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বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ থন্া 

1. বাাংলাদেদে এখন কদ ানায় অদনক মানুষ আক্রান্ত এবাং 

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

ত্র্া ববদশ্ব  মাটি যর্দক কদ ানা ে ু কদ ন।  

2.  বাাংলাদেদে  গ্রাম গদে যেন না ী জাগ ণ তত্ব  হয়, 

এবাং েহদ   না ীদে  মত্ গ্রাদম  যমদয় া জীবন োপদন 

এবগদয় যেদত্ পাদ । ঈশ্ব  যেন বাাংলাদেদে  মাদয়দে  মধ্ু 

বেদয় কাজ কদ ন।  

3. বাাংলাদেদে এখনও বববিন্ন জায়গায় যমদয়দে  লাবিত্ ক া 

হয় এবাং না ী পরুুদষ  তবষমু এখনও যেখা োয়, ো  কা দণ 

যমদয় া বববিন্ন িাদব সমদজ অবদহবলত্ হদে। প্রার্ থনা 

ক দবন যেন ঈশ্ব  বাাংলাদেে যর্দক এই না ী পরুুদষ  যে 

তবষমু ত্া ে ূ কদ ন এবাং মানষু োবন্তদত্ বসবাস ক দত্ 

পাদ ।  

4.  বাাংলাদেে এখদনা ১০/৪০ উইদডা (সমস্থ জায়গায় 

আজও সসুমাচা  প্রচা  হয় নাই) সীমাদ খায় আদে, প্রার্ থনা 

ক দবন ঈশ্ব  যেন ত্া  বাাংলাদেদে কাে থকা ী যলাক পাঠান 

এবাং বাাংলাদেদে যেন সমস্থ োয়গায় আত্মিক জাগ ণ তত্ব  

হয়। 

5.  এখদনা বববিন্ন জায়গায় ঈশ্বদ   ববশ্বাসীগণ প্রত্ুক্ষ এবাং 

পদ াক্ষিাদব বববিন্নিাদব অত্ুাচাব ত্ হদে, ববদেষিাদব 

ো া সসুমাচা  বনদয় কাজ কদ  ত্া া বববিন্ন তবষদমু  বেকা  

হদে। ত্াদে  জনু প্রার্ থনা ক দবন যেন ঈশ্ব  ত্া  

সন্তানদে দক ত্া  পদক্ষ  বনদচ কদ   ক্ষা কদ ন এবাং 

কাে থক  িাদব ত্াদে  বুবহা  কদ ন।  

 

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

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

সদে প্রার্ থনা ক দে। 

 

<기도 후원자의 편지> 

 

저는 '소망의 여인들' 기도 달력을 이렇게 활용하고 있습니

다. 

저희 가정은 매달 첫 주에 가정예배를 드리는데, 그때 가

족 네 명이 돌아가면서 기도 달력의 기도제목을 1일부터 

31일까지 순서대로 번갈아가면서 읽으며 기도합니다.  

그리고 개인 기도 시간 중 매주 화요일에는 북방선교방송

을 위해 기도하는데, 이 때 매주 열흘씩 나눠서 기도제목을 

읽으며 기도하고 있습니다.  

직장에 다니고 있어서 매번 참석할 수는 없지만 시간 형편

이 허락되는 대로 매월 첫 주 금요일에 있는 '소망의 여인

들' 기도 모임에 참여하려고 노력합니다. 함께 모여 기도하

면 혼자서 할 때보다 더 힘이 나고 은혜로운 것 같아요.  

또 직장 신우회 동료들에게 기도 달력을 나눠주고 있습니

다. 동료들은 기도 달력을 보며 아직도 전 세계에 이렇게 

힘들게 살아가고 있는 여성들이 많다는 것이 믿겨지지 않

는다고 합니다. 상대적으로 우리는 대한민국에서 여성으로

서 살아감을 감사하게 됩니다.  

- 안인숙 사모 

 

 

 
 

 

후원안내 

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

최초 입금 후 사무실로 연락주시기 바랍니다. 

2020. 10.  

মান্ব পাচার 

ঈশ্ব  মানুষদক ত্া াঁ  বনদজ  প্রবত্মবূত্ থদত্ সটৃি কদ বেদলন। বত্বন 

প্রদত্ুকদক বববেি কদ বেদলন, প্রদত্ুদক  জনু ববদেষ 

পব কল্পনাসহ ত্াদে  সটৃি কদ বেদলন। যেৌন োসত্ব এবাং মানব 

পাচাদ   মত্ জঘনু পাপ  এই মূলুবান জীবনগুবলদক ধ্বাংস কদ  

বেদে। এই ববষয়টি ঈশ্ব দক প্রচণ্ড কর রুদ্ধ কদ  ত্যলদব। 

যকানও বুত্মি অনু যকানও মানুদষ  মাবলক হদত্ পাদ  না। যকানও 

বুত্মি  অনু যকানও বুত্মিদক যকনা এবাং ববত্মক্র ক া  অবধ্কা  যনই। 

প্রার্ থনা করুন োদত্ না ী পাচা  চদক্র  দ্বা া েুেথো  এই েন্ত্রণা 

অবলুপ্ত হয়। 



আন্তবরক ভাদব প্রার্ থন্া করবি। 

 

১। প্রিয , বহদেন যেজা  িাস্কদ াস থদক প্রজ্ঞা োন করুন কা ণ ত্া া 

অবত্ব ি ববষয় তত্ ী ক দেন োদত্ যে সমস্ত মবহলা া পবত্ত্ালয় 

যেদে চদল আসদে ত্া া যত্ামা  সদে আ ও গিী ত্া  মদধ্ু চলদত্ 

পাদ । (বহদত্াপদেে ২:৬) 

২। বপত্া, ো া মানব পাচাদ   সদে েুি আদে ত্া া যেন েীশু খ্রীদি  

েত্মি  মাধ্ুদম পব ত্রাণ পায় এবাং রূপান্তব ত্ হয় ত্া  জনু আম া 

প্রার্ থনা কব । (বেোইয় ৫৬:১) 

৩। বপত্া, আমাদে  চা পাদে যে মানব পাচা চক্র চদলদে ত্া আম া 

যেন যেখদত্ পাই, ত্াদে  ববরুদদ্ধ যসাচ্চা  হদত্ এবাং এই েুিত্া  

ববদলাপ ঘিাদত্ সাহােু ক া  জনু আমাদে  সাহস োও। 

৪। প্রিয , য ামাবনয়ায় ে ণার্ী া যেন পাচা   চদক্র  হাত্ যর্দক এবাং 

োসদত্ব  হাত্ যর্দক বন াপে হয়। ত্য বম খ্রীি ববশ্বাসীদে  হৃেদয় কর্া 
বদলা ত্া া যেন এই ে ণার্ীদে  প্রবত্ বনু্ধদত্ব  হাত্ বাবেদয় যেয় এবাং 

ত্াদে  িাদলাবাদস। (য ামীয় ১২: ১০) 

৫। আম া ইদদাদনবেয়া  েব দ্রদে  প্রবেক্ষণ এবাং কম থ সাংস্থান সৃটি 

ক া  জনু প্রার্ থনা কব । পব বা গুবল যেন ত্াদে  কনুাদে  

যবআইনীিাদব ববদেদে কাজ ক দত্ পাঠাদনা বন্ধ কদ , ো মাদে মাদেই 

ত্াদে দক মানবপাচা  চদক্র  প্রবত্ চাবলত্ কদ । (গীত্ ১৪৪:১১) 

৬। বপত্া, ত্য বম উত্ত  যকাব য়া যর্দক পাবলদয় আসা মবহলাদে  

বন াপত্তা  মদধ্ু চাবলত্ হদত্ সাহােু ক  এবাং ত্া া যেন োলালদে  

খপ্পদ  না পদে এবাং পবত্ত্ালদয় ববত্মক্র না হদয় োয়। (োত্রা ১৯:৪) 

৭। বপত্া, আম া চীনা কতৃ্পদক্ষ  জনু প্রার্ থনা কব  োদত্ ত্া া 

মানবপাচা  অবলুপ্ত ক দত্ এবাং সমস্ত অপ াধ্ীদে  ববচাদ   মদধ্ু 

আনদত্ সত্মক্রয় িূবমকা গ্রহণ কদ । অনুগ্রহ কদ  ত্াদে দক যসই সমস্ত 

যলাকদে  হাত্ যর্দক উদ্ধা  ক  ো া ত্াদে  োসদত্ব  বন্ধদন আবদ্ধ 

কদ  য দখদে। 

৮। বপত্া, আম া ইউদক্রদন  ২৩০,০০০ মানবপাচ  চদক্র ববপন্ন 

যলাকদে  জনু প্রার্ থনা কব  ো া “যলািনীয়” কাদজ  জনু প্রলুব্ধ  

হদয়দে, োদে  পাসদপািথ যকদে বনদয়, ববনা যবত্দন কাজ ক দত্ বাধ্ু 

ক া হদয়দে এবাং ত্াদে  প্রাণসাংেদয়  মদধ্ু জীবন োপন ক দত্ হদে। 

(গীত্ ৩১:২) 

৯। প্রিয , যত্ামাদক ধ্নুবাে বেই যে লুকাদনা ধ্নিাণ্ডা   অসাংখু নত্যন 

িাষায় অনুবাে ক া হদে। পবত্ত্ালদয়  মবহলাদে  জীবদন যে আো 
এবাং িববষুৎ আদে ত্া যেখাদনা  জনু এই হাবত্য়া টি বুবহা  ক া 

হয়। 

১০।বপত্া, যপাবলে বেশুদে  অপহ ণ এবাং পাচা  যর্দক  ক্ষা ক । 

“আ  ত্াহা া আমা  প্রজাদে  জনু গুবলবা াঁি কব য়াদে, এবাং যবেুা  

বববনমদয় বালক বেয়াদে, ও পান কব বা  জনু দ্রাক্ষা দস  বববনমদয় 

বাবলকা ববক্রয় কব য়াদে। (যোদয়ল ৩:৩) 

১১। ঈশ্ব , যনপাদল  বেশুদে  উদ্ধা  ক  োদে  বেক্ষা যেওয়া হদে না 

বকন্তু ত্াদে দক ঘদ   ক্রীত্োসী বহসাদব ববত্মক্র ক া হদে এবাং ত্াদে  

বদীকা ীদে  দ্বা া অত্ুচাব ত্ হদত্ হদে। (গীত্ ২৫:২০) 

১২। প্রিয , কতৃ্পক্ষ, সামাত্মজক সাংস্থাগুবল এবাং মণ্ডলীগুবল যেন েুবক 

েুবত্ীদে  পাচা  চক্রকা ীদে  যকৌেলগুবল সম্পদকথ অববহত্ কদ । 
ো া ইবত্মদধ্ু োসত্ব ক দে ত্া া যেন ত্াদে  স্বাধ্ীনত্া ব দ  পায় এবাং 

আদ াগু লাি কদ । (বে বময় ১৭:১৪) 

১৩। বপত্া,িা ত্ীয় অল্প বদয়সী বাবলকা া যেন ত্াদে  পব বা গুবলদত্ 

গুরুত্ব এবাং সু ক্ষা পায় ত্া  জনু আম া প্রার্ থনা কব । বলপূব থক বববাহ 

এবাং োলালদে  দ্বা া ববত্মক্র হওয়া  যর্দক ত্াদে  সু বক্ষত্ ক । 

১৪। আম া মানবপাচা , ক্রীত্োসত্ব এবাং বলপবূ থক বববাদহ  জনু 

প্রার্ থনা কব , এই েন্ত্রণা  অবিজ্ঞত্াগুবল  স্থাবয়ত্ব েবক্ষণ আবিকায় 

কদয়কটি প্রর্া অর্বা ধ্মীয়  ীবত্ তত্ ী কদ দে। বপত্া, যসখানকা  

যনত্াদে  হৃেয় পব ববত্ থত্ ক  এবাং বাবলকা া যেন উদ্ধাদ   পর্ খুাঁদজ 

পায়। (গীত্ ৩৪:২২)। 

১৫। আম া অল্প বদয়সী, বনদেথাষ বাবলকাদে  জনু প্রার্ থনা কব  ো া 

কীদস  মদধ্ু েুি হদয়দে ত্া না উপলবব্ধ কদ ই মােক পাচাদ   “বাহক” 

বহসাদব এবাং যেৌন ক্রীত্োসী বহসাদব বুবহা  হদে। বাবলকা া ধ্বষ থত্ 

হওয়া  প  এটি ঘদি, িদয় ত্া া অনু কাউদক সত্কথ ক দত্ পাদ  না। 

(গীত্ ৪:২৬) 

১৬। প্রিয , ইদদাদনেীয় বাবা মাদয় া যেন ত্াদে  কনুাদে  মূলু যেয় 

এবাং োব দ্র যর্দক মুত্মি  জনু ত্াদে দক পবত্ত্ালদয়  পর্ যবদে বনদত্ 

উৎসাবহত্ না কদ । 

১৭। ঈশ্ব , আমাদে  কম থদক্ষত্রগুবলদত্ এবাং মণ্ডলীদত্ ো া এই পাচা  

চদক্র েুেথোগ্রস্ত ত্াদে  প্রবত্ আমাদে  যচাখ খুদল োও। আম া যেন 

িাদলাবাসা বনদয় ত্াদে  কাদে যেদত্ পাব , এবাং  ত্াদে  কর্া 
মদনাদোগ বেদয় শুনদত্ পাব  এবাং কীিাদব আম া ত্াদে  মিু ক দত্ 

পাব  যসই ববষদয় আম া যেন পববত্র আিা  পব চালনা লাি কব । (১ 

যোহন ৪:২১)। 

১৮। ঈশ্বদ   প্রোংসা যহাক যে ব বনেীয় মধ্ুস্থত্াকা ী া োন্স ওয়ার্ল্থ 

য বেও জাত্ীয় অাংেীো  সানসা  মাধ্ুদম বহদী এবাং রুে িাষায় 

লুকাদনা ধ্নিাণ্ডা  বনম থাণ কাজটিদক সাহােু ক দেন। এই 

উপস্থাপনাটি এখন ৯টি িাষায় সুপ্রাপু এবাং যেৌনপাচাদ  ববপন্ন 

বুত্মিদে  সাহাদেু  একটি হাবত্য়া  বহসাদব বুবহৃত্ হদে। 

১৯। আম া মানব-পাচা  চদক্র  পাণ্ডাদে  জনু প্রার্ থনা কব  ো া 

অনুদে  বনয়ন্ত্রণ কদ । বপত্া, ত্াদে দক ত্াদে  এই েুিত্া যেখদত্ 

সাহােু ক  এবাং ত্াদে দক অনুত্াপ োও। যকবল ত্য বমই ত্াদে  হৃেয় 

পব ববত্ থত্ ক দত্ পা  ো া আত্মিকিাদব বেদেহা া হদয়দে, ো া 
ত্াদে  প্রর্াগুবলদক অনুস ণ ক দে অর্বা ধ্মীয়িাদব ভ্রান্ত ধ্া ণা  

বেবত্তী হদয়দে। 

২০। েবক্ষণ যকাব য়া  জনু প্রার্ থনা করুন োদত্ ত্া া আন্তজাবত্ থক মাদন 

মানব-পাচাদ   ববরুদদ্ধ উপেুিিাদব আইন প্রণয়ন ক দত্ পাদ ।প্রিয , 

ো া ো ীব কিাদব এবাং মানবসকিাদব অক্ষম ত্াদে   ক্ষা ক  োদত্ 

ত্া া যেৌনিাদব অত্ুাচাব ত্ না হয় অর্বা ত্াদে দক বলপূব থক কাজ 

ক াদনা  জদনু চাপ না যেওয়া হয়। (গীত্ ৪৩:১) 

২১। প্রিয , আলদববনয়াদত্ মানবপাচাদ   অবলুবপ্ত  জনু আম া প্রার্ থনা 

কব । পরুুষ, স্ত্রীদলাক এবাং বেশুদে  বলপূব থক শ্রমোদন বাধ্ু ক া  

জনু এবাং পাচা  ক া  জনু, ববদেষ কদ  পে থিদন  ম শুদম এই 

যেেটি একটি উৎস, গমনপর্ এবাং গন্তবু স্থান। (গীত্ ৮২:৪) 

২২। প্রিয , খ্রীি ববশ্বাসীদে  পাচা  হওয়া মবহলাদে  সদে কাজ ক া  
জনু মহান অনুদপ্র ণা এবাং অনুগ্রহ বেন। ববশ্বাসী া মাদে মদধ্ুই এই 

মবহলাদে  ববচা  কদ , োদে  মদত্ এদে  নত্যন জীবদন ব দ  আসা 

খুবই কটঠন । 

২৩। বপত্া, আম া িাদন্স যেৌন অত্ুচা , ঘদ ায়া োসত্ব, কা খানায় 

নাম মাত্র মজ ুীদত্ কমীদে  হােিাো পব শ্রম ক াদনা এবাং কম 

বদয়সীদে  যজা  কদ  চয ব  ক াদনা োদত্ অপ াধ্ীদে  সাংস্থাগুবল  

সাহােু হয়, এই সমস্ত ববষয়গুবলসহ সমগ্র আধু্বনক ক্রীত্োসদত্ব  

বুবসা  অবলুবপ্ত  জনু প্রার্ থনা কব । (বহদত্াপদেে ১৪:৩১) 

২৪। জাম থানীদত্ যে মবহলা া পবত্ত্ালদয় কাজ কদ  ত্া া যেন স কা ী 

সাহাদেু এবাং আোময়ী না ী লুকাদনা ধ্নিাণ্ডা  ধ্া াবাবহদক  ঈশ্ব ীয় 

পব চালনায় উদ্ধা  লাি ক দত্ সক্ষম হয় ত্া  জনু প্রার্ থনা করুন। 

২৫। লাইদবব য়া  বাবা মাদয় া যেন ত্াদে  সন্তানদে  বন াপে  াদখন 

এবাং যকউ ত্াদে  সন্তানদে  বেক্ষা  বুবস্থা ক া  প্রবত্জ্ঞা ক দল ত্া া 

যেন ত্াদে  সন্তানদে  অনু কা ও হাদত্ ত্যদল না যেন।এই ধ্ দণ  

অদনক বেশুদে  পাচা  চদক্র  কাদে ববত্মক্র কদ  যেওয়া হয়। 

২৬। বপত্া, মানব পাচা  সমসুাটি  প্রবত্ বুলদগব য়া  যলাকদে  েৃটি 

খুদল োও। এই জীবন সাংেয়কা ী িয দল  যর্দক সম্ভাবনাপূণ থ ববপন্ন 

বুত্মিদে  স ুক্ষা ক া  জনু জনসাধ্া দণ  জনু ত্র্ু প্রচা , চাক ী  

বুবস্থা এবাং অনুানু বনবা ণমূলক কাে থকলাপগুবল এ  হাবত্য়া  হদত্ 

পাদ । (বহদত্াপদেে ২:১২) 

২৭। প্রিয , আম া প্রার্ থনা কব , োদত্ যকাদি বে’ আইিব দত্ মানব-

পাচা কা ী চদক্র  হাদত্ ববপন্ন মবহলা া ত্াদে  মানববক মে থাো 

পুনরুদ্ধা  ক দত্ পাদ , োদত্ ত্া া ত্াদে  না ীদত্ব  আনদ পনু ায় 

আববষ্কা  ক দত্ পাদ । 

২৮। প্রিয , আম া িাদন্স  যেৌন বুবসা  সদে েুি ১৮,০০০ মবহলা  

মুত্মি  জনু প্রার্ থনা কব , োদে  মদধ্ু অদনকদক বলপূব থক পবত্ত্ালদয় 

আনা হদয়বেল। (গীত্ ১৪৩:৯) 

২৯। বপত্া, িাদন্স ববদেেীদে  স্বাধ্ীন ক  ো া োসত্ব ক দে এবাং োদে  

যজা  কদ  িাকা বিক্ষা ক াদনা হয়, প্রায়ই এই কাদজ বেশুদে  বুবহা  

ক া হয় োদত্ যলাদক া ত্াদে  জনু েুুঃখ অনুিব কদ । ত্াদে  

মাবলক া ত্াদে  প্রহা  কদ  েবে ত্া া পে থাপ্ত অনুোন বনদয় না আসদত্ 

পাদ । (গীত্ ৯:৯) 

৩০। প্রিয , যত্ামাদক ধ্নুবাে বেই, যে উরুগুদয়  খ্রীি ববশ্বাসী া 

প্রবাসীদে  খােু এবাং বস্ত্র বেদয় সাহােু ক দে। চাক ী  

অদেষণকা ীদে  েুিচদক্র  হাত্ যর্দক উদ্ধা  ক  ো া ত্াদে  মানব 

পাচা  চদক্র  কাদে পব চাবলত্ কদ । 

৩১। প্রিয , যনপালী বাবলকাদে  উদ্ধা  ক  োদে  মদ যলাকদে  সদে 

বববাহ যেওয়া হদয়দে ো া ত্াদে  পবত্ত্া বহসাদব ববত্মক্র কদ  যেয়। (গীত্ 

১৭:১৩) 


