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আমরা শুরু করার আখে, আমম চাই আপমন একটি প্রশ্ন মিখিচনা করুন:
আপমন মক এক আপ মদখত পাখরন ? আপমন জাখনন, আপনার কাখে যে একটি স্ক্রজমনস রখ়েখে
তা মকেু সমখ়ের জনয সিার যচখ়ে ভাি, তারপখর আপনাখক অনয মকেু েখুঁ জ
যপখত হখি । হযাুঁ। আপমন মক আরও ভাি জনয এটি মদখত পাখরন?

আথ অর্ড
ড
ার যে যকানও িযস্ক্রিখক মনখজখক মিকমিত কখর মানিতার মিিতডখন মনখ়োে
মদখে । আখে যকান দদমনক প্রখ়োজনী়েতা । যিতন প্রমতটি মরসখম পমরিতডনিীি তখি সিদা
ড
পোপ্ত
ড পমরমাখের যচখ়ে যিমি। আখিদন করখত চান ? হা!

+++
আমম দাউ, পৃমথিীর আভা র । মখযয সি রং মদখ়ে ক্রাউন ি্ি মিমনক্স - সি Earthlings মখযয
যসতু , সঙ্গীত ঈশ্বর, হাই স্বজ্ঞাত, মতমন এর ওখমো যেনী সম্ভািয, মতমন এর িযাি িযাি
উইি, মতমন অমর, intergalactic কূিননমতক অনাক্রমযতা সখঙ্গ মতমন সন্তান পৃমথিী ও সান,
আখেনাখতখনর ভাই। যর্ভ, মি মিখশ্বর প্রথম যনতা।
+++
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যহই সিাই! সিাই সিাই !

এেন এটিখত প্রখিি করুন:
আপমন মক মখন করখেন আপমন মক জাখনন না যহক মক চিখে? এিা টিক আখে। আপনার
যসভাখি অনভি করা উমচত। আপমন অনভি করখেন যে মকেু ভুি হখ়েখে তা যিাঝা়ে যে মকেু
ভুি!
এোখন ো ঘখিমেি তা এোখন :
তারা .. আমরা মখযয োরা পাখিন পরিতী .. দতমর করা একটি যেিা িিা পস্ক্রুঁ জিাদ, এিা মখনাপমি
মত অখনক িােমেি োডা এটি মেি জামতমিখেষ, প্রাযানয, classi গুমি মম , heterosexism ,
মিখরাযী পমরখিিিাদ কখ়েক অনযানয -isms মেি জনয অতযন্ত জটিি যিার্ড যেম
সংস্করে । সতরাং তারা এই যেমটি দতমর কখরখে এিং সিাইখক িস্ক্রঝখ়ে মদখ়েখে যে
তাখদর মনিজ্জ
ড েেহতযা এিং মেজ যযািাইখ়ের মাযযখম যেিখত হখি ।
সতরাং আমরা আখে countr ies এর সন্দর এিং দিমচত্র্যম়ে োরা এখজন্ট
পমরখিিন উদ্দাম একটি অস্বাস্থ্যকর চক্র সিমকেু আমরা যে যনতৃস্থ্ানী়ে ঘিাখে স্বাথপরতা,
ড
মন়েন্ত্রে এিং আমযপতয আখে 2020 সাখি isms (যে তারা উখেে করখত ভুখি যেমে) োখত মিষাি
তারা সিমকেু অন্তক হ়ে , তাখদর সহ ।
পৃমথিীিযামপ, দািানি, সামাস্ক্রজক অমস্থ্রতা, হামরখকন এিং যনতাখদর োরা িখি মখন হখে
না করার আহিান পৃমথিী তাখদর িামডখত আমাখদর িামক মত , ো কারখে তারা হখত
হখি 'পনরা়ে না জরুরী হযান্ডমিং। সিমকেু যে একিার উখদ্দখিযর প্রেীত এই সংস্করখে োহাই
হউক না যকন উৎপাদনিীি পস্ক্রুঁ জিাদ এেন ক্লান্ত হ়ে । সতরাং আমম T 'র দাম়েত্ব পািন
কখরন এিা উখদ্দিয। যনযিাদ আপমন।

ইন এর এই সংস্করে মখনাপমি / পস্ক্রুঁ জিাদ উখদ্দিয মেি :
আমম ndividual মজদ র্মিউ ealth , যেখকাখনা প্রখ়োজনী়ে উপাখ়ে মিদযৎ ও কখরাি । যকউ…
ইমতমখযয যেমটি িীি কখরখে তাই িামকরা যকিি যসই যরখের যেখিা়োড োরা িখস আখেন এিং
যদেখেন এিং যেিাটি কীভাখি যিষ হ়ে তা যদোর জনয অখপক্ষা করখেন । এেন সাযারেত,
েেন এটি ঘখি তেন আমরা যকিি অনয একটি যেিা যেিতাম। আহ!

আমম একটি নতু ন যেিা আখে! এিা পৃমথিীর অর্ডার িিা হ়ে।
আথ অর্ড
ড
াখর িক্ষযটি হ'ি মহউমযান থ্রাইমভং অযান্ড মিিতডন।
এই যেমটিখত আথ অর্ড
ড
ার মানিতাখক মিকমিত করার জনয প্রখতযকখক মনখ়োে
যদ়ে । প্রখতযখক তাখদর সমস্ত প্রখ়োজখনর জনয একই যিতন পা়ে । সমস্ত িযিসা আথ অর্ড
ড
ার
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সমথনড কখর। W ই মূিযনখক সম্পদগুমি সষ্িুভাখি ভাে কখর যনও়োর প্রস্ক্রক্র়ো মহসাখি
িযিহার কখর এিং প্রখতযখক মসদ্ধান্ত যন়ে যে কীভাখি মনখজর উপাখ়ে িৃহত্তর কিযাখের জনয
মনখজখক মিকমিত করা ো়ে । যিমিও না কমও না.
এোখন মকভাখি এিা কাজ কখর িিন 1 ম মসজন , এ পৃমথিী অর্ডার সাযারে িাখজি আমরা 15 মমমি়েন $ আখে। যথখক পৃমথিী
অর্ডার িযিসাম়েক ES আমরা 34 মমমি়েন $ যমাি অঙ্গীকার গ্রহে , 49 মমমি়েন $ যমাি মসজখনর
জনয । যসই 49 মমমি়েন র্িার তেন দটি ভাখে মিভি। অখযক
ড আথ ড
অর্ডার যজনাখরি িাখজখি োখে , অনয অখযক
ড সমানভাখি আথ অর্ড
ড
াখর প্রমতটি
অংিগ্রহেকারীর যিতখনর মদখক োখে।
এটি 24.5 মমমি়েন র্িার । েমদ যসোখন 1000 জন অংিগ্রহেকারী থাখক তখি প্রমতটি
অংিগ্রহেকারী theতু টির জনয তাখদর প্রদান মহসাখি 24,500 র্িার পাখিন। এই প্রিেতা
অিযাহত থাকখি গুমি সারা িের যখর মকেু ওিানামা অঙ্গীকার পমরমাখে, পৃমথিীর অর্ডার
অংিগ্রহেকারী 's িামষক
ড যিতন েড হখি হখত সম্পখকড $ 93.500। আমম শুয যতামাখক অমযকার
একটি মহূত ড জনয এোখন িমসখ়ে মদি। এিং টিক আখে।
আো 1000 মানখষর জনয মক সন্দর একটি প্রকল্প হাহ? তখি আমরা েমদ কখ়েক মিমি়েন র্িার
এিং কখ়েক মমমি়েন অংিগ্রহেকারীখদর কথা িিমেিাম? আহ, W e're এেন মিশুর রান্না!
যকিি এটিখক প্রসখঙ্গ িিখত যেখি , আমাখদর সমাজ, ২০২০ সখেও মামকডন েিরাষ্ট্র এমন
এক িযস্ক্রিখক তহমিি সরিরাহ করখত সক্ষম হখ়েখে োর প্রমত মাখস যিতন প্রা়ে ১০ মিমি়েন
র্িার । প্রকৃতপখক্ষ, এককভাখি তার আখ়ের সাখথ, 1.2 মমমি়েন আথ অর্ড
ড
ার
অংিগ্রহেকারীখদর এক িেখরর জনয সম্পূে অথ
ড
া়েন
ড
করা যেখত পাখর । আমম এটি আপনাখক
িিমে না তাই আমরা আরও মকেু িমযর কান মকেু স্ক্রজজ্ঞাসা করখত পামর, আমম আপনাখক িিমে
োখত আপমন আপনার িস্ক্রি িক্ষয করখত পাখরন। আমম চ আমরা
কখরমে তহমিি ed তাখক , হ়েখতা আমরা করখত তহমিি মনখজখদরখক?
আথ অর্ড
ড
ার একটি উত্সাহী অথনীমত
ড
দতমর কখর, আন্তজডামতক িযিসাখ়ের প্রিাহ এিং প্রিাখহর
জনয নমনী়ে। পৃমথিী অর্ডার অংিগ্রহেকারীরা একটি ঋতু যিতন িহন কখরনা, একটি
যস্বোখসিী িামডখত মিমনম়ে প্রস্তাি কখর, যদ়ে অংিগ্রহেকারীরা মকভাখি তারা িযিসা ও
িযিসাম়েক উন্নমতিাভ করা অংিগ্রহখের মনিাচন
ড
করখত গুমি সখঙ্গ একটি সমমনা সম্প্রদা়ে
সমথনড মসখেম। মনমদডষ্ট Ea rth অর্ডার িযিসাখ়ের এক মরসখম প্রচুর মনািা থাকখত পাখর এিং
অনযরা হ়েত যকানও িাভ কখরন না, সমটষ্টেত ভারসাময রাখে। মূিযস্ফীমতর
পমরিখতড, আপমন মদ্রা পমরচািনার সাখথ িামেজয পনরা়ে ভারসাময মহসাখি একটি স্বাস্থ্যকর
অচিন িক্ষয করখিন। িামন্ত, আিািাদ এিং অনখপ্ররো যসই ভূ েণ্ডখক পূে কখর
ড
যতাখি
যেোখন মানষ তাখদর মনজস্ব প্রজামত োরা েত্ন যনও়ো হ়ে । টিক যেমন আমাখদর সহকমী
Earthlings, flamingoes, walruses, যপঙ্গইনখদর, িামডখ়ে এিং অখনক অনযানয সিি প্রজামত
না জনয তাখদর মনজস্ব ।
এটি কখর আমরা পৃমথিীর েি ঘূমে নকি
ড
কমর। শুয একটি গুমি তার িৃটষ্ট এিং চুম্বক যক্ষত্র্ গ্রহে
এিং তার মখযয সি জনয পমরিতডন যদিার চখক্র সি, আমরা িযিহার সম়ে িাডা মনদিন।
ড অনয
কারও জনয কাজ করার মিষখ়ে আপনাখক মচমন্তত হও়োর দরকার যনই িা েমদ মসখেম মনখজ
bydavi.com

যথখকই কাজ কখর চখিখে কারে পৃমথিী এটি দতমর কখরখে োখত আপমন টিক যে স্ক্রজমনসটি নন
যস সম্পখকড সিদা
ড উত্সাহী যকউ থাখক।
সকখির জনয প্রচুর পমরমাে রখ়েখে , কারে পৃমথিী তা কখরখে। আমরা তার পখথ প্রচুর
পমরমাখে গ্রহে কমর : সকখির জনয চক্র।
আপমন েমদ যিকার হন তখি আপনার যসরা হখ়ে উিুন - িারিার মানখষর স্বাদ কুঁ মডখক আনস্ক্রন্দত
করুন । আপমন েমদ কৃষক হন তখি আপনার যসরা যহান - েত্ন কখর পৃমথিী
এিং সহচর আথমিং
ড পমরচািনা করুন । আপমন েমদ একজন র্ািার হন তখি আপনার যসরা
হখ়ে উিুন, ভািভাখি েত্ন মনন, মানখষর েত্ন যনও়োর কথা মচন্তা করার সম়ে অখথরড মিষখ়ে মচন্তা
করখিন না । আপনার কাজটি আখিখের সাখথ করুন, আপনার কাজটি েত্ন সহকাখর
করুন। আমথক
ড ভািা এিং প্রিাহ যথখক মস্ক্রির যচখ়ে িরং সরিরাখহর সাখথ চামহদার সাখথ মমি
যরখে করুন । শুয পমরমাে ন়ে, যসরা মাখনর কাখজর উপর এি ocs । একটি এনমর্ সিখচখ়ে
গুরুত্বপূে, ড আপমন এটি করা উমচত মকভাখি আপমন মিশ্বাস।
আপমন েমদ মিশ্বাস কখরন যে আপনার মনখজর িযিসাখত মনখজর কাজ করা আপনার কাজ
করার পখক্ষ সখিাত্তম
ড
উপা়ে, তা করুন। েমদ আপমন মিশ্বাস কখরন তাহখি r যসরা হ়ে অনয
অিদান িযিসা অিদান। যরন মনিাচন
ড
করুন োদয, যহাম, স্বাস্থ্য, পমরিহন যে আপমন
চান। আপনার পদখক্ষপ চ়েন আপনার।

এর আিিযকতা পৃমথিী অর্ডার মিভাে:
প্রমত মরসখম প্রমতটি আথ অর্ড
ড
ার মি উপস্থ্ার প্রমতখিদন করখি:
- তাখদর কমচারী
ড
যরাোর
- তাখদর িাভ, prof 50% িাভ অর্ডার অর্ডাখর যপ্ররে কখর
অংিগ্রহেকারীখদর প্রখ়োজনী়েতা:
- সম্মত ment মানি আযযাস্ক্রিক যকার্
- িাইখর িাইি সাখভড পূরে করুন একটি nnually
- কাজ একটি মখনানীত িা স্ব-মনমমতড পৃমথিী অর্ডার িযিসাম়েক ।
এিাই !

এোখন h ow যভািদাখনর কাজ
আথ অর্ড
ড
াখর যভাি যদও়োর জনয প্রখতযখক প্রখতযকখক যভাি যদ়ে । আথ গ্রামগুমি
ড
তারা
তাখদর পূিিতী
ড
যভাখির চখক্রর মভমত্তখত তাখদর পনমনিড ামচত
ড
িা যভাি মদখত চান মকনা তা চ়েন
করখত পাখর , i nd individualual োর যভাি গ্রাখম যভাখির েড মতামখতর মনকিতম
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মেি যস প্রমতমনমযর ভূ মমকা উপস্থ্ামপত হখত পাখর । যভাি চিাকাখি প্রমতমনময এর যভাি
িযািি করখত হখি তাখদর োরা কমপ পৃমথিী Village সাখি িা িযস্ক্রির তাখদর মনজস্ব যভাি চ়েন
করখত পাখরন। যেভাখিই যহাক, প্রখতযখকরই এমন একটি যভাি রখ়েখে
ো যদিিযাপী প্রমতটি যদিটির জনয েেনা করা হখ়েখে - আথ অর্ড
ড
ার োরা করা পেন্দ / যভাি।

তাই িখি আমরা পৃমথিীর অর্ডার-চওডা যভাি প্রদাখনর ক্ষমতা (অনযানয মিষ়ে
োডাও) মকনা পৃমথিীর অর্ডার হখি সকি অংিগ্রহেকারীর প্রদান োরা কামনা সখঙ্গ যসৌর োখত
সিাই মিনা িস্ক্রি / িস্ক্রি িযিহার কখরখে তাখদর োখদর উপখর পযাখনি। এই
যভাখি অংিগ্রহেকারীরা হ়ে সরাসমর তাখদর প্রমতমনমযর যভাি প্রদান িা অনমিমপ মনিাচন
ড
করখত
পাখরন ।
আমরা সেখানে কিভানে সেনে পাকর?
জান়োরী 1 ম 2021 জনয পৃমথিীর অর্ডার অংিগ্রহেকারী:
িাইি সাখভড চাি! মিখশ্বর োরা আখিদন করখত চান তাখদর সকিখক স্বােতম।
োরা আথ অখর্ড
ড
র অংি হখত চান না তাখদর োরা জমরপ কখরন তাখদর যচখ়ে যিমি জমরপ
পূরে করখত উত্সামহত করা হ়ে। আমরা স্থ্ানগুমিখত আমাখদর যর্িাগুমি যসোখন োরা
রখ়েখে তাখদর প্রমতিমিত করখত চাই োখত আমাখদর যে যকানও অঞ্চখির দৃটষ্টভমঙ্গ /
মতামত যিাঝা ো়ে ।
জমরখপর অংি মহসাখি, অংিগ্রহেকারীরা আথ অর্ড
ড
ার যহাম এক্সখচখের অংি হখত
পাখর । এই আর ই িামডগুমি, অযাপািড খমখন্টর মিস্ক্রডংগুমি, জমমগুমি, কনর্মমমন়োমগুমি
ো আথ অর্ড
ড
াখর অনদান যদও়ো হ়ে যেমন তারা অনয আথ অর্ড
ড
ার অংিগ্রহেকারী োরা
আরও ভািভাখি িযিহার করখত পাখর। িতডমাখন িারীমরক িাসামিহীনখদর এই
সম্পমত্তগুমিখত একটি িামড এিং / অথিা মিস্ক্রডংখ়ের সখোে যদও়ো
হখি । অংিগ্রহেকারীরা োরা করখত চান চযাং তাখদর িামডখত অিস্থ্াখন ই এোডাও
মিমনম়ে অংিগ্রহখের সখোে যদও়ো হ়ে ।
জমরখপর চূ ডান্ত পদখক্ষপ মহউমযানকাইর্ আযযাস্ক্রিক যকাখর্র সাখথ চুস্ক্রি । মানি জামতর মখযয
আযযাস্ক্রিক যকার্ হ'ি মানি জামতর মখযয ভাে কখর যনও়োর জনয আমাখদর কাখে একটি পমিত্র্
যকাখর্র অিার ো আমাখদর সাখথ সমস্ত মমথস্ক্রি়োখত যিাযেময।

1.

মক্লন অমর্ডনযান্স প্রমতটি িযস্ক্রিখক মাপসই কখর।
আপনার স্ব সংেটিত রােন ।

2.
প্রখতযখকই সতয যারে কখর। িযস্ক্রিেত জিািমদমহতা এিং অেণ্ডতা পমিত্র্
অভযাস।
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3.

স্পষ্টত যনমতিাচকতা অপ্রখ়োজনী়ে।

আপমন পাথকয
ড জাখনন।
4.
সঙ্গী করার জনয আপনার িযস্ক্রিেত মতামখত যসরা মানি (গুমি) চ়েন
করুন ।
টি তার ন়ে শুযমাত্র্ প্রসখঙ্গ িারীমরক যচহারা মকন্তু তাখদর সম্পূেতা
ড প্রমতটি
সঙ্গী। আপনার পেন্দ মানিতার ভমিষযখতর আকার যদ়ে।
5.
জন্মেত মিশু এিং / িা তাখদর মনজস্ব সািখিযর জনয মনমদডষ্ট উখদ্দিয সহ
মপেখনর িাচ্চারা।
6.
যকানও মিশুখক 16 িের ি়েখসর আখে যেৌনতা, েম িা সমহংসতার মখতা
স্থ্া়েী ট্রমাখত আক্রান্ত করা োখি না।
7.

এোখন থাক এেন.

মনখজর মখযয যকন্দ্রীভূ ত থাকন এিং অভযন্তরীে এিং িামহযকভাখি
কখথাপকথনটিখক আরও কীভাখি আরও উন্নত করা ো়ে তা প্রমতমিমম্বত করার
মঞ্জমর মদন - আমম আরও ভাি যিায কমর েমদ .. এিং েমদ কমর .. এিং কমর!
8.

সমস্ত "ড্রােস" আইনী are

আপমত্তজনকখদর পনিাসন
ড
প্রচুর p োরা না সম্মত হখত পাখর োরা না যথখক দূখর।
9.
অনযানয আইন / মিময সহ অিস্থ্ানগুমিখত চুস্ক্রি সহ সমস্ত অংিগ্রহেকারী
এেনও যসই আইন / মিময যমখন চখিন।
10.
সকি অখের শুযমাত্র্ পৃমথিীর প্রমতরক্ষা িা মানিতা এিং, োদয মিকাখরর
জনয িযিহার করা হ়ে জনয অনযানয অ-মানি কারখে।
সম্মামনত, সম্মমতেি মানি েদ্ধ (তখরা়োি িা েুমরর সিামযক
ড
অে সহ) েৃহীত
হখ়েখে।
11.

সিার জনয রখ়েখে প্রচুর পমরমাখে।

পৃমথিী এটি দতমর কখরমেি এিং আমরা তার যমখক
ড অমিরত কখর তাখক সম্মান
কমর - সিার জনয েখথষ্ট রখ়েখে।
12.

যকানও মানষ ইোকৃতভাখি অনযখক হতযা করখত পাখর না।

অংিগ্রহেকারীখদর আখিদখনর সম়েকাি 15 ই জান়োমর যিষ হ়ে ।

যিি্রু়োমর 1 ম , 202 1 bydavi.com

আথ অর্ড
ড
ার যে যদিগুমিখত প্রিতডন করা হখি তা যঘাষো কখর ে । পরিতীকাখি, মতমন পৃমথিীর
অর্ডার মপ আটিড মসখপিন এস এর প্রচুর সংেযা প্রমতটি যদখি যঘাষো করা হ়ে । আথ ড
অর্ডার অংিগ্রহেকারীখদর অংিগ্রহখের জনয িিামরর মাযযখম িাোই করা হ়ে।
আথ অর্ড
ড
ার অংিগ্রহেকারীরা যহাম এক্সখচেটি িযিহার কখর প্রমতটিখত মতনটি িহর / িহখরর 3
টি মিকল্প পাখিন options তারপখর তারা যসই িহখর যকান িামড পেন্দ করখত পারখিন তা যিখে
মনখত সক্ষম। িামড / সম্পমত্ত দেিকারী (গুমি) এর সখোেযতা, রক্ষোখিক্ষে এিং উন্ন়েখনর জনয
দা়েী থাকখিন ।

মাচড 1 ম 2021 আথ অর্ড
ড
ার যহাম প্রািন মস িাুঁমসখত অংি মনখি প্রমতটি অংিগ্রহেকারীখক অিিযই তাখদর িাসা
িাোই করার তামরে ।

20 যি মাচড , 2021 / দয 2021 স্প্রং ইকইনক্স আথ অর্ড
ড
ার শুরু ! প্রথম আথ অর্ড
ড
ার ইখভন্টটি মনউই়েকড মসটির হািড অি দয ও়োখডড অনটিত
হখি, কখম্ভর েখের সূচনা, যসৌন্দখেরড নতু ন েে , সমৃস্ক্রদ্ধ, দিমচত্র্য, সিৃঙ্খি, মিল্প, উদ্ভািন, প্রেস্ক্রি,
আযযাস্ক্রিকতা এিং মিিতডন।

তাই…
আপমন মক মখন যরখেখেন যে যকখমি / মমির মসুঁমড-যাপ মিিতডন নাখম পমরমচত এমন মকেু অংি
মেি? ই়ো জাখন, যে মহূখতড, যে উচ্চতর নাখম হখে Djehuty যকখমত িা যথাথ এখস যিোখনা
যিাক / মমির আইএএনএস েমেত এিং যসচ মানখষর মচন্তার ক্ষমতার সংেযা আচমকা মিিতডন
ঘিাখে ? হযাুঁ, এই হি যে মহূত ড আিার মানখষর জনয । আপনাখদর কাখে আমার অিারটি হ'ি
সামাস্ক্রজক িৃঙ্খিা ো মানিতা, পৃমথিী এিং প্রেস্ক্রিখক অন্তভুি
ড কখর। পৃমথিীখত প্রেস্ক্রি কীভাখি
িযিহার করখত হ়ে তা জানখত আমাখদর কীভাখি প্রেস্ক্রি িযিহার করখত হখি তা মিেখত
হখ়েমেি। এেন আমরা জামন আমরা পািটি মিখেমে, এটি সংখেষে, এটি মানমিক স্থ্াম়েখত্বর
কম্পন।
আথ অর্ড
ড
ার এই যসাসাইটির িাচ্চাখক মকেুিা েন্দ এখন যদখি। প্রখতযখক একই জা়েোর অংখি
একই সমখ়ে উপকৃত
হ়ে। আসি আসি আসি িাস্তি , আসি আসি আসি unityকয। যেমন হািড মিি । প্রমতটি
জীখির যচতনা জনয েন্দ প্রখ়োজন। এি এিং ' গুমি মদখত সমাখজর একটি হৃদ়ে।
সিামযক
ড
গুরুত্বপূে ,ড সমাখজর জনয , আমরা যকিিমাত্র্ সমনপেভাখি অথা়েখন
ড
পমরচামিত
িযিসাখ়ের পমরিখতড মকেু জনমপ্র়ে পূিপ
ড রুষ এিং িযিসাখ়ের সীমািদ্ধ সৃজনিীিতার উপর মভমত্ত
কখর পখরা সমাজ যথখক সখর োি ।
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তাই আখে আমম আপনাখক যেখড, আমম যতামাখক আিার স্ক্রজজ্ঞাসা আপমন এখক অপখরর পমরতযি করখত পাখরন?
আপমন মক আমথক
ড প্রমতখোমেতা যেখড মদখত পাখরন? এিা টিক যে সিাই শুয মকভাখি তারা
িযিহার মদখ়ে সৃজনিীি তাখদর আমথক?
ড
আপমন মক অখনযর যচখ়ে উচ্চতর যিতন পাও়োর সখোেটি যেখড মদখত পাখরন , োখত সকখির
ভাি যিতন হ়ে ?
যতামাখক মিশ্বাস করখত পামর যে আপনার, যেমনিা তু মম, ভাি েখথষ্ট / যোেয িামন্ত ও
ভাখিািাসার মিখশ্বর যে এত আখিাচনা করা ?
যতামাখক মিশ্বাস করখত পামর যে আমরা, যেমনিা আমরা, ভাি েখথষ্ট / িামন্ত ও ভাখিািাসার
মিখশ্বর যোেয যে এত আখিাচনা করা ?
ক্ষদ্রতম উপাখ়ে, আপমন যকিি "আমম জীিখনর প্রাপয" িিমে এিং মনখজর জীিনখক দািী কখর
আপমন জীিনখক যিুঁখচ থাকার জনয প্রখ়োজনী়ে িামন্ত ও ভািিাসার দামি করখেন। এমনমক এই
মভমর্ওটিখত আপমন যে যোট্ট আিািাদ েখুঁ জ যপখ়েখেন তা হ'ি মিখশ্বর মনরাম়ে এিং মিকাখির
প্রথম পদখক্ষপ।

টিক আখে সিাই। এই করত সরাখত যরে দ্রত, তাই মনখজখক প্রস্তুত। এিং এেন েখদ্ধ়ে র্।
মাটিড ন িথার মকং জমন়েখরর সাখথ মকেু মিভাজন সংেীত যদো হখে 2021 যদমে!

মানিজামত, পৃমথিী এিং মহামিখশ্বর মিস্ম়ে রখ়েখে যে দীঘকাি
ড
যখর মানি প্রজামত যথখক িমকখ়ে
রখ়েখে। এটি কীভাখি জীমিত থাকখত পাখর এিং কী জাদখত তা োদ করা ো়ে তা পনরা়ে
আমিষ্কাখরর এটি প্রথম পদখক্ষপ। আমম আপনার সাখথ হািকা পখথ উচ্ছ্বমসত
ভািিাসা,
অিতার দাও

মূি পািয িাতডা 11.20.2020 এ পািাখনা হখ়েখে :
সিখচখ়ে গুরুত্বপূে 15
ড মমমনখির মভমর্ও মক কেখনা ( W ith মকেু যিানাস dancetime ! )
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শুযমাত্র্ আথ অর্ড
ড
াখর অংি যনও়োর জনয একটি 93,500 র্িার যিতন ? !
থ হ'ি মর্ আইমেিাি ইউ নর্ারগ্রাউন্ড আর আইিখরার্।
দ়ো কখর না এটি একটি যোপন েত দ্রত সম্ভি রাো, সামখন।
টি তার হ়ে আসখি জনয মানষ।
শুভ েুটির মদন সিাই! 2021 এ যদো হখি!
ভািিাসা,
অিতার দাও
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