
 

বি ফ্যান্টাবিক ইন্টারন্যাশন্াল (BFI)-এ হ াযাটসঅ্যাপ অ্যাডবিন্ 

 ওযার আগ্রহ র জন্য আপন্াহক ধন্যিাদ৷ আপন্াহক অ্িশযই 

জান্হে  হি হে BFI  ল একটট হেচ্ছাহসিী সংস্থা হেখাহন্ সিহেহয 

আশ্চে যজন্ক সদয িযক্তিরা বি ফ্যান্টাবিক বফ্হলাসবফ্ অ্িলম্বন্ কহর 

োহদর বন্হজর জীিন্হক উন্নে করার পাশাপাবশ  

 

বিশ্বহক একটট ভাল জাযগা তেবর করহে সা ােয করার জন্য োহদর 

সিয/ভালিাসা হদয। 69টট হদহশ আিাহদর 2000 টটরও হিবশ রাষ্ট্রদেূ 

রহযহে। আপবন্ েবদ অ্র্ য উপাজযন্ করহে োন্ েহি বিএফ্আই-হে 

অ্র্ য উপাজযহন্র অ্হন্ক উপায রহযহে ো আপবন্ 

drfantasticsworld.com-এ বগহয খ ুঁহজ হপহে পাহরন্। এখাহন্ একটট বি 

ফ্যান্টাবিক হ াযাটসঅ্যাপ গরু প শুু এিং োলাহন্ার একটট ভূবিকা 

রহযহে৷ 50 টটরও হিবশ গরুহপ তেবর করা অ্যাডবিন্রা খ ি দযাল  

িান্ ষ, আিরা প্রর্হি এিং সি যাহগ্র দযার উপর হজার বদই। একজন্ 

প্রশাসক ব হসহি আপন্ার একটট হরাো র্াকহি এিং আপবন্ 

আপন্ার গরুহপ বি ফ্যান্টাবিক ইন্টারন্যাশন্াহলর কণ্ঠের  হিন্ ো 

হদশ, শ র িা িযক্তিগে গরুপ। একজন্ প্রশাসক ব সাহি আপন্াহক  

প্রর্হি দযার বেন্টট প্রবেশ্রুবেহে সম্মে  হয ইবেিােকোর দেূ  হে 

 হি। 

 

1. বন্হজর প্রবে সদয  ন্ 

2. অ্ন্য সকল এিং হদিো প্রাণীর প্রবে সদয হ ান্ 

3. আিাহদর পবরহিহশর প্রবে সদয হ ান্, আিাহদর গ্র হক রক্ষা 

কুন্। আপন্ার অ্যাম্বাহসডর ন্ম্বর পাওযার পর আপবন্ এখাহন্ 

বন্হদযশািলী অ্ন্ সরণ করহিন্:  

 

https://drfantasticsworld.com/


 

https://befantastictoday.com/join-group/ আপন্ার প্রর্ি কাজ  ল 

বি ফ্যান্টাবিক বফ্হলাসবফ্র বেন্টট প্রবেশ্রুবের গুুত্ব আপন্ার 

পবরিার, িন্ধ , স হোগী এিং আপন্ার গরুহপর সাহর্ হশযার করা। 

আপন্ার গরুপ  ল একটট হফ্ারাি ো আপবন্ আপন্ার হকাম্পান্ী, 

আপন্ার পণয এিং আপন্ার পযাশন্ সম্পহকয কর্া িলহে পাহরন্, ো 

আপবন্ োন্। আপন্ার গরুহপ আপবন্ই একিাত্র এই কাজটট করহে 

পাহরন্। আপন্ার গরুহপর সদসযরা আপন্ার হপাি করা ের্য হর্হক 

বশখহি। আিরা দহল দহল রাজন্ীবে িা ধি য বন্হয কর্া িবল ন্া, ধি য 

বন্হয কর্া িলহে োইহল িযক্তিগে গরু প তেবর করহে  হি। িযক্তিগে 

হগাষ্ঠীগুবলহে আপন্াহক এখন্ও রাজনন্বেক কর্া িলার অ্ন্ িবে 

হদওযা  য ন্া। অ্ন্য অ্যাডবিন্রা বি ফ্যান্টাবিক ওযার্ল্য গরু হপ হে 

ইবেিােক ের্য হপাি করহেন্ ো অ্ন্ গ্র  কহর অ্ন্ বলবপ কুন্ এিং 

হপি কুন্ এিং আপবন্ ো িহন্ কহরন্ ো আপন্ার গরুহপর 

অ্ন্যহদর সা ােয করহি। বি ফ্যান্টাবিক ওযার্ল্য গরুপ শুধ িাত্র 

অ্যাডবিন্হদর জন্য, আপন্ার গরুপ তেবর  হয হগহল আপন্াহক 

হোগ করা  হি। আপন্ার গরুহপ আপন্াহক ইবেিােক গল্প, পরািশ য, 

দ দযান্ত খির, এিন্ বকেু হশযার করা উবেে ো  

 

একজহন্র জীিন্হক উন্নে করহি। ইবেিােকোর দেূ ব সাহি আিরা 

আিাহদর িন্ধ , পবরিার, স হোগী, অ্পবরবেে িযক্তি এিং আিাহদর 

বিশ্বহক বন্হজর কাহজর জন্য জিািবদব ো হন্ওযা কেটা গুুত্বপূণ য 

ো বশবক্ষে করার স হোগ হপহযবে। বেন্টট প্রবেশ্রুবে অ্ন্ সরণ কহর 

এিং হসগুবল হিাঝার িাধযহি হলাহকরা আরও ভাল হদখাহি, আরও 

ভাল হিাধ করহি,  



 

দীর্ যজীিী  হি, িযিসায এিং িযক্তিগে সম্পহকযর হক্ষহত্র আরও সফ্ল 

 হি এিং বিশ্বহক সিার জন্য একটট ভাল এিং স ন্দর জাযগা কহর 

েুলহে সা ােয করহি। 

অ্যাডবিন্ এিং অ্ন্যরা োরা আিাহদর ইউটটউি েযাহন্ল 'বি 

ফ্যান্টাবিক'-এ 2000-এর হিবশ বভবডও হদখার জন্য সিয বন্হযহেন্ িা 

আিাহদর ওহযিসাইটগুবল drfantasticsworld.com এিং  

befantastictoday.com-এ বভক্তজিবভট কহরহেন্ োরা েিেরকার ের্য 

আবিষ্কার কহরহেন্ এিং োহদর জীিন্ িদহল হগহে। আিরা দৃঢ়ভাহি 

আপন্াহক এই ওহযিসাইটগুবলহে হেহে উেরসাব ে কবর কারণ 

আপবন্ আপন্ার গরুপ এিং আপন্ার বিহশ্বর কাহে আিাহদর 

কণ্ঠের। দ ভযাগযিশে আপবন্ েবদ সিয বিবন্হযাগ ন্া কহরন্ ো হল 

ডক্টর ফ্যান্টাবিক হে জ্ঞান্ এিং অ্বভজ্ঞো হশযার করহেন্ ো হর্হক 

আপবন্ উপকৃে  হিন্ ন্া। েবদ আপন্ার কাহে এই েিেরকার 

আহন্দালন্টট প্রর্হি হিাঝার সিয ন্া র্াহক েহি সম্ভিে আপন্ার 

কাহে হ াযাটসঅ্যাপ গরুহপ অ্ন্যহদর সা ােয করার প্রবেশ্রুবে 

হদওযার সিয র্াকহি ন্া। এই হপ্রাগ্রািটট এিন্ একটট প্ল্যাটফ্ি য ো 

"আিার জন্য কী আহে?" আিার, আপবন্ আিাহদর বিবভন্ন প্রকহল্পর 

িাধযহি অ্র্ য  

 

উপাজযন্ করহে পাহরন্। দ ভযাগযিশে দযা অ্হর্ যর সাধন্ায বপেহন্র 

আসন্ হন্য এিং আিরা এটট হশষ করার আশা কবর। এখাহন্ একজন্ 

প্রশাসক  ওযা সিার জন্য ন্য,  আিরা আশা কবর এটট এিন্ বকেু ো 

আপবন্ উপহভাগ করহিন্, এটট আপন্ার জীিন্হক পবরিেযন্ করার 

এিং এহে বকেু স খ বন্হয আসার প্রবেশ্রুবে হদয। আিাহদর কাহে 

বিশ্বজ হ়ে  

https://drfantasticsworld.com/
https://befantastictoday.com/


 

িান্ হষর কাে হর্হক শে শে প্রশংসাপত্র রহযহে ো বি ফ্যান্টাবিক 

দশ যহন্র অ্ংশ  ওযা এিং অ্ন্ সরণ করার স বিধার প্রিাণ কহর। 

হন্ওযার হেহয হদওযা ভাহলা। ডঃ ফ্যান্টাবিক এর দশ যন্ এিং জীিন্ 

পরািশ য আপন্ার জীিন্ পবরিেযন্ করহি. োহদর হদখ ন্ এিং 

আপন্ার গরুহপ হশযার কুন্. হিবশরভাগ হলাক এটট প়োর জন্য 

সিযও হন্হি ন্া, আপবন্ েবদ এেদরূ হপহয র্াহকন্  

 

েহি আপবন্ ফ্যান্টাবিকহদর একজন্। আপন্ার ন্াি, শ র, হদশ 

এিং 12137889109 ন্ম্বহর ইহিল পাটিহয বি ফ্যান্টাবিক ি ভহিন্ট িা 

অ্যাডবিন্ গরুহপ হোগ বদন্। আপন্ার জীিহন্র িাবক প্রর্ি বদহন্ 

োগেি। আপবন্ ো  হে োন্, আপবন্  হে পাহরন্, েিৎকার  হে 

পাহরন্. 

 

আন্তবরকভাহি, 

Pris-Mucha Magwegwe 

Administrateur sud-africain et Assistante exécutive du Dr Fantastic 


