কনভারেসশন স্টাট্ারস
েপ্লললস্ট ফর লাইফ একটি দাতব্য সংস্থা যারা মানুষেক সংযুক্ত করার জন্য সঙ্গীেতর শলক্তেক কােজ লাগােত, এবং লডেমনলশয়া লনেয় যারা বসবাস কেরন এবং
যারা তােদর েকয়ার েনন তােদর সাহায্য করার ব্যাপাের লবেশষজ্ঞ। আমরা চাই প্রেতযেেকরই তােদর িনজস্ব সঙ্গীেতর েপ্লিলস্ট থাকুক যা তােদর কােছ িকছু
অথর বহন কের।
'আপনার জীবেনর সাউন্ডট্র্যাক' হেচ্ছ গােনর একটি ব্যলক্তগত সংগ্রহ যা যখনই আপলন েসগুেলা শুনেবন তখনই আপনােক েসই ফ্ল্যাশব্যােকর অনুভূলত েদেব।
লনেচর প্রম্পটগুেলা ব্যবহার কের আপনার সঙ্গীেতর স্মৃলতগুেলা সংগ্রহ কের আপনার জীবেনর সাউন্ডট্র্যাক ৈতলর করা শুরু করুন। আপলন আপনার পছেন্দর
েযেকােনা প্রম্পট লদেয় শুরু করেত পােরন। পরবতীর পৃষ্ঠায় আপলন অন্য কারও জন্য একটি েপ্লললস্ট ৈতলর করেত পারেবন।

এই েপ্লিলস্ট কার জন্য:
আপনার 'েমমির বাম্প'
(10-30 বছর বয়েস হওয়া শিক্তশালী স্মৃিত)
আপলন লক এমন গানগুেলার কথা ভাবেত পােরন যা
আপনােক আপনার েযৌবেনর কথা মেন কলরেয় েদয়?

পাটি্র সুরগুেলা
েকান গানগুেলা আপনােক সবসময় নাচেত
এবং/অথবা সােথ সােথ গাইেত েদয়?

গান

গান

স্মৃিত

স্মৃিত

িবেশষ মুহূত্ এবং মাইলফলকগুেলা
েকান গানগুেলা আপনােক আপনার জীবেনর
একটি লবেশষ স্মৃলতর কােছ লফলরেয় লনেয় যায়?

শখ, আগ্রহ এবং িবশ্বাস
এমন েকানও একটি সঙ্গীত আেছ লক যা
আপনােক এমন একটি দেলর কথা ভাবেত বাধ্য
কের আপলন যার অংশ?
গান

গান
স্মৃিত

স্মৃিত

ৈশশেবর গানগুেলা
বাচ্চােদর টিলভ েশা েনওয়া েথেক এমন েকানও
নাস্ালর ছড়া বা গান আেছ লক যা আপলন পছন্দ কেরন?

ছুটির িদনগুেলা
েকান গানগুেলা আপনােক একটি
লপ্রয় ছু টির লদেনর কথা মেন কলরেয় েদয়?

গান

গান

স্মৃিত

স্মৃিত

গুরুত্বপূণ্ স্থানসমূহ
েকান গানগুেলা আপনােক
আপনার লনেজর শহেরর কথা মেন কলরেয় েদয়?

টিিভর িথমগুেলা
লথম টিউন সহ এমন েকানও টিলভ েশা
আেছ লক যা আপলন সবসময় মেন কেরন?

গান

গান

স্মৃিত

স্মৃিত

গুরুত্বপূণ্ েলাকজন
এমন একজন ব্যলক্তর কথা ভাবুন লযলন আপনার জন্য
গুরুত্বপূর্। েকান গানগুেলা আপনােক
তােদর কথা মেন কলরেয় েদয়?
গান

আপিন েয কনসাট্গুেলােত িগেয়িছেলন
েকান সুরগুেলা আপনােক েসরা লাইভ লমউলজক
ইেভেন্টর কথা মেন কলরেয় েদয়?

স্মৃিত

গান
স্মৃিত
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এখন েযেহতু আপিন িনজস্ব েপ্লিলস্ট ৈতির কেরেছন, তাহেল েকন
বন্ধু বা পিরবােরর সদসযেেদরেক তােদর কােছ েকান গানগুেলা
গুরুত্বপূণর েসই বযোপাের িজেজ্ঞস করার েচষ্টা করেছন না?

শীষ্
পরামশ্্

একটি সাউন্ডট্র্যাক ৈতলর করা এবং প্রলতটি গােনর সােথ সম্পরকত স্মৃলত আলবষ্কার
করা পলরবার এবং বন্ধুেদর সােথ সংেযাগ স্থাপেনর একটি দারুর উপায়। বন্ধু বা
পলরবােরর সদস্যেদর জন্য এই েপ্লললস্ট েটমেপ্লটটি পূরর করুন।

তােদর সম্পেকর
িজেজ্ঞস করার আেগ
আপনার গান এবং
স্মৃিত েশয়ার করার
েচষ্টা করুন

এগুেলা
কেথাপকথেনর
জন্য েকবল সূচনা
পেয়ন্ট - আপনােক
সবগুেলার
উত্তর িদেত হেব
এমন নয়

এই েপ্লিলস্ট কার জন্য:
আপনার 'েমমির বাম্প'
(10-30 বছর বয়েস হওয়া শিক্তশালী স্মৃিত)
আপলন লক এমন গানগুেলার কথা ভাবেত পােরন যা
আপনােক আপনার েযৌবেনর কথা মেন কলরেয় েদয়?

পাটি্র সুরগুেলা
েকান গানগুেলা আপনােক সবসময় নাচেত
এবং/অথবা সােথ সােথ গাইেত েদয়?

গান

গান

স্মৃিত

স্মৃিত

িবেশষ মুহূত্ এবং মাইলফলকগুেলা
েকান গানগুেলা আপনােক আপনার জীবেনর একটি
লবেশষ স্মৃলতর কােছ লফলরেয় লনেয় যায়?

শখ, আগ্রহ এবং িবশ্বাস
এমন েকানও একটি সঙ্গীত আেছ লক যা
আপনােক এমন একটি দেলর কথা ভাবেত বাধ্য
কের আপলন যার অংশ?

গান

গান

স্মৃিত

স্মৃিত

ৈশশেবর গানগুেলা
বাচ্চােদর টিলভ েশা েনওয়া েথেক এমন েকানও
নাস্ালর ছড়া বা গান আেছ লক যা আপলন পছন্দ কেরন?

ছুটির িদনগুেলা
েকান গানগুেলা আপনােক একটি
লপ্রয় ছু টির লদেনর কথা মেন কলরেয় েদয়?
গান

গান
স্মৃিত

স্মৃিত

গুরুত্বপূণ্ স্থানসমূহ
েকান গানগুেলা আপনােক আপনার লনেজর
শহেরর কথা মেন কলরেয় েদয়?

টিিভর িথমগুেলা
লথম টিউন সহ এমন েকানও টিলভ েশা
আেছ লক যা আপলন সবসময় মেন কেরন?

গান

গান

স্মৃিত

স্মৃিত

গুরুত্বপূণ্ েলাকজন
এমন একজন ব্যলক্তর কথা ভাবুন লযলন
আপনার জন্য গুরুত্বপূর।্ েকান গানগুেলা
আপনােক তােদর কথা মেন কলরেয় েদয়?

আপিন েয কনসাট্গুেলােত িগেয়িছেলন
েকান সুরগুেলা আপনােক েসরা লাইভ লমউলজক
ইেভেন্টর কথা মেন কলরেয় েদয়?

গান

গান
স্মৃিত

স্মৃিত
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