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বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ থন্া 

1. বাাংলাদেদে এখন কদ ানায় অদনক মানুষ আক্রান্ত এবাং 

অকাদল মতৃ্য ু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 ী পুরুদষ  তবষমু এখনও যেখা োয়, ো  কা দণ 

যমদয় া বববিন্ন িাদব সমদজ অবদহবলত্ হদে। প্রার্ থনা 

ক দবন যেন ঈশ্ব  বাাংলাদেে যর্দক এই না ী পুরুদষ  যে 

তবষমু ত্া ে ূ কদ ন এবাং মানুষ োবন্তদত্ বসবাস ক দত্ 

পাদ ।  

4.  বাাংলাদেে এখদনা ১০/৪০ উইদডা (সমস্থ জায়গায় 

আজও সুসমাচা  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 

ো া সুসমাচা  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. 11.  

ন্দেম্বর ২০২০ োস্ত্াাংে সহ প্রার্ থন্ার অনু্দরাধ সমূহ 

আগামী েুই মাদস আমাদে  প্রার্ থনা  সমদয়, আম া সুদোগ পাব  

অধ্ুান ক া  ২১ েত্াব্দী  যসই সকল মডলী  ও ববশ্বাসীদে  

পব সাংখুান ও স্বাক্ষ ো া এখদনা খৃদে  জনু বনে থাবত্ত্ হয়।  

ত্া প  আম া সুদোগ পাদবা যসই সকল বনে থাত্নকা ীদে   জনু 

প্রার্ থনা ক া  যেন ত্া াও পব ত্রান লাি ক দত্ পাদ  ও জানদত্ 

পাদ  যে খ্রীদে  ববশ্বাসীদে  জনু বকরূদপ োবন্ত ও অনন্তকালীন 

জীবন অদপক্ষা কদ  আদে।  আম া ববশ্বাস কব  যে  প্রিয  েীশু 

খৃদে  আেীব থাদে  এই প্রবত্শ্রুবত্ ত্া াঁ   ধ্াবম থক বনে থাবত্ত্ 

ববশ্বাসীদে  এবগদয় বনদয় োয় ও উৎসাহ যেয়, বনে থাবত্ত্ হওয়া 

সদেও। 

 



আন্তবরক োদব প্রার্ থন্া করবি। 

১। যত্ামা  ববশ্ব মণ্ডলী  সাংগটঠত্ সেসু বহসাদব আমাদে  বনদজদে  
নম্র ক দত্, আমাদে  সমস্ত পাদপ  জনু অনুত্াপ ক দত্, এবাং 

আমাদে  যেেগুবল  ো ীব ক এবাং আত্মিক আদ াদগু  জনু 

আমাদে  মধ্ুস্থত্াকা ী প্রার্ থনা ক া  জনু ঐকুবদ্ধ ক  (২ বাংোববল 
৭:১৪)। 

২। বপত্া ইউদক্রদন  ডনবাস অবধ্কৃত্ এলাকায় অত্ুাচাব ত্ 

ববশ্বাসীদে  মদধ্ু আো, োবন্ত এবাং নুায়ববচা  আদনা োদে  ববরুদদ্ধ ঐ 
এলাকায় স কা  কতৃ্ক সুসমাচা  প্রচা  কাে থ বনবষদ্ধ হওয়া  ফদল 

জব মানা ধ্াে থ ক া হদয়দে এবাং োদে  কা ারুদ্ধ ক া হদয়দে। (মবর্ 

৫:১০-১২) 

৩। আম া আমাদে  তসনুবাবহনী  সেসুদে  জনু প্রার্ থনা কব  ো া 

ত্াদে  পব বা  যর্দক পরৃ্ক হদয় আদে এবাং অবধ্ক সমদয়  জনু 
ববত্মেন্নত্া  মদধ্ু যসবা কাজ ক দে। ত্া া যেন পব ত্রাণ, োবন্ত এবাং 

সু ক্ষা  জনু যত্ামা  কাদে ক্রন্দন কদ । (গীত্ ৪:৮) 

৪। প্রিয , ো া  াজননবত্ক ভ্রোচাদ   জনু ইবর্ওপীয়া  

কা াগা গুবলদত্ আদে ত্াদে  জনু আম া প্রার্ থনা কব । ত্া া যেন 

েীশু  সুসমাচা  যোদন এবাং গ্রহণ কদ  এবাং কা াগা  যর্দক োড়া 

পাওয়া  প  ত্া া যেন োবন্ত  মানুষ হয়। (২ বপত্  ১:৪) 

৫। বপত্া, আম া যববনদন  েুবত্ীদে  জনু এবাং বেক্ষার্ীদে  জনু 

প্রার্ থনা কব  ো া েীশুদক অনসু ণ ক া  জনু ত্াদে  পব বা  এবাং 
বনু্ধদে  দ্বা া পব ত্ুক্ত হদয়দে। ত্াদে  ববশ্বাদস  মদধ্ু ত্াদে  

উৎসাবহত্ ক া  জনু  ত্াদে  কাদে খ্রীটেয় বনু্ধদে  আদনা। (২ কব  

১৩:১১) 

৬। প্রিয , আম া যত্ামা  প্রোংসা কব ,কা ণ আোময়ী না ী এবাং 

অনুানু খ্রীটেয় য বডও অনুষ্ঠানগুবল  মাধ্ুদম উরুগুদয়  

কা াগা গুবল  ববত্মেন্ন হওয়া ৮০০ জন মবহলা যত্ামা  আো  বাণী 
শুনদত্ পাদ । (বেোইয় ৬১:১) 

৭। প্রিয , ট্রান্স ওয়ার্ল্থ য বডও আোময়ী না ী সাংস্থাদক এবাং অনুানু 
সাংস্থাগুবলদক সাহােু ক া  জনু আ ও অবধ্ক জাম থানী ববশ্বাসীদে  

ত্য দল ধ্ , ো া এই বনিঃসে, অিাবী এবাং অত্ুাচাব ত্ খ্রীোনদে  সাহােু 

ক দেন। (১ বর্ষ ৫:১১)। 

৮। প্রিয , যকাবিড – ১৯ এ  ববস্তাদ    াে িানা  ববষদয় স কা ী 

কম থকত্থা া যেন ত্াদে  প্রদচো  অাংে বহসাদব কদয়েীদে  কা াগা  
যর্দক মুক্ত ক া  ববষদয় সটঠকিাদব ববদবচনা ক দত্ পাদ  ত্া  জনু 

ত্াদে দক প্রজ্ঞা বেন। যসই কদয়েী া েখন পুন ায় ত্াদে  সমাদজ 

প্রদবে ক দব ত্খন স্থানীয় মণ্ডলীগুবল যেন ত্াদে  সাহােু োন কদ । 

(কলসীয় ১:৯) 

৯। েয়াময় ঈশ্ব , বদৃ্ধাশ্রদম  পব বাদ   সদে যকানও সাংদোগ না র্াকা 

বনিঃসে, হত্াোগ্রস্ত এবাং ববত্মেন্ন জীবনোপনকা ী যলাকদে  এবাং 
হাসপাত্াদল িবত্থ র্াকা যে অসুস্থ যলাকদে  যকউ যেখদত্ আদস না 

ত্াদে  অন্তদ  সান্ত্বনা, োবন্ত এবাং েত্মক্ত আনা  জনু আম া যত্ামা  

কাদে োচ্ঞা কব । (গীত্ ১০:১৭) 

১০। বপত্া, েবক্ষণ আবিকা  কদয়েী া ত্াদে  বনদজদে  জনু, ত্াদে  

পব বা গুবল  জনু এবাং িববষুদত্ ত্াদে  সমাদজ পুন ায় প্রদবে 
ক া  ববষদয় িীষণিাদব প্রার্ থনা চান। এই সমস্ত পবত্ত্, বনিঃসে এবাং 

অবাবিত্ যলাকদে  েীশু  নাদম িাদলাবাসা  জনু আমাদে  সাহােু 

ক । (গীত্ ২৫:১৬) 

১১। প্রিয , আম া সা া পবৃর্বীদত্ যত্ামা  সন্তানদে  জনু প্রার্ থনা কব  

ো া ত্াদে  ববশ্বাদস  জনু অত্ুাচাব ত্ হদে। আম া সু ক্ষা  জনু 

এবাং যত্ামা  উপবস্থবত্  গিী  যচত্না  জনু যত্ামা  কাদে প্রার্ থনা 

কব । (গীত্ ৯১) 

১২। যহ বপত্া, কীিাদব কা াগাদ  সুসমাচা  এবাং খ্রীটেয় য বডও 

অনুষ্ঠানগুবল প্রদবে ক াদনা োয় যসই ববষদয় যনপাদল  খ্রীোনদে  

অন্তেৃথটে এবাং সৃজনেীলত্া োও। আ  কদয়েীদে  হৃেয় যেন যত্ামা  

সত্ু গ্রহণ ক দত্ পাদ । (১ বর্ষ ২:১৩) 

১৩। প্রিয , যক্রাদয়বেয়া  উপ  বেদয় গমন ত্ অত্ুাচাব ত্ িাই যবানদে  

সু ক্ষা  জনু আম া প্রার্ থনা কব । ত্াদে দক ত্াদে  অত্ুাচা ীদে  

হাত্ যর্দক  ক্ষা ক  এবাং ত্াদে দক অনু ইউদ াপীয় যেেগুবলদত্ 

বন াপে আশ্রদয়  বুবস্থা কদ  োও, যেখাদন ত্া া ববশ্বাসী বহসাদব 

প্রকাদেু জীবন োপন ক দত্ পা দব। (গীত্ ৫:১১) 

১৪। ঈশ্ব  আম া িা ত্ীয় েুবত্ী ববধ্বাদে  জনু প্রার্ থনা কব  কা ণ 

ত্া া ববত্মেন্ন এবাং বনিঃসে। ত্াদে দক যত্ামা  সুববদবচনা োও োদত্ 

ত্া া ত্াদে  সন্তানদে  প্রবত্পালন ক দত্ পাদ  এবাং ত্াদে  সমস্ত 

প্রদয়াজনগুবল  যোগান বেদত্ পাদ । (বফবলপীয় ৪:১৯) 

১৫। যহ বপত্া, ো া পুা াগুদয় কা াগা গুবলদত্ বন্দী আদে যসই 

কদয়েীদে  কাদে পব ত্রাণ, আদ াগু এবাং পুনরুদ্ধা  আনা  জনু 

যত্ামা  কাদে প্রার্ থনা কব । যত্ামা  সুসমাচা  যেন ত্াদে দক মুক্ত 

ক দত্ পাদ  োদত্ ত্া া যত্ামা  সত্ু য াষণা ক দত্ পাদ । (বেোইয় 

৪২:৭) 

১৬। যহ প্রিয , ইদন্দাদনবেয়া  ো া খ্রীে ধ্ম থ গ্রহণ কদ দে, ত্াদে দক 

ববশ্বাসীদে  পব বা গুবলদক খুাঁদজ যপদত্ সাহােু ক  ো া ত্াদে  

সাহােু ক দত্ পা দব এবাং ত্াদে দক ত্াদে  নত্যন ববশ্বাদস বৃত্মদ্ধ লাি 

ক দত্ সাহােু ক দব। (বফবলপীয় ২:১-৩) 

১৭। যহ বপত্া, যে মবহলা া কা াগাদ  ত্াদে  সন্তান প্রসব ক দে ত্াদে  

প্রদয়াজদন  প্রবত্ববধ্ান ক া  জনু আম া যত্ামা  কাদে োচ্ঞা কব । 

ত্া া এবাং ত্াদে  নবজাত্ বেশু া অবধ্কাাংে সময় প্রার্বমক খােু এবাং 

স্বাস্থু পব দষবা পায় না। (গীত্ সাংবহত্া ১৪৬:৭) 

১৮। যহ প্রিয , আ দব  অত্ুচাব ত্ খ্রীে ববশ্বাসীদে  সাহস, োবন্ত এবাং 

আনন্দ োও োদত্ ত্া া েুিঃখদিাদগ  মদধ্ু েৃঢ়ত্া  সদে ো াঁড়াদত্ পাদ । 

েুব থলদে  েত্মক্তোলী হদত্ এবাং সমর্ থন লাি ক দত্ সাহােু ক । 

আমাদে  িাই এবাং যবানদে  েত্ররুদে  হাত্ যর্দক উদ্ধা  ক , এবাং 

ত্াদে দক যত্ামা  সাব থদিৌম প াক্রদম  ববষয়টি অবগত্ হদত্ োও। 

(য ামীয় ১৫:৪-৬) 

১৯। প্রিয , আম া যকাব য়া  যসই সমস্ত বমেনা ীদে  জনু প্রার্ থনা কব  

ো া উত্ত  যকাব য়া  কা াগা গুবলদত্ বন্দী আদে এবাং ত্া া যেন সমস্ত 

সঙ্কদি  মদধ্ুও যত্ামা  প্রবত্ ববশ্বাস  াদখ এবাং যত্ামাদক 

িাদলাবাদস।প্রিয  ত্াদে দক েীঘ্রই মুত্মক্ত লাি ক দত্ এবাং ত্াদে  

পব বাদ   সদে পুন ায় বমবলত্ হদত্ পাদ । (গীত্ ১৪২:৭) 

২০। গণহত্ুা  অবিদোগ েবড়দয় পড়া  জনু, আম া উইগু  এবাং 

অনুানু সাংখুাল ু জাবত্গুবল  জনু প্রার্ থনা কব  ো া চীদন  বত্মন্দ 

বেবব গুবলদত্ আিক আদে। প্রার্ থনা করুন োদত্ খ্রীেদক 

অদেষণকা ীগণ এই এলাকাগুবলদত্ ত্াদে  িাষায় প্রচাব ত্ খ্রীটেয় 

অনুষ্ঠানগুবল  মদধ্ু বনদজদে  সামােসুপূণ থ ক া  সুদোগ পায়। (গীত্ 

১২:৫) 

২১। প্রিয , কা াগাদ  যে মবহলা  যকানও অপ াধ্ না ক া সদেও বমর্ুা 

অবিদোদগ বত্মন্দ আদে ত্াদে  উৎসাহ এবাং সবহষু্ণত্া  জনু প্রার্ থনা 

কব । যত্ামা  সুববচা  যেন ত্াদে  কাদে সুপ্রাপু হয় এবাং প্রদত্ুক 

বনদেথাষ বুত্মক্ত যেন মুত্মক্ত পায়। (বহদত্াপদেে ২১:১৫) 

২২। প্রিয , আম া লাইদবব য়া  স কাদ   জনু প্রার্ থনা কব  োদত্ ত্া া 

মবহলাদে  ত্াদে  পণুদ্রবুগুবল ববক্রয় ক া  জনু উপেুক্ত জায়গা  

বুবস্থা ক দত্ পাদ  এবাং পুবলেদে  দ্বা া ত্াদে  হয় াবন ববষয়গুবল 

এবাং ত্াদে  পণুদ্রবুগুবল বাদজয়াপ্ত ক া  ববষয়গুবল যেন বন্ধ হয়। 

(গীত্ ১০৩:৬) 

২৩। আম া যসই সকল ববশ্বাসীদে  জনু যত্ামা  প্রোংসা কব  ো া 

েৃঢ়ত্া  সদে আলদববনয়া  কা াগা গুবল পব েে থন ক দেন। 

ত্াদে দক মহান প্রজ্ঞা এবাং অনগু্রহ োও কা ণ ত্া া কদয়েীদে  কাদে 

যত্ামা  সত্ু সহিাবগত্া কদ । (মবর্ ২৫:৩৬) 

২৪। প্রিয  আম া যসই সমস্ত ববত্মেন্ন হওয়া যলাকদে  জনু প্রার্ থনা কব  

ো া সাহাদেু  জনু যত্ামা  কাদে অর্বা অনুদে  কাদে োয় না। 

ত্াদে দক আিহত্ুা যর্দক, ধ্বাংসািক আচ ণ যর্দক এবাং বচন্তা যর্দক 

 ক্ষা ক । (যোহন ৮:৩২) 

২৫। প্রিয , আম া কদবাবডয়া  খ্রীে ববশ্বাসীদে  জনু প্রার্ থনা কব  ো া 

ত্াদে  ববশ্বাদস  জনু পব বাদ   সেসুদে  দ্বা া অত্ুাচাব ত্ হদে। 

এই ববশ্বাসীদে  ববশ্বাসদক েত্মক্তোলী ক  এবাং ত্াদে দক ত্াদে  

পব বাদ   কাদে সেবত্পূণ থিাদব যজুাবত্ হওয়া  জনু সাহােু ক । 

(গীত্ ১১৯:৮৬) 

২৬। যহ বপত্া, যডনমাদকথ  খ্রীোন কা াগাদ   কমীদে  প্রজ্ঞা এবাং েয়া 

োন ক । কদয়েীদে  কাদে েীশু  মাধ্ুদম পব ত্রাণ এবাং আদ াদগু  

বাণী আনা  জনু ত্াদে  বুবহা  ক  ো া ত্াদে  জীবন এবাং ববশ্বাস 

সম্পদকথ  মন খুদল কর্া বদল। (লূক ৪:১৮) 

২৭। বপ্রয় প্রিয , বফবনেীয় ববশ্বাসীদে  ত্াদে  ববশ্বাদস  উপ  অিল 

র্াকদত্ সাহােু ক  েবেও ধ্ম থবন দপক্ষ সমাজ ত্াদে  খাদিা কদ  যেদখ 

এবাং ববদূ্রপ কদ । ত্াদে দক িাদলাবাসা এবাং সহমবম থত্া সহ 

অববশ্বাসীদে  যমাকাববলা ক দত্ বেক্ষা োও। (য ামীয় ১৫:৪) 

২৮। প্রিয , আম া সুইদডন, কানাডা এবাং উত্তদ   অনুানু যেেগুবল  

প্রাচীনবদগ থ  জনু প্রার্ থনা কব  ো া েীদত্  মাসগুবলদত্ সম্পূণ থ ববত্মেন্ন 

হদয় র্াদক এবাং অনুদে  কাে যর্দক খুব কমই যফান কলর পায়। 

ববশ্বাসী া যেন ত্াদে  কাদে বুত্মক্তগত্ মদনাদোগ এবাং িাদলাবাসা সহ 

যপৌৌঁোয়। (যোহন ১৩:৩৪-৩৫) 

২৯। প্রিয , য ামানীয়া  খ্রীটেয় স্ত্রীদে  এমন শুদ্ধ এবাং শ্রদ্ধােীল জীবন 

োপন ক দত্ সক্ষম ক  োদত্ ত্াদে  স্বামী া আগ্রদহ  সদে ত্াদে  

গ্রহণ কদ  এবাং যকানও কর্া োড়াই ত্া া খ্রীদে  কাদে আদস এবাং 

ত্াদে  ববশ্বাসী স্ত্রীদে  উপ  অত্ুাচা  ক া বন্ধ কদ । (১ বপত্  ৩:১-২) 

৩০। বপত্া, সমস্ত যেেগুবল  যত্ামাদক িীষণিাদব প্রদয়াজদন  ববষয়টি 

যেখা  জনু এই অবত্মা ী   িনাটিদক বুবহা  ক । সমস্ত যলাদক া 

যেন বুঝদত্ পাদ  যে ত্য বম একমাত্র জীবন এবাং মৃত্য ু বনয়ন্ত্রণকা ী ঈশ্ব ; 

ত্য বম পাদপ  েণ্ড োও, বকন্তু ো া বাধ্ুত্ায় যত্ামাদক অনুস ণ কদ  

ত্াদে  জনু যত্ামা  কাদে আেীর্ব্ থাে এবাং জীবন আদে। (বে বময় ৩২: 

১৭-১৯) 


