েয ১০িট প্রাত্তািহক কাজ আপনােক
িনেয় যােব সফলতার চূড়ায়
য ১০িট াািহক কাজ আপনােক িনেয় যােব সফলতার চড়
ূ ায়
আমরা সবাই সফল হেত চাই। সটা হাক অনেদর দেখ িকংবা িনেজর সফলতার  থেক। সফল হওয়া টা এখন যন একটা
মানেু ষর ধান গাল হেয় দাঁিড়েয়েছ, যিদও আমরা এর পছেনর ক িল করেত চাই না, িকংবা হয়েতা জািনই না এর জন
আসেল করেত হেবটা িক! তেব এটা িঠক, সফলতা একটা মা গ নয়, িজবেনর িতিট কমম সেক, িতিট কাজ কের
যাওয়া িমিনট, েতকিট িনরলস ঘা, েতকিট পিরকিত িদন এর একিত একিট নাম হেত পাের সফলতা!
তা চলনু জেন নই এই সফলতা নােমর সানার হিরণ ধরেত কামন হওয়া উিচৎ আমােদর েতকটা িদেনর কমসচূ ী…
১। উঠনু সকােলঃ
সকােল উঠা য ধু সাের জন ভােলা তা িক না। সকােল উঠেল আপিন পেয় যােন বশ কেয়ক ঘা এা কােজর জন।
সময় টােক ন না কের নেম পড়নু কােজ।
২। িদন  কন মন শরীর ক সােথ িনেয়ঃ
আমােদর িতিদনকার কােজর জন চাই চরু শারীিরক এবং মানিু সক শি। আর তাই সকােলর হালকা বয়াম, মিডেটশান,
এবং হিভ কফা আপনার শরীর আর মন ক দেব অফরু  াণবটা আর কাজ করার জন িহউজ হস পাওয়ার।
৩। ায়িরিট ভাগ কনঃ
সারািদেনর অেনক কাজ। সিল ক ভাগ কের িনন আলাদা আলাদা ভােগ। কানটা আেগ করেবন, কানটা পেড়, সটা িঠক
কের িনন কাজ  করার আেগই। একটা িদেন থাকেত পাের কেয়ক ধরেণর কাজ, যমন অিফস ওয়াক,ািড ওয়াক, লািনং
ওয়াক, সাশাল ওয়াক সহ আেরা অেনক িকছ।ু সব িলর জন সাব সময় সট কের সটা মেন কাজ করার চা কন।
৪। কাজ কন িনেজর গাল এর জনঃ
আমােদর সবার ই এক বা একািধক গাল থােক। এটা হয়েতা সব সময় আমােদর কােজর সােথ িরেলেটড হয় না। তাই িদেনর

একটা অংশ কাজ কন আপনার আিেমট গাল টার জন। ছা ছা ভােগ ভাগ কের িতিদন শষ কন একিট অংশ। যিদ
সটা হয় হাজার অংেশ িবভ, তােত িক? আপিন অত কাজ তা করেছন।
৫। হন আশাবাদীঃ
আমােদর জীবেন চাওয়ার শষ নই। িক সই তুলনায় পাওয়া িল কেতা সীিমত। তার পেরউ আমরা বেচ থািক, সামেন
যাওয়ার  দিখ, কারণ আমরা আশাবাদী। এই আশা পরু ণ করেত পাের য কান  ক! অবশ তার জন সিটক পেথ সিটক
সমেয় পিরমন করা টা অেনক দরকাির একটা িবষয়। তার পেরউ, িতিদন হন আশাবাদী। এটা আমােদর কাজ করার মতা
ক অেনক ন বািড়েয় দয়।
৬। ফাকাস কন ডািিভিট তঃ
বা থাকা আর ডািভ থাকা এক নয় িক। আমরা চাইেল সারা িদন এটা ওটা কের িদন পার কের িদেত পাির। িক িদন
শেষ মলােল দখেবন সখান থেক কােজর কাজ খবু কম ই হেয়েছ! তাই চা কন ছক বেধ কাজ িল শষ করেত। যন
বালা শেষ িহেসেবর খাতা টা পূণ থােক!
৭। িশখনু , পড়নু ঃ
িদেনর ছা হেলউ িকছটাু অংশ বয় কন নতুন িকছ ু িশখেত আর পেড় িকছ ু জানেত। আিম জািন এই েটার জন সময়
আমােদর অিধকাংশ দর কােছই নই, তেব া কন, িতিদন শখা আপনার গান ক করেব আেরা িবকিশত, আর কািরয়ার
গড়েত এটা অেনক সহায় হেব, কারণ জত িশখেবন তত জানেবন, আর তত সম ৃ হেব আপনার দতার ঝুিড়। আর পড়েল
আপনার ভতেরর িচার দরজা খেু ল যােব! আপনােক ভাবেত সাহায করেব, খঁেু জ বর করেত হ করেব নতুন নতুন সব
আইিডয়া। একমা এই পড়া টাই আমােদর ইমশ িল ক রােখ টাটকা, জার জন আমরা িবেবিচত হই মানষু িহেসেব!
৮। কাজ কন িনেজর বলতায়ঃ
আমােদর গাল বা কািরয়ার গড়ায় আমােদর অেনক বলতা থােক। যিল আসেলই কােজর মেধ পেড় না। আমরা িদন রাত
ধু কাজ কের যাই, িক এই সব বলতা িনেয় কাজ কিরনা, আর তাই িদেন িদেন দতা বাড়েত থাকেলউ এই সব বিসক
রবলতার কারেন সই দতা িল ক হয়েতা কােজ লাগােনা হেয় উেঠ না সিঠক উপােয়। তাই িনেজর বলতা িল খঁেু জ বর
কের রাজ এিল িনেয় একটু একটু কের কাজ কন।
৯। চােল কন িনেজেকঃ
আমরা হয়েতা অেনক ক দেখ জলাস হই, মেন কির স কেতা িকছ ু কের ফলল আর আিম আেগর মতই আিছ। আসেল
আমােদর এই কাজ টা করা ব করেত হেব। কারণ আমােদর েতকটা মানষু এর লাইফ এর ধরণ আলাদা, আমােদর সময়
আলাদা, আমােদর কাজ করার জায়গা আলাদা, বাধগমতা আলাদা। সত
ু রাং আমরা যিদ অন দর সােথ িনেজেদর কেয়ার
কির, তাহেল িজিনস টা বড় একটা ভুল হেয় যােব। তেব যটা করেত পাির, সটা হল িনেজেক িনেজর সােথ কেয়ার।
আজেকর আমােক করেবা গত কালেকর আমার সােথ তুলনা। গত মােসর আমার সােথ হেব এই মােস আমার চােল। দিখ ক
কত বিশ এিভ হেয় অন ক হািরেয় িদেত পাের! এটা করেল আপনার িদন িদন কােজর মতা বাড়েব, পাশা পািশ বাড়েব
দতা। আেগর তুলনায় নতুন িকছ ু করার ৃহা। এটাই সব থেক ব উপায় িনেজর ভুল িল ধের িনেজেক িনেজর কােছই

ভােলা একিট অবােন িনেয় যাওয়া।
১০। সময় িদন পিরবার ও বুেদরঃ
না, সারা িদন কাজ কাজ আর কাজ করেল হেব না। যিদও আিম জািন, এসব করেল সময় পাওয়া যায়না ব িক!, তার পেরউ,
যিদ থােকন ফািমিলর সােথ, তা িকছটাু সময় তােদর সােথ কাটান। একটু বর হন বু দর সােথ কথা বলেত। কারণ এিল
আমােদর মানিু সকতা ক রােখ অরগািনক। জেহতু আমরা সামিজক জীব, তাই সমাজ বিহভূত হয় কাজ করেত থাকেল আমরা
আর মানষু থাকব না, আর তাই এটা করা যােব না! একটু সময় বর কের নয়া তােদর জন হেত পাের আপনার মাই শ
কের দয়ার রাজ কার টিনক!
কাল থেক দখনু তা, িক িক ফল করা যাে আর িক িক যাে না? সব এক িদেন হেব না। চা কন একটা একটা কের
এিচভ করেত। তেব যিদ হেত চান অােিনয়ার বা িবজেনস মান, এই ভােব কাজ করার কান িবক রাা অত আমার
জানা নই।

