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       দ্য ভি�শন ফরআওয়ার ভিনকট �ভি�ষ্যতে�র জনা� কেকশ ।
  ভিকআসতে� হতে�।

 

শভিন�ার,  জুন 6, 2020

 

3202020     জুন কে�তেক  331     কেকএসডাব্লু এর সংতে�পণ  ।  
 

      একজন ইরানী মভিহলা ভিমঃ কেকশতেক ভিজজ্ঞাসা করতেলন,         পর��ীী ৩ �ছর �া �ারও কে�ভিশ সময় ধতের (  পৃভি��ীর জন্য)  দৃষ্টি
কী?   ভি�ভিন জ�া� ভিদতেয়ভিছতেলন,    আমাতেদর দৃষ্টি�ভি. খু� সহজ,     আমরা ভি�শ্ব শাভি2 কেদখতে� পা�।    এটি খু�স্পষ্ট�াতে�

  ভি��ক্ত করা হতেয়তেছ,  এ�ং প্রকৃ�পতে�,     আমরা ইভি�মতেধ্য এটি প্রতে�শ কভিরতেয়ভিছ,      এটি ভিকছু পাভিলশ করার ভি�ষয়টি
মাত্র।                  এটি ভিকছু সময় কেনওয়ার সময় হতেয়তেছ কে: �ারা অ�ীতে� কে: অন্যায় কতেরভিছল �ার জন্য �াতেদর ভিনতেজর ঘর

 পভিরষ্কার করতে�,       ভিকন্তু এটি �াতেদর ভিনতেজতেদর মতেধ্যই অ�্য2রীণ :ুদ্ধ,   আমাতেদর সাতে� নয়।     আমরা মার্কিকAন :ুক্তরাতেB :া
    ঘটতেছ �া কেদখতে� পছন্দ করুন।

 

         আমরাআজ :া কেদভিখ �া জাভিন �া অতেনক ভিকছুই হ'      � না এ�ংআমরা পতেরর 3  কে�তেক 5     �ছতেরর মতেধ্য ভি�জ্ঞান এ�ং
    প্র:ুভিক্ততে� প্রগভি�শীল ভি���Eন কেদখতে� পা�।      প্রধান ভিজভিনসটিআমরা কেদখতে� পা� হ'   ল কেসনা�াভিহনীর অ2ধEান। 2  �া 3 

     কারতেণর কারতেণ সামভিরক �াভিহনী ভিনমFEল হতে�।           আমরা কে: জ্ঞানটি ভিনতেয়আস� �া উপভিH�অস্ত্রগুভিলঅচল কতের
কেদতে�। �দুপভির,          ভি�তেশ্বর ��Eমান পভিরভিHভি� কেকানও জাভি�তেক অস্ত্র কেকনার অনুমভি� কেদয় না,     কারণ �ারা দুদE শাগ্রস্ত জাভি�

           না হতেল এ�ং �াতেদর কেন�ারা কেক�ল ভিকছু টাকা �্যাতেN রাখার কেচষ্টা করতেছন,        এ�ং �াতেদর :ত্ন কেনতে�ন না �াতেদর কেদতেশ
পভিরভিHভি�।
 

 আগামী 3  কে�তেক 5      �ছতেরআমরা �ুধা ভিনরসন কেদখতে� পা�।       গ� ম.ল�াতেরর ভিশ�তেণআমার এইআতেলাচনা
হতেয়ভিছল,       :খনআমরা উপগ্রহ �্য�হাতেরর ভি�ষতেয় ক�া �লভিছলাম। আসতেল,     কেকশ ফাউতেPশনতেক উপগ্রতেহর উপর ভিন�E র

  করার দরকার কেনই,           কারণআপনার কাতেছ কে: প্র:ুভিক্ত রতেয়তেছ কেসটি উপগ্রতেহর �ুলনায় অতেনক �াল।   আপভিন কে:
       ভিসতেQমটি ভি�কাশ করতে�ন �া কেক�ল উতেR :াতে� না,       �তে� খাতেদ্যর জন্য প্রতেয়াজনীয় শভিক্ত সর�রাহ করতে�।   সু�রাং কেসই

অতে�E,     �াস্ততে� উপগ্রহগুভিল অচল হতেয় পতেRতেছ।
 

         আমরা জী�াশ্ম জ্বালানীর �্য�হাতেরর সম্পFণE এ�ং ভিনখুঁ� ভিনমFEল কেদখতে� পা�।       এটি খু� শীঘ্রই এ�ং খু� দ্রু� ঘটতে�, 
              কারণ কেচৌম্বকীয় ও মহাকষীী য় কে�ত্রগুভিলতে� ন�ুন প্র:ুভিক্তটি প্রকাভিশ� হতেল কেলাতেকরা �াতেদর গাভিR কে�তেক ইভি[নগুভিল

 ভিনতেয় :াতে�।   এটি এ� সহজ,   এ�ংআশার ক�া,         আমরা ইরাতেনর ভি�শ্বভি�দ্যালয়গুভিলতে� খু� অল্প সমতেয়র মতেধ্য এটি
 করতে� :াভি]।                এটিআভিম কে: প্র�ম প্রকতেল্প কে:তে� চাই �াগুভিলর মতেধ্য একটি এটি এ�ং ভি�শ্বভি�দ্যালয়গুভিল কে: কাজটি
      করতে� চায় �ার জন্য এটি কেটভি�তেল রতেয়তেছ।    এ�ংআভিম �াতেদর �তেলভিছলাম,      আভিম এটিতে� কেকএফজ্ঞান সন্ধানীতেদর

 সাতে� রতেয়ভিছ।              আমরা এটি করার জন্য একটি ভি�তেশষ �্য�Hাআনতে� চাই এ�ংআভিম স�ভিকছুরই অংশ হ�।  এটি
ঘটতেল,                  আমরা কেদখতে� পা� �হু পুরাতেনা ট্যাNারগুভিল উচুঁ সমুতেaর উপর কেছতেR কেগতেছ কে:খাতেন �ারা পতেচ :াতে� এ�ং দFভিষ�
করতে�।       সু�রাং �াতেদর জন্যআমাতেদর পভিরকল্পনা করতে� হতে�।        জী�াশ্ম জ্বালানী কেপাRাতেনা হ্রাস করার সাতে� সাতে�

               আমরা �াযু়মণ্ডতেল এমন পভির��Eনগুভিল কেদখতে� পা� :া ন�ুনঅসুH�ার ভিদতেক ভিনতেয় :াতে� কারণআমরা পভিরষ্কার
     পভিরতে�তেশ ভিফতের কে:তে� অ�্যস্ত হ� না
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    অন্যান্য ভিজভিনসগুভিলআমরা কেদখতে� পা�,  পতেরর 3  কে�তেক 5       �ছতেরর মতেধ্য ওষুতেধর সমাভিd এ�ং মাদক
পাচার।            সভিeভিল��াতে� মান� জাভি� ভিনতেজতেক সম�Eন করতে� �তেল রাজত্ব এ�ং কেন�ৃতেত্বর অ�সান হতে�।   আভিমআতেগ

     �্যাখ্যা করা প্রভিgয়াটির পাশাপাভিশ ওষুতেধর (�্য�হার)    মাধ্যতেম �ুধা কেশষ হতে�।
 

               ন�ুন ফ্লাইট ভিসতেQমগুভিল প্র��Eন করার সাতে� সাতে� ��Eমান প্রপালশন ফ্লাইটগুভিল �াতেদর প্রকৃভি�র দ্বারা অচল হতেয়
:াতে�।    মান�জাভি� কেস্পস কেQশনটিতেক "   শু� পুরাতেনা ভিদনগুভিলর"   স্মভৃি� ভিহসাতে� রাখতে�।  খু� শীঘ্রই,   মানুষ মহাকাতেশ

 প্রসাভির� হতে�,       এ�ং কতেয়ক ভিমভিনতেটর মতেধ্য চঁাদ এ�ং ম.ল,       এমনভিক কেসৌরজগতে�র ওপাতের ভ্রমণ করতে� স�ম হতে�।
 

         আভিম :া কেদভিখ �া খু� সহজ এ�ংআভিম কী জাভিন,            আমার প্র:ুভিক্ত কী করতে� পাতের এ�ংআমরা কী কেদখতে� পাই �া
   এটি �াস্ত��ার স�্য of     ভি�শ্ব সরকারগুভিল এতে� পভির�র্কি�A� হতে�,  কতেরানার কারতেণ।     কতেরানার খু� খারাপ ভিছল না,  এটি
    প্রচুর �াল ভিজভিনস ভিনতেয় এতেসভিছল।             আমরা কেদখতে� পা� কে: সম্পভিmর �াজার কমতে�ভিশ g্যাশ হতেয় :াতে� এ�ং কেলাতেকরা

      আপনাতেক �াস করার জন্য ঘর কেদতে� knowledge     পর��ীী জ্ঞাতেনর সাতে�আগামী 5  কে�তেক 10    �ছতের কেলাতেকরা �াস
     করার দরকার পRতে� না জনাকীণE শহর।

  আমরা সম্ভ�� 2  কে�তেক 3           �ছতেরর মতেধ্য কেদখতে� পা� প্র�ম ভিজভিনসগুভিলর মতেধ্য একটি হতে] খভিনর সমাভিd।  কেকশ
              ফাউতেPশন �ার কেপ্রাগ্রামগুভিলর অংশ ভিহসাতে� পট�ূভিমতে� কাজ করতেছ এ�ং ইভি�মতেধ্য এটিঅ্যাভিরতেজানা পরী�া কেকতেp

   Hাপন করা শুরু কতেরতেছ।          এরঅ�Eআমাতেদর সম্পদগুভিলর জন্য গ্রহতেক হ্রাস করতে� হতে� না,  �া খামার, উদ্যান, গজ, 
       জ.ল এ�ং :া ভিকছু ধ্বংস করতে� হতে� না।           আমাতেদর গ্রতেহর প্রভি� শ্রদ্ধা �াকতে� এ�ং কে�ত্রগুভিল Hানা2র করার মাধ্যতেম

 জ্ঞানআসতে�,       সু�রাংআমাতেদর পৃভি��ী এটি করতে� কেদতে� না।
 

 অতেনক উপাতেয়,         মান�জাভি� কে: সমস্ত প্র�ম ভিজভিনস �ন্ধ করতে� �া হ'   ল প্রাণী হ�্যাকাণ্ড।     প্রকৃভি� �ার ভিনজস্ব �ারসাম্য
              খুঁতেজ পাতে� এ�ং এটি কারণ এটি খাদ্য সর�রাহ করতে� স�ম হতে� �াআমরা :া �ভিল,    জী�তেনর জন্য শভিক্ত

energy  এটি 100%          ভিনভিt� কে: এটি পশুর �্য�হার ভিনমFEল করার জন্য কাডE গুভিলতে� রতেয়তেছ।    এ�ংআমরা গ্রতেহর
     �্য�হার এ�ং ধ্বংতেসর কেশষ কেদখতে� পা�।
 ভি�তেশষ� এখন,                আমরা কতেরানার সাতে� শুরু করার সাতে� সাতে� কেলাতেকরা প্র:ুভিক্ত গ্রহণ করতে� হতে� এ�ং �ারপতের এই

   সমস্ত ভিজভিনস একভিত্র� হতে�।    এ�ং কে:মন এটিআতেস,        এ�ংআমরা স্বীকার কভির কে: এটি কাজ কতের,   �ারপতেরআমরা
  ভিনমEাণ শুরু কর�।        ন�ুন প্লাজমা প্র:ুভিক্তর গতে�ষণা ও ভি�কাশ এ�ং "  মহাভি�তেশ্বর কাজ"     কে�াঝার ফতেল স�ভিকছু দ্রু�

 �দতেল :াতে�।

   :া কেদখভিছ �া হ'  ল colon পভিনতে�ভিশকরণ।  মানুষ খু�,      খু� দ্রু� উপভিনতে�শ Hাপন শুরু করতে�।    এখনআমরা কেসরা
   কেরতেস্তারাঁর জন্য ভিনউইয়তেকE :াই,         এ�ং শীঘ্রইআমরা একটি কভিফর জন্য ম.ল গ্রতেহ :া�,   এ�ং ভিফতেরআস�।  এগুভিল স্বপ্ন

নয়,    এই মুহূতে�E কাডE গুভিলতে� রতেয়তেছ।    আপভিন এটি কেদখতে� পাতে�ন।      এই জায়গাগুভিলআমাতেদর জী�ন:াপতেনর জন্য
  উপ:ুক্ত কতের �ুলতে�।   আমরা কে:মন "  শাভি2র গমু্বজ"  তৈ�ভির কতেরভিছ,     আমরা ভি�ভি�ন্ন গ্রতেহ �াস কতের,    একটি গমু্বজ তৈ�ভির

কর�।  অতেনক উপাতেয়,          আমরা উতেদ্যাক্তাতেদর সুন্দর কেরতেসঁ্তারা এ�ং পভিরতেষ�া কেQশনগুভিল খুলতে� কেদখ� না,   �রং �ারা এই
           কেকpগুভিলতেক কেসই জায়গা জুতেR তৈ�ভির করতে� :াতে� কেলাতেকরা সৃষ্টির কেসৌন্দ:E কেদখতে� পাতের।

    মান�জাভি�র কাতেজর পদ্ধভি�আগামী 20   �ছতের পভির�র্কি�A� হতে�।        আমাতেদর মতেধ্য কেকউ �ঁাচার জন্য কাজ করতে� না, �রং
     আমরা এর সন্তুষ্টির জন্য কাজ কর�।            আমরা সকতেলই ভি�জ্ঞানী হতেয় :া� এ�ংআমরা সকতেলই কেস�া করার জন্য

  ভিনতে�ভিদ� হতেয় :া�,      কারণ অন্য প্রতে�্যতেক ভিকছুই করতে� �্যস্ত,        এ�ংআমরা সকতেলই :া করতে� চাই �া কর�।
   আভিম এটি চান না,     আভিমজাভিন ভিকআসতে� হতে�।    আমরা একটি ন�ুন জী�ন,    একটি ন�ুন চg কেদখ�।   আভিম একটি
  ন�ুন জন্ম কেদখভিছ,           এ�ং কেসই জন্ম �ার সাতে� :া ভিকছু ঘটতে� �া পভির��Eন করতে�।      মানুতেষর জন্য একটি ন�ুন চতেgর



জন্ম,           এ�ং এর সাতে� পুতেরা ভি�শ্বজগতে�র জন্য একটি ন�ুন চতেgর জন্ম হতে�।       আমরা অভি� �ুa ধুতেলা �তে�আমরা
   গুরুত্বপFণE ধূতেলা হতেয় :া�।

 

    আভিমঅতেনক ভিকছু কেদখতে� পাভি]।    আভিম ধতেমEর সমাভিd কেদখভিছ,         কারণ প্রভি�টি মানুষই সঠিকgমঅনুসাতের ধমীী য় হতেয়
উঠতে�।               আমরাআমাতেদর ভিনতেজর প্রাণ ভিদতেয় ভি�শ্বাস কর� এ�ং ন�ীরা :া কেদতেখভিছল �াআমরা কেদখতে� পা�।  আমরা

   �াতেদর নীভি� অনুসাতের �াঁচ�,      এটি ভিনতেয় ক�া �লার দ্বারা নয়।

         ভিনভিt� করার জন্য একটি ভিজভিনস রতেয়তেছ এ�ং এটিঅ�শ্যই ১০০%,      আমরা মান�জাভি�র এ�ং মহাভি�তেশ্বর অন্যান্য
   �তেণEর মতেধ্য প্রচুর ভি��াহ,   ভি��াহভি�তে]দ কেদখতে� পা�,   :ারা এখাতেনআতেছন,      ভিকন্তু ভিনতেজতেক কেদখাতেনা খু� লজ্জাজনক

নয়।         আমরা এটি কেদখতে� পা� কারণ এখন মানুষ শা2 হতেয়তেছ,  পভিরণ� হতেয়তেছ।      �ারাআর মানুতেষর কেপাশাতেক লতুেকাতে�
না,    �তে� �ারা ভিনতেজরাই �াকতে�।      এ�ং এটিআমাতেদর অতেনকতেক হ��াক করতে�,     কারণআমরা কেসগুভিল খা� না, আমরা

    �াতেদর খাদ্য ভিহসাতে� কেদখ� না।

 অতেনক উপাতেয়,     আমরা মান��ার গভি�প� পভির��Eন কতেরভিছ,         এ�ংআমরা কেদখ� কে: মান� জাভি� কী�াতে� এর
 প্রভি�ভিgয়া জানাতে�।    আমার দৃষ্টি�ভি. খু� সহজ,            কারণআভিম কী ভিনতেয় এতেসভিছ �াআভিম জাভিন এ�ংআভিম কী
                   পভিরকল্পনা কতেরভিছ এ�ংআভিম জাভিন কে:আভিম কী সর�রাহ করভিছ এ�ংআভিম জাভিন কে:আভিম এটির জন্য কী কেপতে�

চাই।     এ�ংঅ�শ্যই একটি ভিজভিনসআতেছ,     আভিম মহাভি�তেশ্বর স�তেচতেয় সুন্দর জায়গায়,    শারীভিরক মাত্রায় মতের :া�।
 

 অংতেশর সমাভিd।  প্রভি�ভিলভিপ ভিনম্নভিলভিখ�:

 

  �ভি�ষ্যতে�র জন্য দৃষ্টি
প্রভি�ভিলভিপ: (331    কেকএসডাব্লু  4:15:40     )  

 

প্রশ্ন উভিক্ত :      আভিমজানতে� চাই কে:আগামী 3      �ছর �া �ার কে�ভিশ দৃষ্টি�ভি. কী,   আভিমজাভিন না, (4:16)।   আভিম এই
  ভি�জ্ঞান ভিদতেয় ন�ুন।

উmর:     আমাতেদর দৃষ্টি খু� সহজ very     এটি খু� পভিরষ্কার�াতে� ভি�ছাতেনা হতেয়তেছ।    আমরা ভি�শ্ব শাভি2 কেদখ�,  আমরা
   ইভি�মতেধ্য এটি প্রতে�শ কভিরতেয়ভিছ,     এটি পাভিলশ করার ভি�ষয়টি মাত্র।         ভিকছু জাভি� �াতেদরআতেগ কে: অন্যায় কতেরতেছ �ার

     জন্য �াতেদর ভিনতেজর ঘর পভিরষ্কার করতে�,     ভিকন্তু এটি �াতেদর অ�্য2রীণ :ুদ্ধ,   ভিনতেজতেদর মতেধ্য নয়,  আমাতেদর
মতেধ্য।      কে:মনটিআমরা মার্কিকAন :ুক্তরাতেB কেদখতে� পাভি]।      অন্য�ায় এটি �াতেদর জন্য পভিরষ্কাতেরর সময়
 

          প্রগভি�শীল�াতে�আমরা ভি�জ্ঞান এ�ং প্র:ুভিক্তর ভি���Eন কেদখতে� পাই এ�ং পর��ীী 3  কে�তেক 5    �ছতের অতেনক ভিকছুই
    আমরা :া কেদভিখ �া হ'  � না,    আমরাআজ :া জাভিন।      প্রধান�আমরা কেসনা�াভিহনী কেদখতে� পা� না,  আমরা 2  �া 3 
      কারতেণর কারতেণ সামভিরক �াভিহনীর ভিনমFEল কেদখতে� পা�।         জ্ঞানটি প্রকাভিশ� হতেয়তেছ এ�ংআমরা এতেন কেদ� ��Eমান

   উপভিHভি�গুভিলঅচল কতের কেদওয়া। ভিদ্ব�ীয়�,         ভি�তেশ্বর ��Eমান পভিরভিHভি� কেকানও জাভি�তেক অস্ত্র ভিকনতে� কেদয় না।  �ারা
    এটি �হন করতে� পাতের না,          :ভিদ না �ারা দুনীী ভি�গ্রস্ত জাভি� না হয় :ারা কেচষ্টা কতের,    ভিকছু ভিকছু �্যাতেN রাতেখ,    জাভি� কী কতের

  �া ভি�তে�চ্য নয়।
 

   �ারপতেরআমরাআগামী 3  কে�তেক 5      �ছতেরর মতেধ্য �ুধা ভিনরসন কেদখতে� পা�।      গ� ম.ল�ার ভিশ�তেণআমার এই
 আতেলাচনা হতেয়ভিছল,    আমরা উপগ্রতেহর ক�া �লভিছলাম।        আসতেল কেকশ ফাউতেPশতেনর উপগ্রতেহর উপর ভিন�E র করার

 দরকার কেনই।       আপনার কাতেছ উপগ্রতেহর �ুলনায় প্র:ুভিক্তটিঅতেনক �াল।       আপনার ভি�কাশ করা ভিসতেQমটি উতেR :াতে�
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      এ�ং খাতেদ্যর জন্য প্রতেয়াজনীয় শভিক্ত সর�রাহ করতে�।       �াস্ততে� উপগ্রহগুভিল কেসই অতে�E অচল হতেয় পতেRতেছ। (4:18)।  �তে�
 একই সমতেয়,           আমরা জী�াশ্ম জ্বালানী �্য�হাতেরর সম্পFণE এ�ং ভিনরNুশ ভিনমFEলকরতেণর ভিনমFEল কেদখতে� পাভি]।

 

 খু� শীঘ্রই,  খু� দ্রু�,       আমরা জী�াশ্ম জ্বালানীর �্য�হাতেরর সমাভিd কেদখতে� পা�,      কারণ কেচৌম্বকীয় ও মহাকষীী য় কে�তেত্রর
           ন�ুন প্র:ুভিক্তটি প্রকাভিশ� হতেল কেলাতেকরা �াতেদর গাভিR কে�তেক ইভি[নগুভিল কে�র কতেরআনতে�।  খু�ই কেসাজা.  আমরা

আশা�াদী,    খু� অল্প সমতেয় ইরাতেন,    ভি�শ্বভি�দ্যালতেয় এটিই করতে� :াভি]।         এটিআভিম কে: প্রকতেল্প �াকতে� চাই �া প্র�ম
  এটির মতেধ্য একটি,            এটি ভি�শ্বভি�দ্যালয় কে: কাজটি করতে� চায় �ার কেটভি�তেল রতেয়তেছ এ�ংআভিম �তেলভিছলাম,   আভিম এতে�
    কেকএফজ্ঞান সন্ধানীতেদর সাতে� রতেয়ভিছ।   আমরা করতে� চাই,          আমরা একটি ভি�তেশষ �্য�Hাআনতে� চাই এ�ং :া হতে�
     চতেলতেছ �ার জন্যআভিম এতে�আভিছ।    সু�রাংআমরা কেদখতে� পাই, অতেনকগুভিল,      অতেনক পুরাতেনা ট্যাNারআপভিন উচ্চ
   সমুতেaর উপতের কেদখতে� পান,   �ারা কেসখাতেনই �াকতে�।       �ারা পতেচ :ায় এ�ং �ারা দFভিষ� হয়,     এ�ং �াইআমাতেদর �াতেদর

   জন্য পভিরকল্পনা করতে� হতে�।      আমরা ভিফতের :া� �ার কেসৌন্দ:E এটি।        আমরা :াতেক �ভিল �ার �্য�হার হ্রাস কতের কেদখ�, 
    জী�াশ্ম জ্বালানী প্রচুর পভির��Eন ঘটায়।        �াযু়মণ্ডতেলর পভির��E তেনর কারতেণআমরা ন�ুন অসুH�া কেদখতে� পা�,  কারণ
     আমরাআরও পভিরষ্কার পভিরতে�তেশ ভিফতের :াই,     এ�ংআমরা এতে� অ�্যস্ত নই।

 

    আমরা ড্রাগগুভিল এ�ং পতেরর 3  কে�তেক 5       �ছতেরর মতেধ্য মাদক পাচাতেরর সমাভিd কেদখতে� পাভি]।    আমরা কেসই লাইতেন
  ভিকছুই কেদভিখ না।   আভিম :া কেদখভিছ,          আমরা ��Eমান প্রপালশন ফ্লাইটগুভিলতেক :া �তেল �াভিক �ার সমাভিd হ'   লআমরা
  আরও কে�ভিশ কতের,     ন�ুন ফ্লাইট ভিসতেQম চালু কভির,        কারণ কেসগুভিল �াতেদর প্রকৃভি�র দ্বারা অচল হতেয় :াতে�।   আভিম :া

কেদখভিছ,  মান�জাভি� "   �াল পুরাতেনা ভিদতেনর"     স্মৃভি� ভিহসাতে� কেস্পস কেQশন রাখতে�।  খু� শীঘ্রই,    কারণ মানুষ মহাকাশ
 ছাভিRতেয় ম.ল,         চঁাতেদ এ�ং কতেয়ক ভিমভিনতেটর মতেধ্য কেসৌরজগতে�র ওপাতের চতেল :াতে�। (4:20)।

 

      আমরা রাজত্ব এ�ং কেন�ৃতেত্বর কেশষ কেদখতে� পাভি],          এটি ভিনতেজতেক সম�Eন করার জন্য একটি সভিeভিল� মান� জাভি�তে�
 পভিরণ� হতে�।           আভিম �্যাখ্যা ভিহসাতে� প্রভিgয়াটির মাধ্যতেম �ুধা�E তেদর সমাভিd এ�ং ওষুধটি একই (সহ) কেদখভিছ।   আভিম :া

   কেদখভিছ �া খু� সহজ,             আভিমজাভিন কে:আমার প্র:ুভিক্ত রতেয়তেছ �া স�্য এ�ং �াস্ততে�আমরা কেদখতে� পাভি],  কতেরানার
     কারতেণ ভি�শ্ব সরকারগুভিল এতে� পভির�র্কি�A� হতে�।     কতেরানার খু� খারাপ ভিছল না,      এটি প্রচুর �াল ভিজভিনস ভিনতেয়

এতেসভিছল।     আমরা :া কেদখভিছ �া কম-    কে�ভিশ সম্পভিm �াজাতের gাশ।        কেলাতেকরাআপনাতেক এতে� �াস করার জন্য �াতেদর
 �াভিRগুভিল কেদতে�,      কারণ ��Eমান জ্ঞান এ�ং পর��ীী 5  কে�তেক 10        �ছতের :াআসতে� �া ভিদতেয় জনগতেণর ভি�তেRর

    শহরগুভিলতে� �াস করার দরকার কেনই।   একটি ভি�কল্প �াকতে�।
 

  আমরা :া কেদভিখ,    প্র�ম ভিজভিনসগুভিলর মতেধ্য একটি,  পতেরর ভিদতেক,  সম্ভ�� 2  কে�তেক 3  �ছতেরর মতেধ্য,   কেকতেশ ফাউতেPশতেনর
 কমEসFভিচর অংশ,     আমরা কী পট�ূভিমতে� কাজ কর�,   �া খভিনর অ�সান।  এটি খু�,       খু� দ্রু�আসতে� এ�ং এর সFচনা
     ইভি�মতেধ্য অ্যাভিরতেজানা পরী�া কেকpগুভিলতে� কেসটআপ হতেয়তেছ।    :ার অ�Eআমরা খামার,   উদ্যান এ�ং উদ্যান,  জ.ল

 এ�ং :া-          ভিকছু কেহাক না কেকন এ�ং ধ্বংস করতে� সংHানগুভিলতে� :াই না।     আমাতেদর গ্রতেহর প্রভি� শ্রদ্ধা �াকতে�।   জ্ঞান কে�ত্র
  Hানা2র মাধ্যতেমআসতে�।     আমরা পৃভি��ীতেক করতে� ভিদই না।

 

 অতেনক উপাতেয়,     আভিম পশুজ�াইতেয়র সমাভিd কেদখভিছ,      এটি মান�জাভি�র প্র�ম কাজগুভিলর মতেধ্য �ামতে�।   প্রকৃভি� �ার
   ভিনজস্ব �ারসাম্য খুতঁেজ পাতে�,        এ�ং এটি খাদ্য সর�রাহ করতে� স�ম হতে� পাতের,    �া :াআমরা �ভিল,   জী�তেনর জন্য

শভিক্ত,    প্রাণীর �্য�হারতেক ভিনমFEল করতে�।  এটি 100%    ভিনভিt� কে: কাতেডE �াকতে�। অন্যভিদতেক, (4:22)।   আমরা গ্রতেহর
     �্য�হার এ�ং ধ্বংতেসর কেশষ কেদখতে� পা�।    এই সমস্ত একভিত্র� হতে�,        এখন ভি�তেশষ� কে:আমরা কতেরানার সাতে� শুরু কভির, 

  এখন প্র:ুভিক্তআতেস,     মানুষতেক এটি গ্রহণ করতে� হয়,  কাতেরানার কারতেণ।        এ�ং এটিআসার সাতে� সাতে�আমরা স্বীকার
    কতেরভিছ কে: এটি কাজ কতের,    আমরা ভিনমEাণ শুরু কভির।         প্লাজমা এ�ং মহাভি�তেশ্বর কাজ কে�াঝার ন�ুন প্র:ুভিক্ততে� গতে�ষণা

 এ�ং ভি�কাশ,    �া দ্রু� �দতেল :াতে�।
 

 



   :া কেদখভিছ �া হ'  ল colon পভিনতে�ভিশকরণ।  মানুষ খু�,      খু� দ্রু� উপভিনতে�শ Hাপন শুরু করতে�।    আমরা কেসরা কেরতেস্তারাঁর
  জন্য ভিনউইয়তেকE :াই,        আমরা একটি কভিফ এ�ং ভিপছতেন ম.ল গ্রতেহ :াই।   এগুভিল স্বপ্ন নয়,     কাতেডE :াআতেছ �া

এগুভিল।    আপভিন এটি কেদখতে� পাতে�ন।         আমরা এই জায়গাগুভিলতেকআমাতেদর জী�ন:াত্রার মতে�া কতের ভিফট কর�। কে:তেহ�ু
 আমরা "  শাভি2র গমু্বজ"  তৈ�ভির কতেরভিছ,      আমরা একটি পৃ�ক গ্রতেহ �াস কতের,     একটিজী�ন গমু্বজ তৈ�ভির কর�।  অতেনক

উপাতেয়,           আমরা কেদখ� কে: উতেদ্যাক্তারা সুন্দর কেরতেসঁ্তারা এ�ং পভিরতেষ�া কেQশন খুলতে� না,      �ারা এই কেকpগুভিল জুতেR তৈ�ভির
             করতে� এ�ং ভি�ভি�ন্ন রুট :া কেলাতেকরা তৈ�ভির করতে� পাতের এ�ং সৃজনটির কেসৌন্দ:E কেদখতে� পাতে�।

 

    মান�জাভি�র কাতেজর পদ্ধভি�আগামী 20   �ছতের পভির�র্কি�A� হতে�।       আ]াআমাতেদর মতেধ্য কেকউ কাজ করতে� না,  কারণ
     আমাতেদর �াঁচার জন্য কাজ করতে� হতে�।      আমরা এরআনন্দ ভিনতেয় কাজ কর�।       আমরা সকতেলই ভি�জ্ঞানী হতেয় :া� এ�ং

       আমরা সকতেলই কেস�া করার জন্য ভিনতে�ভিদ� হতেয় :া�।      কারণ প্রতে�্যতেক প্রতে�্যতেক ভিকছুই করতে� �্যস্ত,   এ�ং প্রতে�্যতেক
     প্রতে�্যতেক :া পছন্দ করতে� �াই করতে�।    আভিম দশEন কভির না,    আভিম জাভিন কীআসতে�।    আমরা একটি ন�ুন জী�ন, একটি

  ন�ুন চg কেদখ�।      আভিম একটি ন�ুন জন্ম কেদখতে� পাভি],           এ�ং কেসই জন্ম �ার সাতে� :া ভিকছু ঘটতে� �া পভির��Eন
করতে�।      মানুতেষর জন্য একটি ন�ুন চতেgর জন্ম,           এ�ং এর সাতে� পুতেরা ভি�শ্বজগতে�র জন্য একটি ন�ুন চতেgর জন্ম
হতে�। (4:24)।    আমরা �ুa�ম ধূভিলকণা ভিকন্তু,     আমরা গুরুত্বপFণE ধুতেলা হতেয় উঠি।

      আভিম ধতেমEর সমাভিd অতেনক ভিকছুই কেদখতে� পাভি],        কারণ প্রভি�টি মানুষ সঠিকgমঅনুসাতের ধমীী য় হয়।  আমরা
             আমাতেদরআত্মার মাধ্যতেম ভি�শ্বাস কভির এ�ংআমরা ন�ীগণ :া কেদতেখভিছতেলন �াআমরা কেদখতে� পাই।   আমরা �াতেদর

  নীভি� অনুসাতের �াঁচ�,      এটি ভিনতেয় ক�া �লার দ্বারা নয়।         ভিনভিt� করার জন্য একটি ভিজভিনস রতেয়তেছ এ�ং এটি
 ভিনভিt��াতে�ই ১০০%,        আমরা মান�জাভি� এ�ং অন্যান্য �তেণEর মতেধ্য প্রচুর ভি��াহ,   ভি��াহভি�তে]দ কেদখতে� পা�,  :ারা

       এখাতেন রতেয়তেছ �ারা ভিনতেজতেদর কেদখাতে� খু� লজ্জা পাতে],     কারণ এখন মানুষ শা2 হতেয়তেছ,    মানুষ পভিরপক্ক হতেয়তেছ , 
   আমরা এটি কেদখতে� পাতে�ন।     �ারা মানুতেষর কেপাশাতেক লতুেকাতে� না,   �ারা ভিনতেজরাই হতে�।     এ�ং এটিআমাতেদর অতেনতেকর

    জন্য প্রচুর ধাক্কা এতেন কেদতে�,     কারণআমরা কেসগুভিল খাই না,      আমরা �াতেদর খাদ্য ভিহসাতে� কেদভিখ না।
 অতেনক উপাতেয়,              আমরা মান��ার গভি�প� পভির��Eন কতেরভিছ এ�ংআমরা কেদখ� কে: মান� জাভি� কী�াতে� এর

 প্রভি�ভিgয়া জানাতে�।
 

   আমার দৃষ্টি�ভি. খু� সহজ,               কারণআভিম কী ভিনতেয় এতেসভিছ �াআভিম জাভিন এ�ংআভিম কী পভিরকল্পনা কতেরভিছ এ�ং
                আভিম জাভিন কে:আভিম কী সর�রাহ করভিছ এ�ংআভিম জাভিন কে:আভিম এটির জন্য কী কেপতে� চাই।    এ�ংঅ�শ্যই একটি

 ভিজভিনসআতেছ,     আভিম মহাভি�তেশ্বর স�তেচতেয় সুন্দর জায়গায়,    শারীভিরক মাত্রায় মতের :া�।


