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২৬।  প্রভ,ু ট্রান্স য়ার্ল্ড ররডি আলাময়ী নারীর রনত্রীদদর থ 
রদখাদনার জন্য রতামার কাদে যাচ্ঞা কডর কারণ তারা ডরচযডা কাদজর 
দলডদনর ডিয়ডি ভাডগতা কদরন। প্রদতেক দদর মদধে হৃদদয় এিং 
মদন ঐকে আদনা। (১ ডথনীকীয় ৫:২৪) 

২৭।  প্রভ,ু ররামাডনয়ার মডাদদর াাযে কর যাদত তারা তাদদর 
রলা এিং ডরিাদরর দাডয়ত্বগুডর মদধে সুস্থ ভারামে িজায় রাদখ। 
তারা রযন তাদদর ন্তানদদর জন্য ময় ডদদত াদর, তাদদর উর 
প্রভাি ডিস্তার করদত াদর এিং তাদদরদক খ্রীদের কাদে ডরচাডত 
করদত াদর। (২ তীমডথয় ৩:১৪-১৬) 

২৮।  আমরা খ্রীোন চীনা মডাদদর জন্য প্রাথডনা কডর যারা অডিিাডত 
আদে কারণ মণ্ডীদত ুরুদর অভাি আদে এিং যারা অডিরত ডিিা 
করার চাদর ম্মুখীন য়। প্রাথডনা করুন যাদত তারা খ্রীদে তাদদর 
ডরডচডত এিং ডনরাত্তায় িৃডি াভ কদর। (১ ডতর ২:৯) 

২৯।  আমরা ঈশ্বদরর প্রলংা কডর কারণ ভারদত গুজরািী ভাী 
রনডত্রগণ ডিশ্বাদ এিং প্রভুর রিা কাদজ খুিই লডিলাী। (১ কডরডিয় 
১৬:১৩) 

৩০।  প্রভ,ু প্রদতেক রদদলর মডাদদর মদধে রতামার িাকে অধেSয়ন 

করার এিং রিতডী প্রজদের কাদে এই তেগুড ডলক্ষা রদিার জন্য 
ক্ষধুা এিং তৃষ্ণা দা। (ডি: ডিিরণ ১১:১৮-২০) 

৩১।  প্রভ,ু ব্রাডজদর রয কন্যাদদর তুডম উচ্চ রনতৃদত্বর দদ অডধডিত 
কদরদো তাদদরদক রতামার আত্মায় ডরূণড কর এিং রতামার রদির 
প্রডত ংদিদনলী কর যাদত তারা রতামাদক এিং রতামার আহ্বানদক 
ম্মান কদর। (গাাতীয় ৫:২৫) 

 

 

 

২। প্রতি মাসে প্রকাশিত ‘প্রত্যাশাময়ী নারী’ নামক প্রার্থনা 

পঞ্জিকাটি ১০০টি ভাসায় অনুবাদিত হচ্ছে, এবং ৬৫০০০ এরও 

বেশি মানুষ এক সঙ্গে প্রার্থনা করছে। 

 

 

বাাংাদেলের জন্য বিলে পর্ারথ্না 

 

১। নতুন িেদরর ১ডি মা রল রা, ডিতীয় িাংদদদলর জন্য 
ভাার মা, এই মাদ িাংা মা  ভাার প্রডত মানুদর রযমন 
ভািাা এিং শ্রিা, রযন িাংাদদদলর মাদয়রদদর প্রডত মানুদর 
ভািাা  শ্রিা িৃডি ায় এর জন্য ডিদল প্রাথডনা করদিন। 

৩। িাংাদদদলর িডস্তদরর মানু রযন মাদজ নারীদদর স্থান 
ডনডিত কদর এিং তাদদর প্রাে ম্মান দান কদর, এিং নারীরা 
রযন ঈশ্বদরর রাজে ডিস্তাদরর জন্য অিদান রাখদত াদর এর জন্য 
ডিদল প্রাথডনা করদিন।  

৪। রয মস্থ ডিশ্বাীগন ডিডভন্ন ভাদি অতোচাডরত দে ঈশ্বর রযন 
তাদদর ঢা দয় মস্থ ডিদ রথদক রক্ষা কদরন এিং তাদদর মধে 
ডদদয় িাংাদদদল রযন ঈশ্বদরর রাজে িৃডি ায় এর জন্য প্রাথডনা 
করদিন। 

৫। িাংাদদদলর রকার এিং যারা িাংাদদদলর াংগঠডনক 
দাডয়দত্ব রদয়দেন তারা রযন রদল  দদলর জন্য ৎভাদি কাজ 
করদত এর জন্য ডিদল প্রাথডনা করদিন। 

 

 

 

 

 

 

 

2021. 3. 

রনততৃ্ব/ডরচযডায় মডাগণ 

ঈশ্বর মডাদদর এক  মৃি ংদিদনলীতা এিং ানুভূডতর 

ক্ষমতা ডদদ়েদেন। রনতা  ঈশ্বদরর ভি দাদদর দে রিা কাজ 
করার জন্য এডি এক গুরুত্বূণড ক্ষমতা। আসুন আমরা প্রাথডনা কডর 

রই মডাদদর জন্য যারা ঈশ্বদরর ভাদািাার কথা অদন্যর কাদে 
িদন তারা রযন তাদদর রই ক্ষমতা িেিার কদর এক ম্মাডনত 
রনত্রী  উযুি রিাকাডরনী দত াদরন।   



আন্তরিক  ভাবে প্রার্ থনা  কিরি। 

১।  পতা, আভয া প্র াথথনা কপয যম ন যম  ভপর াযা যনতৃত্বে আ ত্বেন তাযা  
ঈশ্বয বীরু ফ যপিত্বদয খ  ুঁত্বে ান মাযা তাত্বদয াাময কযত্বত াত্ব যন এ ফ ং 
আস্থায ত্বে তা ত্বদয ফ যপিগত এ ফ ং আত্বফ গ  ংক্রান্ত ংগ্রাভগুপর ত্বক স্থপ গ ত 
কযত্বত াত্বয। প্রত্বােনী উত্তযগুপ র  াওায েন্য যতাভায প্রপত আস্থা  
যাখ ত্বত ত পভ এ ই যনত্র ীত্বদয াাময কয। (পত্বতাত্বদ ৩  0৫-৬) 

২।  প্রব , আভাত্বদয  াযপফায ট্রান্সওার্ল্থ যযপিত্ব ায আাভ ী নাযী  
দর পিত্বক যতাভায ফ াত্বকযয ভাজ্ঞ া ন এ ফ ং উর পি দাও। আত্বযাগ য এ ফ ং 
 নরুদ্ধায আন ায েন্য যতাভায ফ াকয ফ যফায কত্বয তাযা যম ন ধধমথ  
কাত্বয ভপর া ত্বদয কথ া যাত্বন , উর পি কত্বয এ ফ ং তাত্বদযত্বক উৎ াপত  
কযত্বত াত্বয। ( গ ীত ১১১0১০) 

৩ ।  ঈশ্বয, আভযা প্রাথথনা কপয মাত্বত বাযত্বতয ট্রা ন্সওার্ল্থ যয পিত্ব ায  
আাভী  নাযী  বাল া ভন্বকায ী গ ণ এ ই পফলপি ফ  ঝত্বত াত্বয যম  য নত্রী  
পাত্বফ  যফ া কযায েন্য তাত্বদয ভত্বধয দক্ষতা এ ফ ং যম াগ যতা আত্বে। 
তাত্বদয েন্য যতাভায যম  ভস্ত কাে আত্বে তা ম্পূণথ কযত্বত তাত্বদয ইচ্ছা  
এ ফ ং পি দাও। ( কর ী ৩0২৩) 

৪ । পতা পযচমথা কা ত্বেয ত্বে ম ি ভস্ত খ্র ীষ্টান ভপ র াযা যম ন প্রপ তপদন 
যতাভায ত্বে ভ অপতফাপত কযায পফলপিত্বক প্রাধান্য যদ।ত াযা যম ন 
তাত্বদয েীফত্বনয এ কপি থ পাত্বফ  তাত্বদয যদ এ ফং ভত্বন য রৄদ্ধতা, 
ক্ষভা, এ ফ ং কৃতজ্ঞ তাূণথতাত্বক আগ্রত্বয ত্ব ে গ্রণ কত্বয  তায  েন্য 
তাত্বদযত্বক পযচ াপরত করুন।  ( ভপথ ৫0৮ ) 

৫।  পতা, পপপনী প্রাথথনায-দত্বরয যনতাত্বদয প্রজ্ঞ া দাও মাত্বত তাুঁযা  
তাত্বদ য দস্যত্বদয পফপবন্ন প্রত্বােনগুপর  নাি কযত্বত াত্বয। তাত্বদয 
প্রত্বতযকত্বক ত পভ যই কাত্বে পয চাপরত কয যম কাে ত পভ তাত্বদয পদত্ব 
কযাত্বত চাও এ ফং তাযা মখ ন যফ া কাে কযত্বফ তখ ন ত পভ তাত্বদযত্বক 
যতাভাত্বত পফ শ্রাত্বভয স্থান খ  ুঁত্বে যত্বত   াাময কয। (ম াত্বকাফ ১0৫) 

৬।  আভাত্বদয দপক্ষণ আপিক ায দর পিত্বক প্রজ্ঞ া দাও মাত্বত  তাযা মীরৄয  
ভত্বতা েীফনম ান কযত্বত াত্বয  এ ফ ং যনতৃে পদত্বত াপয। (পত্বতাত্বদ 
২0১-১১) 

৭।  পতা, যতাভাত্বক ধন্যফাদ পদই যম  ইত্বদাত্বনপায ভপর ায া যকাত্বয,  
ভণ্ডর ীগুপর ত্বত এ ফ ং ংস্থাগুপর ত্বত যনতৃে দাত্বনয সুত্বমাগ  াত্বচ্ছ। তাযা যম ন 
যতাভায অনুন্ধ ান কত্বয, যতা ভায  পযচার না অনুযণ কত্ব য এ ফ ং তাযা  
মাত্বদয পযচা পরত কত্বয তাত্বদয উয যম ন ঈশ্বযী প্রবাফ  পফস্তায কযত্বত  
াত্বয। ( ভপথ ৫0১৪) 

৮ ।  োভথানী চা ভপর ায া যম ন ত র নাভূর ক বাত্বফ  উচ্চতয অনুা ত্বত ফ ড়  
ফ ড় কম্পানীগুপর ত্বত উচ্চতয ত্বদ অপধপিত থাত্বক। এ ই আন্ন দগুপরয 

েন্য মাযা ভত্বনান ীত ত্বফ  তাত্বদয  ভত্বধয  যম ন ক্ষভ খ্র ীষ্টান ভ পর াযা থাত্বক 
তায েন্য আভযা প্রাথথ না ক পয। (গ ীত ৯০0১৭) 

৯।  ঈশ্বয, আভযা  প্রাথথ না কপ য যম ন উরুগুত্বয ভপর ায া  প্রপতপদন  আযও  
অপধকরূত্ব মীরৄয ভত্বতা ত্বত  াত্ব য, তাত্বদয দক্ষতা এ ফ ং াভথথ ফ যফ ায  
কত্বয  তাযা যম ন তাত্বদয চাপযপদত্বকয ভপর াত্বদয মীরৄত্বত তাত্বদয আত্বযাগ য 
এ ফ ং আা খ  ুঁত্বে যত্বত াাময কযত্বত াত্বয। (২ পতয ৩0১৮) 

১০।  ঈশ্বয, আভযা কানািায ভপ র াত্বদয েন্য প্রাথথনা কপয মাত্বত তাযা  
আস্থা া যম  ঈশ্বয তাত্বদযত্বক অনুভ ফ যপি পাত্বফ  ৃপষ্ট কত্বযপেত্বর ন 
এ ফ ং পতপন যম ন তাুঁত্বক যগ ৌযফ াপন্বত কযায েন্য তাত্বদয তার ন্তগুপ র ত্বক 
ফ যফায কত্বযন। (পম যপভ ১৭0৭) 

১১।  চীনা ভপর ায া মখ ন ভণ্ডর ীগুপর ত্বত যনতৃত্বেয  দাপে গ্রণ কযত্ব েন,  
তখ ন তাযা যমন পযতৃপি এ ফ ং আনত্বদয দৃষ্টান্তভূর ক েীফন মান কযত্বত  
াত্বয মায দ্ব ায া অন্যযাও মীরৄত্বক অনুযণ কযত্বত প্রবাপফত । (১ 
তীভপথ ৬0৬) 

১২।  ঈশ্বয, ইউত্বক্রত্বনয খ্র ীষ্টান যম  ভপর াযা ফ াইত্বয য এ ফ ং আপিক 
ৃঙ্খর া প্রপপক্ষত ত্বত্বে তায া যম ন ম ফ তী ত্বদয উত্বদ পদত্বত াত্বয এ ফ ং 
এ ই জ্ঞ ান এফ ং অপবজ্ঞ তা তাত্বদয ভত্বধয ঞ্চাপযত কযত্বত াত্বয। (২ 
তীভপথ ২0২) 

১৩ ।  ঈশ্বয, ত পভ ভপর াত্বদয ভৃদ্ধূণথ ংত্বফ দনীর তা এ ফ ং 
ভানুবপূতীর তা পদত্বত্বো।ম ায া মন্ত্রণায ভত্বধয আত্বে তাত্বদয ান্ত্বনা যদফ ায 
েন্য এ ফ ং যতাভায কাত্বে চা পরত কযায েন্য ভপর া যা যম ন পয চমথা কাত্বে  
এ ই গুণগুপর ফ যফ ায কযত্বত াত্বয। (১ ভূত্বর ২৩0১৬) 

১৪ । প্রব , যযাভানী ায যম  ভ পর ায া খ্র ীষ্টান প ভপি া প যচমথা কাত্বে ম ি 
আত্বে তায া যম ন অন্যত্বদয েীফনত্ব ক প্রবাপফত কযত্বত া ত্বয মখ ন তাযা  
ন্যায ানতা এ ফ ং বাত্বর াফ াা খ্র ীত্বষ্টয চপযত্রত্বক প্রপতপপরত কযত্বে।  
এ ই পযচমথাপিত্বক উন্নত কযায  েন্য তাত্বদয ংত্বমাগ যক্ষায  দক্ষতা গুপর  
যম ন অপফযত উন্নত । ( কর ী ৪0৬) 

১৫।  প্রব , আযফ েগ ত্বত ফ াক াযী খ্র ীষ্টানত্বদয েন্য আভযা প্রাথথনা কপয। 
তাত্বদয ত পভ এ ভন উদাযণভূর ক েীফন মান কযত্বত ক্ষভ কয মাত্বত 
অন্যযা যদখ ত্বত াত্বয যম  কীবাত্বফ   রুল এ ফ ং ভপ র াযা ভা ত্বে, 
কম্পানীগুপর ত্বত এ ফ ং তাত্বদয পনত্বেত্বদয পযফ াযগুপর ত্বত যনত্রী প াত্বফ  
যস্পত্বযয ত্বে বাফ  পফপনভত্বয  ভাধযত্বভ এ কত্বত্র কাে কযত্বত াত্বয।  
(গ ার াতী ৩0২৮) 

১৬।  যম ত্বত  যকাপযায প্রধান কম্পানীগুপর য ভধয ভাত্র ৪.৫% ভপর াযা  
উচ্চত্বদ কাে কত্বযন, যত্বত  আভযা প্রাথথনা কপয মাত্বত খ্র ীষ্টান ভপর াত্বদয  
উচ্চ ত্বদ উপন্নত ওায েন্য আযও অপধক সুত্বমাগ যদওা  (গ ীত 
৮ ৪0১১) । 

১৭।  প্রব , অনুগ্র কত্বয যার াত্বণ্ডয  খ্র ীষ্টান যনত্রীত্বদয সুযপক্ষত কয, পি 
দাও এফ ং পযচার না কয যম ত্বত  তাত্বদযত্বক তাত্বদয কা ত্বেয বপূভকায  ত্বে  
স্ত্রী পাত্বফ , ভা পাত্বফ , ঘত্বয য কত্রথী পাত্বফ  এ ফ ং যাগ ত কভথী পাত্বফ  
দাপেগুপরয ভত্বধয বায াভয যক্ষা কযত্বত । (গ ীত ২৫0৯) 

১৮ ।  পতা, আভযা  যনাত্বর য ভপ র াত্বদয েন্য আযও অপধক চ াকযীয  
সুত্বমাত্বগ য েন্য এ ফং তাত্বদয দক্ষতা এ ফ ং প্রপক্ষণ অনুাত্বয তাত্বদয যফত ন 
ফ ৃপদ্ধয েন্য প্রাথথনা ক পয। (ক রী ৪0৫) 

১৯।  ঈশ্বয, পযাী ভপর ায া তা ত্বদয েীফত্বনয যম  যকান প যপস্থপ তত্বত 
প্রপতপদন কীবাত্বফ  যতা ভায ত্ব ে ংত্বমাগ কযায ভ খ  ুঁত্বে যফ য কযত্বত  
াযত্বফ  যই পফলত্ব তাত্বদয ৃেনীর তা দাও। এ কক ভাত্বত্বদয যতাভায  
অনুগ্র এ ফ ং পি দাও, পফত্বল কত্বয মাত্বদয যোি ফ া চ্চা আত্বে এ ফ ং 
তাত্বদযত্বক তাত্বদয  চাপয পদত্বকয ভপ  র াত্বদয পযচমথাকা যী রূত্ব  ূণথ ভ ত্বয  
েন্য ক াে কযত্বত । (পম াই ৪০0২৯) 

২০।  আভযা পপনর যাত্বণ্ডয ট্রান্স ওার্ল্থ যযপিও আাভী নায ী প্র াথথনা 
দত্বরয যনত্রীত্বদয অেীকায এ ফ ং প্রগ াঢ় প্রত্ব চষ্টায  েন্য কৃতজ্ঞ ! তাত্বদয কাে 
ম্পূণথ ক যায েন্য তাত্বদযত্বক পি এ ফ ং আনদ দাও। ( নপপভ ৮ 0১০খ ) 

২১।  প্রব , ইউত্বক্রত্বনয খ্র ীষ্টান ভপ র ারূত্ব তাত্বদয স্ব াভীত্বদয কাপ যণী  
পাত্বফ  এ ফ ং ঈশ্বয বীরু ভা পাত্বফ  তাযা যম ন তাত্বদয বপূভকা ম্পূণথ 
কযত্বত াত্বয  এ ফ ং  তাত্বদয পযফ া যগুপর এ ফ ং পযত্রাণীন স্ব াভ ীযা যম ন 
যতাভায কাত্বে পপ ত্বয আত্বত া ত্বয। ( ১ পতয ৩0১)। 

২২। প্রব , আভয া প্রাথথন া কপ য মাত্ব ত আরত্বফপনায খ্র ীষ্ট ান যনত্রীফগ থ ত াত্বদয 
কথা এফ ং কাত্বে মীরৄত্বক প্রপতপপ রত কযত্বত াত্বয, তায া মখন ত্ব ফ থাচ্চ 
প্রাধ াত্বন্যয ত্ব ে যতাভ ায ত্ব ে তাত্বদয ম্পকথ ধতয ী কত্ব য তখন  ত ায া যমন 
প্রপতপদন যতাভায ভত্বধয বাযাভ য এফ ং পফশ্রাভ খ  ুঁত্বে া। (ভপথ ৬0৩১-৩৪) 

২৩ ।  পতা যতাভায  কাত্বে আপ িকায যম  ভপর ায া পয চার না কযত্বে  
তাত্বদয প্রত্বােনগুপরয েন্য ত পভ উৎাদানকায ী, প্রাথথনা ভধযস্থ তা কাযী  
এ ফ ং াামযক াযীত্বদয উত্থ ান কত্বযা। এ ই যন ত্রীযা যম ন যতাভাত্বত  
পিার ী  এ ফ ং তাত্বদয উদায ণ এ ফ ং চপযত্বত্রয ভাধযত্বভ অন্যত্বদয থ 
যদখ া। ( ইপপলী ৬0১০) 

২৪ ।  প্রব , আভাত্বদয ট্রান্স ওার্ল্থ যযপিও আাভী নাযীয ইউত্বয া এ ফ ং 
ভধয এ পা, ভধয প্রাচয, এ ফ ং উ ত্তয আপিকায আঞ্চ পরক  ভন্বকাযীণী  
পভা দা পর বা, যম ন যতাভায  যফ স্পষ্টবাত্বফ  রৄনত্বত া এফ ং এ ই 
পযচমথা কাে পযচার না কযায েন্য প্রপতপদন যতাভায কাে যথত্বক প্রজ্ঞ া 
এ ফ ং উর পি র াব কত্বযন। (গ ীত ২৫0৫) 

২৫।  পতা, যাযাগুত্বয ট্রান্স ওার্ল্থ যযপিও আাভী নাযী দর পিত্বক 
াাময কয, তাযা যম ন রৃফ থর ভপর াত্বদয উয যপাকা কযত্বত াত্বয,  
বাত্বর াফ াায ভত্বধ য অন্যত্বদয যফ া কযায পফলত্ব যম  আীর্ব্থাদ াও া  মা 
যই পফলত্ব তাত্বদয পক্ষা দাও। (গার াতী ৫0 ১৩-১৪) 


