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বাংলােদেশর জন� িবেশষ �াথ �না 

১। বাংলােদেশ েকািভড-১৯এ মহা-মাির িদেনর পর িদন বৃ�� 
পাে�, এবং �িতিনয়ত অেনক �াণ হািন হে�। �াথ �না 
করেবন েযন ঈ�র এই মহামািরর হাত েথেক তার ভালবাসার 
স�ানেদরেক র�া কেরন এবং আমােদর েদশ েক করনা 
মু� কেরন। 

২। চলিত মােস বাংলােদেশ জাহাজ ড� িবেত অেনক েলােকর 
�াণ হািন হেয়েছ, েয সব পিরবার তােদর আ�ীয় �জন 
হািরেয়েছ তােদর েযন ঈ�র সা�না দান কের এবং 
বাংলােদেশ েযন এমন দুঘ �টনা েথেক র�া পায়।  

৩। বাংলােদশ এখেনা ১০/৪০ উইে�া (সম� জায়গায় আজও 
সুসমাচার �চার হয় নাই) সীমােরখায় আেছ, �াথ �না করেবন 
ঈ�র েযন তার বাংলােদেশ কায �কারী েলাক পাঠান এবং 
বাংলােদেশ েযন সম� যায়গায় আ��ক জাগরণ ৈতির হয়।  

৪। এখেনা িবিভ� জায়গায় ঈ�েরর িব�াসীগণ �ত�� এবং 
পেরা�ভােব িবিভ�ভােব অত�াচািরত হে�, িবেশষভােব 
যারা সুসমাচার িনেয় কাজ কের তারা িবিভ� ৈবষেম�র িশকার 
হে�। তােদর জন� �াথ �না করেবন েযন ঈ�র তার 
স�ানেদরেক তার পে�র িনেচ কের র�া কেরন এবং 
কায �কর ভােব তােদর ব�বহার কেরন।  

৫। বাংলােদেশর সরকার এবং যারা বাংলােদেশর সাংগঠিনক 
দািয়ে� রেয়েছন, যারা বাংলােদেশর উ�ল ভিবষ�েতর জন� 
�াণপণ কাজ করেছন তােদর জন� �াথ �না করেবন, তারা 
েযন েকান রকম পরী�ায় না পের, েকান রকম অৈনিতক 
কােজ িল� না হেয় েদশ ও দেশর জন� সৎভােব কাজ করেত 
পােরন। তােদর মেধ� েযন ঈ�রভয় থােক, সেব �াপির তারা 
েযন ঈ�রেক জানেত পাের।  

 

২। �িত মােস �কািশত ‘�ত�াশাময়ী নারী’ নামক �াথ �না প��কা�ট 
১০০�ট ভাসায় অনুবািদত হে�, এবং ৬৫০০০ এরও েবিশ মানুষ এক 

সে� �াথ �না করেছ। 

2020. 7. 

ধন�বাদ 

 গীত ১৫০◌ঃ৬ " �াস িবিশ� সকেলই সদা�ভ� র �শংসা 
ক�ক। েতামরা সদা�ভ� র �শংসা কর।  
আমােদর  সকেলর �ভ�র ম�লভাবেক �ীকৃিত জানােত ও 
স�ান না করার েকানও অজহুাত বা কারণ েনই। আমরা 
�াস ��াস িনেত পাির েকবলমা� তারঁ জন� ।  তারঁ 
কারেণই সম� িকছ�  অ��ে� এেসিছল; সবই তারঁ একার 
উপর িনভ�রশীল, িতিন সম� িকছ�  স�ৃ� কেরেছন তারঁ 
অিধন� করার জন�। 
 



আ�িরক ভােব �াথর্না করিছ। 

 

১।আমরা আন� কির েয সািবর্য়ার �াথর্নার দলিট উৎসােহর সে� সারা পৃিথবীর মিহলা 
এবং বািলকােদর উপের তুেল ধরেছ, তােদর সং�ামগিলেক িচি�ত করেছ এবং তােদর 

য�ণার িবষেয় সহমিমর্ হে�।�াথর্নায় আমােদর একিট পিরবােরর মেধয্ যু� করার জনয্ 

ধনয্বাদ। (িফিলপীয় ২:১-২) 

২। েতামােক ধনয্বাদ িদই �ভু, কারণ তুিম েনপাল আশাময়ী নারী দলিটেত �িতভাশালী 

এবং সমিপর্ত ে��ােসবকেদর আনেত সাহাযয্ কেরেছা। েসখােন ম�লীগিল এবং 
�ানীয় পিরচযর্াগিল মিহলােদর মেধয্ আরও সি�য়তার সে� পিরচযর্া করার জনয্ ঐকয্ব� 

হে�। 
৩। ধনয্বাদ িপতা, কারণ তুিম কেরানা ভাইরােসর এই অিতমারীর সময় এবং �েতয্কিট 

স�েটর সময় েতামার স�ানেদর ভালেবেসেছা এবং ত�বধান করেছা। আমরা এই িব� 
�ােসর সময় আমােদর আ�য় এবং শি� িহসােব েতামােক দািব করার মাধয্েম েপািলশ্ 

দেল েযাগদান কেরিছ। (গীত ৪৬: ১) 

৪। েতামােক ধনয্বাদ িদই েয ইে�ােনিশয়া দেলর মাধয্েম  যীশর ভােলাবাসা �দিশর্ত 
হে� কারণ তারা �া�য্সং�া� তথয্গিলর সহভািগতা করেছ এবং তােদর বয্বসাগিলেক 

উ�ত করার জনয্ �াময্ মিহলােদর �ু� ঋেনর বয্ব�া কের সহায়তা করেছ। 
৫।িযেহাবা িজির, আমােদর েযাগানদাতা িহসােব েতামার কােছ আমােদর কৃত�তা 
�কাশ কির, কারণ তুিম আমােদর কানাডা দেল িব�� আিথর্ক সাহাযয্ এবং �াথর্নার 

অংশীদারেদর েজাগান িদ�। (আিদ ২২: ১৪) 

৬। িপতা, েতামােক ধনয্বাদ িদই, েয আমােদর নরওেয়র দলিট স�ােহ িতনবার ৯০ 
েসেকে�র �িত অনুধয্ান সং�া� অনু�ান স�চািরত  করেছ, অনু�ানিটর নাম Tapas 

for the Faith । এই ধরেণর উৎসাহমূলক বাইেবেলর অনু�ানগিল আমােদর ঈ�েরর 

বােকয্র আ�াদ েদয় এবং ে�াতােদর “আরও অিধক বাকয্ �হেণর ” জনয্ আ�হী কের। 
৭। ধনয্বাদ িদই েয আমােদর েবানাের দলিট যখন িনরুৎসািহত হয় এবং পিরচযর্া কােজ 
িনঃ�তা অনুভব কের, তখন তুিম ে�াতােদর পািঠেয় দাও যারা এই অনু�ানগিল 

কীভােব তােদর কােছ আশী�র্ ােদ পিরণত হেয়েছ  েসই িবষয় সহভািগতা কের। তুিম 

তােদরেক বাধয্ হেত এবং কাজ চািলেয়  যাওয়ার শি� দাও। 

৮। িফনলয্াে� �া� ওয়া�র্  েরিডও আশাময়ী নারী �াথর্না দেলর ২০তম বষর্পূিতর্  
উদযাপেনর সময় আমরা েতামার িব��তা এবং আশী�র্ ােদর জনয্ েতামােক ধনয্বাদ 

িদই। মিহলােদর �াথর্নায় ডাকার জনয্ এবং তােদর সহভািগতােক ঐকয্ব� এবং 
শি�শালী করার জনয্ েতামােক ধনয্বাদ িদই। (২ তীম ২:১৩)  

৯। �ভু, আমােদর আশাময়ী নারী ে�াতােদর জনয্ বয্বহািরক তথয্ সরবরাহ করার জনয্ 
দলগিলেত �িতভাশালী ে��ােসবকেদর েদওয়ার জনয্ আমরা েতামার �িত কৃত�তা 
�ীকার কির। (িফিলপীয় ৪:১৯) 

১০। িপতা, েতামােক ধনয্বাদ িদই, েয ইউে�েনর আশাময়ী নারী অনু�ানগিলর উপর 
মিহলােদর েতামার ভােলাবাসার সা�য্গিলর সহভািগতার মাধয্েম তুিম েলাকেদর জীবন 

পিরবিতর্ ত করেছা। 

১১।ঈ�র, েতামােক ধনয্বাদ িদই, েয কেরানা ভাইরাস স�ট �াে�র েলাকেদর 

পর�েরর কােছ এেনেছ। তােদর পর�েরর �েয়াজনগিল পূরণ করার পদে�পগিল 

েযন এই জরুরী সময় েশষ হওয়ার পেরও অবয্াহত থােক। 
১২। আমরা কৃত�, �ভু, েয তুিম আমােদর েরামািনয়া দেলর মেধয্ মিহলােদর জনয্ 
সহানুভূিতশীল হৃদয় িদেয়ছ, তুিম তােদর �ক�গিলর মেধয্ বয্বহার করার জনয্ 

সৃজনশীলতা িদেয়ছ এবং  নতুন নতুন পা�ুিলিপ রচনা করার অনুে�রণা িদেয়ছ। 
অনু�হ কের মিহলােদর আশী�র্ াদ করার জনয্ তােদর ৈদিনক েফসবুক অনুধয্ানিট 

বয্বহার কর।  

১৩। জামর্ানীেত আমােদর দেলর জনয্ �েয়াজনীয় আিথর্ক সাহাযয্ দােনর জনয্ েতামােক 
ধনয্বাদ িদই, ঈ�র, েযখােন �া� ওয়া�র্  েরিডও আশাময়ী নারীর কাজিট �ায় দুই দশক 

যাবৎ আিথর্ক সাহাযয্ েপেয় আসেছ। 
১৪। �ভু, �া� ওয়া�র্  েরিডও আশাময়ী নারী �াথর্না দলগিলর জনয্ েতামােক ধনয্বাদ 

িদই যারা এই কিঠন সমেয় সি�য়ভােব মধয্�তাকারী �াথর্না কের চেলেছন। তােদর 
আশী�র্ াদ করুন এবং তারা যখন তােদর েদেশর জনয্ �াথর্না করেছন তখন তােদরেক 

��া িদন। (ইিফষীয় ৬:৮)। 
১৫। আমােদর �ানীয় �াথর্না দলগিলর মেধয্ �ীি�য় ঐকয্ আনার জনয্  ঈ�র, 

েতামােক ধনয্বাদ িদই। তুিম পর�েরর জনয্ এবং সারা পৃিথবীেত আমােদর �া� ওয়া�র্  
েরিডও আশাময়ী নারীর পিরবারগিলর জনয্ ভােলাবাসার দৃঢ় ব�েন আমােদর অ�রগিল 

যু� কর। (কলসীয় ৩:১৪)  

১৬।িপতা, েতামােক ধনয্বাদ িদই েয সািবর্য়া আশাময়ী নারী অনু�ানগিল জীবনগিলেক 
পিরবিতর্ ত করেছ, �কৃত আিৎমক খাদয্ িদে� এবং েতামােক জানার যা�ায় মিহলােদর 

সাহাযয্ করেছ। 
১৭। েসই সম� ে��ােসবীেদর দলিটর জনয্ �ভু, আমরা েতামােক ধনয্বাদ িদই,যারা 
পিরচযর্ািটেক সমৃ� এবং �ািজেলর মিহলােদর আশী�র্ যু� করার জনয্ তােদর সময় এবং 

�িতভাগিল দান করেছন। (মিথ ৯:৩৭) 

১৮। িপতা, তুিম আমােদর উরুগেয় পিরচযর্া দলিটর হৃদয়েক েযভােব উৎসািহত 

কেরেছা তার জনয্  আমরা েতামার �িত কৃত�। েযেহতু আশাময়ী নারী অনু�ানগিল 
কীভােব তােদর অনু�ািণত করেছ এবং তােদর জীবনেক শি�শালী করেছ েসই িবষেয় 

ে�াতারা তােদর সা�য্গিল সহভািগতা করেছন। (েরামীয় ১:১২) 

১৯। �ভু, আমরা েতামােক ধনয্বাদ িদই েয েযৗনভােব অতয্াচািরত মিহলােদর 
আেরােগয্র জনয্ অসংখয্ েদশ লুকােনা ধনভা�ার অনু�ানিট আ�েহর সে� �হণ 

করেছন। নতুন নতুন ভাষায় এই অনু�ানিট অনুবাদ এবং ৈতরী করার জনয্ আমরা �াথর্না 
করিছ। 

২০। ঈ�র, আমােদর হৃদয় কৃত� েয ভারেতর �া� ওয়া�র্  েরিডও আশাময়ী নারী 
একিট �ােমর ইিতহােস �থম মিহলােদর জনয্ একিট সভার আেয়াজন কেরিছল এবং 
েসখােন ১০০ জন মিহলা েযাগদান কেরিছল! 

২১। িপতা, সারা পৃিথবীেত ছিড়েয় থাকা মধয্�তাকারী অসংখয্ েলাকেদর জনয্ 
েতামােক ধনয্বাদ িদই যারা �িতিদন েসই সম� েলাকেদর জনয্ �াথর্না করার মাধয্েম 

তােদর ভােলাবাসা �কাশ কেরন যােদর তারা কখনও েদেখনিন। (ইিফষীয় ৬:১৮) 

২২। �ভু, েতামােক ধনয্বাদ িদই েয, এই অিতমারীরা মেধয্ও আমরা লয্ািটন আেমিরকা 
এবং সারা পৃিথবীেত মিহলােদর মেধয্ আশা জাগােনার পিরচযর্ার করার জনয্ িবিভ� �চার 
মাধয্ম বয্বহার করেত পাির। 

২৩। ঈ�র, েতামােক ধনয্বাদ িদই, েয ইউে�নীয় আশাময়ী নারী অনু�ানগিলর 
মাধয্েম েতামার বাকয্ এবং সতয্  “�চ� গরেম ঠা�া জলপান করার মত” ে�াতােদর 

পিরচযর্া কের। (েযাহন ৬:৩৫) 

২৪। �ভু, েতামােক ধনয্বাদ িদই েয আমােদর েরামািনয়ার দলিট েয সংি�� , 
স�াবনাপূণর্ এবং বয্বহািরক অনুধয্ানগিল েফসবুেক এবং েহায়াটস্ অয্ােপ �কাশ করেছ 

তার �ারা আমােদর �াণ অপূবর্ এবং উৎসাহপূণর্ অনুধয্ানগিল লাভ করেছ। 
২৫। �ভু, তুিম আমােদর সৃজনশীলতার উৎস। সারা পৃিথবীর মিহলােদর মেধয্ সতয্, 
আশা এবং আেরাগয্ দােনর জনয্ তুিম আমােদর দলগিলেক েয সৃজনশীল উপােয় চািলত 

করেছা তার জনয্ েতামার �শংসা কির। (�কািশত বাকয্ ৪:১১) 

২৬। েহ ঈ�র, আমরা েতামার �শংসা কির েয আমােদর তুর� এবং আলেবিনয় এবং 
অনয্ানয্ �া� ওয়া�র্  েরিডও আশাময়ী নারী দলগিল হাসপাতােলর মিহলােদর জনয্ 
তােদর মহা �েয়াজেনর সময় তােদর জনয্ �াথর্না করেছ এবং পিরচযর্া করেছ এবং তারা 
েদখেছ েয মিহলারা তােদর এই দয়াপূণর্ কােজর �িত সাড়া িদে�। 
২৭। েতামােক ধনয্বাদ িদই �ভু, েয তুিম আশাময়ী নারী স�চােরর মাধয্েম আমােদর 
িনকটবৎত� েদশগিলেত েপৗঁেছ যা� এবং মিহলােদর যীশেত আশা এবং নতুন জীবন 

িদ�।  দয়া কের আমােদর দলগিলেক সুরি�ত কর এবং  তারা যখন সুসমাচার 

সহভািগতা করেব তখন েতামার আৎমা �ারা তােদর ��া দাও। 

২৮।ঈ�র, আমােদর আশাময়ী নারী অনু�ানগিলর মাধয্েম আি�কার অসংখয্ পুরুেষরা 

উৎসািহত হে� এবং যীশেত িব�াস খঁুেজ পাে� েজেন আমরা উৎসািহত হি�। 
েতামার বাকয্ জীবন এবং পিরবারগিলেক পিরবিতর্ ত করেছ! 

২৯। েনপােলর �া� ওয়া�র্  েরিডও এবং আশাময়ী নারীর দেলর সদসয্েদর মিহলােদর 
এবং িশশেদর েকািভড -১৯ এর িবরুে� সুরি�ত করার জনয্ বয্বহািরক �া�য্িবিধ 

িশ�াদােনর উেদ্দেশয্ বয্বহার করার জনয্ �ভু,েতামােক ধনয্বাদ িদই। (গীত ৩২:৭)। 

৩০। �া� ওয়া�র্  েরিডও আশাময়ী নারী সং�ায় দি�ণ এিশয়ায় একজন নতুন আ�িলক 

েকাঅিডর্ েনটর িনযু� করার জনয্ �ভু, েতামােক ধনয্বাদ। দয়া কের তাঁেক েতামার 
��া এবং হৃদয় দান কর যােত িতিন এই এলাকায় মিহলােদর পিরচযর্া করেত পােরন 

এবং তাঁর এই নতুন পদিট স�েকর্  অিভ�তা লাভ করেত পােরন। 

৩১। িপতা, আমােদর মেন কিরেয় েদওয়া হেয়েছ েয, আমরা যা িকছু বলেবা এবং 

করেবা তা আমােদর হৃদয় িদেয় ধনয্বাদ সহকাের যীশর নােম করেত হেব। (কলসীয় 
৩:১৭) 


