
আপনার জীবননর  
সাউন্ডট্র্াক 
 তৈরর করুন

সঙ্ীনৈর মাধর্নম আপনার জীবননর গল্প 
বলনৈ আপনানক সাহাযর্ করার একটি 
ওয়াক্ক বুক



সঙ্ীনৈর শরতি

প্লেলিস্ট ফর িাইফ একটি সঙ্গীত এবং 
লিমেনলিযা সম্পরককিত দাতব্য সংস্া। 
বহু বছমরর ববজ্ালনক গমবষণায প্দখা 
প্গমছ প্ে একটি ব্যলতিগত প্লেলিস্ট শুনমি 
লিমেনলিযামক সামে কমর জগীবনোপন করা 
সহজ এবং সমুখর হমত পামর।
এই পুলতিকার প্িমষ লেউলজক লকভামব 
লিমেনলিযামত সাহাে্য করমত পামর প্সই 
ব্যাপামর আোমদর প্দওযা পরােি্শ খুঁমজ 
প্দখুন। আরও তমে্যর জন্য  
www.playlistforlife.org.uk প্দখুন 
অেবা 0141 404 0683 নম্বমর আোমদর 
সামে প্োগামোগ করুন।

সঙ্ীৈ 
রিনমনরশয়ার সানে 
বাস করনেন এমন 
ররাগীনের সাহাযর্ 
করনৈ পানর

আপনি নি িখিও এিটি 
সঙ্গীত শুনি আপিার জগীবনির 
এিটি নবনেষ মুহূনততে  চনে 
নিনেনিনেি? অথবা ররনিও 
শুনিনিনেি এবং এমি এিটি 
িাি রোনিি যা আপিানি 
এিজি নবনেষ ব্যনতির িথা 
মনি িনরনে রেে?

এই সুরগুনোর সানথ  
এিটি ব্যনতিিত আনবি 
বা স্মৃনত সংযুতি থানি। 
এিসানথ তারা আপিার 
জগীবনির সাউন্ডট্্যাি 
ততনর িনর।

এই ওোিতে বুনি আমরা 
আপিানি নিনজর বা 
নরিেজনির জি্য এিটি 
ব্যনতিিতিমৃ ত রলেনেস্ট 
ততনরর পযতোনে নিনে 
যাব।

2 3

নমউনজি স্ােনবিভানব 
অসাধারণ িারণ এটি 
মনতিনকের অনিি অংেনি 
এিবানর উদ্গীনপত িনর। 
এর মানি হে রয মনতিনকের 
নিিু অংে ক্ষনতগ্রতি হনেও, 
সঙ্গীত এখিও অি্যাি্য অংনে 
রপৌঁিনত পানর।

আপনার রননজর 
সাউন্ডট্র্ানক 
রগট স্ানট্ক ি 
পডুন...

িাি রোিা যা ব্যনতিিতভানব 
অথতেপূণতে যা নিনমিনেো ররানি 
আক্ান্ত ব্যনতিনের উনবিগ্ন মিনি 
োন্ত িনর সাহায্য িরনত পানর, 
আিন্দনি নিনে এনস, এবং 
এমিনি দ্রুত সমে পার িরনতও 
সাহায্য িরনত পানর

http://www.playlistforlife.org.uk


4

আেরা প্কাোয জমমেলছ, আোমদর 
পলরবার প্কাো প্েমক এমসমছ এবং 
প্েখামন আেরা বড় হমযলছ এগুমিার 
সবই আোমদর ব্যলতিগত পলরচমযর উপর 
লবরাট প্রভাব প্ফমি। এেন গান রমযমছ ো 
আপনামক আপনার সামে একই জাযগা 
প্েমক োনমুষর সামে তাৎক্ষলণকভামব 
সংেুতি প্বাধ করায এবং লবলভন্ন সঙ্গীত 
ো আপনামক তাৎক্ষলণকভামব প্কানও 
একটি সেয এবং স্ামন লফলরময লনময 
প্েমত পামর।

এেন প্কানও গান আমছ লক ো আপলন 
প্কাো প্েমক এমসমছন, অেবা আপনার 
জন্য একটি লবমিষ প্কানও জাযগা  
আপনামক েমন কলরময প্দয?

লনমচ আপনার গান এবং স্মৃলতগুমিামক পূরণ করুন - প্কবি একটি বক্স 
ব্যবহার করুন বা প্সগুমিা পূরণ করুন। আপলন বাদ লদময পরবতগীতী  লবভামগ প্েমত 
পারমবন এবং আপলন চাইমি পমর এই অংমি লফমর আসমত পারমবন।

শুরুনৈ

সঙ্ীনৈর 
স্মৃরৈ

গান:  
আই বিলং টু  
গ্ল্যাসগ�যা  
উইি ফাইফ

আবি গ্ল্যাসগ�যাগে জন্মগ্রহণ 
কগেবি এিং এই �যানটি আিযাগক 
সিসিয় আিযাে িযা-িযািযা এিং 
শৈৈগিে কথযা িগন কবেগয় দেয়।
ক্যােলরন (Catherine)

গান: উইল ফাইফফর গাওয়া আই বিলং টু গ্ল্াসফগা

স্মৃতি: আমার বিফের শহর এিং আমার মা-িািা

গান: 

স্মৃতি: 

গান: 

স্মৃতি: 

গান: 

স্মৃতি: 

5

রসই িািগুনো যা আপিানি মনি িনরনে রেে আপনি রিাথা রথনি 
এনসনিি। নবখ্যাত রোিাে ব্যান্ড। রয সুর সবসমে পাটিতে নত বাজানিা 
হনেনিে। ক্গীডা েনের সঙ্গীত। ঐনতহ্যবাহগী িাচ। 



আপনার তশশব লনমচ আপনার গান এবং স্মৃলতগুমিা পূরণ করুন।

গান: 

স্মৃতি: 

গান: 

স্মৃতি: 

গান: 

স্মৃতি: 

সঙ্ীনৈর 
স্মৃরৈগান:  

উই'উইল বিট 
অল্যাগ�ইন  
প্ভরা লিন

যখন যুদ্ধ শুেু হগয়বিল েখন 
আিযাে িয়স 12 িিে 
 বিল, েযাই আিযাে পবেিযাগেে 
সযাগথ এই �যানটি দৈযানযাে কথযা 
িগন আগি।
ে্যালর (Mary)

ঘুমপাডানি িাি। িাসতোনরর 
িডািাি। আপিার নরিে সু্নের 
রিাোর-এর িাি। আপিার বাবা 
রয সনুর নেস নেনতি। নস্নপং 
িরার িাি। ধমগীমী ে সঙ্গীত। 
রখোধুোর িাি। িােতে িাইি 
ি্যাম্পফাোনরর সুর।

আোমদর বিিমবর এেন গান আমছ 
ো লচরকািই আোমদর সামে োকমব। 
জমে প্েমকই সঙ্গীত আোমদর লিমর 
োমক এবং এেনলক আোমদর 
প্রাচগীনতে স্মৃলতগুমিার সামেও সঙ্গীত 
সংেুতি োকমব। 

এেন প্কানও গান আমছ লক ো 
আপনামক আপনার বিিমবর 
কো েমন কলরময প্দয?

গান: উই'উইল বমট অল্াফগইি ভেরা বলি

স্মৃতি:   আমার পবরিাফরর সাফে ভশািা

76
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লনমচ আপনার গান এবং স্মৃলতগুমিা পূরণ করুন।

গান: 

স্মৃতি: 

গান: 

স্মৃতি: 

গান: 

স্মৃতি: 

আপনার রমমরর বাম্প
এটি এিটি তবজ্ানিি সত্য 
রয আমরা আমানের জগীবনির 
অি্য রযনিানিা সমনের তুেিাে 
10 রথনি 30 বির বেনসর মনধ্য 
রবনে স্মৃনত ততনর িনর। এটি 
'রমমনর বাম্প' িানম পনরনচত।

এই সেযকাি প্েমক সঙ্গীতসংক্ান্ত 
স্মৃলত প্খাঁজার ফমি আরও ফিাফি 
পুনরুদ্ার করার সম্াবনা োমক, 
েলদও আপনার কামছ আপনার 
জগীবমনর অন্যান্য সেমযরও 
িলতিিািগী স্মৃলত োকমব। 100 ইয়ার্স বুক

আিেযা 1915-2015 সযাল দথগক, 
প্রবে িিগেে জনল্ দসেযা 100 টি 
�যান দৈয়যাে কগেবি, বিনযািূগলল্  
www.playlistforlife.org.uk/ 
the-100-years-book এ অথিযা 
0141 404 0683 নম্বগে দ�যান কগে 
একটি কবপ বকনুন।

আপলন আপনার প্েেলর বাম্প প্েমক 
কমযকটি বছর প্বমছ লনন না প্কন এবং 
এগুমিার জন্য '100 ইযাস্শ বুক' প্দখুন?

জন্ম সাে:

+ 10 =

জন্ম সাে:

+ 30 =

রেষ:

শুরু:

আপনার মেেতর বাম্প তনয়য় 
কাজ করুন

গান: ভগ্ি বমলার এর ইি দল্া মুড

স্মৃতি:   আমার িাফের বদিগুফলা

9

100 Years: 
A Century of Song

A resource for Music Detectives  

of the top 100 songs  

every year 1915-2015

100 Years: A Century of Song
A resource for Music Detectives  
of the top 100 songs  every year 1915-2015

শীর্ক  
উপকরণ

http://www.playlistforlife.org.uk/the-100-years-book


রবনশর স্মৃরৈগুনলা লনমচ আপনার গান এবং স্মৃলতগুমিা পূরণ করুন।

গান: 

স্মৃতি: 

গান: 

স্মৃতি: 

গান: 

স্মৃতি: 

নববাহ। পানরবানরি িুটির নেি।  
বড জন্মনেিগুনো। এিটি নেশুর 
জন্ম। রিথম িিসারতে গুনো। 
গ্র্যাজনুেেি। পাটিতে  িাইর।

উদোপন, জগীবমনর োইিফিক এবং 
লবমিষ অনুষ্ানগুমিামত এগুমিার সামে 
প্রাযিই সঙ্গীত সংেুতি োমক - সম্বত 
এটি আপনার প্রেে কনসামট্শ র একটি 
গান প্েখামন আপলন লগমযলছমিন বা 
এেন একটি সুর ো আপনামক সব সেযই 
প্কানও পাটি্শ মত িান্স প্্ামর উঠিমযলছি।

প্কানও সঙ্গীত ো আপনামক একটি 
লবমিষ িটনা বা েজার সেমযর কো েমন 
কলরময প্দয?

সঙ্ীনৈর 
স্মৃরৈগান:  

অল্যািযাজড 
 প্িানস্টার 

আিযাে স্যািী িল্যালকি 
(Malcolm) এটি আিযাে 
জনল্ দ�গয় থযাগকন। এটি 
আিযাগেে বিগয়ে �যান
ক্যারি (Carol)

গান: ভলািস্াফরর গাওয়া অল্ামােড 

স্মৃতি:   আমাফদর বিিাফহর বদি

10 11



12

রয গানগুনলা আপরন সানে 
সানে গান

লনমচ আপনার গান এবং স্মৃলতগুমিা পূরণ করুন।

গান: 

স্মৃতি: 

গান: 

স্মৃতি: 

গান: 

স্মৃতি: 

শীর্ক  
উপকরণ

আপিার িারাওনি ট্্যাি।  
এিটি আিষতেণগীে নবজ্াপনির 
নজনঙ্ে। আপিার নরিে 
িানরর সুর। টিনভ নথম।

আোমদর প্রমত্যমকরই এেন 
গান আমছ ো আোমদর পামযর 
আঙু্িগুমিামক লদময তাি প্�াকায 
এবং পািাপালি আোমদর গান 
গাওযামত চায। এই গানগুমিা 
আপনার জগীবমনর সাউন্ডট্্যামকর 
জন্য একটি দদু্শ ান্ত সংমোজন।

প্কান গানগুমিা আপনামক গাইমত 
বা নাচমত চাওযায?

গান: সুপার ট্ুপার

স্মৃতি:   ফল্াবমবল কল্ারােল্াি হবলফডে ইি ভপেি

13

তবতবতর তেউতজক  
মেয়োতরজ 
বিবিবস বিউবজক দিগিযাবেজ 
ওগয়িসযাইটটিগে বিস্তৃ ে পবেসগেে 
সঙ্ীে েগয়গি যযা আপনযাগক 
আপনযাে জীিগনে সযাউন্ডট্ল্যাক 
শেবে কেগে সযাহযাযল্ কেগে পযাগে।  
http://musicmemories.
bbcrewind.co.uk এ এই 
টুলটি খুঁজনু

http://musicmemories.bbcrewind.co.uk
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গুরুত্বপূণ্ক রলাকজন
পনরবানরর নরিে। আপিার বাবা-মা রযসব িাি িাইনতি। বনু্নের  
মনধ্য রেোর িরা সুর। সঙ্গীত যা আপিানি নবনেষ িাউনি স্রণ 
িনরনে রেে।

আেরা োমদর ভািবালস তামদর সামে সংমোগ 
স্াপমনর জন্য সঙ্গীত একটি আশ্চে্শজনক 
উপায। সঙ্গীমতর োধ্যমে কারও সামে সংমোগ 
করার জন্য এই েজাদার লক্যাকিাপটি প্কন 
প্চষ্া করমবন না? 

আপনার জীবননর একজন গুরুত্বপূণ্ক 
বর্রতির কো রিন্া করুন এবং এই 
পেনষেপগুরল অনুসরণ করুন:

1. এেন প্কান একটি গান আমছ লক ো
আপনামক তামদর স্রণ কলরময প্দয?
প্কন প্সই গানটি আপনামক তামদর কো
েমন কলরময প্দয?

2. প্টলিমফান বা লভলিও কি আমযাজমনর
জন্য ব্যলতিমক প্টক্সট, প্েমসজ বা
ইমেইি করুন।  তামদরমক এেন একটি
গান ভাবমত বিুন ো তামদরমক আপনার
কো েমন কলরময প্দয ।

3. আপলন লক তামদরমক কি কমরমছন এবং
তামদর কামছ গানটি প্গময শুলনমযমছন।
তামদর সামে এবং আপনার প্সই সুর
এবং স্মৃলত তামদর সামে প্িযার করুন।
তামদরও লক প্সটি েমন আমছ?  তারা
প্কান সুর  প্বমছ লনমযলছি?  তামদর
স্মৃলতটি কগী?

সঙ্ীনৈর
স্মৃরৈগান: 

েল্ এয়যাে
আই বরিে 
দ্য হলিজ

যখন আিেযা দডটিং 
শুেু কবে, েখন আয়যান 
দ�যাগন আিযাগক এই 
�যানটি িযাজযাগেন। এটযা 
খিু দেযািযান্টিক বিল।
লিন্ডা (Lynda)

1

2

3

লনমচ আপনার গান এবং স্মৃলতগুমিা পূরণ করুন।

গান: 

স্মৃতি: 

গান: 

স্মৃতি: 

গান: 

স্মৃতি: 

গান: দল্ এয়ারআই বরিদ দল্ হবলে

স্মৃতি:   আয়াফির সাফে প্রেম ভডট
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অনভিন্দি! আপনি আপিার জগীবনির  
সাউন্ডট্্যাি ততনরর রিথম পেনক্ষপটি নিনেনিি। 
িানির এিটি তানেিানিও 'রলেনেস্ট' বো হে, রযখানি 
আমানের োতব্য সংস্া এর িাম রলেনেস্ট ফর োইফ 
পাে।
আপনার সাউন্ডট্্যামকর সেতি সুরগুমিার একটি সহজ তালিকা, লনমচ 
এগুমিামক লিমখ বতলর করুন৷ আপলন বা আপনার পলরলচত কারও 
ইন্ারমনট অ্যামক্সস োকমি, আোমদর ওমযবসাইমট আপনার গানগুমিা 
সলন্নমবি করুন আর আেরা আপনামক আপনার সুরগুমিার জন্য একটি 
লবনােূমি্যর স্পটিফাই প্লেলিস্ট পা�াব োমত আপলন আপনার কলম্পউটার, 
স্াট্শ মফান বা ট্যাবমিমট শুনমত পামরন।

www.playlistforlife.org.uk/playlist-maker

আপনার রলেরলস্

আপনার গান উপমভাগ করার জন্য 
আপনার প্কানও নতুন সরঞ্ামের 
প্রমযাজন প্নই। আপনার জন্য সবমচময 
ভামিাভামব ো কাজ কমর আেরা 
আপনামক প্সটি ব্যবহার করমত 
উৎসালহত কলর: েলদ আপলন সাধারণত 
গান প্িানার জন্য লসলি, ক্যামসট এবং 
প্রকি্শ  প্লেযার ব্যবহার কমর োমকন 
প্সমক্ষমরে এগুমিার সবই ভামিাভামব 
কাজ কমর।
আপলন আোমদর ওমযবসাইট প্েমক
প্িানার জন্য প্রেুলতি এবং অন্যান্য 

উপায সম্পমক্শ  প্রচুর পরােি্শ পামবন: 
www.playlistforlife.org.uk/
how-to-listen
আপনার প্লেলিস্ট বতলরমত সাহাে্য এবং 
পরােমি্শর জন্য,  
প্োগামোগ করুন:

info@playlistforlife.org.uk
0141 404 0683
facebook.com/
playlistforlifeUK

রকভানব আপনার রলেরলস্ শুননবন

গাননর রশনরানাম রশল্পী

গাননর রশনরানাম রশল্পী
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আপনার সঙ্ীনৈর সনব্কাত্তম 
বর্বহার করা
ব্যনতিিত সঙ্গীনতর স্ােনবি েনতিনি িানজ োিানিার জি্য 
নিভানব এবং িখি আপিার সাউন্ডট্্যািটি শুিনত হনব তার 
পঁাচটি েগীষতে পরামেতে এখানি রনেনি। 
এই পরােি্শগুমিা লিমেনলিযায আক্ান্ত ব্যলতিমদর দ্ারা পরগীক্ষা এবং 
োচাই করা হমযমছ। 

তিয়রতনং টুয়গদার

লিমসলনং টুমগদার, ব্যলতিগতভামব 
বা প্ফামন, আপনার লনমজর 
ব্যলতিগত সাউন্ডট্্যামক োকার 
জন্য অন্যতে প্সরা অংি। 
আপনার সঙ্গীত সংক্ান্ত 
স্মৃলতগুমিা বনু্ বা লপ্রযজমনর 
সামে প্িযার করুন না প্কন?

অবকাশ

একটি বামজ লদমন, শ্াস 
প্নওযার সমুোগ লহমসমব 
প্লেলিস্ট ব্যবহার করুন। 
সঙ্গীত চািু করুন এবং 
লনমজর জন্য 30 লেলনট 
সেয লনন। 

একটি কঠিন কাজ করার 
আধ ঘণ্া আয়গ শুনুন

গমবষণা প্দখায প্ে একটি 
কঠিন কাজ করার আমগ 
আধা িণ্ার জন্য আপনার 
প্লেলিস্ট প্িানা কাজটি 
করামক সহজ করমত পামর।

চিার পয়ে এটি আপনার  
রায়ে রাখুন

আপলন েলদ আপনার বালড় প্ছমড় 
প্েমত সক্ষে হন এবং একটি 
এেলপ3 প্লেযামরর োলিক হন, 
প্সমক্ষমরে আপনার সামে কমর 
আপনার প্লেলিস্ট প্নওযার কো 
েমন রাখমবন। প্সমক্ষমরে আপলন 
েখনই এবং প্েখামন প্রমযাজন 
হমব প্সখামনই শুনমত পারমবন। 
আপনার প্িানার লিভাইসটি চাজ্শ  
কমর রাখমত ভুিমবন না!

অন্যয়দর রায়ে যুক্ত হওয়া

আপনার প্লেলিমস্ট গানগুমিা 
সম্পমক্শ  কো বিা আড়ষ্তা 
ভাঙার একটি দদু্শ ান্ত উপায েখন 
কমোপকেন কঠিন হময পড়মত 
পামর।



www.playlistforlife.org.uk
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