নতR ন কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন পিরবাের অথবা পিরবাের নতR ন কাউেক আনেত পােরন। 
 
yা&X সু�র হেব এই সমেয়। সুyাদু খাবার উপেভাগ, স�দ লাভ এবং আপনার ল-XবÕ লাভ 'দখেব এই সময়।
 
জõ চ? �থেক মQল এর চতSথ � ভাব �গাচর (3 �ফব্Kয়ারী 2028  15:44:00 �ত 12 মাচ� 2028  16:37:27)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার চতR থ 8 ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা জীবেনর িকছR  ভােগ কuঠন সময় আেন। আপনােদর 'বশীর
ভােগরই কuঠন সমেয়র মুেখামুিখ করার সlাবনা আেছ পুরান শত্)েদর জনX। নতR ন শত্)েদর মুেখামুিখ হওয়ার সlাবনা আেছ, যারা
আপনার পিরবার ও বpুেদর পিরিধ 'থেকও হেত পাের। আপনােদর 'কউ বL 'লােকেদর অনু3হ করেত পােরন, যােদর কাছ 'থেক পরবত\েত
ক� 'ভাগ করেত পােরন। আপনার আচরেণর িদেক ল-X রাখুন, যখন এটা িনষ্ঠR র হেত পাের এই দশায়।
 
তবুও, আপনােদর 'কউ 'কউ শত্)েদর সােথ 'কান রকেমর মীমাংশার িদেক 'যেত পাের।
 
yা&Xর আরও সাবধানতার ^েয়াজন yাভািবেকর 'চেয়, যখন এই পব 8 আপনােক সংেবদনশীল কের ªর বাড়ায় ও বুেকর ক�েত। আপনােদর
'কউ রr ও উদর সংEাK 'রােগ ভূগেত পােরন।
 
মানিসকভােব উেsগ ও মন[াপ থাকার সlাবনা।
 
স�ক8|িল অিভযািচত হেব এই সমেয়। শািK &াপন ক)ন পিরবার ও অনXানX আ�ীয়েদর সােথ, অিধকতর দুঃখ এড়ােত এই সমেয়।
শrভােব সমােজ আপনার স�ান ও অব&ান ধের রাখুন।
 
জিম ও স�িO সংEাK 'য 'কান িবষয় এই িবেশষ সমেয় এিড়েয় চলুন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর চতSথ � ভাব �গাচর (13 �ফব্Kয়ারী 2028  16:22:55 �ত 14 মাচ� 2028  13:14:46)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8 ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সময় আপনার বত8মান সামা:জক ময 8াদায় অবনিত হওয়া এবং কম 8&েল অব&ান
র-ায় কাuঠেন্যর ^কাশ কের। এই সমেয় আপনার ঊধ 8তন, পরামশ 8দাতা অথবা Uভাকা:Æেদর সােথ তক8 এিড়েয় চলেল ভাল হেব। 
 
িববািহত জীবন এই সমেয় চােপ থাকেত পাের এবং দা�তX 'মাহ অসামানX অবনিত হেত পাের। বািড়েত 'য 'কান রকম কলহ এিড়েয় চলুন,
পিরবােরর সােথ শািK র-া করেত।
 
এই সময় ^মাণ করেত পাের দুঃখময়, হতাশা এবং কে�র সমেয়। yাস্েথ্যর িদক 'থেক, আপনােক 'যেকান রকম 'নশা ও 
 
শারীিরক অসু&তা 'থেক সতক8 থাকেত হেত পাের। একটা দরূ �মণ স�v করেত এই সময় ^াচীেরর মত বাধা পার . 
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হওয়ার ^িতেযাগীতা আপনার জনX আনেত পাের যা আশার 'থেক কম ফল িবিশ� হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক শিন এর ষ� ভাব �গাচর (23 �ফব্Kয়ারী 2028  19:22:50 �ত 8 অগা� 2029  12:31:59)  
এই সমেয়, চM 'থেক ষW ভােব শিন অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ আপনার জনX অথ 8 লােভর ^কাশ কের। এই সমেয় আপনােক ^চR র িবল,
ঋণ ও বািক জমা করেত হেব। টাকার ^বাহ মসণৃ হেব এবং আপিন যা আশা করেত পােরন তার 'থেক 'বশী আপিন এিগেয় 'যেত পােরন এবং
জিমর অংশ বা বািড় িকনেত পােরন আপনােদর 'কউ িনেজর জিমেত বািড় Fতরী করার িবেবচনা করেত পােরন।এই সময় আপনােক আপনার
শত্) জয় অথবা তােদর পরাজয় করেত 'দখেবন। আপনার yা&X ভাল থাকেব এবং আপিন িনেজ সÅ� থাকেবন।'পশাগতভােব ও সামা:জক
ভােব এটা আপনার জনX ভাল সময়। আপনােদর 'কউ ঊধ 8তনেদর বXািতEমীভােব সমথ 8ন 'পেত পােরন। অনX সমেয়র 'থেক বpুরা আরও
সাহাযXকারী ও সহানুভূিতশীল হেব।িববািহতরা তােদর yামী/nীর সােথ ই:Mয় সুেখর সময় 'দখেত পােরন এবং অনুরrরা তােদর ি^য়জেনর
অেনক আেবগময় ^গাঢ় মুহতূ 8 'দখেত পােবন। যারা সKােনর আশা করেছন তােদর পিরবাের নতR ন সদসXেক yাগত জানােত হেত পাের।
আপনার আ�ীয়রাও সুখী থাকেব আপনার 3েহর পিরবত8েনর ফেল এই সমেয়।.
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর দশম ভাব �গাচর (28 �ফব্Kয়ারী 2028  19:17:05 �ত 24 জুলাই 2028  15:36:02)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক দশম ভােব �মণ করেব। ইহা আপনার জীবেনর িদেক িকছR  বাধা আেন। আপিন ঋনা�ক িচKাভাবনা U)
করেত পােরন এবং দুঃখী/দীনহীন ভাবেত পােরন এই সময়। িকছR  অপুন 8 ই�া আপনার মনেক অশাK/িচরিচের করেত পাের। ভবঘুের হওয়াটা
এিড়েয় যান। কারন এই িবেশষ সমেয় সlবতঃ আপনার হতাশা বাড়েত পাের।.
 
এই সময় আপিন িচKাভাবনা কের তক8াতিক8 এিড়েয় যান আপনার বির�েদর সে�, কােজর জায়গায় এবং বািড়েত আপনার ই�েদর সে�। যিদ
আপিন সাবধান না হন, তাহেল হেত পাের আপিন আপনার পদ/ময 8াদা হারােত পার, স{ান হািন, এমনিক দুের বদলী হবার সlাবনা হেত
পাের।
 
আপনার আিথ 8ক িদেক নজর িদন এবং সুরি-ত জায়গায় রাখেবন। 
 
আপনার এবং সKানেদর শারীিরক িদেক 'বশী মেনােযাগ িদন। আপনার 'চাখ এবং গলার িদেক য° িদন। এই সময় আপনার শরীিরক সুরি-ত
জীবনযা0া রাখা উিচত, VািKেক দুের রাখার জনX।সKানেদর শারীিরক -িত না হবার জনX এই সময়, যেথ� য°বান আপনার হওয়া উিচত। 
 
জõ চ? �থেক �, এর ষ� ভাব �গাচর (28 �ফব্Kয়ারী 2028  20:14:48 �ত 28 মাচ� 2028  18:21:38)  
এই সমেয়, চM 'থেক ষWভােব UE অব&ান করেব। এই সময় আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের। এই সময় আপনার ^েচ�া ^চR র
অসুিবধার মেধX যাওয়া 'দখেব। সlাবনা আেছ 'য আপনার শত্) বাড়েব এবং বXবসার অংশীদােরর সােথ লড়াইেয় জিড়েয় পরেত পােরন।
আপনার ই�ার িব)েL আপনােক শত্)েদর সােথ সমেঝাতাও করেত হেতপাের।
 
এই দশায়, আপনার nী এবং সKানেদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন
 
এটা উপেদশ হয় 'য দীঘ 8 দরূেqর �মণ এিড়েয় চলুন, যখন আপিন দুঘ 8টনার সােথ মুেখামুিখেত সংেবদনশীল এই সমেয়।
 
yা&X আপনার অিধক সাবধানতা চায়, যখন আপনার অসু& yা&X, মানিসক অিবNাKতা, উেsগ, ভয় ও অসমেয় 'যৗনতার ই�ায় ক� পাওয়ার
সlাবনা।
 
সমােজ আপনার স�ান ধের রাখুন এবং কম 8&েল স�ান ঝুিকর হেত পাের এই সমেয়। অনXথায়, আপনােক অবমাননা, অবXবহায 8 আেলাচনা
এবং মকÔমার স�ুখীন হেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর চতSথ � ভাব �গাচর (9 মাচ� 2028  10:05:31 �ত 28 মাচ� 2028  13:49:58)  
এই পেব 8, বুধ চেMর চতR থ 8 ভােবর মধX িদেয় &ান পিরবত8ন করেব। এটা ^কাশ কের আপনার জীবেনর ^িতটা িদেকই উvিত। বX:rগত িদেক
আপিন আপনার জীবেন পিরতৃিS এবং আপিন সফল হেবন ও আপনার 'নওয়া সম[ কােজ লাভ হেব। সমােজ সামা:জক ময 8াদা উচR  হেব
এবং স�ািনত হেবন।.
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল দশা যখন এটা িনেদ8িশত কের টাকা ও স�িOর আকাের স�দ লাভ। আপনার yামী/nী অথবা িবপরীত
িলে�র সদসXেদর 'থেকও 'পেত পােরন।
 
বািড়েত, এই পব 8 িনেদ8িশত কের পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন। আপনার জনX আপনার মােক গিব 8ত করােত পাের। আপনার yাভািবক
উপি&িত পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সফলতা আনেত পাের।
 
আপিন নতR ন বpু Fতরী করেত পােরন যারা উ� িশি-ত ও ভ/ হেব। 
 
জõ চ? �থেক মQল এর পæম ভাব �গাচর (12 মাচ� 2028  16:37:27 �ত 20 এি4ল 2028  13:25:56)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার পwম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা খুব 'গালমাল‐এর সময় িচিxত কের। যতটা সlব খরচ কমান
যায় 'সটা বু:Lমােনর কাজ হেব। যখন এই পব 8 আপনার খরচ ও আিথ 8ক িদেক িনয়�ন হারােনার সlবনা।
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সKানেদর য° িনন, তারা অসু&তায় ভR গেত পাের। যিদ 'ছেল থােক তেব তার সােথ 'কান রকম মনমািলনX এিড়েয় যােবন, যখন এটা য�না
িদেত পাের।
 
শত্)েদর সতক8তার সােথ চালনা ক)ন এবং নতR ন 'কান শত্) Fতরী 'থেক এিড়েয় 'যেত সাবধান হন। আপনার শত্)রা আরও হয়রান
করেব এই সময়।
 
আপনার yা&Xের আরও সাবধানতার ^েয়াজন এই সমেয় আপিন িনÀভ, দুব 8ল ও ªরভাব 'ভাগ করেবন। আপনােদর 'কান 'রাগ হেত পাের
যার সuঠক 'রাগ িনন 8য় দরকার। খাদXাভXােসও য° িনন।
 
আপনােদর 'কউ বX:rগত আচরণগত পিরবত8েনর মধX িদেয়ও 'যেত পােরন এই সময়। 'কউ আপনােদর মত না হেয় ^চt খুÓ, শিpত ও
িব:�v হেবন কােছরও ি^য়জেনর 'থেক। আপনােদর 'কউ যশ ও খXািত হারােনার িদেক 'যেত পােরন। অ^েয়াজিনয় ধXানধারণা ও অৈনিতক
কােজর িদেক এিগেয় যাওয়ার সlাবনা। এই সমেয় পিরবােরর সদসXেদর সােথ কলহ 'থেক দেূর থাকুন।.
 
জõ চ? �থেক সূয � এর পæম ভাব �গাচর (14 মাচ� 2028  13:14:46 �ত 13 এি4ল 2028  21:43:56)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচেরর ফল আপনার জীবেনর উপরও আেছ। এই সময় ^ধানতঃ িনেদ8শ কের
আিথ 8ক কuঠন পরী-ার, এবং মানিসক শািKর অবনিতর সময়। কােজর িদক 'থেক, আপনােক ঊধ 8তনেদর নাম না থাকার জনX অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব। মািলক বা কম 8&েলর ঊধ 8তন কম 8চারীর সােথ তক8 এিড়েয় চলুন।
 
সরকার সংEাK িবষয়|িল হেত পাের, যা ^চR র উেsেগর কারণ হেত পাের। আপিন এই সমেয় িকছR  নতR ন শত্) বাড়ােত পােরন।  
 
yাস্েথ্য সাবধানতা দরকার হেব, যখন আপিন অসু& ও অলসতা 'বাধ করেবন। আপনার 'মজাজ অি&র হেত পাের।সKান স�িক8ত
িবষয়|িল আপনার উেsেগর িবষয় হেত পাের। 'য 'কান িকছR  আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যা আপনার ও আপনার 'ছেলর মেধX মতেভদ আনেত
পার। 
 
র। আপনার পিরবােরর yা&X 'যরকম থাকা উিচত 'সই রকম ভাল নাও থাকেত পাের। মানিসক য�না, ভয় এবং অিবNাKতা আপনার উপর
কাল িনে-প করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর পæম ভাব �গাচর (28 মাচ� 2028  13:49:58 �ত 12 এি4ল 2028  23:48:15)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার পwমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের 'বশীর ভাগ '-ে0 ক�কর বX:rগত জীবন। িবেশষতঃ
এই পেব 8 আপনার nী, সKান ও পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সােথ 'য 'কান রকম তেক8 জড়ান এিড়েয় চলেত অবশXই 'চ�া করেবন। এই
পব 8 সহায়ক নয়, উ3yভাব ও এক|েয় হওয়ার জনX যখন বpুেদর সােথও চলােফরা করেবন। অিতিরr সতক8 হন যখন ি^য় কাউেক
পিরচালনা করেবন।
 
এই িবেশষ সমেয় yা&X উেsেগর িবষয় হেত পাের। খাবাের সতক8 হন যখন আপনার সিদ8গিম 8 বা শরীর গরেম 'ভাগার সlাবনা আেছ। 'কান
রকম কােজ স:Eয় হেবন না 'যটা আপনার জীবেন ঝুিক রাখেব।
 
মানিসকভােব উেsগ অনুভব করেত পােরন এবং সব উেপ-া ক)ন। 
 
এই পব 8, িকছR  শারীরীক য�না িদেত পাের যা অyা�ে�্যর িদেক িনেয় যায়।
 
কােজর িদেক এটা ক�কর অব&া ও কuঠন/অনমনীয় পিরি&িত ঘটােত পাের। যিদ ছা0 হন, আরও অিধক দৃঢ় সংকÊ ও পড়াUনায় 'কMীভূত
হওয়া ^েয়াজন 'কান রকম অনXমন³তা এড়ােত।.
 
জõ চ? �থেক �, এর সLম ভাব �গাচর (28 মাচ� 2028  18:21:38 �ত 1 অগা� 2028  12:32:24)  
এই সময়, চM 'থেক সSমভােব UE অব&ান করেব। এটা নারীেদর sারা 'Vশজনক সমেয়র িনেদ8শ কের। নারীর জিড়েয় থাকা 'কান রকম
মকÔমা 'থেক সের থাকুন এবং 'চ�া ক)ন ও র-া ক)ন nীর সােথ ভাল স�ক8 রাখেত। ফলাফল, এই দশা আরও িনেদ8শ কের nীেলােকর
অসু& yা&X, যার জ�তািলকা সSম ভােব UEভাব। আপনার nী িবিভv রকম nীসংEাK 'রােগ, শারীিরক য�না, মানিসক উেsেগ ও এই
রকম আরও িকছR েত ভূগেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক খুবভাল সময় নয় এবং মিহলােদর সােথ বXবসায়ীক স�ক8 'থেক দেূর সের থাকাই ভাল টাকার -িত এড়ােত।
 
আপিন উপলিÓও করেত পােরন 'য আপনার িকছR  অিন�কর বpু আেছ যারা আপনার -িত করার 'চ�া করেব। অ^েযাজনীয় 3ামX নারীেদর
সােথ জড়ান মন[াপ Fতরী করেত পাের এই িবেশষ সমেয়। সlাবনা আেছ, আপিন মিহলা স�িক8ত িকছR  sে¬ শত্)ও Fতরী করেত পােরন।
 
এই সমেয় আপনােক মানিসক আকূলতা, হতাশা ও 'Eােধ ক� পাওয়া 'দখেবন। yাস্েথ্যর য° িনন, যখন 'যৗন 'রাগ, মূ0াশেয় সমসXা এবং
অনXানX 'ছােটা 'রােগ ক� পাওয়ার সlাবনা।
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'পশাগতিদক িদেয় এই সময় সহায়ক িহসােব িবেবিচত হেত পাের না। অিন�কর সহকম\েদর এিড়েয় চলুন, যখন তারা আপনার উvিতেত বাধঁা
সuৃ� করেত পাের। তবুও, কম 8ে-ে0 বা সরকােরর উ� কতৃ 8প- 'থেক স�ান পাওয়ার সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ষ� ভাব �গাচর (12 এি4ল 2028  23:48:15 �ত 27 এি4ল 2028  20:19:30)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ষWভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা িনেদ8িশত কের িমN সদথ 8ক ও নঞথ 8ক কতক|ল ঘটনার। এই িবেশষ
সময় িনেদ8িশত কের আপনার জীবেনর সফলতা, &ায়ীq ও উvিত। আপনার পিরকÊনা ও অিভ^ায় সফলভােব স�ূণ 8 হেব এবং এ|িলর
'থেক লাভ করেবন।
 
কােজর িদেক আরও ভাল কাজ করার সlাবনা আেছ। সম[ 'নওয়া কােজর উvিত আশা করেত পােরন।এই সময় আরও িনেদ8িশত কের
সমােজ আপনার জনি^য়তা। আপনার সামা:জক ময 8াদা উচR  হওয়ার সlাবনা।yা&X সু�র হেব এবং মানিসক শািK ও তৃিS থাকেব।
 
তবুও, কােরা '-ে0, বুেধর এই &ান পিরবত8ন শত্)েদর 'থেক উেsগও ক� আনেত পাের।
 
আিথ 8ক িদেক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের। মািলেকর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন।
 
yাস্েথ্যর িদক 'থেক ঝুিকপূণ 8 কােজর 'থেক দেূর থাকাই ভাল।  
 
তবুও, গরম শরীর এই পেব 8 ক� িদেত পাের।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ষ� ভাব �গাচর (13 এি4ল 2028  21:43:56 �ত 14 �ম 2028  18:36:24)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক ষW ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সমেয় আপনার জীবেনর ^িতuট িবষেয় সফলতা আেন। 
 
স�েদর লােভর মাধXেম বXােp জমা টাকার বৃ:L, সামা:জক পদময 8াদায় এবং জীবন যাপেনর ধরেণ সদথ 8ক পিরবত8ন বৃ:L আশা ক)ন।
আপনার সবেচেয় ভাল মেনর অব&ায় 'দখেব এই সময়।
 
আপিন উ�তর [ের পদvিত 'পেত পােরন এবং সেব 8া� কতৃ 8পে-র sারা স�ািনতও হেত পােরন। আপনার ^েচ�ায় খXািত এবং ঊধ 8তনেদর
সােথ অনুকূল স�ক8ও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। আপনার জীবন 'থেক শত্)রা িবতািরত হেব। 
 
yাস্েথ্যর িদেক 'রাগ, ক�, অলসভাব, এবং উেsগ 'থেক মুr থাকেবন। পিরবােরর সদসXেদর yা&Xও সু�র থাকেব এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক মQল এর ষ� ভাব �গাচর (20 এি4ল 2028  13:25:56 �ত 31 �ম 2028  00:23:49)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার ষW ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা ভাল সময় িনেদ8শ কের। এই সময়, আপনার স�দলাভ, 'সানা,
মুrা, তামা পাওয়া এবং পিরNেমর ফলy�প অভূতপূব 8 মুনাফা আপনার ধাতR র ও অনXানX বXবসায়, 'দখেবন। যিদ চাকুরীেত হন, তেব বহR
অেপি-ত পদvিত স�ান আশা করেত পােরন কম 8&েল। আপনােদর 'বশীর ভাগই গিৃহত কােজ সফলতা 'দখেবন।
 
সবসেমত আিথ 8ক অব&ার উvিত িনরাপদ, yা��X ও সুখী 'বাধ করােব। মেন শািK িনেয় জীবনযাপন করেত স-ম হেবন এবং ভয়হীন 'বাধ
আপনার মেধX থাকেব।
 
শত্)েদরেক জয় করারও সময় পূব 8 কলেহর িবরিতও আশা করেত পােরন। যিদ আদালত মামলায় জিড়ত হন তেব, আপনার অনুকূেল িবচার
আশা করেত পােরন। 'বশীরভাগ শত্)ই দমন হেব এবং িবজয় আপনার হেব। সমােজ আরও ময 8াদা ও স�ান পাওয়ার সlাবনা। আপনােদর
'কউ দয়া দােনর কাজ করেবন এই সময়। 
 
yা&X সু�র থাকেব এই সময়। আপনার পুরােনা অসু&তা 'থেক মু:r পােবন। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর সLম ভাব �গাচর (27 এি4ল 2028  20:19:30 �ত 5 জুলাই 2028  17:02:01)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের শারীিরক ও মানিসক
ভােব। পব 8 অসু&তা িনেদ8শ কের। এই দশায় শারীিরক য�না ও দুব 8লতার স�ুখীন হেত পােরন।
 
মানিসকভােব িবNামহীন এবং মন[াপ যুr হেত পােরন। এই সময় পিরবােরর সে� িকৎকত8বX িবমূঢ়তা বৃ:L ও মেনামািলনXর িনেদ8শ কের।
আপনােক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের তক8 ও 'যাগােযােগর ফাকঁ এড়ােত yামী/nী এবং সKােনর সােথ কথা বলার সময়। 'যখােন
অবমাননার স�ুখীন হেত পাের তা এড়ােনার জনX সতক8 হন।
 
িবর:rকর অব&া অনুভব করেত পােরন যখন আপনার ^েচ�ায় বাধার স�ুখীন হওয়ার সlাবনা আেছ। যিদ �মেণর পিরকÊনা থােক, আশা
যুr ফল িদেত পাের না এবং ক�কর হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর সLম ভাব �গাচর (14 �ম 2028  18:36:24 �ত 15 জুন 2028  01:13:35)  
এই সমেয়, চM 'থেক সSম ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ ক�কর �মণ, yা&X উেsগ এবং Eয়‐িবEেয় িশথীলতার িনেদ8শ কের।
কম 8&েল ঊধ 8তন বা উ� কম 8চারীেদর সােথ s¬ এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8 হওয়া ^েয়াজন।
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সাবধানতা অবলËন ক)ন কােজ এবং Fদন:�ন জীবেন নতR ন শত্) Fতরী না করেত।এই িবেশষ সময়, Eয়‐িবEেয় িকছR  অKরােয়র মাধXেম
িনেয় 'যেত পাের। আপনার ^েচ�া ছাড়ােত বাধX করা হেত পাের
 
আপনার y� ল- বা গKবX&ল স�ূণ 8 করার রা[ায় অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের এই িবেশষ সমেয়।আপনার nী শারীিরক অসু&তা,
হতাশা এবং মানিসক য�নায় ভূগেত পাের যা আপনার জনX উেsেগর কারণ। আপনার yাস্েথ্যরও সাবধানতার দরকার, যখন আপিন উদর
সমসXা, খাদX ^িত:Eয়া অথবা খাদX িবষ:Eয়া, রেrর 'রা. 
 
'সংেবদনশীল হন এই িবেশষ সমেয়। আপনার সKানেদর yা&X আপনার উেsেগর কারণ হেব। ফলাফল, আপিন VািK অনুভব করেত পােরন
এই দশায়।
 
জõ চ? �থেক রাহS এর ি�তীয় ভাব �গাচর (24 �ম 2028  15:12:48 �ত 4 �ফব্Kয়ারী 2030  13:05:23)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয় ভােব রাহR র অব&ান। এটা আিথ 8ক, শারীিরক ও সামা:জক িদক 'থেক একuট ক�র সময় ^কাশ কের। এই সময়
খরেচর িদেক নজর রাখুন এবং 'চােরেদর বা 'কান রকম অদৃ� পূব 8 খরেচর 'থেক সাবধানহন। 
 
yা&X ও খাদXাভXােসর িদেক য° িনন বছেরর এই সমেয়। অজানা খাবার বা অিনয়িমত খাওয়ায় িনেজেক ^Nয় 'দওয়া 'থেক এিড়েয় যান যখন
আপিন সহেজই উদেরর সমসXা বৃ:L করেত পােরন। 'চােখরও অিতিরr য° 'নওয়া ^েয়াজন। yামী/nীর yা&X ও আপনােদর অিধকাংেশর
জনX িচKার িবষয় হেত পাের এই সমেয়। 
 
এটা হয় সময় যখন আপিন অবশXই সম[ মকÔমা বা িবচার সËpীয় িবষয়|িল 'থেক দেূর থাকেবন; সlাবনা আেছ, এই সম[ মকÔমায়
হারােতও পােরন এই সময়। 
 
কােছর ও ি^য়জেনর সােথ তক8 ও s¬ এিড়েয় চলুন। এই সময় আপনার yামী/nীর সােথ খারাপ দশার মধX িদেয় যাওয়া 'দখেত পাের। 'যখােন
অনXানX কােজর আচঁ পােবন 'সই রকম 'য 'কান অব&া এিড়েয় চলুন, যখন এটা বা িকছR  িবপরীত িল� স�িক8ত িকছR  িবষয় সমােজ আপনার
^িতমূিত 8 Òংস করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �কতS  এর অ�ম ভাব �গাচর (24 �ম 2028  15:12:48 �ত 4 �ফব্Kয়ারী 2030  13:05:23)  
বত 8মান সমেয়, 'কতR  আপনার অ�মভােব চM 'থেক, �মণ করেবন। এuটেত শারীিরক অসু&তা িবেশষ কের 'দখায়। বত8মান সময় আপনার
yাস্েথ্যর ^িত য° িনন এবং 'য 'কান ^কাের সlব িনেজর জীবেন ঝুিক 'নওয়া এিড়েয় যান। আপনার িবিভv 'রােগ বত8মান সমেয় 'ভাগার
সlাবনা থাকেব। ªর, শারীিরক বXাথা, পাক&িলর 'রাগ এই সময় আপনার হেত পাের। 
 
মানিসক ভােব আপিন পুেরাপুির িনঃেষিশত। এই সময়, আপনার বাস&ােন একuট ঘটনা দুঃখ আনেত পাের।
 
আপনার খরেচর িদেক নজর রাখুন এবং অেদখা খরেচর জনX জমা ক)ন।
 
'চ�া কের িনেজেক খারাপ/অৈবধ অভXাস 'থেক দুের রাখুন যােত সাজা হেত পাের। আপনার খারাপ কােজর জনX সমােজ খXািত
হারােতপাের।
 
যিদও, এই সময়, আপনােদর 'কউ িকছR  ভাল সময় আশা করেত পােরন এবং অিভ�তা হেত পাের একuট নতR ন তাৎপয 8Xপূণ 8 জীবন। বত8মান
সময়, আপনার খাদXাভXাস এবং আধXািত্মক জীবেনর কাজ কেম 8র ^িত আ3হ বাড়েত পাের।
 
জõ চ? �থেক মQল এর সLম ভাব �গাচর (31 �ম 2028  00:23:49 �ত 12 জুলাই 2028  15:15:20)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা yা&X ও আ�ীয়তার িবষেয় 'চ�ার সময় আনেত পাের।
 
আপনার yামী/nী এবং কােছর ও ি^য়জেনর ও িনেজর yা&Xের সমসXার কারেণ অিতিরr মানিসক উেsগ 'থেক ক� 'ভাগ করেত পােরন।
VািK ও সংেবদনশীলতার সlাবনা, 'চােখর অসা��X, 'পেটবXাথা এবং বুেকর সমসXা বৃ:Lেত। yামী/nীর yা&X‐এর য° িনন। আপিন ও
আপনার yামী/nীর গভীর মানিসক উেsগ বৃ:Lর সমসXা এই সমেয়।
 

 
আপনােদর 'বশীরভাগ মহান িকছR  বXা:rেদর সােথ শত্)তা বৃ:Lর সlাবনা। 'য 'কান রকেমর ভR ল 'বাঝাবু:ঝ এিড়েয় চলুন যা আপনার ও
আপনার yামী/nীর পিরকÊনার কারেণ আশাতীত ভােব ঘটেত পাের। যিদ uঠকমত চালনা না করেত পােরন, এটা আপনােদর দুজেনর মেধX
বড় রকেমর অশািKর িদেক িনেয় 'যেত পাের। বpু ও ি^য়জনেদর সােথ শািK রাখুন। iািতেদর sারা য�নায় ক�েভােগর সlাবনা। আপনার
আচরণ ল-X ক)ণ, যখন আপিন ভাই বা সKানেদর িদেক বােজ শÚ ও 'Eাধািন্বত হওয়ার সlাবনা থােক।
 
আিথ 8ক িদকটােত কড়া নজর রাখা দরকার। ^িতেযাগীতায় অ^েয়াজনীয় ভােব জড়ানর কারেণ আপনােদর কােরা ঐeয 8Xহারােত পােরন।
মেদা�তায় খরচ বাদ িদেত হেব এবং ভাল খাদX ও 'পাষােকর আ3হ িন:;ত ক)ন এই সমেয়। 
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জõ চ? �থেক সূয � এর অ�ম ভাব �গাচর (15 জুন 2028  01:13:35 �ত 16 জুলাই 2028  12:06:05)  
এই সমেয়, চM 'থেক অ�ম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। সাধারণতঃ, এটা ইি�ত 'দয় 'য আপিন -িত ও শারীিরক ক� িনেজর উপর আনেত
পােরন। অিতিরr সতক8 হন এবং অ^েয়াজনীয় খরচ এিড়েয় চলুন ও আিথ 8ক 'লনেদেনর সময় সতক8 হন।
 
এই সময় কম 8&েল অি^তীকর ঘটনারও িনেদ8শ কের। আপনার মািলক অথবা ঊধ 8তনরা িনরাপদ িদেক আেছ তােদর সােথ 'কান রকম
মনমািলনX এিড়েয় চলুন।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর অ�ম ভাব �গাচর (5 জুলাই 2028  17:02:01 �ত 21 জুলাই 2028  14:38:03)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব অিতEমণ কের। এটা 'বশীর ভাগ স�দ ও সফলতা ^কাশ কের। এটা আপনার সম[ কােজও
পিরকÊনায় সফলতা িনেদ8শ কের। এই পেব 8, আপিন আিথ 8ক &ািয়q আশা করেত পােরন অথ 8ৈনিতক উেদ্যােগ লাভ করেত পােরন।
 
সামা:জক িদক 'থেক আপিন আপনার সামা:জক ময 8াদা বৃ:L 'দখেবন। 'লােকরা অিধক স�ান করেব এবং জনি^য়তা বাড়েব।
 
এই পব 8 yা��Xজনক জীবনৈশলী অজ8ন করেত িদেত পাের। সKানেদর 'থেক সুখলােভর সlাবনা আেছ। পিরবাের সদজাত সদসXর সুখ
পােবন। এই িবেশষ সমেয় আপনার সKানরা সুখী ও পিরতৃS থাকেব।
 
এই সময়, সuঠক িসLাK িনেত আপনার yতঃস্ফু ত 8 'কান ও বু:L বৃিO বXবহার করেত স-ম হেবন।
 
শত্)রা পরা:জত হেব এবং আপনার িবেশষেqর sারা শাK হেব।ফলাফল, সবিদক 'থেক সাহাযX আশা করেত পােরন।.
 
তবুও, আপনার yা&Xর সাবধানতা ^েয়াজন, যখন আপিন অসু& হেয় পরায় সংেবদনশীল। আপনার গিৃহত খাবাের সতক8 হন।
 
জõ চ? �থেক মQল এর অ�ম ভাব �গাচর (12 জুলাই 2028  15:15:20 �ত 26 অগা� 2028  20:17:34)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার অ�মভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'বশীরভাগ '-ে0 আপনােক শারীিরক িবপেদর িনেদ8শ 'দয়। এই
সময় শরীর yা&X ও জীবন স�িক8ত 'য 'কানও সম[ উvিতর িদেক কড়া নজর দরকার। সম[ 'রাগ 'থেক সাবধান থাকুন এবং সম[
রকেমর 'নশা মুr থাকুন সুyা&X রাখেত। আপনােদর কােরা রrঘuটত িবশৃÆলা 'যমন রrাÊতা, রr-রণ, অভাব ঘuটত 'রােগর জuটলতা
বৃ:Lর সlাবনা আেছ।
 
এই সমেয় আরও ^েয়াজন, আপনার অn ও ছ´েবশী শত্)েদর 'থেক দেূর থাকা। গিৃহত 'য 'কান কাজ এিড়েয় যান যা জীবেনর ঝুিকর ^মাণ
কের।
 
আিথ 8ক িদক|িল সuঠক -িতেয় 'দখা দরকার এই িবেশষ সমেয়। আপনােদর অিধকাংশরই আিথ 8ক িদক|িল পের যাওয়ার সlাবনার স�ুখীন
হেবন যিদ সতক8তার সােথ পিরচালনা না কেরন। তবুও, 'য 'কান রকেমর ঋণ‐এর জনX এিড়েয় যান এবং 'চ�া ক)ণ ও রাখুন িনেজেক ঋণ
মুr।
 
আপনার ^েচ�ার সফলতা 'দখেত কােজ, অিতিরr 'চ�া কের থাকেত হেত পাের। আশা রাখুন ও কাজ ক)ন। কােজ আপনার অব&ান ও
স�ান ধের রাখুন, যখন এই িন¦ দশা অিতEম করেব। 
 
আপনােদর িবেদশ �মেণ যাওয়ার সlাবনা আেছ এবং িকছR  সমেয়র জনX পিরবােরর 'থেক দেূরও থাকেত হেব। 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর নবম ভাব �গাচর (16 জুলাই 2028  12:06:05 �ত 16 অগা� 2028  20:28:23)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটার িকছR  তাৎপয 8 পূণ 8 ফলাফল আপনার জীবেন আেছ। এই সময় 'দাষােরাপ, &ােনর
পিরবত8ন এবং মানিসক শািKর অভােবর অথ 8 ^কাশ করেত পাের।
 
কম 8&েল আপনার মািলকেক িনরাশ করা এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8তা িনন। অপমািনত 'বাধ করেত পােরন এবং আপনার উপর িকছR
িমথXা অিভেযাগ চাপান হেত পাের, এর সুেযাগ আেছ। 'যেকান ^তারণার অব&া এিড়েয় চলুন।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এই সময় আপনার উপর চােপর হেত পাের। অনXেদর 'থেক বািক থাকা ঋণ িফের 'পেত পােরন। অ^েয়াজনীয় খরচ
এড়ােত অিতিরr সতক8 হন। ভR ল 'বাঝা, মতেভদ আপনার ও আপনার |)র মেধX ঘটেত পাের। পিরবােরর ও বpুেদর মতামত সংঘষ 8 আনেত
পাের যা s¬ ও অতৃিSর িদেক িনেয় যায়।
 
yা&Xর সাবধানতা 'নওয়ার দরকার যখন আপনার শারীিরক ও মানিসক অসা��X বাড়ােত পাের। আপিন আরও VািK ও মানিসক অবসাদ
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 'বাধ করেবন yাভািবেকর 'থেক।
 
যিদও, আপিন উৎকষ 8পূণ 8 কাজ করার িবেবচনা করেত পােরন, যখন আপনার সফল ভােব এই কাজ স�ূণ 8 করার সlাবনা আেছ।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর নবম ভাব �গাচর (21 জুলাই 2028  14:38:03 �ত 5 অগা� 2028  07:40:58)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'রাগ 'থেক ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। এই িবেশষ দশা আপনার
কােজর '-ে0 বাধা ও িব® আনেত পাের। কম 8&েল আপনার স�ান ও পদ অ-ত রাখেত য°িনন। িন:;ত ক)ন 'য আপনার কৃত কােজর
জনX আপনােক ঘৃণা করেত হেব না এই সমেয়।
 
সlাবX বাধার িদেক ল-X রাখুন নতR ন িকছR েত উেদ্যাগ 'নওয়ার আেগ।
 
মানিসকভােব কােজ িবর:r 'বাধ করেত পােরন, অিধক 'বাঝা স�v ও অি&িতশীল হেত পােরন িবিভv কারেণর জনX।
 
আপনার শত্)েদর 'থেক সাবধান হন যখন তারা 'বশী -িত করেত পাের এই দশায় 'য 'কান রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন আপনার পিরবার ও
আ�ীয়েদর সােথ, এই|িল আ^েয়াজনীয় কলহর িদেক িনেয় 'যেত পাের।
 
এই পেব 8, আপিন সংেবদনশীল হেবন 'Eাধ^বণ হেত এবং ধম 8 ও সাধারণ িবeােসর িবষয়|িলেত ত্)uট 'খাজঁার 'চ�া করেত পােরন। 'কান
গিৃহত কাজ স�ূণ 8 করার উেÔেশ্য, আপনার কাছ 'থেক এই পব 8র অিধক Nেমর চািহদা থাকেত পাের। তবুও, উৎসােহর অভাব 'বাধ কuঠন
পিরNম করা 'থেক িবরত করেত পাের।
 
দরূ �মেণর িসLাK এিড়েয় চলুন, যখন ক�কর হওয়ার সlবনা এবং আশানু�পফল নাও িদেত পাের। খাদXাভXােস য° িনন এবং সদথ 8ক িচKা
রাখুন 'য ভােব আপিন িবেশষ সময় ভােবন।
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর একাদশ ভাব �গাচর (24 জুলাই 2028  15:36:02 �ত 26 িডেসJর 2028  13:39:33)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক একাদশ ভােব �মণ করেব। ইহা ভাল সময় 'দখায়। কােজর জায়গায় আপিন পেদাvিত আশা করেত
পােরন, বXবসায় লাভ, 'পশাগত জীবেন উ�তর পদ। ইহা সামা:জক ভােব ^মান কের ভাল সময় আপনার জনX, কারন আপনার সামা:জক
ময 8াদা বৃ:L হেব। এই সময় আপনার মাধুয 8X এবং শারীিরক উপি&িত নজর কারেব এবং উে«খনীয় হেব। আপনার বpু এবং আপনেদর কাছ
'থেকও লাভ আশা করেত পাের
 
রন। বত8মান সময় আপনার শত্)রা মাথা নীচR  করেব এবং পরা:জত হেব।
 
ধািম 8ক বXাপাের আপনার আ3হ বাড়েব এবং ম� উ�ারেনর শ:rেত আপনার লাভ হেব। যিদ 'যাগXতা থােক, আপিন িববােহর স{িত িদেত
পােরন এবং দ�িতরা আশা করেত পাের একuট নতR ন সদসX তােদর সংসাের। আপনােদর মেধX 'কউ আেবগ জিনত ভােব িলS হেত পাের
িবপরীত িলে�র সদেস্যর সােথ। 
 
আিথ 8ক অব&া ভাল হেব এবং আপনােদর মেধX 'কউ িকনেবত স�িO, অলংকার, নতR ন গািড় এবং পািথ 8ব আরাম। বত8মান সমেয় আপিন
উপেভাগ করেব সু& শরীর এবং শািKি^য় মন।.
 
জõ চ? �থেক �, এর অ�ম ভাব �গাচর (1 অগা� 2028  12:32:24 �ত 31 অগা� 2028  21:33:52)  
এই সময়, চM 'থেক অ�মভােব UE অব&ান করেব। এটা ভাল সমেয় ^কাশ কের। এই িবেশষ সমেয় আপিন শারীিরক yা��X লাভ আশা
করেত পােরন এবং আেগর দুঃখ ক�েক জয় করেত পােরন। জিমযুr স�িO অজ8ন বা বািড় অজ8ন ও িবেবচনা করেত পােরন।
 
যিদ 'যাগX অিববািহত পু)ষ অথবা অিববািহত মিহলা হন, তেব উপযুr িমল আশা করেত পােরন, 'য ভাল ভাগX িনেয় আসেব। এই সময়,
UE চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব 'গাচর হেব। এরা সুখকর ও সু�রী নারীর স�ও আশা করেত পােরন এই িবেশষ সমেয়।
 
yা&X ভাল থাকেব আশা করা যায় এই সমেয়।
 
যিদ ছা0 হন তেব অিধক উvিতশীল হেবন। আপনার ^ভাব ল-X করা যােব এবং সামা:জক পিরিধেত ময 8াদা ও স�ান পােবন।
 
'পশাগত িদেক খুব ভাল সময়। Eয়‐িবEয় ও বXবসা বাড়েব Uভাকা:Æ ও বpুেদর সাহােয্য। উ�তর কতৃপে-র সা-ােতর সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর দশম ভাব �গাচর (5 অগা� 2028  07:40:58 �ত 23 অগা� 2028  13:24:32)  
এই সমেয়, বুধ চM 'থেক আপনার দশমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX পিরতৃিS ও ভাল সমেয়র িনেদ8শ কের। আপিন
আপনার সম[ ^েচ�ায় সুখীও সফল হেবন। 'পশাগতভােব একটা ভাল সময় ও আশা করা 'যেত পাের। আপনােক 'দওয়া কাজ uঠক সমেয়
'শষ করেত স-ম হেবন।
 
এই সমেয় বািড়েত সুখ থাকেব। এই সমেয় 'কৗতূহল জনক কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন। আপনােদর মেধX 'কউ িবপরীত
িলে�র নতR ন কােরা সােথ গাঢ়ভােব সময় কাটােত আশা করেত পােরন। এই বXা:rর থােক লােভর সlাবনাও এই সমেয় িনেদ8শ কেরেছ।
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আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল সময় হেত পাের আপনার জনX। আপনার ^েচ�ায় সফলতা লাভজনক হেব এবং আপিন টাকা পয়সার লাভও
আশা করেত পােরন।
 
এই সময়, সমােজ আপনার সামা:জক ময 8াদা আনেত পাের। স�ািনত হওয়ার সlাবনা আেছ এবং আেরা স�ান অজ8ন করেত পােরন।
সামা:জকভােব আেরা স:Eয় হেত পােরন ও সমাজ কলXানমূলক কােজ যুr হেত পােরন।
 
মানিসকভােব শািKও ি&র এর িনেদ8শ কের। আপনার শত্)রা সহেজই পরা:জত হেব এবং আপিন জীবেন ি&রতা খুেঁজ পােবন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর দশম ভাব �গাচর (16 অগা� 2028  20:28:23 �ত 16 �সöJর 2028  20:21:09)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা ভালসমেয়র সময়। এটা আপনার সম[ ^েচ�ার লাভ, পদvিত এবং সফলতার
িনেদ8শ কের।
 
কম 8&েল পদvিত আশা করেত পােরন। উ�কম 8চারীেদর আনুকূলX, কতৃ 8পে-র 'থেক স�ান এবং আরও সুিবধা আশা করেত পােরন এই
সমেয়।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতারও িনেদ8শ কের এবং 'কান বড় 'লনেদেনর অনুকূল সেব 8া� সীমা িনেদ8শ কের। 
 
সামা:জক ভােব আপিন এমনিক আরও স�ানীয় অব&া আশা করেত পােরন। আপনার সামা:জক পিরিধ বাড়েব, অথ 8াৎ আরও সদথ 8ক ও
লাভজনক পারaািরক :Eয়া হেব িবপরীত িলে�র সােথ এবং বpু ও পিরিচতেদর 'থেক স�ান পােবন। উ�তম কতৃ 8পে-র 'থেকও স�ািনত
হওয়া আশা করেত পােরন। আপিন আরও অ^তXািশত অংশ লাভ ও আশা করেত পােরন।
 
আপনার yা&X এইসময় খুব ভাল থাকেব। সবসেমত সুখ আপনােক িঘের থাকেব।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর একাদশ ভাব �গাচর (23 অগা� 2028  13:24:32 �ত 30 অে÷াবর 2028  08:29:40)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার একাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা কায 8স�াদন ও আিথ 8কলাভ‐এর িনেদ8শ কের। এই সময়
আিথ 8কলাভ আনেত পাের আপনার জনX। িবিভv উৎস 'থেক আিথ 8ক লাভ পাওয়ার আশা করেত পােরন। বX:rগত ^েচ�া, বXবসা এবং অেথ 8র
িবিনেয়াগ উ� আিথ 8ক লাভ ও মুনাফা আনেত স-ম। যিদ আপিন 'পশাদার বা কম\ হন, অিধক সফল হওয়ার সlাবনা আেছ এই সময়।
আপনার কম 8পিরিধেত সম:ৃLর সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 

 
yা&X ভাল হেব। িনেজ শািKেত থাকার সlাবনা। আেরা িম�ভাষী ও আচরেণ সহদূয় হেত পােরন।
 
বািড়েত, ভাল সময় আশাকরেত পােরন। আপনার yামী/nী এবং সKানও সুখী ও সহদূয় হেব। সুখবর আশা করেত পােরন। পািথ 8ব সুখ 'বu�ত
হওয়ার সlাবনা।
 
সামা:জক ভােবও এটা একটা ভাল দশা। আপিন সমােজ স�ান অজ8ন করেত স-ম হেবন। িবপরীত িলে�র সুখকর স� িঘের রাখেব।
আপনার বৃ:L এবং সেKাষজনক ^কৃিত 'লাকজনেদরেক আপনার চারিদেক িঘের রাখেত সাহাযX করেব।
 
জõ চ? �থেক মQল এর নবম ভাব �গাচর (26 অগা� 2028  20:17:34 �ত 14 অে÷াবর 2028  10:21:36)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এই সমেয় কম 'থেক 'বশী শারীিরক অসু&তা ও য�না 'থেক ক� 'দয়,
এই সমেয় অসু&তার কারেণ ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন সংেবদনশীল, শরীর 'থেক জল 'বিড়েয় যাওয়া এবং দুব 8লতা ও শারীিরক
শ:rর -য়, 'পশী য�না এবং অেnর আঘােত -ত 'থেক ক� 'পেত পােরন।
 
মানিসকভােব আপিন উিs= ও হতাশায় অভাব 'বাধ করেত পােরন। আপনােদর কাউেক িবেদেশর জিমেত য�নাপূণ 8 জীবনযাপেনর জনX
'যেত হেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক|িলর আেরা সতক8তা দরকার, যখন আপনার িকছR  হারােনার সlাবনা আেছ এই িবেশষ সমেয়।
 
আপনার 'পশাদার জীবেন সuঠক পিরচালনা ও কেঠার পিরNম দরকার হেব। আপনােদর কাউেক িকছR  সমেয়র জনX অসা��X জনক কােজর
পিরেবেশ কাজ করেত হেত পাের। কuঠন পিরNম ক)ন আপনার কােজ অথবা 'পশার জায়গায় অব&ান ও স�ান র-া করেবন।
 
বািড়েত শািK ও ঐকX র-া ক)ন এবং নজর রাখুন কােছর ও ি^য়জনেদর মেধX ছ´েবশী শত্)েদর। আপনােদর 'কউ িকছR  স:Eয় কােজর
িদেক এিগেয় 'যেত পােরন যা আপনার ধম\য় সীমার মেধX 3হণ 'যাগX নয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর নবম ভাব �গাচর (31 অগা� 2028  21:33:52 �ত 27 �সöJর 2028  17:13:28)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব UE অব&ান করেব। এই সময়। ফলাফল, শারীিরক ও বÕগত সুখ ও সা�ে�্যর ^কাশ কের।
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আিথ 8ক লাভ ও সব 8̂ কার মূলX বা অলpার 'ভাগ করা ও িনেদ8িশত হয় এই সমেয়।
 
বXবসায়ীরা এই সমেয় সেKাষজনক মুনাফায় অ^িতহত হেব। 
 
এই সমেয় িশ-ায় সফলতার িনেদ8শও কের। yা&X ভাল আকােরই থাকেব।
 
বািড়েত, আপনার ভাইেয়রা আরও সহেযাগী ও 'স্নহ পরায়ণ হেব। িকছR  Uভ কাজ আপনার বািড়েত স�v হওয়ার সlাবনা এবং আপনার
িববাহ িনেজ ি&র করেত পােরন যিদ ^েযাজX হয়। আপনার পছ� মত িমল খুেঁজ পােবন এই সময়, 'য আপনারও ভাগX আনেব।
 
একuট সামা:জক ভােব সহায়ক সময় আশা করা 'যেত পাের 'যখােন আপনার নতR ন বpু হওয়ার সlাবনা আেছ। আপিন িবi পরামশ 8 দাতা
'পেত পােরন আধXািত্মক পথ আপনােক 'দখােনার জনX। িশÊে-ে0 উৎসাহ বাড়েব এই সমেয়। আপনার |েণও উৎকষ 8পূণ 8 কাজ ল-X
করা যােব এবং ভাল খXািত আনেব সমােজ।
 
এই সময় আপনার ই�া পূরণ ও শত্)েদর পরাজয় 'দখেত পাের। যিদ 'কান রকম আেলাচনায় জড়ান তাহেল :জেত যােবন। দীঘ 8 �মেণ
যাওয়ার িবেবচনা করেত পােরন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর একাদশ ভাব �গাচর (16 �সöJর 2028  20:21:09 �ত 17 অে÷াবর 2028  08:15:09)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক একাদশ ভােব সূেয 8র অব&ান। এটার মােন আিথ 8ক লাভ, এবং অথ 8ৈনিতক ও সামা:জক পদময 8াদায় উvিত।
 
এটা আপনার জনX অনুকূল সময় আপনার ত�াবধায়ক বা মািলকেক পদvিতর জনX বলা।এই সময়, কম 8&েল আপনার অব&ান বৃ:L,
ঊধ 8তনেদর 'থেক অ^তXািশত আনুকূলX এবং রাজার 'থেক স�ােনর িনেদ8শ কের!
 
Eয়‐িবEয় লােভর আশা করেত পােরন এবং স�দ লাভ আশা করেত পােরন এই সমেয়। বpুেদর কাছ 'থেকও িকছR  পাওয়ার আশা করেত
পােরন।
 
আপনার সামা:জক ^িতপিO একটা উ©ান 'দখেব এবং ^িতেবশীেদর কােছ স�ান লাভ করেবন।
 
yা&X ভাল থাকেব এই সমেয় এবং আপনার ভাল yা&X পিরবােরর সুেখর সময় হেত পাের।
 
এই সময় আপনার আধXািত্মক গঠনমূলক কােজর U)র িনেদ8শ কের যা আরও সুেখর িদেক িনেয় যায়। বািড়েত ভাল খাবার ও িমu�র আন�,
বন ও উপেভাগ এই সময় আশা করা 'যেত পাের। সবসেমত, আপনার ও পিরবােরর জনX সা��Xপূণ 8 সময় িনেদ8িশত হয়, যা পািরবািরক
শািKর িদেক িনেয় যায় এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর দশম ভাব �গাচর (27 �সöJর 2028  17:13:28 �ত 23 অে÷াবর 2028  01:30:43)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব UE অব&ান করেব। এটা মানিসক আকুলতা, মন[াপ, এবং আিবNাKতায় িনেদ8শ কের। শারীিরক yা&Xও
ক� 'পেত পাের এই সমেয়। 
 
আপনােক আিথ 8ক িদক|িলর অিতিরr সতক8তা িনেত হেত পাের এবং 'য 'কান রকম ঋণ এিড়েয় চলার 'চ�া ক)ন, যখন আপনার ঋণ 3&
হওয়ার সlাবনা আেছ এই িবেশষ দশায়।
 
শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং অ^েয়াজনীয় ও অবXবহায 8X আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যখন এটা িববােদর িদেক িনেয় 'যেত পাের যা শত্)
সংখXা বাড়ায়। সমােজ অখXািত ও অবমাননা এিড়েয় চলেত সতক8 হন।
 
সাবধান হন যখন আ�ীয় ও নারীেদর চালনা করেবন। যখন 'বাকার মত ভR ল 'বাঝাবু:ঝ শত্)সংখXা  'যাগ করেত পাের। িববােহ ভারসামX
র-া করেত yামী/nীর সােথ সম[ রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন।
 
আপনার পছ� মত '-ে0 উ�তর কতৃ 8প- বা সরকােরর sারা কে�র স�ুখীন হওয়ার সlাবনা। আপনার সম[ ^েচ�ায় সফলতা 'দখেত
অিতিরr পিরNম করেত হেত পাের। .
 
জõ চ? �থেক মQল এর দশম ভাব �গাচর (14 অে÷াবর 2028  10:21:36 �ত 8 িডেসJর 2028  22:21:01)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার দশম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা বpুর রা[ায় সফলতার ^কাশ কের। আপনার ঊধ 8তনর 'থেক
খারাপ আচরণ, ^েচ�ায় বXথ 8তা, দুঃখ, হতাশ করা, VািK এবং এই রকম আরও িকছR  'থেক ^চR র কে�র স�ুিখন হওয়ার সlাবনা। তবুও,
আপনার কম 8ে-ে0 'শেষ সফলতার সােথ সা-াৎ হওয়ার স�ুখীন। আপনােদর 'কউ ভাল কাজ করেত স-ম হেব আেগর 'থেক। আপনােক
কােজর জনX চািরিদেক ছR েট 'বড়ােত হেত পাের, যখন আপনার কাজ এইরকমই চায়।
 
এই পব 8, কােজ ^িতপিO, অব&ান ও কতৃ 8q &াপন কের। আপিনও ঊধ 8তনেদর 'লখা 'পেত পােরন ও ভাল বpুেদর পিরিধ বাড়ােত পােরন।
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আপনার যশ, আপনার জীবেন িকছR  নতR ন বpু আনেত স-ম।
 
যিদও, yা&Xর আেরা সাবধানতার ^েয়াজন। িক খাে�ন তা 'খয়াল রাখুন ও মানিসক yা&X uঠক রাখুন।
 
আপনােদর 'কউ উেsগ 'থেক মু:r অনুভব করেত পাের ও শত্) জয় করেত পাের। তবুও, শত্)েক কখেনা 'ছােটা ভােব 'দখেবন না এবং
অn 'থেক দেূর থাকেবন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর �াদশ ভাব �গাচর (17 অে÷াবর 2028  08:15:09 �ত 16 নেভJর 2028  08:01:24)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব সূেয 8র অব&ান। এই িবেশষ সময় আিথ 8ক িদেক কuঠন পিরি&িতর ^কাশ কের। আপনােক অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব যখন এই সমেয় আিথ 8ক িদক|িল পিরচালনা করেবন।
 
যিদ চাকুরীরত হন, আপিন আপনার মািলেকর সােথ একটR  কuঠন সময় 'দখেত পােরন। 'স আপনার কােজ ^শংসার িদেক যােব না এবং
আপিন কম দািয়েqর অথবা কম 'বতেনর আশpা করেত পােরন। যিদ ^েচ�া ও কেঠার পিরNম আপনােক ই�ানু�প ফল না 'দয় তাহেল
িন)ৎসািহত হেবন না।
 
যিদ Eয়‐িবEেয় থােকন, আপনােক িবপয 8েয়র মধX িদেয় 'যেত হেত পাের। 'লনেদেন সতক8 হেবন।
 
এই সময় আপনােক সামা:জক ভােব খারাপ হাওয়ার মধXিদেয় িনেয় 'যেত পাের। ^েতXেকর সােথ কলহ িববাদ বািতল করা 'যেত পাের না। 
 
আপনােক দীঘ 8 �মেণ 'যেত হেত পাের, 'যটা আকা:Æত ফল আনেত পাের না।
 
স:Eয়তা, এিড়েয় চলুন, যা শারীিরক িবপেদ জিড়েয় থােক এবং ^থম |)েqর কাজেক িনরাপOায় রাখুন।
 
পিরবার ও আপনার yাস্েথ্যর য° িনন এই সমেয়, যখন ªর, 'পেটর সমসXা এবং 'চােখর অy:[ বাড়ােত পােরন। এই িবেষষ সমেয় অতৃিS
বািড়েত শািK ও ঐকXেক ^ভািবত করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �, এর একাদশ ভাব �গাচর (23 অে÷াবর 2028  01:30:43 �ত 16 নেভJর 2028  15:05:01)  
এই সমেয়, চM 'থেক এেকদশভােব UE অব&ান করেব। এটা মূলতঃ আিথ 8ক িনরাপOা ও ঋণ 'থেক মু:rর অথ 8 ^কাশ কের। আপিন
অনXানX অথ 8ৈনিতক সমসXার সমাধানও আশা করেত পােরন।
 
এই সময় আপনার ^েচ�ায় সফলতা আেন। জনি^য়তা বাড়েব এবং আপনার খXািত ঊধ 8গামীতা 'দখেব এই সমেয়।
 
আপনার পািথ 8ব yা��X লাভ, সুেখর মাধXম, ভাল খাবার, 'পাষাক, অলpার, এবং আনুষাি�ক :জিনেষর মেনাসংেযােগর সlাবনা আেছ।
একuট বািড়র মািলকানার জনX িবেবচনাও করেত পােরন।
 
সামা:জক ভােব একuট উÌল সমেয়র পূব 8সংেকত িহসােব ধরা 'যেত পাের। সমােজ সামা:জক ময 8াদা ও ^িতপিO বৃ:L ও বpুেদর সহেযাগীতা
আশা করেত পােরন।
 
িবপরীত িলে�র সদসXেদর সােথ ভাল সময় আশা করেত পােরন। যিদ িববািহত হন তেব আপনার yামী/nীর সােথ দা�তX জীবন সুখকর
হেব।. 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর �াদশ ভাব �গাচর (30 অে÷াবর 2028  08:29:40 �ত 17 নেভJর 2028  18:45:03)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার sাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX খরেচর িনেদ8শ কের। আশানু�প যা হয় তার 'থেক
'বশী খরচ কের থাকেত পােরন yা��X পূণ 8 জীবনযাপেনর উেÔেশ্য। মকÔমা 'থেক দেূর থাকুন যখন টাকার -িত করেত পাের।
 
ফলাফল, আপনােক অিতিরr কuঠন পিরNম করেত হেত পাের আপনার 'নওয়া 'কান কাজ স�ূণ 8 করেত।শত্)েদর 'থেক সাবধান হন
এবং তােদর রা[া 'থেক সের দাড়ঁান অবমাননা এড়ােত। আপনার ময 8াদা ধের রাখুন ও 'চ�া ক)ন ও বজায় রাখুন সমােজ আপনার স�ান।
 
অেনক কারেণ আপিন মানিসক িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন। আপিন সংেবদনশীল উেsেগ ও অিবNাKতায়, িবেশষতঃ এই সময়। আপনার
হতাশা হওয়ার ও অতৃS হওয়ার সlাবনা আেছ এই দশায়।
 
খাবাের ও দা�তX জীবেন উৎসােহর অভাব। অসু&তা ও 'Vশ 'ভাগ ক� িদেত পাের এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর 4থম ভাব �গাচর (16 নেভJর 2028  08:01:24 �ত 15 িডেসJর 2028  22:40:26)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। আপনার কােজ ও বX:rগত জীবেন এটার ল-নীয় ^ভাব থাকেব। এটা ^ধানতঃ &ায়ী
অথবা -ণ&ায়ী &ােনর পিরবত8ন, কম 8ে-ে0 কাuঠনX এবং মািলেকর সােথ বা কােজ আপনার ঊধ 8তনর সােথ িব-ুÓ সময় আেন। কম 8ে-ে0
অপযশ এড়ােত অিতিরr সতক8তা 'নওয়া ^েয়াজন।
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হােত 'নওয়া কাজ 'শষ করেত বা ল-X বÕ|িলর সিvেবশ ঘটােত আরও ^েচ�া িনেত পাের yাভািবেকর 'চেয়। আপনােক দীঘ 8�মেণ 'যেত
হেত পাের, যা আশানু�প ফল িদেত পাের না।এই সমেয় আপিন VািK অনুভব করেত পােরন। আপনার yাস্েথ্যর আরও সাবধানতা ^েয়াজন
হেব, যখন আপিন উদেরর সমসXা, অে�র িবশৃÆল অব&া, 'চােখর হদূয় সংEাK অসা��X‐এ সংেবদনশীল হেবন। এই িবেশষ সমেয়
জীবেন ঝুিক 'নওয়া এিড়েয় যান। 
 
বািড়র িদেক, পিরবােরর মেধX িববাদ এবং বpুরা এেস অসুখী অব&ায় িনেয় 'যেত পাের। আপনার ও আপনার yামী/nীর মেধX মতেভেদর
আিবভ8াব হেত পাের এবং িববািহত জীবনেক ^ভািবত করেত পাের। সবসেমত, বািড়েত ঐকX ও শািK আপিOর হেত পাের এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক �, এর �াদশ ভাব �গাচর (16 নেভJর 2028  15:05:01 �ত 10 িডেসJর 2028  18:56:55)  
এই সমেয়, চM 'থেক sাদশভােব UE অব&ান করেব। এটা এক|� সদথ 8ক ও নঞথ 8ক ঘটনাবলীর িনেদ8শ কের। একিদেক এইসময় আিথ 8ক
লােভর িনেদ8শ কের ও অনX িদেক এটা 'পাষােকর ও স�েদর অদৃ� পূব 8 -িতর িনেদ8শ কের। এই সময় িবেদেশ �মেণ অ^েয়াজনীয় খরচ ও
টাকার অপচয় ও িনেদ8শ কের।
 
এই সময় আপনােক ভাল 'পাষােক উপেভাগ করা 'দখেব 'যটােত আপিন িকছR  হারােত পােরন।'কান িকছR র চR ির এড়ােত অিতিরr সতক8তা
িনন িবেশষ কের এই সমেয়।.
 
তবুও, বািড়েত দা�তX সুখ উপেভাগ করেবন। যিদ অিববািহত হন, আপিন িবপরীত িলে�র সদসXর 'থেক ই:Mয় সুখ আyাদন আশা করেত
পােরন।
 
বpুরা খুব ভাল হেব এবং আপনার িদেক খুব সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব।
 
ধারাল অn ও সে�হ জনক 'লােকেদর 'থেক সের থাকুন। যিদ কৃিষকােজ যুr থােকন, আপনােক অিতিরr সতক8তা িনেত হেব 'কান রকম
-িত এড়ােত, এই িবেশষ সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর 4থম ভাব �গাচর (17 নেভJর 2028  18:45:03 �ত 6 িডেসJর 2028  22:03:32)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ^থম ভােবর মেধX িদেয় যােব। এটা আপনার জীবেন িকছR  নঞথ 8ক ফল আনেত পাের। এটা 'বশীর ভাগ
'-ে0 একটা অব&া আনেত পাের 'যখােন িকছR  অিন�R কভােব কােরা কাজ করেত হেত পাের। িকছR  ^কােরর অতXাচােরর স�ুখীন হেত
পােরন। অনXেদর 'থেক তীH ভৎসনা ও সমেবদনাহীন পিরহােসর স�ুখীন হওয়ার সlাবনা এই সমেয়।
 
অ^েয়াজনীয় খরেচর জনX 'খয়াল রাখেত হেত পাের যখন এটা আপনার ভাtাের বড় ফাকঁ Fতরী করেত পাের। সাবধানতা অবলËন ক)ন
আপনার খরেচ এবং মনেযাগ িদন অথ 8সংEাK িনরাপOায়।
 
িকছR  বােজ বX:rেক অনু3হ করার সlাবনা যারা -িত করেত পাের। বােক্যর িদেক 'খয়াল রাখুন যখন কােছর এবং ি^য় কােরার সােথ কথা
বলেবন। অসংেযাম আপনার পিরিধর মেধX শত্) Fতরী করেত পাের। 'য 'কান রকেমর মকÔমা ও বােজ স� এিড়েয় চলুন। সতক8 'হান,
এমন িকছR  করেবন না যা আপনার িনেজর উৎকষ 8তার -িত করেত পাের। আপনার সবসময় ভাল ভােগ্যর ^েয়াজন, তাই, এটােক র-া
ক)ন। আপনার িশ-া ও অিভiতার সুেযাগ িনন জীবেনর সফলতার বাধােক এিড়েয় 'যেত। 
 
এই সমেয় নমনীয় হন, আপনােক 'শষ মুহেূত 8 পিরকÊনা, উéাবনায় অথবা ভাবনা ধারণার পিরবত8ন করেত হেত পাের, িবিভv অংশ 'থেক
চােপর কারেণ বা আেগ 'থেক অনুমােনর ফেল ভেয়র কারেণ। অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের িবেদেশর বাস&ান স�িক8ত বXাপাের।
বািড়েত 'কান Uভ কােজ বাধা 'পেত পােরন। পিরবােরর ও িনেজর য° িনন যখন আপিন ^তারণায় সংেবদনশীল হেয় পরেত পােরন এই
দশায়। �মণ এিড়েয় যান যিদ সlব হয়, আপিন এর 'থেক আকা:Æত সুখ অথবা আশাযুr ফল নাও 'পেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ি�তীয় ভাব �গাচর (6 িডেসJর 2028  22:03:32 �ত 26 িডেসJর 2028  22:15:04)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার িsতীয় ভােবর মধX িদেয় যােব। এটা িচিxত কের আিথ 8ক লাভ ও আেয়র বৃ:L িবেশষতঃ যারা সু�র র°‐এর
বXবসা কের।
 
এই পব 8 সlবতঃ সুখ আেন িশ-ায় সফলতা ও iান লােভর আকাের।
 
এই পব 8, ভাল 'লােকেদর সােথ স� আেন এবং সুেযাগ 'দয় খুব ভাল রpন আyাদেনর মজায়। 
 
তবুও, কােরা জনX, এই পব 8uট ক�, সমােজ বােজ নাম আনেত পাের এবং শত্) -িতকারক হেত পাের yাভািবেকর 'থেক। এই দশা সূিচত
কের আ�ীয় ও কােছর বpু হারােনার একuট সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক মQল এর একাদশ ভাব �গাচর (8 িডেসJর 2028  22:21:01 �ত 28 জুলাই 2029  22:52:04)  
এই পেব 8, ম�ল চM 'থেক আপনার একাদশ ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার ও পিরবােরর জনX সুেখর সময় আেন। এই পব 8,
আপনার স�িOেত বXবসার '-ে0 বা Eয় িবEেয়র '-ে0  মুনাফা করেত, &ািপত কের। আপনােদর কােরা ভাইেদর 'থেক লােভর সlাবনা
আেছ। এটা তােদর জনX ভাল সময় িহসােব ^মান করেত পাের, যারা চাকুরীরত। এই সময় আপনােদর 'কউ আয় বা অব&ান বৃ:L আশা
করেত পােরন। ফলাফল, আপনার ^েচ�া আপনার লাভ আনেত সফল।
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যখন আপিন উvিত 'দখেবন 'পশাগত জীবেন ও বXা:rগত Fদন:�ন জীবেন, এটা 'সই সময় িহসােবই ধরা হয়। আপিন সামা:জক ময 8াদায়
^িতপিOেত এবং স�ােন ঊধ 8গিত আশা করেত পােরন। আপনার স�ািদত কােয 8 ঔÌলX ^িতফিলত হেব।
 
আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যর জ� আশা করেত পােরন 'য আরও সুখ ও গহৃশািK িনেয় আসেব। আপনার সKান ও ভাইেয়রা
আরও সুখ িনেয় আসেব।
 
yাস্েথ্যর িদক সু�র হেব, শ:rশালী ও yা&Xবান রাখেব ও 'রাগমুr রাখেব। আেগর 'থেক ভয়হীন অনুভব করেবন।
 
জõ চ? �থেক �, এর 4থম ভাব �গাচর (10 িডেসJর 2028  18:56:55 �ত 3 জানুয়ারী 2029  18:30:06)  
এই সমেয়, চM 'থেক ^থম ভােব UE অব&ান করেব। এটা আপনার জনX বÕগত ও ই:Mয়জ সা��X‐এর অথ 8 ^কাশ কের। বX:rগত িদক
'থেক আপিন ^চR র ঘটনা আশা করেত পােরন। যিদ 'যাগX হন, উপযুr কাউেক খুেজ পাওয়ার সlাবনা এই সমেয়। আপনােদর 'কউ
পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন আশা করেত পােরন।
 
রন। সামা:জকভােব, নতR ন 'লােকেদর সােথ সা-াৎ ও িবপরীত িলে�র স� উপেভাগ করার সুেযাগ পােবন ও অপূব 8 সু�র রpনশালার িবেশষ
খাবাের উপেভাগ করেবন। এই সময়, ই:Mয়েত ^ভাব িব[ারকারী :জিনষ অজ8ন এবং আনুসাি�ক :জিনষ 'দেব জীবনেক সুেশািভত করেব।
আপনার 'পাষাক, সুগিp, ^সাধিন এবং গািড় 'ভাগ করার সlবনা।
 
আিথ 8ক িদক, এই সমেয় মসণৃভােব সহজ স��X গিতেত এেগােব। আপনার অথ 8ৈনিতক অব&াও উvিত করেব এই িবেশষ সমেয়।
 
যিদ আপিন ছা0 হন, iানাজ8েনর '-ে0 সফলতা লাভ করেত আপনার জনX ভাল সময় হবার ^মাণ করেত পাের এই সময়।
 
এই সমেয়, আপিন আপনার শত্)েদর Òংস আশা করেত পােরন। 'কান রকেমর ^ভাব 'থেক সের থাকুন যা আপনার মেধX নঞথ 8ক ভাবেবগ
Fতরী করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ি�তীয় ভাব �গাচর (15 িডেসJর 2028  22:40:26 �ত 14 জানুয়ারী 2029  09:26:28)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটা টাকার িদক 'থেক খুব কuঠন পরী-ার সময় আপনার জনX। এই সময় ^ধানতঃ
আশানু�প ফেলর উপি&েত অথবা Eয়‐িবEেয় লাভ এবং স�েদর -িতর সূচনা কের ভিবষXেত। যিদ কৃিষর 'লনেদন কেরন তেব এই সময়
আপনার উvিতর অKরায় আনেত পাের। 
 
এটা সময় যখন আপিন ভেয় আরও সংেবদনশীল yাভািবেকর 'চেয়। আপিন কােছর ও ি^য়জেনর কােছ সহেজই উেO:জত 'দখেত পােরন
িনেজেক। সংকীণ 8মন³তা আপনার :Eয়া কলাকলােপ অ^তXািশত ভােব আসেত পাের। 
 
এছাড়াও, আপনার জীবেনর সাধারণ িবষয়|িল অনXভােব 'যভােব কেরন 'সইরকম সহজভােব করেত কাuঠনX 'পেত পােরন। 
 
'চােখর সতক8 হন, যখন এই সমেয় 'চােখর সমসXার জনX অেনক 'বশী িবপদ আেছ। মাথা য�নায় আEাK হেয় িবরr হেত পােরন এই
সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর �াদশ ভাব �গাচর (26 িডেসJর 2028  13:39:33 �ত 29 মাচ� 2029  14:31:58)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক sাদশ ভােব �মণ করেব। ইহা আপনার খরেচর বXাপাের 'দখায়। আশানু�প আেয়র 'থেক বXায় 'বশী
হেব। সবার উপের, বXাবসাবািণেজX ক�দায়ক পিরি&িত হেব, িবেশষ কের গবািদ পUর। আপিন Uভকােয 8 এবং দীঘ 8 �মেণ 'বশী টাকা পয়সা
খরচ করেত ভালবােসন.
 
বত8মান সময় আপনােক yেদশ এবং সKান সKিত 'ছেড় দুের থাকেত হেত পাের।
 
মানিসক ও শারীিরক yা&X অসু& হেত পাের এবং আপনার মানিসক অশািK সে� দুঃখ এবং ভয় থাকেত  পাের.
 
'কান কাজ 'নওয়া 'থেক িবরত থাকেবন, যাহা আপনার জীবন িবপv করেত পাের, ।
 
বত8মান সমেয়, আপনার বXাবহার ও চালচলন yাভািবক পয 8ােয়র নয়। বত8মান সময় আপনার ভাল বXবহার হািরেয় 'যেত পাের -ন&ায়ী এবং
আপনার মনভােব আপনার আপনজেনরা মন-ুv হেব। 
 
আপিন সমােজ িবপে- 'যেত পােরন এবং আপিন অপদ[ হেত পােরন এবং সমােজর কােছ খXািতহীন হেত পােরন। অ^Õত পিরি&িতেত
ধরা পরা এিড়েয় যান।
 
যিদও; আপনােদর 'কউ িকছR  অিতিরr টাকা পয়সা আয় করেব যা িদেয় আপনার পছ� মত একuট গািড় 'কনার কথা ভাবেত পার।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর তৃতীয় ভাব �গাচর (26 িডেসJর 2028  22:15:04 �ত 18 জানুয়ারী 2029  06:40:28)  
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এই পব 8, বুধ চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের, খারাপ দশা আপনার ঊধতন‐এর কােছ। আপনােক
অিতিরr সতক8তা িদেত হেত পাের যখন ঊধ 8তন বা িনেয়াগকত8ার সােথ কথাবাত 8া হেব। 'য 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন, যা মত পাথ 8কX ও
ভR ল 'বাঝার িদেক িনেয় যায়।
 
পিরিচত শত্)েদর 'থেক দেূর থাকুন ও অপিরিচতেদর 'থেক সতক8 হন। তবুও, এইপব 8, িকছR  নতR ন ও মূলXবান বpুও 'দয়, জীবেন স�দ
আিথ 8ক িদক|িল uঠকমত চালনা ক)ন যখন টাকার অিতিরr সাবধানতার ^েয়াজন হয় এই পেব 8। 
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন স�েদর -িত এড়ােত।
 
বুেধর এই &ান পিরবত8ন, হতাশা 'থেক ক� ঘটনা মেন করার য�না, মানিসক চাপ এবং আশাতীত িবর:rকর কuঠন অব&া Fতরী করেত পাের
আপনার ^েচ�ায়।
 
জõ চ? �থেক �, এর ি�তীয় ভাব �গাচর (3 জানুয়ারী 2029  18:30:06 �ত 27 জানুয়ারী 2029  16:47:35)  
এই সমেয়, চM 'থেক িsতীয়ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ অথ 8সËpীয় লােভর িনেদ8শ কের। ফলাফল, এই সময়ও আপনার
yামী/nী এবং পিরবােরর সদসXেদর সােথ খুব ভাল সময় 'দখেব। যিদ ^েযাজX হয় আপিন আপনার পিরবাের 'ছােটা িশU আশা করেত
পােরন।
 
আিথ 8ক িদেক yা��X হেব এবং পিরবােরর সাফলX সাধারণতঃ ঊধ 8গামী হেব আশা করা যায়। বX:rগতভােব, ভাল 'পাষাক অজ8ন ও িনেজর
জনX মহামূলX র°সহ আনুসাি�ক :জিনষ লােভর সlাবনা। িশÊ ও স�ীেত উৎসাহ বাড়েব। উ� কতৃ 8প- বা সরকােরর 'থেক আনুকূলX আশা
করেত পােরন।
 
yা&X সু�র হেব আশা করা যায় এবং আপনার বত8মান ভাবভি� উvিতর িবেবচনা করেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর তৃতীয় ভাব �গাচর (14 জানুয়ারী 2029  09:26:28 �ত 12 �ফব্Kয়ারী 2029  22:28:24)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচর আপনার সফলতা এবং আপনার 'পশাও বX:rগত জীবেন সুেখর সময়
িহসােব িবেবিচত হেত পাের। জীবেনর উvিত সাধেনর িদক িদেয়, আপনার পদvিতর সুেযাগ অেন
 
'বশী। এছাড়াও, সরকার আপনােক আপনার স�ািদত কােজ অথবা ভাল কােজ স�ািনত করার সlাবনা আেছ।আপিন সমােজ আরও
স�ানীয় &ান অজ8ন করেত পােরন। বpুরা, পিরবার ও পিরিচতরা আপনার ^িত তােদর শত8হীন ভালবাসা &াপন করেব এবং আপিন আপনার
শত্)েদর উপর স�ূণ 8 কতৃ 8q করেত পারেবন।
 

 
খুব বX:rগত জীবেন, শারীিরক ও মানিসকভােব আেরা সু&X 'বাধ করেবন আেগর 'থেক। আিথ 8ক লাভও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। জীবেনর
িদেক গভীর আ3হী ও সদথ 8ক অনুভব করেবন। সKানরাও আপনার সুেখর উৎস হেব।
 
 
 
সবসেমত একuট ভাল সময় আপনার উপর &ািপত হেব।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ি�তীয় ভাব �গাচর (18 জানুয়ারী 2029  06:40:28 �ত 8 �ফব্Kয়ারী 2029  17:12:35)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার িsতীয় ভােবর মধX িদেয় যােব। এটা িচিxত কের আিথ 8ক লাভ ও আেয়র বৃ:L িবেশষতঃ যারা সু�র র°‐এর
বXবসা কের।
 
এই পব 8 সlবতঃ সুখ আেন িশ-ায় সফলতা ও iান লােভর আকাের।
 
এই পব 8, ভাল 'লােকেদর সােথ স� আেন এবং সুেযাগ 'দয় খুব ভাল রpন আyাদেনর মজায়। 
 
তবুও, কােরা জনX, এই পব 8uট ক�, সমােজ বােজ নাম আনেত পাের এবং শত্) -িতকারক হেত পাের yাভািবেকর 'থেক। এই দশা সূিচত
কের আ�ীয় ও কােছর বpু হারােনার একuট সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক �, এর তৃতীয় ভাব �গাচর (27 জানুয়ারী 2029  16:47:35 �ত 20 �ফব্Kয়ারী 2029  15:34:52)  
এই সমেয়, চM 'থেক তৃতীয় ভােব UE অব&ান করেব। এই সমেয় সুখ এবং পিরতৃিSর িনেদ8শ কের। আিথ 8ক অব&ায় ঊধ 8গমন আপনার
আিথ 8ক িনরাপOা 'দেব আশা করেত পােরন।
 
'পশাগত িদক 'থেকও এটা খুব ভাল সময় এবং অব&া বৃ:Lও আশা করেত পােরন। কতৃ 8qলােভর আশাও করেত পােরন। আপনার উেদ্যাগ
|িলেত মুনাফা অজ8েনর সlাবনাও আেছ।
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সামা:জকভােব এটা খুব ভাল সময় আপনার জনX, যখন আপনার ভয় ও উেsগ জয় করার সlাবনা আেছ। আপনার সহকম\ ও পিরিচতরা
সহেযাগী ও সাহাযXকারী হেব। বpুর পিরিধ বাড়ােত এবং শত্)েদরেক জয় করেত স-ম হেবন এই িবেশষ সমেয়। 
 
আপনার বত8মান পিরবােরর সােথ সËp সহদূয় হেব এবং আপনার সােথ ভাইেয়েদর ভাল সময় উপেভাগ করার সlাবনা। ফলাফল, ভাল
'পাষােক ও খাবাের উপেভাগ করেত পােরন এই সময়। ধেম 8র িদেক উৎসাহ বাড়েব এবং Uভ ঘটনা উৎফু«ও করেত পাের আপনােক।
 
yা&X ভাল আকােরই হেব। যিদ ^েযাজX হয়, আপিন িববােহর জনXও ভাবেত পােরন, যখন মেন করা হয় 'য এটা সuঠক িমল হওয়ার ভাল
সময় হেব। আপনােদর 'কউ পিরবাের নতR ন সদেস্যরও আশা করেত পােরন।
 
তবুও, এই সময় ভাল নাও হেত পাের। আপনােদর 'কউ সংেবদনশীল Eয়‐িবEয় এবং আিথ 8ক -িতর স�ুখীন হেত। আপনার জনX শত্)রা
সমসXা Fতরী করেত পাের এই সময়। সম[ রকেমর তক8 ও ভR ল 'বাঝাবু:ঝর 'থেক সের থাকুন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর তৃতীয় ভাব �গাচর (8 �ফব্Kয়ারী 2029  17:12:35 �ত 3 মাচ� 2029  09:37:18)  
এই পব 8, বুধ চM 'থেক আপনার তৃতীয় ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের, খারাপ দশা আপনার ঊধতন‐এর কােছ। আপনােক
অিতিরr সতক8তা িদেত হেত পাের যখন ঊধ 8তন বা িনেয়াগকত8ার সােথ কথাবাত 8া হেব। 'য 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন, যা মত পাথ 8কX ও
ভR ল 'বাঝার িদেক িনেয় যায়।
 
পিরিচত শত্)েদর 'থেক দেূর থাকুন ও অপিরিচতেদর 'থেক সতক8 হন। তবুও, এইপব 8, িকছR  নতR ন ও মূলXবান বpুও 'দয়, জীবেন স�দ
আিথ 8ক িদক|িল uঠকমত চালনা ক)ন যখন টাকার অিতিরr সাবধানতার ^েয়াজন হয় এই পেব 8। 
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন স�েদর -িত এড়ােত।
 
বুেধর এই &ান পিরবত8ন, হতাশা 'থেক ক� ঘটনা মেন করার য�না, মানিসক চাপ এবং আশাতীত িবর:rকর কuঠন অব&া Fতরী করেত পাের
আপনার ^েচ�ায়।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর চতSথ � ভাব �গাচর (12 �ফব্Kয়ারী 2029  22:28:24 �ত 14 মাচ� 2029  19:23:11)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8 ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সময় আপনার বত8মান সামা:জক ময 8াদায় অবনিত হওয়া এবং কম 8&েল অব&ান
র-ায় কাuঠেন্যর ^কাশ কের। এই সমেয় আপনার ঊধ 8তন, পরামশ 8দাতা অথবা Uভাকা:Æেদর সােথ তক8 এিড়েয় চলেল ভাল হেব। 
 
িববািহত জীবন এই সমেয় চােপ থাকেত পাের এবং দা�তX 'মাহ অসামানX অবনিত হেত পাের। বািড়েত 'য 'কান রকম কলহ এিড়েয় চলুন,
পিরবােরর সােথ শািK র-া করেত।
 
এই সময় ^মাণ করেত পাের দুঃখময়, হতাশা এবং কে�র সমেয়। yাস্েথ্যর িদক 'থেক, আপনােক 'যেকান রকম 'নশা ও 
 
শারীিরক অসু&তা 'থেক সতক8 থাকেত হেত পাের। একটা দরূ �মণ স�v করেত এই সময় ^াচীেরর মত বাধা পার . 
 
হওয়ার ^িতেযাগীতা আপনার জনX আনেত পাের যা আশার 'থেক কম ফল িবিশ� হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �, এর চতSথ � ভাব �গাচর (20 �ফব্Kয়ারী 2029  15:34:52 �ত 16 মাচ� 2029  16:08:59)  
এই সমেয়, চM 'থেক চতR থ 8ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ আিথ 8ক উvিত আপনার জনX িনেদ8শ কের। উvিত বৃ:Lর আশাও করেত
পােরন। যিদ কৃিষ িবষয়ক 'লনেদন কেরন, কৃিষ সËpীয় উেদ্যােগ মুনাফা আনার ভাল সময় হেত ^কািশত হেত পাের।
 
বািড়েত, |)েq িবষয় িনেয় yামী/nী ও সKানেদর সােথ িবিশ� সময় কাটােবন আেলাচনা কের। ফলাফল, ভালখাবার, জাকাল 'পাষাক এবং
সুগিp উপেভাগ করেবন।
 
আপনার জীবেনর সামা:জক িবষয় পূণ 8 ঘটনা বহR ল হেব। আপনার জনি^য়তা বাড়েব এবং নতR ন বpু অজ8েনর সlাবনা। পুরান ও নতR ন বpুেদর
স� অিধক সুখ 'দেব এবং আপিন আনে� বািড় 'থেক সের থাকার িবেবচনা করেত পােরন। এই সময় আপনার িবপরীত িলে�র সে� আন�
উপেভাগ করা 'দখেত পােরন।
 
yা&X ভাল থাকেব এবং অনX সমেয়র 'থেক 'বশী উদXামশীলতা অনুভব করেবন। বÕগত সা��X লাভ আপনার জনX অ3গনX হেত পাের এই
িবেশষ সমেয়। 
 
জõ চ? �থেক বুধ এর চতSথ � ভাব �গাচর (3 মাচ� 2029  09:37:18 �ত 20 মাচ� 2029  18:26:53)  
এই পেব 8, বুধ চেMর চতR থ 8 ভােবর মধX িদেয় &ান পিরবত8ন করেব। এটা ^কাশ কের আপনার জীবেনর ^িতটা িদেকই উvিত। বX:rগত িদেক
আপিন আপনার জীবেন পিরতৃিS এবং আপিন সফল হেবন ও আপনার 'নওয়া সম[ কােজ লাভ হেব। সমােজ সামা:জক ময 8াদা উচR  হেব
এবং স�ািনত হেবন।.
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল দশা যখন এটা িনেদ8িশত কের টাকা ও স�িOর আকাের স�দ লাভ। আপনার yামী/nী অথবা িবপরীত
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 িলে�র সদসXেদর 'থেকও 'পেত পােরন।
 
বািড়েত, এই পব 8 িনেদ8িশত কের পিরবাের নতR ন সদেস্যর আগমন। আপনার জনX আপনার মােক গিব 8ত করােত পাের। আপনার yাভািবক
উপি&িত পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সফলতা আনেত পাের।
 
আপিন নতR ন বpু Fতরী করেত পােরন যারা উ� িশি-ত ও ভ/ হেব। 
 
জõ চ? �থেক সূয � এর পæম ভাব �গাচর (14 মাচ� 2029  19:23:11 �ত 14 এি4ল 2029  03:53:51)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই 'গাচেরর ফল আপনার জীবেনর উপরও আেছ। এই সময় ^ধানতঃ িনেদ8শ কের
আিথ 8ক কuঠন পরী-ার, এবং মানিসক শািKর অবনিতর সময়। কােজর িদক 'থেক, আপনােক ঊধ 8তনেদর নাম না থাকার জনX অিতিরr
সতক8তা িনেত হেব। মািলক বা কম 8&েলর ঊধ 8তন কম 8চারীর সােথ তক8 এিড়েয় চলুন।
 
সরকার সংEাK িবষয়|িল হেত পাের, যা ^চR র উেsেগর কারণ হেত পাের। আপিন এই সমেয় িকছR  নতR ন শত্) বাড়ােত পােরন।  
 
yাস্েথ্য সাবধানতা দরকার হেব, যখন আপিন অসু& ও অলসতা 'বাধ করেবন। আপনার 'মজাজ অি&র হেত পাের।সKান স�িক8ত
িবষয়|িল আপনার উেsেগর িবষয় হেত পাের। 'য 'কান িকছR  আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যা আপনার ও আপনার 'ছেলর মেধX মতেভদ আনেত
পার। 
 
র। আপনার পিরবােরর yা&X 'যরকম থাকা উিচত 'সই রকম ভাল নাও থাকেত পাের। মানিসক য�না, ভয় এবং অিবNাKতা আপনার উপর
কাল িনে-প করেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �, এর পæম ভাব �গাচর (16 মাচ� 2029  16:08:59 �ত 9 এি4ল 2029  19:34:16)  
এই সমেয়, চM 'থেক পwম ভােব UE অব&ান করেব। এটা িচOিবেনািদত হেয় 'বশীর ভাগ সময় কাটােনার িনেদ8শ কের। এই সময় আিথ 8ক
িদক 'থেকও ভাল সমেয়র িনেদ8শও কের, যখন আপিন আপনার সwেয়র ভাtার বাড়ােত স-ম হেবন।
 
যিদ সরকারী িবভােগর 'কান পরী-ায় বেসন এই সমেয়, আপনার সফল হওয়ার সlাবনা অেনক 'বশী।
 
যিদ চাকুরীরত হন, তেব এই সমেয় পদvিত হওয়ার সlাবনা আেছ। ফলাফল, সমােজও আপিন অব&ান বৃ:Lর আশা করেত পােরন। আপনার
বpু, বয়f, িশ-ক আপনার জনX ভাল এই সমেয়।
 
স�ক8 মসণৃভােব এেগােব আশা করা যায় এবং আপিন ^গাঢ় ও ই:Mয়জ সময় আশা করেত পােরন আপনার ি^য়জেনর সােথ। আপিন
দা�তX সুখ উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবপরীত িলে�র িবেশষ কােরা শারীিরক স� উপেভাগ করেত পােরন অথবা িবেশষ কােরা শারীিরক
স� উপেভাগ করেত পােরন। নতR ন কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন পিরবাের অথবা পিরবাের নতR ন কাউেক আনেত পােরন। 
 
yা&X সু�র হেব এই সমেয়। সুyাদু খাবার উপেভাগ, স�দ লাভ এবং আপনার ল-XবÕ লাভ 'দখেব এই সময়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর পæম ভাব �গাচর (20 মাচ� 2029  18:26:53 �ত 4 এি4ল 2029  17:17:57)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার পwমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা সূিচত কের 'বশীর ভাগ '-ে0 ক�কর বX:rগত জীবন। িবেশষতঃ
এই পেব 8 আপনার nী, সKান ও পিরবােরর অনXানX সদসXেদর সােথ 'য 'কান রকম তেক8 জড়ান এিড়েয় চলেত অবশXই 'চ�া করেবন। এই
পব 8 সহায়ক নয়, উ3yভাব ও এক|েয় হওয়ার জনX যখন বpুেদর সােথও চলােফরা করেবন। অিতিরr সতক8 হন যখন ি^য় কাউেক
পিরচালনা করেবন।
 
এই িবেশষ সমেয় yা&X উেsেগর িবষয় হেত পাের। খাবাের সতক8 হন যখন আপনার সিদ8গিম 8 বা শরীর গরেম 'ভাগার সlাবনা আেছ। 'কান
রকম কােজ স:Eয় হেবন না 'যটা আপনার জীবেন ঝুিক রাখেব।
 
মানিসকভােব উেsগ অনুভব করেত পােরন এবং সব উেপ-া ক)ন। 
 
এই পব 8, িকছR  শারীরীক য�না িদেত পাের যা অyা�ে�্যর িদেক িনেয় যায়।
 
কােজর িদেক এটা ক�কর অব&া ও কuঠন/অনমনীয় পিরি&িত ঘটােত পাের। যিদ ছা0 হন, আরও অিধক দৃঢ় সংকÊ ও পড়াUনায় 'কMীভূত
হওয়া ^েয়াজন 'কান রকম অনXমন³তা এড়ােত।.
 
জõ চ? �থেক বৃহRিত এর একাদশ ভাব �গাচর (29 মাচ� 2029  14:31:58 �ত 25 অগা� 2029  01:00:28)  
বত 8মান সমেয়, বৃহaিত চM 'থেক একাদশ ভােব �মণ করেব। ইহা ভাল সময় 'দখায়। কােজর জায়গায় আপিন পেদাvিত আশা করেত
পােরন, বXবসায় লাভ, 'পশাগত জীবেন উ�তর পদ। ইহা সামা:জক ভােব ^মান কের ভাল সময় আপনার জনX, কারন আপনার সামা:জক
ময 8াদা বৃ:L হেব। এই সময় আপনার মাধুয 8X এবং শারীিরক উপি&িত নজর কারেব এবং উে«খনীয় হেব। আপনার বpু এবং আপনেদর কাছ
'থেকও লাভ আশা করেত পাের
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রন। বত8মান সময় আপনার শত্)রা মাথা নীচR  করেব এবং পরা:জত হেব।
 
ধািম 8ক বXাপাের আপনার আ3হ বাড়েব এবং ম� উ�ারেনর শ:rেত আপনার লাভ হেব। যিদ 'যাগXতা থােক, আপিন িববােহর স{িত িদেত
পােরন এবং দ�িতরা আশা করেত পাের একuট নতR ন সদসX তােদর সংসাের। আপনােদর মেধX 'কউ আেবগ জিনত ভােব িলS হেত পাের
িবপরীত িলে�র সদেস্যর সােথ। 
 
আিথ 8ক অব&া ভাল হেব এবং আপনােদর মেধX 'কউ িকনেবত স�িO, অলংকার, নতR ন গািড় এবং পািথ 8ব আরাম। বত8মান সমেয় আপিন
উপেভাগ করেব সু& শরীর এবং শািKি^য় মন।.
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ষ� ভাব �গাচর (4 এি4ল 2029  17:17:57 �ত 24 এি4ল 2029  23:52:12)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ষWভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা িনেদ8িশত কের িমN সদথ 8ক ও নঞথ 8ক কতক|ল ঘটনার। এই িবেশষ
সময় িনেদ8িশত কের আপনার জীবেনর সফলতা, &ায়ীq ও উvিত। আপনার পিরকÊনা ও অিভ^ায় সফলভােব স�ূণ 8 হেব এবং এ|িলর
'থেক লাভ করেবন।
 
কােজর িদেক আরও ভাল কাজ করার সlাবনা আেছ। সম[ 'নওয়া কােজর উvিত আশা করেত পােরন।এই সময় আরও িনেদ8িশত কের
সমােজ আপনার জনি^য়তা। আপনার সামা:জক ময 8াদা উচR  হওয়ার সlাবনা।yা&X সু�র হেব এবং মানিসক শািK ও তৃিS থাকেব।
 
তবুও, কােরা '-ে0, বুেধর এই &ান পিরবত8ন শত্)েদর 'থেক উেsগও ক� আনেত পাের।
 
আিথ 8ক িদেক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের। মািলেকর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন।
 
yাস্েথ্যর িদক 'থেক ঝুিকপূণ 8 কােজর 'থেক দেূর থাকাই ভাল।  
 
তবুও, গরম শরীর এই পেব 8 ক� িদেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �, এর ষ� ভাব �গাচর (9 এি4ল 2029  19:34:16 �ত 4 �ম 2029  02:31:20)  
এই সমেয়, চM 'থেক ষWভােব UE অব&ান করেব। এই সময় আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের। এই সময় আপনার ^েচ�া ^চR র
অসুিবধার মেধX যাওয়া 'দখেব। সlাবনা আেছ 'য আপনার শত্) বাড়েব এবং বXবসার অংশীদােরর সােথ লড়াইেয় জিড়েয় পরেত পােরন।
আপনার ই�ার িব)েL আপনােক শত্)েদর সােথ সমেঝাতাও করেত হেতপাের।
 
এই দশায়, আপনার nী এবং সKানেদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন
 
এটা উপেদশ হয় 'য দীঘ 8 দরূেqর �মণ এিড়েয় চলুন, যখন আপিন দুঘ 8টনার সােথ মুেখামুিখেত সংেবদনশীল এই সমেয়।
 
yা&X আপনার অিধক সাবধানতা চায়, যখন আপনার অসু& yা&X, মানিসক অিবNাKতা, উেsগ, ভয় ও অসমেয় 'যৗনতার ই�ায় ক� পাওয়ার
সlাবনা।
 
সমােজ আপনার স�ান ধের রাখুন এবং কম 8&েল স�ান ঝুিকর হেত পাের এই সমেয়। অনXথায়, আপনােক অবমাননা, অবXবহায 8 আেলাচনা
এবং মকÔমার স�ুখীন হেত পােরন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর ষ� ভাব �গাচর (14 এি4ল 2029  03:53:51 �ত 15 �ম 2029  00:45:38)  
ঝএই সমেয়, চM 'থেক ষW ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এই সমেয় আপনার জীবেনর ^িতuট িবষেয় সফলতা আেন। 
 
স�েদর লােভর মাধXেম বXােp জমা টাকার বৃ:L, সামা:জক পদময 8াদায় এবং জীবন যাপেনর ধরেণ সদথ 8ক পিরবত8ন বৃ:L আশা ক)ন।
আপনার সবেচেয় ভাল মেনর অব&ায় 'দখেব এই সময়।
 
আপিন উ�তর [ের পদvিত 'পেত পােরন এবং সেব 8া� কতৃ 8পে-র sারা স�ািনতও হেত পােরন। আপনার ^েচ�ায় খXািত এবং ঊধ 8তনেদর
সােথ অনুকূল স�ক8ও এই সমেয় িনেদ8িশত হয়। আপনার জীবন 'থেক শত্)রা িবতািরত হেব। 
 
yাস্েথ্যর িদেক 'রাগ, ক�, অলসভাব, এবং উেsগ 'থেক মুr থাকেবন। পিরবােরর সদসXেদর yা&Xও সু�র থাকেব এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর সLম ভাব �গাচর (24 এি4ল 2029  23:52:12 �ত 10 �ম 2029  03:22:41)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের শারীিরক ও মানিসক
ভােব। পব 8 অসু&তা িনেদ8শ কের। এই দশায় শারীিরক য�না ও দুব 8লতার স�ুখীন হেত পােরন।
 
মানিসকভােব িবNামহীন এবং মন[াপ যুr হেত পােরন। এই সময় পিরবােরর সে� িকৎকত8বX িবমূঢ়তা বৃ:L ও মেনামািলনXর িনেদ8শ কের।
আপনােক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের তক8 ও 'যাগােযােগর ফাকঁ এড়ােত yামী/nী এবং সKােনর সােথ কথা বলার সময়। 'যখােন
অবমাননার স�ুখীন হেত পাের তা এড়ােনার জনX সতক8 হন।
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িবর:rকর অব&া অনুভব করেত পােরন যখন আপনার ^েচ�ায় বাধার স�ুখীন হওয়ার সlাবনা আেছ। যিদ �মেণর পিরকÊনা থােক, আশা
যুr ফল িদেত পাের না এবং ক�কর হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক �, এর সLম ভাব �গাচর (4 �ম 2029  02:31:20 �ত 28 �ম 2029  13:12:42)  
এই সময়, চM 'থেক সSমভােব UE অব&ান করেব। এটা নারীেদর sারা 'Vশজনক সমেয়র িনেদ8শ কের। নারীর জিড়েয় থাকা 'কান রকম
মকÔমা 'থেক সের থাকুন এবং 'চ�া ক)ন ও র-া ক)ন nীর সােথ ভাল স�ক8 রাখেত। ফলাফল, এই দশা আরও িনেদ8শ কের nীেলােকর
অসু& yা&X, যার জ�তািলকা সSম ভােব UEভাব। আপনার nী িবিভv রকম nীসংEাK 'রােগ, শারীিরক য�না, মানিসক উেsেগ ও এই
রকম আরও িকছR েত ভূগেত পাের।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক খুবভাল সময় নয় এবং মিহলােদর সােথ বXবসায়ীক স�ক8 'থেক দেূর সের থাকাই ভাল টাকার -িত এড়ােত।
 
আপিন উপলিÓও করেত পােরন 'য আপনার িকছR  অিন�কর বpু আেছ যারা আপনার -িত করার 'চ�া করেব। অ^েযাজনীয় 3ামX নারীেদর
সােথ জড়ান মন[াপ Fতরী করেত পাের এই িবেশষ সমেয়। সlাবনা আেছ, আপিন মিহলা স�িক8ত িকছR  sে¬ শত্)ও Fতরী করেত পােরন।
 
এই সমেয় আপনােক মানিসক আকূলতা, হতাশা ও 'Eােধ ক� পাওয়া 'দখেবন। yাস্েথ্যর য° িনন, যখন 'যৗন 'রাগ, মূ0াশেয় সমসXা এবং
অনXানX 'ছােটা 'রােগ ক� পাওয়ার সlাবনা।
 
'পশাগতিদক িদেয় এই সময় সহায়ক িহসােব িবেবিচত হেত পাের না। অিন�কর সহকম\েদর এিড়েয় চলুন, যখন তারা আপনার উvিতেত বাধঁা
সuৃ� করেত পাের। তবুও, কম 8ে-ে0 বা সরকােরর উ� কতৃ 8প- 'থেক স�ান পাওয়ার সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর ষ� ভাব �গাচর (10 �ম 2029  03:22:41 �ত 8 জুন 2029  16:31:35)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার ষWভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা িনেদ8িশত কের িমN সদথ 8ক ও নঞথ 8ক কতক|ল ঘটনার। এই িবেশষ
সময় িনেদ8িশত কের আপনার জীবেনর সফলতা, &ায়ীq ও উvিত। আপনার পিরকÊনা ও অিভ^ায় সফলভােব স�ূণ 8 হেব এবং এ|িলর
'থেক লাভ করেবন।
 
কােজর িদেক আরও ভাল কাজ করার সlাবনা আেছ। সম[ 'নওয়া কােজর উvিত আশা করেত পােরন।এই সময় আরও িনেদ8িশত কের
সমােজ আপনার জনি^য়তা। আপনার সামা:জক ময 8াদা উচR  হওয়ার সlাবনা।yা&X সু�র হেব এবং মানিসক শািK ও তৃিS থাকেব।
 
তবুও, কােরা '-ে0, বুেধর এই &ান পিরবত8ন শত্)েদর 'থেক উেsগও ক� আনেত পাের।
 
আিথ 8ক িদেক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের। মািলেকর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন।
 
yাস্েথ্যর িদক 'থেক ঝুিকপূণ 8 কােজর 'থেক দেূর থাকাই ভাল।  
 
তবুও, গরম শরীর এই পেব 8 ক� িদেত পাের।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর সLম ভাব �গাচর (15 �ম 2029  00:45:38 �ত 15 জুন 2029  07:20:55)  
এই সমেয়, চM 'থেক সSম ভােব UE অব&ান করেব। এটা ^ধানতঃ ক�কর �মণ, yা&X উেsগ এবং Eয়‐িবEেয় িশথীলতার িনেদ8শ কের।
কম 8&েল ঊধ 8তন বা উ� কম 8চারীেদর সােথ s¬ এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8 হওয়া ^েয়াজন।
 
সাবধানতা অবলËন ক)ন কােজ এবং Fদন:�ন জীবেন নতR ন শত্) Fতরী না করেত।এই িবেশষ সময়, Eয়‐িবEেয় িকছR  অKরােয়র মাধXেম
িনেয় 'যেত পাের। আপনার ^েচ�া ছাড়ােত বাধX করা হেত পাের
 
আপনার y� ল- বা গKবX&ল স�ূণ 8 করার রা[ায় অ^তXািশতভােব বাধা আসেত পাের এই িবেশষ সমেয়।আপনার nী শারীিরক অসু&তা,
হতাশা এবং মানিসক য�নায় ভূগেত পাের যা আপনার জনX উেsেগর কারণ। আপনার yাস্েথ্যরও সাবধানতার দরকার, যখন আপিন উদর
সমসXা, খাদX ^িত:Eয়া অথবা খাদX িবষ:Eয়া, রেrর 'রা. 
 
'সংেবদনশীল হন এই িবেশষ সমেয়। আপনার সKানেদর yা&X আপনার উেsেগর কারণ হেব। ফলাফল, আপিন VািK অনুভব করেত পােরন
এই দশায়।
 
জõ চ? �থেক �, এর অ�ম ভাব �গাচর (28 �ম 2029  13:12:42 �ত 22 জুন 2029  03:51:14)  
এই সময়, চM 'থেক অ�মভােব UE অব&ান করেব। এটা ভাল সমেয় ^কাশ কের। এই িবেশষ সমেয় আপিন শারীিরক yা��X লাভ আশা
করেত পােরন এবং আেগর দুঃখ ক�েক জয় করেত পােরন। জিমযুr স�িO অজ8ন বা বািড় অজ8ন ও িবেবচনা করেত পােরন।
 
যিদ 'যাগX অিববািহত পু)ষ অথবা অিববািহত মিহলা হন, তেব উপযুr িমল আশা করেত পােরন, 'য ভাল ভাগX িনেয় আসেব। এই সময়,
UE চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব 'গাচর হেব। এরা সুখকর ও সু�রী নারীর স�ও আশা করেত পােরন এই িবেশষ সমেয়।
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yা&X ভাল থাকেব আশা করা যায় এই সমেয়।
 
যিদ ছা0 হন তেব অিধক উvিতশীল হেবন। আপনার ^ভাব ল-X করা যােব এবং সামা:জক পিরিধেত ময 8াদা ও স�ান পােবন।
 
'পশাগত িদেক খুব ভাল সময়। Eয়‐িবEয় ও বXবসা বাড়েব Uভাকা:Æ ও বpুেদর সাহােয্য। উ�তর কতৃপে-র সা-ােতর সlাবনা।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর সLম ভাব �গাচর (8 জুন 2029  16:31:35 �ত 28 জুন 2029  21:37:40)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার সSম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX 'চ�ার সময় আনেত পাের শারীিরক ও মানিসক
ভােব। পব 8 অসু&তা িনেদ8শ কের। এই দশায় শারীিরক য�না ও দুব 8লতার স�ুখীন হেত পােরন।
 
মানিসকভােব িবNামহীন এবং মন[াপ যুr হেত পােরন। এই সময় পিরবােরর সে� িকৎকত8বX িবমূঢ়তা বৃ:L ও মেনামািলনXর িনেদ8শ কের।
আপনােক অিতিরr সতক8 থাকেত হেত পাের তক8 ও 'যাগােযােগর ফাকঁ এড়ােত yামী/nী এবং সKােনর সােথ কথা বলার সময়। 'যখােন
অবমাননার স�ুখীন হেত পাের তা এড়ােনার জনX সতক8 হন।
 
িবর:rকর অব&া অনুভব করেত পােরন যখন আপনার ^েচ�ায় বাধার স�ুখীন হওয়ার সlাবনা আেছ। যিদ �মেণর পিরকÊনা থােক, আশা
যুr ফল িদেত পাের না এবং ক�কর হেত পাের।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর অ�ম ভাব �গাচর (15 জুন 2029  07:20:55 �ত 16 জুলাই 2029  18:12:23)  
এই সমেয়, চM 'থেক অ�ম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। সাধারণতঃ, এটা ইি�ত 'দয় 'য আপিন -িত ও শারীিরক ক� িনেজর উপর আনেত
পােরন। অিতিরr সতক8 হন এবং অ^েয়াজনীয় খরচ এিড়েয় চলুন ও আিথ 8ক 'লনেদেনর সময় সতক8 হন।
 
এই সময় কম 8&েল অি^তীকর ঘটনারও িনেদ8শ কের। আপনার মািলক অথবা ঊধ 8তনরা িনরাপদ িদেক আেছ তােদর সােথ 'কান রকম
মনমািলনX এিড়েয় চলুন।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
বািড়েত, yামী/nীর সােথ মতেভদ ঝগড়ার িদেক িনেয় 'যেত পাের। পিরবাের ঐকX ও সুখ র-া করেত শত্) ও পিরবােরর সদসXেদর সােথ
sে¬ জড়ান এিড়েয় চলুন সেচতনভােব।
 
জõ চ? �থেক �, এর নবম ভাব �গাচর (22 জুন 2029  03:51:14 �ত 16 জুলাই 2029  23:27:25)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব UE অব&ান করেব। এই সময়। ফলাফল, শারীিরক ও বÕগত সুখ ও সা�ে�্যর ^কাশ কের।
 
আিথ 8ক লাভ ও সব 8̂ কার মূলX বা অলpার 'ভাগ করা ও িনেদ8িশত হয় এই সমেয়।
 
বXবসায়ীরা এই সমেয় সেKাষজনক মুনাফায় অ^িতহত হেব। 
 
এই সমেয় িশ-ায় সফলতার িনেদ8শও কের। yা&X ভাল আকােরই থাকেব।
 
বািড়েত, আপনার ভাইেয়রা আরও সহেযাগী ও 'স্নহ পরায়ণ হেব। িকছR  Uভ কাজ আপনার বািড়েত স�v হওয়ার সlাবনা এবং আপনার
িববাহ িনেজ ি&র করেত পােরন যিদ ^েযাজX হয়। আপনার পছ� মত িমল খুেঁজ পােবন এই সময়, 'য আপনারও ভাগX আনেব।
 
একuট সামা:জক ভােব সহায়ক সময় আশা করা 'যেত পাের 'যখােন আপনার নতR ন বpু হওয়ার সlাবনা আেছ। আপিন িবi পরামশ 8 দাতা
'পেত পােরন আধXািত্মক পথ আপনােক 'দখােনার জনX। িশÊে-ে0 উৎসাহ বাড়েব এই সমেয়। আপনার |েণও উৎকষ 8পূণ 8 কাজ ল-X
করা যােব এবং ভাল খXািত আনেব সমােজ।
 
এই সময় আপনার ই�া পূরণ ও শত্)েদর পরাজয় 'দখেত পাের। যিদ 'কান রকম আেলাচনায় জড়ান তাহেল :জেত যােবন। দীঘ 8 �মেণ
যাওয়ার িবেবচনা করেত পােরন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর অ�ম ভাব �গাচর (28 জুন 2029  21:37:40 �ত 13 জুলাই 2029  01:22:23)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার অ�ম ভােব অিতEমণ কের। এটা 'বশীর ভাগ স�দ ও সফলতা ^কাশ কের। এটা আপনার সম[ কােজও
পিরকÊনায় সফলতা িনেদ8শ কের। এই পেব 8, আপিন আিথ 8ক &ািয়q আশা করেত পােরন অথ 8ৈনিতক উেদ্যােগ লাভ করেত পােরন।
 
সামা:জক িদক 'থেক আপিন আপনার সামা:জক ময 8াদা বৃ:L 'দখেবন। 'লােকরা অিধক স�ান করেব এবং জনি^য়তা বাড়েব।
 
এই পব 8 yা��Xজনক জীবনৈশলী অজ8ন করেত িদেত পাের। সKানেদর 'থেক সুখলােভর সlাবনা আেছ। পিরবাের সদজাত সদসXর সুখ
পােবন। এই িবেশষ সমেয় আপনার সKানরা সুখী ও পিরতৃS থাকেব।
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এই সময়, সuঠক িসLাK িনেত আপনার yতঃস্ফু ত 8 'কান ও বু:L বৃিO বXবহার করেত স-ম হেবন।
 
শত্)রা পরা:জত হেব এবং আপনার িবেশষেqর sারা শাK হেব।ফলাফল, সবিদক 'থেক সাহাযX আশা করেত পােরন।.
 
তবুও, আপনার yা&Xর সাবধানতা ^েয়াজন, যখন আপিন অসু& হেয় পরায় সংেবদনশীল। আপনার গিৃহত খাবাের সতক8 হন।
 
জõ চ? �থেক বুধ এর নবম ভাব �গাচর (13 জুলাই 2029  01:22:23 �ত 28 জুলাই 2029  17:19:27)  
এই পেব 8, বুধ চM 'থেক আপনার নবম ভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা 'রাগ 'থেক ক� 'ভােগর অথ 8 ^কাশ কের। এই িবেশষ দশা আপনার
কােজর '-ে0 বাধা ও িব® আনেত পাের। কম 8&েল আপনার স�ান ও পদ অ-ত রাখেত য°িনন। িন:;ত ক)ন 'য আপনার কৃত কােজর
জনX আপনােক ঘৃণা করেত হেব না এই সমেয়।
 
সlাবX বাধার িদেক ল-X রাখুন নতR ন িকছR েত উেদ্যাগ 'নওয়ার আেগ।
 
মানিসকভােব কােজ িবর:r 'বাধ করেত পােরন, অিধক 'বাঝা স�v ও অি&িতশীল হেত পােরন িবিভv কারেণর জনX।
 
আপনার শত্)েদর 'থেক সাবধান হন যখন তারা 'বশী -িত করেত পাের এই দশায় 'য 'কান রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন আপনার পিরবার ও
আ�ীয়েদর সােথ, এই|িল আ^েয়াজনীয় কলহর িদেক িনেয় 'যেত পাের।
 
এই পেব 8, আপিন সংেবদনশীল হেবন 'Eাধ^বণ হেত এবং ধম 8 ও সাধারণ িবeােসর িবষয়|িলেত ত্)uট 'খাজঁার 'চ�া করেত পােরন। 'কান
গিৃহত কাজ স�ূণ 8 করার উেÔেশ্য, আপনার কাছ 'থেক এই পব 8র অিধক Nেমর চািহদা থাকেত পাের। তবুও, উৎসােহর অভাব 'বাধ কuঠন
পিরNম করা 'থেক িবরত করেত পাের।
 
দরূ �মেণর িসLাK এিড়েয় চলুন, যখন ক�কর হওয়ার সlবনা এবং আশানু�পফল নাও িদেত পাের। খাদXাভXােস য° িনন এবং সদথ 8ক িচKা
রাখুন 'য ভােব আপিন িবেশষ সময় ভােবন।
 
জõ চ? �থেক সূয � এর নবম ভাব �গাচর (16 জুলাই 2029  18:12:23 �ত 17 অগা� 2029  02:35:20)  
এই সমেয়, চM 'থেক নবম ভােব সূয 8 অব&ান করেব। এটার িকছR  তাৎপয 8 পূণ 8 ফলাফল আপনার জীবেন আেছ। এই সময় 'দাষােরাপ, &ােনর
পিরবত8ন এবং মানিসক শািKর অভােবর অথ 8 ^কাশ করেত পাের।
 
কম 8&েল আপনার মািলকেক িনরাশ করা এিড়েয় চলেত অিতিরr সতক8তা িনন। অপমািনত 'বাধ করেত পােরন এবং আপনার উপর িকছR
িমথXা অিভেযাগ চাপান হেত পাের, এর সুেযাগ আেছ। 'যেকান ^তারণার অব&া এিড়েয় চলুন।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এই সময় আপনার উপর চােপর হেত পাের। অনXেদর 'থেক বািক থাকা ঋণ িফের 'পেত পােরন। অ^েয়াজনীয় খরচ
এড়ােত অিতিরr সতক8 হন। ভR ল 'বাঝা, মতেভদ আপনার ও আপনার |)র মেধX ঘটেত পাের। পিরবােরর ও বpুেদর মতামত সংঘষ 8 আনেত
পাের যা s¬ ও অতৃিSর িদেক িনেয় যায়।
 
yা&Xর সাবধানতা 'নওয়ার দরকার যখন আপনার শারীিরক ও মানিসক অসা��X বাড়ােত পাের। আপিন আরও VািK ও মানিসক অবসাদ
'বাধ করেবন yাভািবেকর 'থেক।
 
যিদও, আপিন উৎকষ 8পূণ 8 কাজ করার িবেবচনা করেত পােরন, যখন আপনার সফল ভােব এই কাজ স�ূণ 8 করার সlাবনা আেছ।
 
জõ চ? �থেক �, এর দশম ভাব �গাচর (16 জুলাই 2029  23:27:25 �ত 11 অগা� 2029  02:25:53)  
এই সমেয়, চM 'থেক দশম ভােব UE অব&ান করেব। এটা মানিসক আকুলতা, মন[াপ, এবং আিবNাKতায় িনেদ8শ কের। শারীিরক yা&Xও
ক� 'পেত পাের এই সমেয়। 
 
আপনােক আিথ 8ক িদক|িলর অিতিরr সতক8তা িনেত হেত পাের এবং 'য 'কান রকম ঋণ এিড়েয় চলার 'চ�া ক)ন, যখন আপনার ঋণ 3&
হওয়ার সlাবনা আেছ এই িবেশষ দশায়।
 
শত্)েদর 'থেক সাবধান হন এবং অ^েয়াজনীয় ও অবXবহায 8X আেলাচনা এিড়েয় চলুন, যখন এটা িববােদর িদেক িনেয় 'যেত পাের যা শত্)
সংখXা বাড়ায়। সমােজ অখXািত ও অবমাননা এিড়েয় চলেত সতক8 হন।
 
সাবধান হন যখন আ�ীয় ও নারীেদর চালনা করেবন। যখন 'বাকার মত ভR ল 'বাঝাবু:ঝ শত্)সংখXা  'যাগ করেত পাের। িববােহ ভারসামX
র-া করেত yামী/nীর সােথ সম[ রকেমর তক8 এিড়েয় চলুন।
 
আপনার পছ� মত '-ে0 উ�তর কতৃ 8প- বা সরকােরর sারা কে�র স�ুখীন হওয়ার সlাবনা। আপনার সম[ ^েচ�ায় সফলতা 'দখেত
অিতিরr পিরNম করেত হেত পাের। .
 
জõ চ? �থেক বুধ এর দশম ভাব �গাচর (28 জুলাই 2029  17:19:27 �ত 19 অগা� 2029  20:39:42)  
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এই সমেয়, বুধ চM 'থেক আপনার দশমভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা আপনার জনX পিরতৃিS ও ভাল সমেয়র িনেদ8শ কের। আপিন
আপনার সম[ ^েচ�ায় সুখীও সফল হেবন। 'পশাগতভােব একটা ভাল সময় ও আশা করা 'যেত পাের। আপনােক 'দওয়া কাজ uঠক সমেয়
'শষ করেত স-ম হেবন।
 
এই সমেয় বািড়েত সুখ থাকেব। এই সমেয় 'কৗতূহল জনক কােরা সােথ সা-ােতর আশা করেত পােরন। আপনােদর মেধX 'কউ িবপরীত
িলে�র নতR ন কােরা সােথ গাঢ়ভােব সময় কাটােত আশা করেত পােরন। এই বXা:rর থােক লােভর সlাবনাও এই সমেয় িনেদ8শ কেরেছ।
 
আিথ 8ক িদক 'থেক এটা খুব ভাল সময় হেত পাের আপনার জনX। আপনার ^েচ�ায় সফলতা লাভজনক হেব এবং আপিন টাকা পয়সার লাভও
আশা করেত পােরন।
 
এই সময়, সমােজ আপনার সামা:জক ময 8াদা আনেত পাের। স�ািনত হওয়ার সlাবনা আেছ এবং আেরা স�ান অজ8ন করেত পােরন।
সামা:জকভােব আেরা স:Eয় হেত পােরন ও সমাজ কলXানমূলক কােজ যুr হেত পােরন।
 
মানিসকভােব শািKও ি&র এর িনেদ8শ কের। আপনার শত্)রা সহেজই পরা:জত হেব এবং আপিন জীবেন ি&রতা খুেঁজ পােবন এই সমেয়।
 
জõ চ? �থেক মQল এর �াদশ ভাব �গাচর (28 জুলাই 2029  22:52:04 �ত 15 �সöJর 2029  04:05:37)  
এই পেব 8, ম�ল চেMর 'থেক আপনার sাদশভােব &ান পিরবত8ন করেব। এটা শারীিরক য�না ও সাধারণ ক�েভােগর ^কাশ কের। যিদ সমেয়
সতক8তা না 'নওয়া হয়, তেব এই সময় আরও 'বশী ক� িদেত পাের । সাবধান হন 'যেকান yা&X স�িক8ত িবষেয়, যখন আপনার 'চাখ ও উদর
সংEাK অসা��X ও অসু&তা বৃ:Lর সlাবনা আেছ। পেরর সতক8তাও িনন। এই সময় যখন আপিন অবশXই স:Eয়তা 'থেক দেূর থাকেবন
যা আপনার জীবেন ঝুিকপূণ 8 হেত পাের
 
আপনােদর 'কউ রা:0র দুঃy� বা y� িবশৃÆলায় ভR গেত পােরন।
 
আপনার কম 8জীবন NমসাধX হেত পাের এবং আপনার অিভে^ত কােজ সফলতা 'দখেত কuঠন পিরNেমর 'বাঝা িনেত হেত পাের। যিদ
পিরিমত না হয়, আপনােদর 'কউ অব&ােনর ঝুিক িনেত পােরন কােজ এবং অবমািনত ও অস�ািনত হেবন।
 
আিথ 8ক িদক|িলর য°িনন এবং অ^েয়াজনীয় খরচ এিড়েয় চলুন।বািড়েত nী, সKান, ভাই ও আ�ীয়েদর সােথ সমমেনাভাবাপv স�ক8 র-া
ক)ন।তােদর সােথ 'কান রকম তক8 এিড়েয় চলুন। শত্)েদর সােথ 'কান ^কার s¬ 'থেক দেূর থাকুন এবং নতR ন শত্) Fতরী করা 'থেক
যেথ� সাবধান হন।এই সময়, িবেদশ �মেণর সুেযাগ আসেত পাের। তবুও আপনােদর 'কউ �মেণ আকা:Æত ফল নাও 'পেত পােরন এবং
ল-Xহীন ভােব �মণ 'শষ করেত পােরন।.
 
জõ চ? �থেক শিন এর সLম ভাব �গাচর (8 অগা� 2029  12:31:59 �ত 5 অে÷াবর 2029  16:53:21)  
এই সমেয়, চM 'থেক সSমভােব শিন অব&ান করেব। এটা আপনার জীবেন একuট িন¦ দশার িনেদ8শ কের। আপনােক আপনার জীবেনর
^ায় সম[ িবষেয় 'কMীভূত হেত হেব। আপিন আেয়র সীিমত অK^বাহ 'দখেত পােরন এবং িবeাসঘাতকতা ও ^বwনার কারেণ িকছR  টাকার
-িতও হেত পাের। তবুও, 'কান রকম ঋণ এিড়েয় যান এই সমেয়, যখন আপনার এই ঋণ 'থেক 'বিরেয় আসেত দীঘ 8 সমেয়র সlাবনা
আেছ।আপনার িদক 'থেক কােজ আরও পিরNম দরকার। আপনার আেরা পথ যাওয়া ^েয়াজন ^েচ�ায় সফলতা 'দখার জনX। যিদ
অংশীদারী উেদ্যােগ থােকন, তেব ছ´েবশী ^তারেকর 'থেক সাবধান হন এই সমেয়।যিদ চাকুরীরত হন অথবা 'কান পেদ থােকন, এখােন
আপনার অব&ান ধের রাখার 'চ�া ক)ন 'কান িকছR েক ^Nয় না িদেয় যা আপনার অব&ান হারােনার বXব&া করেত পাের।এইসমেয়, ছা0রা
তােদর পড়াUনায় মনঃসংেযােগ ক� 'পেত পাের।আপনােদর 'কউ িবেদশ জিমেত 'যেত পােরন এই সমেয়। তবুও, �মেণ যাওয়া এিড়েয় যান,
যখন এটা আপনােদর অিধকাংেশর জনX ক�কর হেত পাের। এই সময় িনেদ8শ কের 'য আপিন সাধারণ বাসভবন হারােনার সlাবনা।yাস্েথ্যর
সাবধানতাও ^েয়াজন। পিরবাের yাস্েথ্যর য° িনন। আপনােদর কােরা িকডনী, 'যৗনা� এবং মূ0াশয় সংEাK 'রােগ 'ভাগার সlাবনা
আেছ।আপনার yামী/nী ও সKানেদর yা&X সংEাK অসুিবধায় অবেহলা করেবন না, যখন এটা তােদর জনX পরবত\েত জীবেনর ঝুিকর হেত
পাের।বািড়েত, সেচতনভােব শািK ও ঐকX র-া করা ^েয়াজন। যিদ িববািহত হন, আপনােদর 'কউ পুনিববাহ করেত পােরন ^থম yামী/nী
হারােনার জনX বpুqেক পু� ক)ন এবং বpুেদর সােথ 'যাগােযাগ র-া ক)ন। যিদ সতক8তার সােথ পিরচালনা না করেত পােরন তেব ঘিনW
বpুেদর sারা পিরতXাr হেত পােরন।এই সময় মানিসক সমতা র-া করা খুব কuঠন হেত পাের। আপনােদর অিধকাংশির Eমাগত মানিসক
য�না ও অি&রতা বৃ:Lর সlাবনা আেছ।এটা িবচ-ণ হেব 'কান রকম মকÔমা এিড়েয় 'যেত, এই সমেয়। এটা 'কান আদালত মকÔমা বা
িনব 8াচেন sারােনার লড়াইেয়র জনX ভাল সময় িহসােব িবেবিচত হয় না।
 


