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বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ থন্া 

 

১। বাাংলাদেদে এখন কদ ানায় অদনক মানষু আক্রান্ত এবাং 

অকাদল মৃত্য ুব ন ক দে, প্রার্ থনা ক দবন যেন ঈশ্ব  বাাংলা  

ত্র্া ববদশ্ব  মাটি যর্দক কদ ানা েু  কদ ন।  

২। এই মহামা ী েুদে থাদে  সময় বাাংলাদেদে  ৩/১ অাংে পাবন  

বনদে  দয়দে, অদনক মানুষ বনুা  কা দে ত্াদে  বাবিঘ  

হাব দয় বনিঃস্ব হদয় যেদেন। প্রার্ থনা ক দবন যেন ঈশ্ব  এই 

েুদে থাদে  সময় বাাংলাদেদে  মানুষদক  ক্ষা কদ ন। 

৩। বাাংলাদেে এখদনা ১০/৪০ উইদডা (সমস্থ জায়োয় আজও 

সুসমাো  প্রো  হয় নাই) সীমাদ খায় আদে, প্রার্ থনা ক দবন 

ঈশ্ব  যেন ত্া  বাাংলাদেদে কাে থকা ী যলাক পাঠান এবাং 

বাাংলাদেদে যেন সমস্থ োয়োয় আত্মিক জাে ে তত্ব  হয়। 

৪। এখদনা বববিন্ন জায়োয় ঈশ্বদ   ববশ্বাসীেে প্রত্ুক্ষ এবাং 

পদ াক্ষিাদব বববিন্নিাদব অত্ুাোব ত্ হদে, ববদেষিাদব ো া 

সুসমাো  বনদয় কাজ কদ  ত্া া বববিন্ন তবষদমু  বেকা  হদে। 

ত্াদে  জনু প্রার্ থনা ক দবন যেন ঈশ্ব  ত্া  সন্তানদে দক ত্া  

পদক্ষ  বনদে কদ   ক্ষা কদ ন এবাং কাে থক  িাদব ত্াদে  

বুবহা  কদ ন।  

৫। বাাংলাদেদে এখনও বববিন্ন জায়োয় যমদয়দে  লাবিত্ ক া 

হয় এবাং না ী পুরুদষ  তবষমু এখনও যেখা োয়, ো  কা দে 

যমদয় া বববিন্ন িাদব সমদজ অবদহবলত্ হদে। প্রার্ থনা ক দবন 

যেন ঈশ্ব  বাাংলাদেে যর্দক এই না ী পুরুদষ  যে তবষমু ে ূ 

কদ ন এবাং মানুষ োবন্তদত্ বসবাস ক দত্ পাদ ।  

 

২। প্রবত্ মাদস প্রকাবেত্ ‘প্রত্ুাোময়ী না ী’ নামক প্রার্ থনা পত্মিকাটি 

১০০টি িাসায় অনুবাবেত্ হদে, এবাং ৬৫০০০ এ ও যববে মানুষ এক 

সদে প্রার্ থনা ক দে। 

2020. 9. 

পাবরবাবরক ব াংস্রতা, মব লাদের জন্দন্ন্দ্রিয়দেে 

যে মবহলা া পাব বাব ক বহাংস্রত্া  স্বীকা  ত্াদে  জনু প্রার্ থনা 

করুন। যে অত্ুাো  ত্াদে  কখনও সহু ক া  কর্া নয়, যসই 

অত্ুাোদ   িা  যর্দক ত্াদে  মুক্ত ক া  জনু প্রার্ থনা করুন। 

আম া এই মবহলাদে  ঈশ্বদ   প্রবত্ েৃটিপাত্ ক া  ববষয় 

উৎসাবহত্ কব , বেবন ত্াদে দক এই প্রেণ্ড িা  বহন ক া  

পব বদত্থ আো যেদবন। ত্া া যেন জাদন যে ত্াদে  জনু সামদন 

অকন্পনীয় আেীর্ব্ থাে অদপক্ষা ক দে। ঈশ্ব  একদে সমস্ত 

বকেয  মেদল  জনু কদ ন। 

 

<기도 후원자의 편지> 

‘소망의 여인들’을 알게 된 것은 은혜입니다. 

아주 분주하게 일상을 살아가는 저에게, 매월 첫 주 금요일

에 있는 ‘소망의 기도’ 모임은 감사가 넘치는 시간입니다. 

함께 뜨겁게 찬양하고 기도 드리는 동안 기대감과 설렘과 

감사를 누립니다. 

아무도 알아주지 않는, 누군지 알 수 없는 무명의 여인들을 

위해 하나님께 기도를 심는 일은 아주 의미 있는 일이고 

하나님께서 기뻐하시는 일이라 확신합니다. 

비록 구체적인 열매가 눈에 보이지 않고 귀에 들리지는 않

지만 하나님이 우리의 기도를 사용해서 일하신다는 것에 

대해 확실한 믿음을 가지고 있습니다. 

기도달력에 있는 기도문 하나하나 간절히 기도하며 세계를 

품고 기도한다는 자부심 또한 느낍니다. ‘소망의 기도’가 소

망을 심는 시간이라 믿으며 복을 누리게 되어 감사합니다. 

늘 상주해서 일하시는 TWR 사역자들을 축복합니다. 

할렐루야!  

 

- 고인숙 집사 

 

 

 
 

 

후원안내 

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

최초 입금 후 사무실로 연락주시기 바랍니다. 



আন্তবরক ভাদব প্রার্ থন্া করবি। 

১। বপত্া, বহাংস্রত্া এবাং ধষ থদে  ঘিনায় আহত্দে  আদ ােু োন ক  

োদত্ ত্া া জীবদন আনন্দ খুুঁদজ যপদত্ পাদ  এবাং ত্া া বনদজ া সুস্থ 

পব বা  বনম থাে ক দত্ পাদ ।  ত্াদে  কাদে প্রকাে ক  যে ত্য বম, 

ত্াদে  সটৃিকত্থা, ত্াদে  েন্ত্রো যেখ, ত্াদে  সদে যোক প্রকাে ক  এবাং 

ত্াদে দক আদ ােু োন ক । (েীত্ ১৪৭:৩) 

২। প্রিয , আম া প্রার্ থনা কব  যে যবানাদ  মবহলা এবাং বাবলকা া যেন 

যসই সমস্ত যলাকদে  সদে জবিদয় না পদি ো া ত্াদে দক বহাংস্রত্া  

সাংসৃ্কবত্  মদধু পব োবলত্ কদ । (েীত্ ১৪০:৫) 

৩। প্রিয , আম া ত্ানজাবনয়া  সাংসৃ্কবত্  মদধু পব বত্থদন  জনু প্রার্ থনা 

কব  ো া আজও মবহলাদে  জনদনত্মিয়দেে প্রর্াটি োবলদয় োদে। 

ো া এই প্রর্াটি  অবলুবি  জনু অক্নান্ত পব শ্রম ক দেন যসই সকল 

পর্ প্রেে থকদে  উৎসাবহত্ করুন। 

৪। প্রিয , আম া প্রার্ থনা কব  োদত্ ইন্টা দনদি বহাংস্রত্া এবাং যেৌন 

অত্ুাোদ   প্রো  বন্ধ হয় যেদহত্য  ট্রান্স ওয়ার্ল্থ য বিও আোময়ী না ী 

য ামাবনয় বাবা মাদয়দে  মদধু সদেত্নত্া প্রো  ক দে োদত্ ত্া া 

ত্াদে  সন্তানদে  অনলাইদন  সময়টি  উপ  নজ   াদখ। 

(বহদত্াপদেে ২:১১) 

৫। ঈশ্ব , অনুগ্রহ কদ  মবহলাদে  উপ  বহাংস্রত্া  ববষদয় ইদন্দাদনেীয় 

জাত্ীয় কবমেনদক প্রজ্ঞা োও কা ে ত্া া মবহলাদে  মানবাবধকাদ   

পদক্ষ ো ুঁিাদনা  এবাং মবহলাদে  উপ  সমস্ত অত্ুাো  বনবাব ত্ ক া  

যেিা ক দে। (ইদয়াব ১২:১৩) 

৬। বপত্া, আম া জাবন যে ঘদ ায়া অত্ুাোদ   মদধু বি হদয় ওঠা 

বেশু া যববে  িাে সমদয়ই বি হদয় অত্ুাো ীদত্ পব েত্ হয়। আম া 

প্রার্ থনা কব  োদত্ বাবা মাদয় া ত্াদে  সন্তানদে  িাদলাবাদসন এবাং 

ঈশ্ব ীয় পদর্ ত্াদে  োসন কদ ন। (েীত্ ৩৪:১১) 

৭। যহ ঈশ্ব , আম া যত্ামা  প্রোংসা কব  যে বিনলুাদণ্ড মবহলা 

জনদনত্মিয়দেে প্রর্াটিদক অববধ যঘাষো ক া হদয়দে এবাং উচ্চ 

ববেুালদয়  মাে ০.২% বাবলকা া ত্াদে  প্রবত্ এই ঘিনা ঘিা  ব দপািথ 

বেদয়দে। প্রার্ থনা করুন যে জনদোষ্ঠী এখনও এই প্রর্াটি োবলদয় োদে 

ত্া যেন বন্ধ হয়। 

৮। বপত্া, আম া যত্ামাদক ধনুবাে বেই যে েীন যেদে  অসাংখু 

মবহলা া ত্াদে  অত্ুাোদ   অবিজ্ঞত্াগুবল বলা  জনু সামদন এবেদয় 

আসদে। ঈশ্বদ   নুায়ববো  সম্পাবেত্ হওয়া  জনু এবাং অত্ুাোব ত্ 

মবহলাদে  প্রবত্ ত্া ুঁ  েিী  সান্ত্বনা এবাং আদ ােু োদন  জনু আম া 

প্রার্ থনা কব । (২ কব  ১:৩) 

৯। ঈশ্ব , নত্যন ইউদক্রনীয় আইদন  জনু, আম া যত্ামা  প্রোংসা কব  

যে আইন বদল ো া ত্াদে  আিীয়দে  উপ  অত্ুাো  কদ  ত্াদে  

আোলদত্ অবিেুক্ত ক া হদব। (২ বর্ষলনীকীয় ৩:৩) 

১০। প্রিয , মে, মােক এবাং অশ্লীল বেদে আসক্ত যপালুাদণ্ড  পরুুষদে  

কাদে পব োে আনা  জনু এবাং ত্াদে  আসত্মক্তগুবল যর্দক মকু্ত ক া  

জনু প্রার্ থনা কব । ত্াদে  পব বা গুবলদত্ ধষ থে এবাং অত্ুাোদ   েক্র 

যিদে োও এবাং ত্াদে  সকদল  মদধু আদ ােু আদনা। (েীত্ ১৮:২) 

১১। প্রিয , িা দত্ ধবষ থত্ মবহলাদে  ত্াদে  ববরুদে ঘিা অপ াদধ  

ববষয়টি ব দপ থাি ক া  সাহস োও েবে ত্া া অপ াধীদক জাদন।ো া এই 

ধ দে  কদি িযেদে সমস্ত মবহলা এবাং বাবলকাদে  পব বা গুবল যেন 

ত্াদে  পূে থরূদপ সাহােু কদ , এবাং যোষীদক যেন োয়ী ক া হয়। (েীত্ 

৫:১০) 

১২। যকাবিি – ১৯ েলাকালীন সা া ববদশ্ব ঘদ ায়া বহাংস্রত্া এবাং 

অত্ুাোদ   ঘিনাগুবল নািকীয়িাদব বৃত্মে পাদে। অত্ুাো ী 

অাংেীোদ   সদে ঘদ   মদধু িা ুঁদে বন্দী মবহলাদে  কাে যর্দক, েবক্ষে 

আবিকা  যকিগুবল বত্নগুে যিবলদিান কল লাি ক বেল। বপত্া, 

ত্াদে  এ  যর্দক উো  লাদি  উপায় এবাং আদ ােু োন ক । (েীত্ 

৬৮:২০) 

১৩। প্রিয , ট্রান্স ওয়ার্ল্থ য বিও আোময়ী না ী সাংেঠনটিদক মবহলা া যে 

যত্ামা  েৃটিদত্ মূলুবান এবাং গুরুত্বপেূ থ যসই ববষয়টি স্পিিাদব 

সহিাবেত্া ক দত্ সাহােু ক । অসাংখু মবহলা া ববশ্বাস কদ  যে ত্া া 

যোষী এবাং বহাংস্রত্া যিাে ক া  যোেু। (েীত্ ৯১;১৪) 

১৪। প্রিয , আম া আলদববনয়া  ঘদ ায়া বহাংস্রত্া  অবসাদন  জনু 

প্রার্ থনা কব , যেখাদন েত্ক া ৫০ িাে মবহলা া এই অত্ুাোদ   

অবিজ্ঞত্া লাি কদ দে। অত্ুাোদ   সদে, গ্রামীন এলাকা  মবহলা া 

কলঙ্ক বেহ্ন, পরৃ্কক ে, সামাত্মজকিাদব ববহষ্ক ে এবাং সদুোে 

সুববধাগুবল যর্দক বত্মিত্ক দে  ববষয়গুবল  সমু্মখীন হদত্ হয়। 

১৫। ঈশ্ব , ঘদ ায়া বহাংস্রত্া এবাং ধষ থদে ববপে থস্ত মবহলাদে  সাহােু 

ক া  জনু যত্ামা  মণ্ডলীদক জাগ্রত্ ক  কা ে ত্াদে  সাহােু ক া  

মত্ প্রায়ই যকঊ র্াদক না। “ত্য বম যবাবাবেদে  জনু যত্ামা  মুখ যখাল, 

অনার্ সকদল  জনু যখাল, নুায় ববো  ক , েুিঃখী ও েব দে  ববো  

ক ” (বহদত্াপদেে ৩১:৮,৯)। 

১৬।প্রিয , আম া প্রার্ থনা কব  োদত্ জাম থানী  যলাদক া ট্রান্স ওয়ার্ল্থ 

য বিও আোময়ী না ী প্রার্ থনা কুাদলডাদ   মাধুদম মবহলাদে  

জনদনত্মিয়দেদে  ববষদয় সদেত্ন হয়। ত্া া যেন এই প্রর্া  

অবসাদন  জনু প্রার্ থনা কদ  এবাং োে সাংস্থাগুবলদক আবর্ থকিাদব 

সাহােু কদ । 

১৭। প্রিয , আম া লাইদবব য়াদত্ ধষ থদে  অবসাদন  জনু প্রার্ থনা কব , 

যেখাদন ১০ জন বেশু এবাং মবহলাদে  মদধু ১ জন এই অবিজ্ঞত্া লাি 

কদ দে। বপত্া, এই ববপে থস্ত মবহলাদে  সবল ক , এবাং ত্াদে দক 

মন্দত্া যর্দক সু বক্ষত্ ক । 

১৮। ঈশ্ব , যকাব য়ান বাবা মাদয় া যেন ত্াদে  সন্তানদে  বতু্মে  সদে 

োসন ক দত্ পাদ  এবাং ত্াদে দক যেন বহাংসািক ঘিনা  মদধু 

আনাদোনা ক দত্ না যেয়।“আ  বপত্া া, যত্াম া আপন আপন 

সন্তানবেেদক ক্রুে কব ও না, ব াং প্রিয  োসদন ও যেত্না প্রোদন 

ত্াহাবেেদক মানুষ কব য়া ত্যল”(ইবি ৬:৪)। 

১৯। প্রিয , আম া প্রার্ থনা কব  োদত্ উরুগুদয়  পরুুষ া এবাং বপত্া া 

ত্াদে  স্ত্রী এবাং সন্তানদে  প্রবত্ বহাংস্র না হয় বকন্তু ত্াদে  সু ক্ষাকা ী 

হয়। (২ কব  ১৩:১১) 

২০। প্রিয , আম া যত্ামা  প্রোংসা কব , বাবলকা া েখন ত্াদে  

আিীয়দে  দ্বা া ধবষ থত্ হওয়া  ববষয়টি ব দপািথ কদ বেল ত্খন 

ইদন্দাদনেীয় স কা  অপ াধীদে  যগ্রিা  কদ বেল। এই ঘিনাটি  দ্বা া 

বাবলকা এবাং মবহলা া যেন ত্াদে  ববরুদে এই অপ াদধ  ববষয়গুবল 

ব দপািথ ক া  সাহস পায়। (েীত্ ৩২:৭) 

২১। প্রিয , আম া বুলদেব য়া  মবহলাদে  আদ ােু এবাং সু ক্ষা  জনু 

প্রার্ থনা কব  োদে  ৪ জদন  মদধু ১ জন বহাংস্রত্া  অবিজ্ঞত্া লাি 

কদ । এই অত্ুাোদ   হাত্ যর্দক মবহলাদে  এবাং বেশুদে  উো  

ক দত্ সাহােুকা ী যকিগুবল  আবর্ থক সাহাদেু  জনু প্রার্ থনা করুন। 

(েীত্ ৭২:১৪) 

২২। বপত্া, আম া যকাি বি’যিা -এ  মবহলাদে  জনু প্রার্ থনা কব  ো া 

ঘদ ায়া বহাংস্রত্া  অবিজ্ঞত্া লাি ক দে। এই হত্িােু মবহলাদে  

সাহােু সুবনত্মিত্ ক া  জনু প্রোসবনক এবাং আইনেত্ ববষদয় যেন 

নািকীয় উন্নবত্ হয়। (েীত্ ৭:৯) 

২৩। বপত্া, অত্ুাোব ত্ মবহলা এবাং বেশুদে  জনু আমাদে  হৃেয় 

ক্রন্দন কদ , ত্া া ত্াদে  প্রাে হা াদনা  ঝুুঁ বক বনদয় জীবন োপন 

ক দে। প্রায়েই ত্া া সাহাদেু  অদেষে কদ  না, কা ে ত্া া  ক্ষা 

পাওয়া  মত্ যকানও জায়ো যেখদত্ পায় না। (েীত্ ৬৯:২৯) 

২৪।বপত্া, েীনদেদে  প্রোদ   আদলায় র্াকা বুত্মক্ত  ধষ থদে  ঘিনায় 

জাত্ীয় প্রেণ্ড ববদক্ষাদি  সিু্বলদে  জনু যত্ামাদক ধনুবাে, ো 

আইনত্দন্ত্র পব বত্থদন  আহ্বাদন  বেদক োবলত্ ক দে কা ে যসখাদন 

উচ্চ পদে র্াকা বুত্মক্তদে  আোলদত্ অবিেুক্ত ক া  আইন বেল না। 

অত্ুাোব ত্দে  যোষী সাবুস্ত ক া এবাং ত্াদে  উপ  সামাত্মজক 

কলঙ্কগুবল োবপদয় যেওয়া  ববষয়গুবল অপসাব ত্ যহাক। (বহদত্াপদেে 

২৪:২৪-২৫) 

২৫। প্রিয , আবিকা  যেেগুবলদত্ বলে-বিবিক বহাংস্রত্া  ববরুদে 

লিাই ক া  জনু স কা গুবল যেন সামদন এবেদয় আদস ত্া  জনু 

প্রার্ থনা কব  কা ে এই জায়োগুবলদত্ পব বাদ   যেৌহত্মি  মদধুই 

ঘদ ায়া বহাংস্রত্া  ঘিনাগুবল ঘদি। এই বুত্মক্তেত্ যক্ষদে আইন 

সাধা েত্িঃ হস্তদক্ষপ কদ  না। 

২৬। িাদন্স, প্রবত্ বত্ন বেন অন্ত  একজন কদ  মবহলা ত্া  স্বামী বা 

সহবাসকা ী  হাদত্ মা া োয়। স কা  ে ূেে থদন অত্ুাোদ   ঘিনা 

জানাদনা  জনু আপৎকালীন আহ্বাদন  জনু নম্ব  বেদয়দে, বকন্তু 

প্রায়ই স্ত্রী া যকবল সত্কথ কদ ই যেদি যেয়। মবহলা া েখন সাহাদেু  

জনু কা ও সদে যোোদোে কদ  ত্খন ত্া া যেন অদনক যে ী হদয় 

োওয়া  আদে ববষয়টিদক োম্ভীদে থ  সদে গ্রহে কদ । 

২৭। বপত্া, স্বামী মদনানীত্ ক া  জনু উরুগুদয়  মবহলাদে  

সুববদবেনা োও ো া ত্াদে  প্রহা  ক া  এবাং হত্ুা ক া  পব বদত্ থ 

িাদলাবাসদব এবাং  ক্ষা ক দব। (ইবিষীয় ৫:২৮) 

২৮। প্রিয , মাদয়দে  মদধু একটি ববকল্প এবাং  ক্ষাকা ী মানবসকত্া োও 

এবাং সাহস োও োদত্ ত্া া েখন জানদত্ পা দব যে ত্াদে  কনুা া 

আিীয়দে  এবাং বনু্ধদে  দ্বা া ধবষ থত্ হদয়দে এবাং অপবুবহৃত্ হদয়দে 

ত্খন ত্া া যেন যসাচ্চা  হদত্ পাদ । (েীত্ ১২:৭) 

২৯। বপত্া, আম া যনপাদল  েব ে, অবেবক্ষত্ এবাং নীেয  জাদত্  

যলাকদে  প্রবত্ নুায় ববোদ   জনু প্রার্ থনা কব । বহাংস্রত্া  সময় ত্া া 

প্রায়ই প্রবত্বাে কদ  না, ত্াদে  কাদে উবকল  াখা  এবাং নুােু স কা ী 

ববোদ   জনু খ ে ক া  মত্ িাকা র্াদক না। (েীত্ ৭২:৪) 

৩০। “ববনয় কব , েুিেদে  েুিত্া যেষ হউক, বকন্তু ত্য বম ধাত্মম্ম থকদক 

সুবস্থ  ক ; ধম্ম থময় ঈশ্ব  ত্ অন্তিঃক ে ও মদম্ম থ  প ীক্ষক” (েীত্ ৭:৯)। 


