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২৬। প্রভু, সারা পৃথিবীতে মথিলাতের শারীথরক এবং আথিক 
স্বাতযের থবষতে প্রািথনা করতে আরও অথিক ললাকতক ট্রান্স ওোর্ল্থ 
লরথিও আশামেী নারী প্রািথনা কোতলণ্ডাতরর অনুতরািগুথলর সতে 
যুক্ত করার জন্য কীভাতব আমরা সামাথজক প্রচার মািেম এবং 
অন্যান্য উপােগুথলতক বেবিার করতে পাথর লসই থবষতে আমাতের 
সৃজনশীল িারণা োও। ইথিষীে ২:১০) 

২৭। অথিকাংশ লকাথরও মথিলারা োতের পথরবাতরর স্বাতযের 
েত্ত্বাবিাতনর থবষেথিতক প্রািান্য লেওোর দ্বারা োতের থনতজতের 
কলোতণর থবষেথিতক অবতিলা কতর, োতেরতক লেখাও লয োতের 
থনতজতের শরীতরর যত্ন লনওোর থবষেথি িতে লোমার প্রথে 
বািেোর থবষে। োরা লযন স্বাযেকর খােে গ্রিণ এবং সুয 
জীবনিারার থবষেগুথল অনুশীলন করার দ্বারা সাড়া থেতে পাতর। (২ 
েীমথিে ১:৭)। 

২৮। আমরা ভারতের লেলুগু প্রািথনার অংশীোরতের জন্য প্রািথনা 
কথর যারা লকাথভি ১৯ লিতক সুয িতেতে। থপো, যারা অথবরে 
োতের স্বাতযের থবষতে ভে এবং সতেতির অথভজ্ঞো লাভ করতে 
োতের সমূ্পণথরূতপ আতরাগ্ে প্রোন কর। (৩ লযািন ১:২) 

২৯। ঈশ্বর, েুথম আমাতের  ট্রান্স ওোর্ল্থ লরথিও আশামেী নারীর 
লাইতবথরোর থবশ্বস্ত প্রািথনার লনোতের এবং োতের বেস্ক জীবন 
সেীতের সুস্বাযে এবং শথক্ত োও। (থযশাইে ৪০:৩১) 

৩০। ঈশ্বর, সারা পৃথিবী বোপী ৪৯৩ থমথলেন মথিলা এবং 
বাথলকারা লয খাতেের থনরাপত্তািীনোর কথিন সমস্যার সমু্মখীন 
িতে লসই সমস্যার সমািান খুুঁজতে আমাতের পি লেখাও, োতের 
মতিে অতনতক লসই সমস্ত লেতশ বাস করতে লযখাতন নানা রকতমর 
সংঘষথ এবং দুথভথক্ষ চলতে। (যাতকাব ২:১৫-১৭) 
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২। প্রতি মাসে প্রকাতিি ‘প্রিযািাময়ী নার়ী’ নামক প্রার্থনা পতিকাতি ১০০তি ভাোয় 

অনুবাতিি হসে, এবং ৬৫০০০ এরও ববতি মানুষ এক েসে প্রার্থনা করসে। 

 

বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ থন্া 

১। বাংলাসিসির অতিকাংি মানুষ ে়ীতমি আয় ে়ীমার তনসে বেবাে 
করসে, এবং তিনতিন তিতিি ববকারসির েংখ্যা বৃতি পাসে। 
প্রার্থনা করসবন বেন বাংলাসিসির েকল স্তসরর মানুষ িাতরদ্র্যিার 
হাি বর্সক বাাঁেসি পাসর, এবং বমসয়সির কমথেংস্থান বৃতি পায়। 

৩। বাংলাসিসির েবথস্তসরর মানুষ বেন েমাসে নার়ীসির স্থান 
তনতিি কসর এবং িাসির প্রাপয েম্মান িান কসর, এবং নার়ীরা 
বেন ঈশ্বসরর রােয তবস্তাসরর েন্য অবিান রাখ্সি পাসর এর েন্য 
তবসিষ প্রার্থনা করসবন।  

৪। বে েমস্থ তবশ্বাে়ীগন তবতভন্ন ভাসব অিযাোতরি হসে ঈশ্বর বেন 
িাসির ঢাল হসয় েমস্থ তবপি বর্সক রিা কসরন এবং িাসির মিয 
তিসয় বাংলাসিসি বেন ঈশ্বসরর রােয বৃতি পায় এর েন্য প্রার্থনা 
করসবন। 

৫। বাংলাসিসির েরকার এবং োরা বাংলাসিসির োংগঠতনক 
িাতয়সে রসয়সেন িারা বেন বিি ও িসির েন্য েৎভাসব কাে 
করসি এর েন্য তবসিষ প্রার্থনা করসবন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. 4. 
মতহলাসির স্বাস্থয এবং স্বােন্দ্য 

আয়ু বাডার োসর্ োসর্ স্বাসস্থযর প্রতি আগ্রহ বাডসে। িসব 

স্বাসস্থযর মসিয বকবল িার়ীতরক স্বাস্থয নয আতিক  স্বাস্থযও 

অন্তভ়ুথক্ত এবং আমাসির খ্ৃষ্ট তবশ্বাে়ীসির আতিক স্বাসস্থযরও 
ভাল েত্ন তনসি হসব। এতিই এক উত্তম িনািসির  ে়ীবন। 



আন্ততরক ভাসব প্রার্থনা করতে। 

 

১। লিনমাতকথর মথিলারা লযন উপলথি করতে পাতর লয উপযুক্ত পুথি 
এবং থবশ্রাতমর মািেতম োতের লেি এবং মতনর েত্ত্বাবিান করার 
থবষেথি োতের অনুগ্রি োনগুথলর একজন থবশ্বস্ত িনািেক্ষ িওোর 
অংশ। (তরামীে ১২:১) 

২। থপো, আমরা জাথন লয বুরুথে বাথলকারা কম বতেতস থববাি করার 
অথভজ্ঞো লাভ করার জন্য োতের স্বাযে এবং স্বােতের থবষতে অতনক 
সমস্যার সমু্মখীন িে। এই অথনতির সেেথি লযন সাংস্কৃথেক লনোতের 
হৃেতে লপ ুঁোে যাতে এই অস্বাযেকর রীথেথি লযন বন্ধ িে। 
(থিতোপতেশ ২১:১)  

৩। োতের শারীথরক এবং আথিক জীবতনর জন্য থবথভন্ন েিে 
পথরতবশন করার মািেতম লনপাতলর অসংখে মথিলারা আশামেী নারী 
অনুষ্ঠানগুথলর মািেতম োতের খ্রীথিে সিভাথগ্ো খুুঁতজ লপতেতে। 
আপনার বাতকের মািেতম োতেরতক েৃঢ়ভাতব োুঁড়াতনার জন্য শথক্তশালী 
করুন। (থিথলপীে ৪:১) 

৪। প্রভু, আলতবথনোর মথিলাতের লোমার প্রথে োতের েৃথি লিাকাস 
করতে সািাযে কর, যাতে োতের মন লিতক এবং হৃেে লিতক 
অথেমারীর জন্য উদ্ভূে পেুকারী ভে েূরীভূে িে। যারা ঈশ্বতর আশার 
থবষে জাতন না োতের কাতে োতের থবশ্বাতসর থবষেথি সিভাথগ্ো 
করার জন্য োতের সািস োও (থযশাইে ৪১:১০) 

৫। থপো, সািারণ লেতির অথিকারী লকাথরে মথিলারা মতন কতর লয 
োরা খুবই লমািা িতে যাতে, লসই কারতণ োরা অথেথরক্তভাতব 
খােেথবথি লমতন চতল, যা োতের লেি এবং মতনর উপর থবপরীে 
প্রথেথিো কতর। োতেরতক আপথন লযমন কতরন লসইভাতব থনতজতের 
লেখতে এবং অভেন্তরীণ লস েতযথর থবষেথি অনুসরণ করতে সািাযে 
করুন। (১ থপের ৩:৩-৪) 

৬। প্রভু, েুথম আমাতের লপালোতণ্ডর েলথিতক স্বাযে, শাথন্ত,থবশ্বাস, ধিযথ 
এবং অথেপ্রাকৃে শথক্ত োও যাতে োরা এই অথেমারীর সমে 
মথিলাতের পথরচযথা করতে পাতর। (গ্ীে ২৯:১১) 

৭। ঈশ্বর, েুথম লরামাথনোর মথিলাতের শারীথরক স্বাতযের সতে আথিক 
স্বাতযের থবষতেও আগ্রিী কর। োরা লযন লোমার সতে পা থমথলতে 
চলতে পাতর এবং লোমার মতিে োরা লযন থবশ্রাম খুুঁতজ পাে। (মথি 
১১:২৮-৩০) 

৮। থপো, আমরা লাইতবথরোর এবং অন্যান্য জােগ্ার ট্রান্স ওোর্ল্থ 
লরথিও আশামেী নারীর লনত্রীতের আতরাগ্ে এবং আশীর্ব্থাতের জন্য 
প্রািথনা কথর যারা যীশুর নাতম োতের চাথরথেতকর মথিলাতের পথরচযথার 
জন্য থনতজতের জীবনতক উোরভাতব থনতবথেে কতরতেন। (লূক ৬:৩৮) 

৯। থিথনশীে মথিলারা যখন োতের সন্তানতের পথরচালনা কতর, োতের 
লপশার লপেতন লোিােুথি কতর, থববাতির থবষতে  থবথভন্ন চোতলতের 
সমু্মখীন িে এবং োতের বেস্ক বাবা মাতের েত্ত্বাবিান কতর, েখন 
োতেরতক োতের এই অথবরে কেথবেগুথল লিতক পৃিক িতে এবং 
প্রথেথেন লোমাতে শাথন্ত এবং থবশ্রাম খুুঁতজ লপতে সক্ষম কর। 
(থিথলপীে ৪:৬-৭) 

১০। ঈশ্বর, েুথম আমাতের মিান থচথকৎসক। আমরা লোমার কাতে 
যাচ্ঞা কথর যারা যুদ্ধ এবং োোে োতের আিীেতের িারাতনার কতি 
ভুগ্তে োতেরতক মানথসকভাতব এবং আতবগ্সংিান্তভাতব আতরাগ্ে কর। 
(গ্ীে ১৪৭:২) 

১১। থপো, আমাতের লেি এবং প্রাণতক অবতিলা করার জন্য 
আমাতের ক্ষমা কতরা। লোমাতে থবশ্রাম লাভ করার জন্য এবং 
পুনরুদ্ধার িওোর থবষে লোমার কাতে আসার জন্য েুথম আমাতের 
আহ্বান কতরতো। আজ, আমরা লোমাতক এবং লোমার সমস্ত পি 
মতনানীে কতরথে, এথি এমন একথি মতনানেন যা আমাতের জীবতনর 
উপচতের প্রথে পথরচাথলে কতর। (১০:১০খ) 

১২। যখন এই অথেমারী চলাকালীন চাপ, ভে, আিিেো এবং 
ঘতরাো থিংস্রো ললতগ্ই আতে, আমরা প্রািথনা কথর লয সাথবথোর 
মথিলারা লযন লোমাতক জাতন, েুথম োতের হৃেতে আথিক স্বাযে, 
আনে, শাথন্ত এবং আশা আনতে পাতরা। (থযরথমে ২৯:১১) 

১৩। প্রভু যীশু, েুথম জামথানীর ললাকতের অন্ততর কিা বতলা যাতে 
োতের কাতে যা থকেু আতে ো োরা লযন অভাবী মানুষতের কাতে 
উোরভাতব সিভাথগ্ো কতর। োরা লযন ট্রান্স ওোর্ল্থ লরথিও আশামেী 
নারী প্রািথনা কোতলণ্ডাতরর দ্বারা অনুপ্রাথণে িতে োন কতর এবং কাজ 
কতর। (১ লযািন ৩:১৬-১৮) 

১৪। প্রভু, ভারতের ঝাড়খতডির লবানতের পুনরুদ্ধার কতরা, োতের 
মতিে অথিকাংশই ভাতলাবাসা, সিভাথগ্ো এবং সম্মাতনর অভাতব ভুগ্তে 
এবং এর সতে োরা োথরদ্র, অসুযো এবং োতের পথরবাতরর 
মেেপােী সেস্যতের দ্বারা অেোচাথরেও িতে। (গ্ীে ৩২:৭) 

১৫। ললাতকরা লযতিেু মথিলাতের জনতনথিেতেতের ক্ষথে সম্পতকথ 
থশথক্ষে িতেতে,  লসতিেু এই ধ্বংসািক রীথে বাে লেওোর 
প্রতোজতনর জন্য োতের সংস্কৃথে এবং সামাথজক রীথেনীথেগুথল 
পথরবথেথে করার জন্য লোমার আিা দ্বারা োতের চাথলে 
কতরা।(কলসীে ২:৮) 

১৬। থপো,ইউিতনর মথিলাতের জ্ঞান োও োরা লযন  োতের স্বাতযের 
থবেে যত্ন লনে এবং লকানও লরাতগ্র উপসগ্থ লেখা থেতলই সমে মতো 
থচথকৎসকতের সতে পরামশথ কতর। (১ কথরন্থীে ৬:১৯-২০) 

১৭। থপো, েুথম আমাতের থবশ্বাসী থিসাতব সমাতজ বাস করার জন্য 
আহ্বান কতরতো। আমরা প্রািথনা কথর লয কানািার খ্রীিীে মথিলারা লযন 
এক সতে গ্ভীরভাতব প্রািথনা কতর, গ্ভীরভাতব থচন্তা কতর, লোমার 
বাতকের িোন কতর এবং খ্রীতি োতের পথরথচথের জন্য পরস্পরতক 
উৎসাথিে কতর। (ইব্রীে ১০:২৪-২৫) 

১৮। লরামাথনোর থচথকৎসা সংিান্ত কমথীতের আশীর্ব্থাে কর যারা 
মথিলাতের স্বাতযের থবষতে যুক্ত আতে। োরা লয মথিলাতের থচথকৎসা 
কতর োতের প্রতোজনগুথলর থবষতে লযন সংতবেনশীল িে এবং 
উচ্চমাতনর থচথকৎসা সংিান্ত পথরতষবা োন কতর। (থযরথমে ৩০:১৭) 

১৯। থপো, লোমাতক িন্যবাে, আমরা যখন আমাতের জীবনতক 
লোমার সতে লজািবদ্ধ করথে, েখন েুথম আমাতের পি লেখাও এবং 
আমাতের প্রাতণ শাথন্ত এবং আতরাগ্ে আতনা। (তরামীে ১২:২) 

২০। আমাতের আতরাগ্েকারী, যীশু, ইতোতনথশোে কোনসাতর আিান্ত 
অসংখে মথিলাতের শরীর স্পশথ করার জন্য আমরা লোমার কাতে 
প্রািথনা কথর। েুথম লনোতের অন্তরগুথলতক অতোথলে কতরা োরা লযন 
েথরদ্রতের থবনামতূলে কোনসার স্ক্রীথনংতের বেবযা কতর। (গ্ীে ৩০:২) 

২১। প্রভু, আমাতের পোরাগুতের ট্রান্স ওোর্ল্থ লরথিও আশামেী নারী 
কারাগ্ার পথরচযথার েলথি লযন বেী মথিলাতের উপর ইথেবাচক প্রভাব 
থবস্তার করতে পাতর, োতেরতক লযন এই থশক্ষা থেতে পাতর লয বািা 
িাকতলও খ্রীতি োতের জন্য মিান স্বািীনো আতে। (তযািন ৮:৩৬) 

২২। প্রভু, েুথম আমাতের েৃঢ় থভথত্তর উপর েৃঢ়রূতপ োুঁড়াতে সািাযে 
কতরা যাতে আমরা আমাতের ধেনথেন জীবতন অথবরে পথরবেথন এবং 
চোতলেগুথলর মতিে অথবচল িাকতে পাথর। (১ কথর ১৫:৫৮) 

২৩। প্রভু, আমরা উরুগুতের েত্ত্বাবিানকারীতের জন্য প্রািথনা কথর লযন 
োরা োতের থনতজতের স্বাতযের সুরক্ষা করতে পাতর যাতে োরা োতের 
লরাগ্ীতের এবং পথরবারগুথলতক লেখাতশানা করার শথক্ত পাে। (১ 
কথরন্থীে ৯:২৭) 

২৪। থপো, ইথিেপীোে লয মথিলারা থিশ্চুলাে কিতভাগ্ করতে 
োতেরতক থিথলং ভতেস অনুষ্ঠাতনর মািেতম সতচেন করার জন্য, থশক্ষা 
লেবার জন্য এবং েিে প্রোন করার জন্য লোমাতক িন্যবাে থেই। 
আমরা সারা পৃথিবীতে এই িরতণর অবযার মতিে বাসকারী ২০ লক্ষ 
মথিলাতের জন্য প্রািথনা কথর। (থযরথমে ১৭:১৪) 

২৫। থপো, আমরা লোমার জন্য লকানও কাজ নাও করতে পাথর এবং 
লোমার সতে আমাতের সম্পকথতক অবতিলা করতে পাথর।  েুথম 
আমাতের লযরকম িওোর থবষে আশা কতরা এবং আমাতের থেতে যা 
করাতে চাও ো সম্পােন করার জন্য েুথম আমাতের মতিে কাজ 
করতব—এই থবষেথি লজতন েুথম আমাতের লোমাতে থবশ্রাম করতে  
সািাযে কতরা। (থযশাইে ৪৬:৯-১১) 


