
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

전화 (02)886-5671 / 이메일 phkorea@twrk.or.kr 

 

 

২৫। প্রভু, ললোকেরো লেন আলকেননয় আশোময়ী নোরী অনুষ্ঠোনগুনলর 
প্রনি আেৃষ্ট হয়, লিোমোর সম্পকেে আরও অনিে জোনকি চোয় এেং 
খ্রীষ্টকে জোনকি পোকর। (নহকিোপকেশ ৮:১৭) 

২৬। নপিো, আমরো ভোরকির মনহলোকের জন্য প্রোর্েনো েনর লেকহিু 
িোকের নেেোহ, নশক্ষো এেং চোেরীর জন্য এে রোজয লর্কে আকরে 
রোকজয লেকি হয়। এমনেী িোরো লেকহিু েষ্ট এেং নেনভন্ন রেকমর 
পরীক্ষোর সমু্মখীন হয়, লসকহিু স্থোনীয় খ্রীনষ্টয় সহভোনিিোর মোিযকম 
িোকের আনিে জীেন লেন পুনরুদ্ধোর প্রোপ্ত হয়। (ইব্রীয় ১০:২৪-২৫) 

২৭। আকির শিোব্দীকি, লেোনরয়ো সুসমোচোর অপ্রসোনরি 
জনকিোষ্ঠীগুনলর েোকে নমশনোরী লপ্ররকের েোরখোনোয় পনরেি হকয়কে। 
প্রোর্েনো েরুন েোকি েনক্ষে লেোনরয়ো সুসমোচোর অপ্রসোনরি এলোেোয় 
সুসমোচোর প্রসোনরি েরোর জন্য এেনি সুেৃঢ় নমশন লেৌশল তিরী 
েরোর পকর্ চোনলি হওয়োর জন্য এই অনভজ্ঞিোকে েযেহোর েকর। 
(িীি ৩২:৮) 

২৮। প্রভু, আমোকের েকবোনিয়োর েলনি লে আশোময়ী নোরী 
অনুষ্ঠোনগুনল, নভনিওগুনল এেং লেসেুকের নেষয়গুনল প্রস্তুি েকরকে 
িো লেন নেশ্বোসীকের উৎসোনহি েকর এেং েীশুর সিযগুনল নেকেচনো 
েকর এেং গ্রহে েকর। (িীি ৮৬:১১) 

২৯। ঈশ্বর, ইকদোকননশয়োর ১০নি নেনিন্ন হওয়ো আনেেোসীকের লেোনও 
স্কুল, নচনেৎসোকেন্দ্র অর্েো েোনিে জিকির সকে লেোনও সংকেোি 
লনই।িোকের শোরীনরে প্রকয়োজনগুনল পূরে েরোর জন্য ললোেকের 
আনুন এেং িোকের আনিে প্রকয়োজনগুনল পূরে েরোর জন্য িোকের 
হৃেকয়র ভোষোয় পনেত্র শোস্ত্র অনুেোে েরোর জন্য অনুেোকের েল ননকয় 
আসুন। (১ লেোহন ৩:১৭) 

৩০। প্রভু, ইনর্ওপীয়োয় আমোকের ট্রোন্স ওয়োর্ল্ে লরনিও আশোময়ী নোরী 
েলগুনল অন্য িকমের মনহলোকের লে ভোকলোেোসোর পনরকষেো নেকি িোর 
জন্য লিোমোকে িন্যেোে। “নহনলং ভকয়স” লশোনোর মোিযকম এেং 
অন্যোন্য স্বোস্থয পনরকষেোগুনল েোকনর মোিযকম, অকনে মনহলোরো েীশুকে 
নেশ্বোস েরকেন। (১ নপির ৪:১০) 

৩১। নপিো, েোরো আমোকের ফ্রোকন্সর অংশীেোর েিেৃ নেনোমূকলয প্রেত্ত 
েোইকেলগুনল লোভ েকরকে, িোরো লেন লিোমোর পনেত্র শোস্ত্র পোঠ েকর, 
লিোমোকে জোনকি পোকর, এেং েীশুর মোিযকম লিোমোর পনরত্রোকের েোেী 
গ্রহে েকর। (করোমীয় ১০:১৭) 

 

 

২। প্রতি মাসে প্রকাতিি ‘প্রিযািাময়ী নার়ী’ নামক প্রার্ থনা পঞ্জিকাটি 

১০০টি ভাোয অনুবাতিি হসে, এবং ৬৫০০০ এরও ববতি মানুষ এক 

েসে প্রার্ থনা করসে। 

 

বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ থন্া 

১। বাাংলাদেদের অধিকাাংে মানুষ সীধমত আয় সীমার ধিদে বসবাস 
করদে, এবাং ধেিধেি ধেধিত ববকারদের সাংখ্যা বৃধি পাদে। প্রার্থিা 
করদবি বেি বাাংলাদেদের সকল স্তদরর মানুষ োধরদ্র্যতার হাত বর্দক 
বাাঁেদত পাদর, এবাং বমদয়দের কমথসাংস্থাি বৃধি পায়। 

৩। বাাংলাদেদের সবথস্তদরর মানুষ বেি সমাদে িারীদের স্থাি ধিধিত 
কদর এবাং তাদের প্রাপয সম্মাি োি কদর, এবাং িারীরা বেি ঈশ্বদরর 
রােয ধবস্তাদরর েন্য অবোি রাখ্দত পাদর এর েন্য ধবদেষ প্রার্থিা 
করদবি।  

৪। বে সমস্থ ধবশ্বাসীগি ধবধিন্ন িাদব অতযাোধরত হদে ঈশ্বর বেি 
তাদের ঢাল হদয় সমস্থ ধবপে বর্দক রিা কদরি এবাং তাদের মিয 
ধেদয় বাাংলাদেদে বেি ঈশ্বদরর রােয বৃধি পায় এর েন্য প্রার্থিা 
করদবি। 

৫। বাাংলাদেদের সরকার এবাং োরা বাাংলাদেদের সাাংগঠধিক োধয়দে 
রদয়দেি তারা বেি বেে ও েদের েন্য সৎিাদব কাে করদত এর 
েন্য ধবদেষ প্রার্থিা করদবি 
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সুসমাোর বধিত োতীর েন্য প্রার্থিা। 

বতামরা ধগযা সমুেয োধতদক ধেষ্য কর; ধপতার ও পুদের ও 
পধবে আত্মার িাদম তাহাধেগদক বাপ্তাইে কর; 20আধম 
বতামাধেগদক োহা োহা আজ্ঞা কধরযাধে, বস সমস্ত পালি কধরদত 
তাহাধেগদক ধেিা বেও। আর বেখ্, আধমই েুগান্ত পেথযন্ত প্রধতধেি 
বতামাদের সদে সদে আধে। ( মধর্ ২৮ : ১৯ - ২০) 
েীশু খ্রীদের বেষ আজ্ঞা অনুোয়ী, পৃধর্বীর বেষ প্রান্ত পেথন্ত আমরা 
বেি সুসমাোর প্রোর কধর।   পৃধর্বীর বেষ প্রান্ত হল আমাদের 
প্রধতদবেী, বনু্ধ বান্ধব ও আমাদের পধরবাদরর আত্মীয় ও 
ধপ্রয়েি . 
 



আন্তবরক ভাদব প্রার্ থন্া করবি। 

 

১। নপিো, ইনর্ওপীয়োর নেশ্বোসীকের প্রজ্ঞো নেন লেকহিু িোরো সুসমোচোর 
অপ্রসোনরি সমোজগুনলর েোকে সুসমোচোর সহভোনিিো েরকে, লে 
সমোজগুনলর প্রকিযেনির  িোকের ননজস্ব িমেীয় নেশ্বোস এেং সংস্কৃনিে 
রীনিনীনি আকে। অনেশ্বোসীরো লেন েীশুর জীেন এেং সকিযর দ্বোরো 
আেনষেি হকি পোকর। (েোকেোে ১:৫) 

২। উত্তর লেোনরয়ো এেনি সুসমোচোর অপ্রসোনরি লেশ এেং খ্রীষ্টোনকের 
নেরুকদ্ধ অিযোচোকরর উচ্চ হোকরর জন্য ওকপন লিোসে ওয়োর্ল্ে ওয়োচ্ িোনলেোর 
শীকষে  এই লেশনি আকে, ঈশ্বর লেন এই নেনিন্ন লেশনির মকিয 
সুসমোচোর প্রচোকরর জন্য আশোময়ী নোরী সম্প্রচোর েযেহোর েরকি সোহোেয 
েকরন। (১ নপির ৪:১৫-১৬) 

৩। প্রভু, লেোকনয়োকরর অসংখয ললোে লিোমোর েোেয শুকনকে। লে 
পনরচেেোগুনল িোকের েোকে সুসমোচোর লপৌকে নেকি ঈশ্বর লসই 
পনরচেেোগুনলকে আশীর্ব্েোে েরুন। িোকেরকে িুনম লিোমোর েোকে নেনরকয় 
ননকয় একসো েোরো নেপর্িোমী হকয়কে এেং  িোকের সমস্ত পোকপর শনি 
লভকে েোও েোকি িোরো লিোমোকে িোকের ত্রোেেিেো এেং প্রভু েকল নচনকি 
পোকর। (ইনেষীয় ৬:১২) 

৪।নপিো নেননশীয় নেশ্বোসীকের িোমেীে জীেন েোপন েরকি সোহোেয ের 
েো েীশুকে প্রনিেনলি েকর।  িোকেরকে িোকের নেশ্বোস এেং আশো 
সহভোনিিো েরোর জন্য এেং েোরো লিোমোকে জোকন নো অর্েো লে সমস্ত 
খ্রীষ্ট নেশ্বোসীরো িোকের খ্রীনষ্টয় নেশ্বোস লর্কে অকনে েূকর সকর নিকয়কে 
িোকের েোকে লিোমোর সোক্ষয সহভোনিিো েরোর জন্য সুসজ্জীভূি ের। 
(নেনলপীয় ১:৫) 

৫। ঈশ্বর, আমরো আমোকের উরুগুকয়র েলনির জন্য লিোমোর প্রশংসো েনর 
েোরে িোরো িোকের লেকশর সুসমোচোর অপ্রসোনরি ললোেকের জন্য  
নেশ্বস্তভোকে প্রোর্েনো েরকে। েকলর সেস্যরো েখন লরনিও এেং আশোময়ী 
নোরী অনুষ্ঠোনগুনলর সম্প্রচোকরর দ্বোরো প্রনি সন্ধ্যোয় প্রোর্েনো েকরন িখন 
এই নেষয়নি অনেশ্বোসীকের পনরচেেোর েোকে ননকয় আসকি সোহোেয েকর। 
(েলসীয় ৪:৩-৪) 

৬। প্রভু, িুনম েকবোনিয়োর খ্রীষ্ট নেশ্বোসীকের এেং অনেশ্বোসীকের ভ্রোন্ত 
নশক্ষো গ্রহে েরো লর্কে সুরনক্ষি ের। সিয জোনোর জন্য লিোমোর প্রজ্ঞো 
িোকেরকে েোও। (নেরনময় ২৩:১৬) 

৭। নপিো, আমরো েুরুনদর েোিওয়ো আনেেোসীকের জন্য প্রোর্েনো েনর। 
ললোকেরো প্রর্োিিভোকে অন্য সমোকজর লর্কে আলোেো র্োকে নেন্তু িোরো 
িোকের সন্তোনকের  সরেোরী স্কুলগুনলকি পোঠোকি শুরু েকরকে। িোকের 

ভোষোয় পনেত্র শোস্ত্র অনুেোে েরোর জন্য এেং িোকের প্রকয়োজনগুনলর 
পনরচেেো েরোর জন্য নিনন লেন ললোে পোনঠকয় লেন। (নহকিোপকেশ ১৯:১৭) 

৮। আনিে নেকশষ জ্ঞোন এেং মুনি লোভ েরোর আশোয়, ভোরকির নশনক্ষি 
পনরেোরগুনল েকয়ে সময় গুপ্ত নেষয়গুনলর অনুশীলন েকর েো িোকেরকে 
আিহিযো এেং নরহিযোর নেকে চোনলি েকর। প্রভু, খ্রীকষ্টর মোিযকম এই 
সমস্ত ললোেকের পুনরুদ্ধোর েরোর জন্য নেশ্বোসীকের িোকের েোকে লপৌৌঁেোকি 
সোহোেয ের। (নহকিোপকেশ ৯:১০-১১) 

৯। ট্রোন্স ওয়োর্ল্ে লরনিকয়ো আশোময়ী নোরী সংস্থোর সকে লে সমস্ত খ্রীনষ্টয় 
সংস্থোগুনলর অংশীেোরত্ব আকে ঈশ্বর লসই অংশীেোরত্বকে শনিশোলী েরুন 
এেং আমোকের লেৌর্ প্রকচষ্টোগুনলকে পর্ লেখোন েোকি েহু মোনুষ িোকের 
ত্রোেেিেো নহসোকে েীশুর েোকে নেকর আকস। (মনর্ ৯: ৩৭-৩৮) 

১০। ঈশ্বর, আলকেননয় খ্রীষ্ট নেশ্বোসীকের অন্ধ্েোকর আকলো হকি এেং 
লিোমোর নোকম ললোেকের লসেো েরকি সক্ষম েরুন। অনেশ্বোসীরো লেন 
লিোমোর সকে এই জীেন পনরেিেনেোরী সম্পকেের েোমনো েকর। (মনর্ ৫:১৫) 

১১। লহ নপিো, লিোমোকে িন্যেোে নেই লে আশোময়ী নোরী অনুষ্ঠোনগুনল 
উত্তর েকেশোস লর্কে প্রনিেোসী নরপোেনলেগুনলকি লপৌৌঁকে েোকি লেখোকন 
নভন্ন িমেীয় নেশ্বোস অনুশীনলি হয়।সংকেিগুনল লেন শনিশোনল হয় এেং 
লসই সমস্ত েযনিকের েোকে লপৌৌঁেোয় েোকের েীশুর ের্ো লশোনো প্রকয়োজন। 
(মোেে ১৬: ১৫-১৬) 

১২। প্রভু, অনুগ্রহ েকর লপোলোকে আমোকের েকল মনহলো লস্বিোকসেীকের 
আনুন েোরো “িুনম মূলযেোন” শীষেে সম্প্রচোনরি েোেীসহ জীেকনর েনঠন 
পনরনস্থনিগুনলকি নস্থি মনহলোকের েোকে লপৌৌঁেোকি আগ্রহী হকে। (িোলোিীয় 
৬:১০) 

১৩। লহ নপিো, অনুগ্রহ েকর আমোকের অংশীেোর, লনোনরয়ো লনোরওকয় 
সংস্থোনিকে িহনেল এেং মিযস্থিোেোরীকের লজোিোন েোও লেকহিু  িোরো 
প্রচোর মোিযকমর দ্বোরো সুসমোচোর অপ্রসোনরি ললোেকের েোকে সুসমোচোর 
সহভোনিিো েরকে। (েলসীয় ৪:২) 

১৪। প্রভু, পৃনর্েীকি সুসমোচোর অপ্রসোনরি জনকিোষ্ঠীগুনলর মকিয চীন 
নদ্বিীয় সকেেোচ্চ স্থোকন আকে। রোজনননিে আেহোওয়ো লেমনই লহোে নো 
লেন তচননে নেশ্বোসীকের সুসমোচোর সহভোনিিো েরোর জন্য সৃজনশীলিো 
এেং ননভেীেিো েোও। (২ িীমনর্য় ৪:২) 

১৫। লহ নপিো, পযোরোগুকয়র চোচেগুনলকে পনরচোনলি ের েোকি িোরো 
িোকের েমেীকের পনরচেেো েোকজর জন্য েক্ষিোর সকে প্রস্তুি েরকি এেং 
প্রনশক্ষে নেকি পোকর েোকি আরও অনিে ললোকেরো লেন লিোমোর সুসমোচোর 
জোনকি পোকর এেং সমগ্র পনরেোরগুনল খ্রীকষ্টর প্রনি নেকর আকস। (২ 
িীমনর্য় ৩:১৬) 

১৬। লহ ঈশ্বর, ট্রোন্স ওয়োর্ল্ে লরনিও জোমেোন জোিীয় অংশীেোকরর জন্য 
লিোমোর প্রশংসো লহোে লেকহিু িোরো প্রচোর মোিযম, প্রোর্েনোর েযোকলেোরগুনল 
এেং নেনভন্ন উপেরেগুনল মোিযকম এমনভোকে অনেশ্বোসীকের েোকে 
লপৌৌঁেোকি েোকি েোরো েোইকেল জোকন নো িোরো সহকজই িো েুঝকি পোকর। 
(করোমীয় ১০:১৪) 

১৭। প্রভু, ইউকেকন ট্রোন্স ওয়োর্ল্ে লরনিও আশোময়ী নোরী েলনিকে িোকের 
অনুষ্ঠোনগুনল এেং উপেরেগুনল সহ েযেহোর ের, েোকি িোরো িোকের 
লেকশর অনেশ্বোসী মনহলোকের অন্তকর লপৌৌঁেোকি পোকর। (করোমীয় ১০:৯) 

১৮। ঈশ্বর, নেনলপোইকনর আমোকের েলনিকে প্রজ্ঞো নেন েোকি িোরো 
হিোশোগ্রস্ত এেং আশোহীন ললোেকের উৎসোনহি েরকি পোকর এেং েোরো 
নভন্ন নভন্ন িমেীয় নেশ্বোস অনুসরে েকর িোকের প্রনি লেন েোেেের ভোকে 
সোড়ো নেকি পোকর। (নহকিোপকেশ ২:৬) 

১৯। লহ নপিো, লম মোকসর ২৩ িোনরকখর রনেেোর আন্তজোনিেে নেেকস 
সুসমোচোর অপ্রসোনরি ললোেকের জন্য ঐেযেদ্ধ হওয়ো ৪০ প্লোস নমশন 
সংস্থোগুনলকে েযেহোর েকরো, েোকি সুসমোচোর সহভোনিিো েরোর জন্য 
নেশ্বোসীকের প্রস্তুি েরো েোয়। (মনর্ ২৮:১৯) 

২০। প্রভু, লিোমোকে িন্যেোে, েোরে লিনমোকেে ললোকেরো নেনভন্ন উপোকয় 
সুসমোচোর শুনকি পোকি। এই লেকশ পনরত্রোে অপ্রোপ্ত ললোকেরো েোরো 
জীেকনর অর্ে অকেষে েরকে িোরো লেন সুসমোচোর শুনকি পোয় এেং 
লিোমোর েোকে নেকর আকস। (করোমীয় ১:১৬) 

২১। লহ নপিো, লেকনর অনেশ্বোসীকের লচোখগুনল খুকল েোও েোরো এই 
অনিমোরীকি েষ্ট পোকি, েোলকভরীকি েুকশর উপর প্রেোনশি লিোমোর 
ভোকলোেোসো িোরো লেন লেখকি পোয়। (কেোহন ৩:১৬) 

২২। প্রভু, আমরো প্রোর্েনো েনর পনেত্র আিো লেন সুইনিশ ভোষোয় ের্ো 
েলো অনেশ্বোসীকের জীেকন েোজ েকরন েোরো িোকের জন্য লিোমোর মহোন 
লপ্রম উপলনি েরোর জন্য “হৃেকয়র উেযোন” অনুষ্ঠোননি লশোকনন। (১ 
লেোহন ৪:১৬) 

২৩। নপিো, আমরো েনক্ষে আনফ্রেোর সুসমোচোর অপ্রসোনরি ললোেকের 
জন্য প্রোর্েনো েনর েোরো িোকের হৃেয় েনঠন েরোর নেষয়নি লেকে ননকয়কে 
এেং লিোমোর েণ্ঠস্বকরর প্রনি িোকের আনিে েোেগুনল  েন্ধ্ েকর 
নেকয়কে। (ইব্রীয় ৩:৮) 

২৪। ২০০০ সোল লর্কে মোনেেন েুিরোকের সনেয় খ্রীষ্ট নেশ্বোসীকের 
সংখযো অকিেে হকয় নিকয়কে, অন্য নেকে ২০০৩ সোকল নোনস্তেকের এেং 
অজ্ঞোেোেীকের শিেরো হোর নদ্বগুে হকয়কে। লহ নপিো, িুনম ললোেকের 
হৃেয় জোগ্রি েকরো েোকি ললোকেরো লিোমোর অকেষে েকর। (করোমীয় 
১৩:১১) 


