
প্লেলিস্ট ফর িাইফ একটি দাতব্য সংস্া যারা মানুষকক সংযুক্ত করার জন্য সঙ্গীকতর শলক্তকক কাকজ িাগাকত, এবং লিকমনলশযা লনকয যারা বসবাস ককরন এবং 
যারা তাকদর প্কযার প্নন তাকদর সাহায্য করার ব্যাপাকর লবকশষজ্ঞ। আমরা চাই প্রত্যেতেরই ্াতের নিজস্ব সঙ্গীত্র প্লেনিস্ট থােুে যা ্াতের োতে নেেু 
অথ্থ বহি েতর। 

'আপনার জগীবকনর সাউন্ডট্্যাক' হকছে গাকনর একটি ব্যলক্তগত সংগ্রহ যা যখনই আপলন প্সগুকিা শুনকবন তখনই আপনাকক প্সই ফ্্যাশব্যাককর অনুভূলত প্দকব। 
লনকের প্রম্পটগুকিা ব্যবহার ককর আপনার সঙ্গীকতর স্মৃলতগুকিা সংগ্রহ ককর আপনার জগীবকনর সাউন্ডট্্যাক ততলর করা শুরু করুন। আপলন আপনার পছকদের 
প্যককাকনা প্রম্পট লদকয শুরু করকত পাকরন। পরবতগীতী  পমৃষ্ায আপলন অন্য কারও জন্য একটি প্লেলিস্ট ততলর করকত পারকবন।

কনভারসেশন স্ার্ারে

এই প্লেলিস্ কার জন্য:

গান

স্মৃতি

শশশসের গানগুসিা
বাচ্াকদর টিলভ প্শা প্নওযা প্েকক এমন প্কানও  
নাসা্লর ছডা বা গান আকছ লক যা আপলন পছদে ককরন?

গান

স্মৃতি

পার্্র েুরগুসিা
প্কান গানগুকিা আপনাকক সবসময নােকত  
এবং/অেবা সাকে সাকে গাইকত প্দয?

গান

স্মৃতি

ছুর্র লিনগুসিা
প্কান গানগুকিা আপনাকক একটি  
 লপ্রয ছুটির লদকনর কো মকন কলরকয প্দয?

গান

স্মৃতি

র্লভর লিমগুসিা 
লেম টিউন সহ এমন প্কানও টিলভ প্শা 
আকছ লক যা আপলন সবসময মকন ককরন?

গান

স্মৃতি

আপলন প্ে কনোর্গুসিাসে লগস়েলছসিন
প্কান সুরগুকিা আপনাকক প্সরা িাইভ লমউলজক 
ইকভকটের কো মকন কলরকয প্দয?

গান

স্মৃতি

লেসশষ মুহূে্ এেং মাইিফিকগুসিা
প্কান গানগুকিা আপনাকক আপনার জগীবকনর  
একটি  লবকশষ স্মৃলতর কাকছ লফলরকয লনকয যায?

গান

স্মৃতি

আপনার 'প্মমলর োম্প'  
(10-30 েছর ে়েসে হও়ো শলতিশািী স্মৃলে)
আপলন লক এমন গানগুকিার কো ভাবকত পাকরন যা 
আপনাকক আপনার প্যৌবকনর কো মকন কলরকয প্দয?

গান

স্মৃতি

গুরুত্বপূর্ স্ানেমূহ
প্কান গানগুকিা আপনাকক  
আপনার লনকজর শহকরর কো মকন কলরকয প্দয?

গান

স্মৃতি

গুরুত্বপূর্ প্িাকজন
এমন একজন ব্যলক্তর কো ভাবুন লযলন আপনার জন্য 
গুরুত্বপূর্। প্কান গানগুকিা আপনাকক  
তাকদর কো মকন কলরকয প্দয?

গান

স্মৃতি

শখ, আগ্রহ এেং লেশ্াে
এমন প্কানও একটি সঙ্গীত আকছ লক যা  
আপনাকক এমন একটি দকির কো ভাবকত বাধ্য  
ককর আপলন যার অংশ?

সঙ্গীকতর মাধ্যকম সংকযাগ করা সম্পকক্ আরও জানকত, www.playlistforlife.org.uk প্দখুন
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এখি প্যতহ্ু আপনি নিজস্ব প্লেনিস্ট ত্নর েতরতেি, ্াহতি প্েি 
বনু্ বা পনরবাতরর সেসযেতেরতে ্াতের োতে প্োি গািগুতিা 
গুরুত্বপূর্থ প্সই বযোপাতর নজতঞেস েরার প্চষ্া েরতেি িা? 
একটি সাউন্ডট্্যাক ততলর করা এবং প্রলতটি গাকনর সাকে সম্পরককিত স্মৃলত আলবষ্ার 
করা পলরবার এবং বধুিকদর সাকে সংকযাগ স্াপকনর একটি দারুর উপায। বধুি বা 
পলরবাকরর সদস্যকদর জন্য এই প্লেলিস্ট প্টমকলেটটি পূরর করুন।

সঙ্গীকতর মাধ্যকম সংকযাগ করা সম্পকক্ আরও জানকত, www.playlistforlife.org.uk প্দখুন
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এগুল�া 
কল�াপক�লনর 

জন্য ককব� সূচনা 
পল়েন্ট - আপনালক 

সবগুল�ার  
উত্তর তিলি হলব 

এমন ন়ে

গান

স্মৃতি

আপনার 'প্মমলর োম্প'  
(10-30 েছর ে়েসে হও়ো শলতিশািী স্মৃলে)
আপলন লক এমন গানগুকিার কো ভাবকত পাকরন যা 
আপনাকক আপনার প্যৌবকনর কো মকন কলরকয প্দয?

গান

স্মৃতি

লেসশষ মুহূে্ এেং মাইিফিকগুসিা
প্কান গানগুকিা আপনাকক আপনার জগীবকনর একটি  
লবকশষ স্মৃলতর কাকছ লফলরকয লনকয যায?

গান

স্মৃতি

শশশসের গানগুসিা
বাচ্াকদর টিলভ প্শা প্নওযা প্েকক এমন প্কানও  
নাস্ালর ছডা বা গান আকছ লক যা আপলন পছদে ককরন?

গান

স্মৃতি

গুরুত্বপূর্ স্ানেমূহ
প্কান গানগুকিা আপনাকক আপনার লনকজর  
শহকরর কো মকন কলরকয প্দয?

গান

স্মৃতি

গুরুত্বপূর্ প্িাকজন
এমন একজন ব্যলক্তর কো ভাবুন লযলন  
আপনার জন্য গুরুত্বপর্ূ। প্কান গানগুকিা 
আপনাকক তাকদর কো মকন কলরকয প্দয?

গান

স্মৃতি

পার্্র েুরগুসিা
প্কান গানগুকিা আপনাকক সবসময নােকত  
এবং/অেবা সাকে সাকে গাইকত প্দয?

গান

স্মৃতি

শখ, আগ্রহ এেং লেশ্াে
এমন প্কানও একটি সঙ্গীত আকছ লক যা  
আপনাকক এমন একটি দকির কো ভাবকত বাধ্য  
ককর আপলন যার অংশ?

গান

স্মৃতি

ছুর্র লিনগুসিা
প্কান গানগুকিা আপনাকক একটি  
 লপ্রয ছুটির লদকনর কো মকন কলরকয প্দয?

গান

স্মৃতি

র্লভর লিমগুসিা 
লেম টিউন সহ এমন প্কানও টিলভ প্শা 
 আকছ লক যা আপলন সবসময মকন ককরন?

গান

স্মৃতি

আপলন প্ে কনোর্গুসিাসে লগস়েলছসিন
প্কান সরুগুকিা আপনাকক প্সরা িাইভ লমউলজক 
ইকভকটের কো মকন কলরকয প্দয?

এই প্লেলিস্ কার জন্য:

িালির সম্পলককে  
তজলঞেস করার আলগ 

আপনার গান এবং 
স্মৃতি কে়োর করার 

কচষ্া করুন

শীষ্  
পরামশ্

http://www.playlistforlife.org.uk
http://www.facebook.com/playlistforlifeUK
http://www.twitter.com/playlistforlife
http://www.instagram.com/playlistforlifeuk
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