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27. দয়াময় ঈশ্বর, ইথিয়পীয়ায় এবং থবশ্বশ্বর অন্যান্য যুদ্ধথবধ্বস্থ 
এলাকাগুথলশ্বে তোমার শাথির জন্য আমরা আকুল ক্রন্দন 
কথর।সমাধানগুথল অশ্বেষণ করার জন্য তনোশ্বদর পি তদখাও যাশ্বে 
পথরথস্থথের উশ্বেজনা প্রশথমে হয় এবং এই সমস্ত স্থানচ্ুুে অসামথরক 
তলাশ্বকরা আরও ভাশ্বলাভাশ্বব জীবনযাপন করশ্বে পাশ্বর। (১ থপের 
৩:১১) 

28. প্রভু, আমরা প্রািথনা কথর যাশ্বে শরণািথী মথহলারা সুইশ্বেশ্বন 
স্বাগেঃ অনুষ্ঠানথি তদখশ্বে পায় – যা ফারসী, আরথবক এবং সুউথেস 

ভাষায় পাওয়া যায় – এবং এই বাণীর মাধুশ্বম োরা তযন তোমার 
সুসমাচ্ার শুনশ্বে পায়। (মথি ২৪:১৪) 

29. আমরা প্রািথনা কথর যাশ্বে থফথলপীয় সরকার থবশুদ্ধ অথভপ্রাশ্বয় 
মারইশ্বদর তপ্ররণামূলক পুনরুদ্ধার করশ্বে পাশ্বর। থমনাদাও দ্বীশ্বপর এই 
শহরথির অসংখু আবাথসকগণ ২০১৭ সাশ্বলর ধমথীয় উগ্রপন্থীশ্বদর সশ্বে 
যুদ্ধ চ্লাকালীন ভয়ঙ্কর ধ্বংশ্বসর কারশ্বণ স্থানচ্ুুে হশ্বয়শ্বে। (আশ্বমাষ 
৯:১৪) 

30. আমরা ফ্রাশ্বের অসংখু শরণািথীশ্বদর জন্য প্রািথনা কথর যারা 
তদশ্বশর মশ্বধু থনথদথষ্ট নথিপত্র, ঘুমাশ্বনার জায়গা অিবা খাদু োড়াই 
বাস করশ্বে। থপো, তসখাশ্বন আমাশ্বদর অংশীদারশ্বদর সুসজ্জীভূে কশ্বরা 
যাশ্বে োরা থবশ্বস্তভাশ্বব োশ্বদর তসবা করশ্বে পাশ্বর এবং োশ্বদরশ্বক 
যীশুর সশ্বে পথরচ্য় কথরশ্বয় থদশ্বে পাশ্বর। (মথি ৫:৪২) 

 

 

 

 

 

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। বেথমাশ্বন বাংলাশ্বদশ্বশ আবার কশ্বরানা প্রভাব প্রকি রূপ ধারণ 
করশ্বে, যার কারশ্বণ অশ্বনক মানুষ মারা যাশ্বে, দথরত্রোর হার বৃথদ্ধ 
পাশ্বে। োই প্রািথনা করশ্ববন তযন ঈশ্বর োর মুখ বাংলাশ্বদশ্বশর প্রথে 
উজ্জ্বল কশ্বরন, এবং বাংলাশ্বদশ্বশর মানুশ্বষর পাপ ক্ষমা কশ্বর এই 
মহামাথরর হাে তিশ্বক তযন সবাইশ্বক রক্ষা কশ্বরন। 

২। বাংলাশ্বদশ্বশর অথধকাংশ মানুষ সীথমে আয় সীমার থনশ্বচ্ বসবাস 
করশ্বে, এবং থদনথদন থশথক্ষে তবকারশ্বদর সংখুা বৃথদ্ধ পাশ্বে। প্রািথনা 
করশ্ববন তযন বাংলাশ্বদশ্বশর সকল স্তশ্বরর মানুষ দাথরদ্র্ুোর হাে তিশ্বক 
বাাঁচ্শ্বে পাশ্বর, এবং তমশ্বয়শ্বদর কমথসংস্থান বৃথদ্ধ পায়। 

৩। বাংলাশ্বদশ্বশর সবথস্তশ্বরর মানুষ তযন সমাশ্বজ নারীশ্বদর স্থান থনথিে 
কশ্বর এবং োশ্বদর প্রাপু সম্মান দান কশ্বর, এবং নারীরা তযন ঈশ্বশ্বরর 
রাজু থবস্তাশ্বরর জন্য অবদান রাখশ্বে পাশ্বর এর জন্য থবশ্বশষ প্রািথনা 
করশ্ববন।  

৪। তয সমস্থ থবশ্বাসীগন থবথভন্ন ভাশ্বব অেুাচ্াথরে হশ্বে ঈশ্বর তযন 
োশ্বদর ঢাল হশ্বয় সমস্থ থবপদ তিশ্বক রক্ষা কশ্বরন এবং োশ্বদর মধু 
থদশ্বয় বাংলাশ্বদশ্বশ তযন ঈশ্বশ্বরর রাজু বৃথদ্ধ পায় এর জন্য প্রািথনা 
করশ্ববন। 

৫। বাংলাশ্বদশ্বশর সরকার এবং যারা বাংলাশ্বদশ্বশর সাংগঠথনক দাথয়শ্বে 
রশ্বয়শ্বেন োরা তযন তদশ ও দশ্বশর জন্য সৎভাশ্বব কাজ করশ্বে এর 
জন্য থবশ্বশষ প্রািথনা করশ্ববন। 
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শ র ণার্থী দের জ ন্য প্রার্থনা 

আ মরা এই মাদে শরণ ার্ থীদে র জন্য প্র ার্ থনা করব । আ সুন  প্র ার্ থনা 
করর যেন অদ ন ক যেশ তাদ ের আ শ্রয় যেয় এবং তারা যেন এমন 
স্থ ান খ  ুঁদজ বার করদ ত প াদ র  যেখ াদ ন তারা রন রাপ দে র্ াকদ ত 
প াদ র ।  ঈশ্বর রেরন আ মাদে র প ৃরর্ বীর প্র ান্ত প েথন্ত সুেমাচার  প্র চার 
করদ ত বদে রিদ ে ন, রতরন ই তাদ ের দ ক  আ মাদের কাদ ি যপ্রর ণ 
কদ রদ িন ।   আ সুন আ মরা আমাদে র ভ াে বাো ও মমতা রে দয় 
ঈশ্বদ রর মাধ্যদ ম  তাদ ের দ ক একরি ন ত ন জ ীবনোপন করদ ত 
েহ ায়তা করর । আ সুন আ মরা তাদ ের ও ঈশ্বদ রর মদধ্ য যেত  বন্ধদ নর 
কাজ কর র, যেন ঈশ্বর তাদ ের রনরাময় কদ রন । 



আন্তবরক ভাদব প্রার্ থন্া করবি। 

 

1. প্রভু, নেুন আশ্রয় পাওয়া তদশ্বশ শরণািথীরা  োশ্বদর সমস্যাগুথলর 
সমাধান খুাঁশ্বজ পাওয়ার আশা কশ্বর। এই আশ্রয় দানকারী তদশগুথলর 
থবশ্বাসী থহসাশ্বব, আমাশ্বদরশ্বক তোমার ভাশ্বলাবাসা, অনুগ্রহ এবং আশার 
চ্ুাশ্বনল কশ্বরা। (গীে ৬২:৮) 

2 .  থপো আমরা সুইশ্বেশ্বনর নেুন খ্রী থষ্টয় থবশ্বাসীশ্বদর জন্য 
প্রািথনা কথর যারা শরণািথী  এবং যাশ্বদর অেুাচ্া শ্বরর ঝুাঁ থক োড়াও 
থবোথড়ে বা থনবথা থসে হওয়ার ভয় আশ্বে এমনথক োরা যথদ 
থনশ্বজশ্বদর তদশ্বশ থফশ্বর যায় োহশ্বল োশ্বদর থবশ্বাশ্বসর জন্য 
োশ্বদর মৃেুুরও ভয় আশ্বে। (শ্বরামীয় ৮ :৩৫) 

3. থপো, আমরা ইথিওপীয়ার শরণািথীশ্বদর সুরক্ষার জন্য তোমার কাশ্বে 
যাচ্ঞা কথর। তয মথহলারা ধথষথে এবং অেুাচ্াথরে হশ্বে তকবল েুথমই 
োশ্বদর মন এবং হৃদয়শ্বক পুনরুদ্ধার করশ্বে পাশ্বরা। (থযশাইয় ৪১:১০) 

4. ঈশ্বর, পুারাগুশ্বয়র শরণািথীশ্বদর োশ্বদর খ্রীথষ্টয় থবশ্বাস অন্যশ্বদর সশ্বে 
সহভাথগো করার জন্য মহান সাহস দাও। োশ্বদরশ্বক থনরাপো এবং 
প্রথেথবধাশ্বনর স্থাশ্বন পথরচ্াথলে কশ্বরা। (থদ্ব:থববরণ ৩১:৬) 

5 .  প্রভু ,  তেনমাশ্বকথর শরণািথীরা তযন তসখানকা র খ্রী থষ্টয় 
তনোশ্বদর দ্বারা পথরচ্া থলে, একথি বাইশ্ববল সম্মে পালকীয় -
েত্ত্বাবধান কমথসূচ্ী ,  মানথসক আঘােজথনে ক্ষেগুথলর 
আশ্বরাশ্বগুর মাধুশ্বম পুনরুদ্ধার লাভ কশ্বর। (১ থপের ৫:৭)  

6. ঈশ্বর,থবশ্বদশ্বশ বসবাসকারী আলশ্ববথনয়ার শরণািথীশ্বদর সশ্বে তযন 
খ্রীষ্টানশ্বদর সাক্ষাৎ হয় যারা োশ্বদর েত্ত্বাবধান করশ্বে পারশ্বব,োশ্বদর বন্ধু 
হশ্বে পারশ্বব এবং তোমার সশ্বে োশ্বদর পথরচ্য় কথরশ্বয় থদশ্বে পারশ্বব। 
(শ্বযাহন ১৩:৩৪-৩৫) 

7. প্রভু, উের কশ্বকশাস ট্রাে ওয়ার্ল্থ তরথেও আশাময়ী নারী দলথিশ্বক 
সক্ষম করুন োরা তযন তসই সমস্ত শরণািথীশ্বদর থবথভন্ন উপকরণ এবং 
আথিক সাহাযু থদশ্বয় সাহাযু করশ্বে পাশ্বর যারা োশ্বদর সশ্বে তযাগাশ্বযাগ 
কশ্বর। শরণািথীরা তযন কাজ, ঘর, থনরাপদ স্থান এবং তোমার মশ্বধু নেুন 
জীবন খুাঁশ্বজ পায়। (থফথলপীয় ২:৪) 

8 .  থপো, প্রাকৃ থেক থবপযথ শ্বয়র ফশ্বল হাজার হাজার ইশ্বন্দাশ্বনশীয় 
শরণািথী শ্বদর সান্ত্বণা দাও। কারণ সমস্ত থকেু হারা শ্বনার পর 
োশ্বদর জনবহুল উদবাসন োাঁ বু শ্বে িাকশ্বে হশ্বে, ওষুধ এবং 
খাদুসহ োশ্বদরশ্বক তোমার শাথির পথরচ্যথা দাশ্বনর জন্য 
থবশ্বাসীশ্বদর পাথঠশ্বয় দাও। (শ্বযাহন ১৬ :৩৩) 

9. প্রভু, জামথান খ্রীষ্ট থবশ্বাসীশ্বদর তসই সমস্ত শরণািথীশ্বদর স্মরণ করশ্বে 
সাহাযু কর যারা ইথেমশ্বধুই োশ্বদর চ্াথরথদশ্বকর পাথরপাথশ্বথকোর সশ্বে 
থনশ্বজশ্বদর মাথনশ্বয় থনশ্বয়শ্বে। এই থবশ্বাসীরা তযন থবশ্বদশ তিশ্বক আগে  

 

তলাকশ্বদর সশ্বে বন্ধুে করার তচ্ষ্টা কশ্বর এবং োশ্বদরশ্বক যীশুর ভাশ্বলাবাসা 
এবং সেু তদখায়। (শ্বযাহন ১৫:১৩) 

10. থপো, আমরা উের তকাথরয়ার শরণািথীশ্বদর জন্য তোমার সুরক্ষা 
যাচ্ঞা কথর যারা তকবল আিক হওয়ার জন্য এবং োশ্বদর তদশ্বশ তফরে 
পাঠাশ্বনার জন্য চ্ীশ্বন পাথলশ্বয় আশ্বস। োশ্বদর জীবন সুরথক্ষে কশ্বরা এবং 
োশ্বদরশ্বক থনরাপদ স্থাশ্বন পথরচ্াথলে কশ্বরা। (গীে ৩২:৭) 

11. ঈশ্বর, েুথম ভগ্নচ্ূণথ হৃদশ্বয়র থনকিবেথী। সারা পৃথিবীর ভারেীয় 
শরণািথীশ্বদর ক্ষেসকল আশ্বরাগু কশ্বরা, এবং আমরা তযন োশ্বদর জন্য 
কাজ করশ্বে পাথর। (গীে ৩৪:১৮) 

12. প্রভু, আমাশ্বদর অংশীদার , তনাথরয়া থমথেয়া থমশশ্বনর জন্য তোমাশ্বক 
ধন্যবাদ। োশ্বদর অুাপ, গুে থনউজ থমথেয়াশ্বক, শরণািথীশ্বদর থশক্ষা 
তদবার জন্য সুসমাচ্ার অপ্রসাথরে তলাকশ্বদর তোমার থবষশ্বয় এবং তোমার 
সশ্বেুর থবষশ্বয় থশক্ষা তদবার জন্য বুবহার কশ্বরা। থবশ্বাসীরাও তযন খ্রীশ্বষ্টর 
জন্য অন্য ধশ্বমথর থবশ্বাসীশ্বদর কাশ্বে তপ াঁোশ্বনার জন্য এই অুাপথি বুবহার 
কশ্বর। (শ্বযাহন ১৪:৬) 

13. থপো, দথক্ষণ আথফ্রকার শরণািথীশ্বদর োশ্বদর আিীক প্রশ্বয়াজনগুথল 
থবশ্ববচ্না করশ্বে, তোমাশ্বক জানার জন্য  এবং োশ্বদর সমস্ত প্রশ্বয়াজনগুথল 
তয তোমার কাে তিশ্বক আশ্বস ো তবাঝার জন্য োশ্বদর প্রজ্ঞা দাও, কারণ 
েুথমই োশ্বদর সৃষ্টকেথা। (গীে ১২১:১-২) 

14. আমরা থফথলপাইন সরকাশ্বরর জন্য প্রািথনা কথর যাশ্বে োরা লুমাে 
আথদবাসীশ্বদর ন্যাযু সাহাযু দান কশ্বর এবং সুরক্ষা দান কশ্বর যা 
বাথণথজুক প্রগথের কারশ্বণ থমনদানাও দ্বীশ্বপর োশ্বদর পূবথপুরুষশ্বদর 
থভশ্বিমাথি তিশ্বক স্থানচ্ুুে হশ্বয়শ্বে। (থহশ্বোপশ্বদশ ৩১:৯) 

15. প্রথেবাসী তদশ ইথিওপীয়ার যুদ্ধথবগ্রশ্বহর ফশ্বল পাথলশ্বয় আসা তয 
হাজার হাজার শরণািথীরা এখন সুদাশ্বন বাস করশ্বে, থপো, আমরা োশ্বদর 
দদথনক প্রশ্বয়াজনীয় থবষয়গুথলর জন্য এবং থনরাপোর জন্য প্রািথনা কথর। 
(থহশ্বোপশ্বদশ ২৯:২৫) 

16. ঈশ্বর, েুথম ইউশ্বক্রথনয়ান, তবলারুশীয়ান, এবং রাথশয়ানশ্বদর কাশ্বে 
মূলুবান উপকরণথি অনুবাশ্বদর জন্য আমাশ্বদর তপাথলশ দলথিশ্বে 
অনুবাদকশ্বদর এশ্বন দাও যাশ্বে শরণািথীরা আথিকভাশ্বব আশ্বরাগু লাভ 
করশ্বে পাশ্বর। (গীে ২৩) 

17. প্রভু, েুথম ইউশ্বক্রনীয় শরণািথীশ্বদর পথরচ্াথলে কশ্বরা তযশ্বহেু োরা 
কাশ্বজর এবং বাসস্থাশ্বনর তখাাঁশ্বজ সংঘষথপূণথ জায়গাগুথল তেশ্বড় চ্শ্বল 
আসশ্বে। োশ্বদর অিশ্বর েুথম আশ্বরাগু এবং শাথি দাও এবং োশ্বদরশ্বক 
েুথম তোমার কাশ্বে তিশ্বন নাও। (২ থিষলনীকীয় ৩:১৬) 

18. প্রভু, েুথম দথরদ্র্, কশ্বঠার পথরশ্রমী খাশ্বমর বাবা মাশ্বয়শ্বদর শথি দাও 
যারা োশ্বদর ঠাকুদথা ঠাকুমাশ্বদর কাে োশ্বদর সিানশ্বদর তরশ্বখ থদশ্বয়  

 

পথরবারশ্বক সাহাযু করার জন্য িাইলুাশ্বে চ্শ্বল এশ্বসশ্বে। (থযশাইয় 
৪০:৩১) 

19. ঈশ্বর, আমরা বুরুথন্দয়ান শরণািথীশ্বদর জন্য প্রািথনা কথর যারা 
পাশ্বথবেথী তরায়াো, োনজাথনয়া এবং তেশ্বমাশ্বক্রথিক থরপাবথলক অফ 
কশ্বের থবথভন্ন থশথবরগুথলশ্বে বাস করশ্বে, থবশ্বশষ কশ্বর এই বষথার সময় 
থশথবরগুথল প্লাথবে হশ্বয়শ্বে। (মথি ৭:২৫) 

20. প্রভু, ২০২০ সাশ্বল তেশ্বন তয ৫৪,০৬৫ শরণািথীরা আশ্রশ্বয়র জন্য 
আশ্ববদন কশ্বরথেল, েুথম োশ্বদর পথরচ্াথলে কশ্বরা। ” সদাপ্রভু 
থবশ্বদথশশ্বদর রক্ষা কশ্বরন, অনাি ও থবধবাশ্বদর থেথন বহন 
কশ্বরন।“ (গীে ১৪৬:৯ক) 

21. থপো, থবথভন্ন নথিপত্র, ভাষাথশক্ষা এবং চ্াকরীর অনুসন্ধাশ্বনর থবষয় 
সাহাযু করার দ্বারা শরণািথীশ্বদর োশ্বদর সমাশ্বজর সশ্বে যুি করশ্বে 
সাহাযু করশ্বে পেুথগাশ্বলর খ্রীষ্ট থবশ্বাসীশ্বদর পথরচ্াথলে কশ্বরা। শরণািথীরা 
তযন তশাথষে না হয় অিবা  জাথে দবষশ্বমুর এবং পক্ষপাথেশ্বের সমু্মখীন 
না হয়। (ইব্রীয় ১৩:১৬) 

22. প্রভু, তবাশ্বনয়ার এবং কারাকাওশ্বয়র তনোশ্বদর প্রজ্ঞা দাও যাশ্বে োরা 
শরণািথীশ্বদর সাহাযু কশ্বর এবং ভাশ্বলাবাশ্বস। (থদ্ব: থববরণ ১০:১৮) 

23. থপো, আমরা তযন দথক্ষণ আথফ্রকার শরণািথীশ্বদর প্রথে খ্রীশ্বষ্টর 
ভাশ্বলাবাসা এবং অনুগে তদখাশ্বে পাথর যারা োশ্বদর থপ্রয়জনশ্বদর সশ্বে 
থবশ্বেশ্বদর জন্য তশাকাহে, যারা নেুন ভাষা থশখশ্বে এবং খাদু, ঘর এবং 
পড়াশ্বশানা ও কাশ্বজর অনুমথের জন্য সংগ্রাম করশ্বে। (থদ্ব: থববরণ ১০:১৯) 

24. থফথনশীয় খ্রীষ্ট থবশ্বাসীশ্বদর জন্য প্রভু তোমাশ্বক ধন্যবাদ থদই যারা 
বসবাশ্বসর জন্য থবশ্বদশ্বশ আগমনকারীশ্বদর সশ্বে এবং শরণািথীশ্বদর সশ্বে 
কাজ করশ্বে, োশ্বদরশ্বক সাহাযু থদশ্বে, তলাকশ্বদর সশ্বে সংশ্বযাগ স্থাপন 
করশ্বে এবং তোমার ভাশ্বলাবাসা সম্প্রসাথরে করশ্বে। অন্য সংস্কৃথের 
তলাকশ্বদর তসবা করার জন্য তলাকশ্বদর োশ্বদর সময় এবং সম্পদ থদশ্বয় 
সাহাযু করশ্বে পথরচ্াথলে কশ্বরা। কেপৃক্ষশ্বদর োশ্বদর আশ্রশ্বয়র এবং 
ঘশ্বরর অনুশ্বমাদন তদওয়ার থবষয় প্রজ্ঞা দাও। (শ্বপ্রথরে ২০:৩৫) 

25. আমরা তোমার প্রশংসা কথর তয উরুগুশ্বয়র আশাময়ী নারী দলথি 
োশ্বদর তশ্রাোশ্বদর শরনািথীশ্বদর প্রথে দয়ালু এবং কৃপাশীল হওয়ার থশক্ষা 
থদশ্বে। অনুগ্রহ কশ্বর শরণািথীশ্বদর কাজ, ঘর এবং তসই সমস্ত দুষ্ট 
তলাকশ্বদর হাে তিশ্বক সুরক্ষা দাও যারা োশ্বদর উপর অেুাচ্ার কশ্বর। 
(থহশ্বোপশ্বদশ ১৯:২৩) 

26. প্রভু, তোমাশ্বক ধন্যবাদ থদই তয ২০১৯ সাশ্বল দথক্ষণ তকাথরয়া 
শরণািথীশ্বদর জন্য আইন দেরী কশ্বরথেল। আমরা প্রািথনা কথর যাশ্বে 
শরণািথীশ্বদর থবরুশ্বদ্ধ সমস্ত রকশ্বমর সংস্কার অদৃশ্য হশ্বয় যায় এবং তযন 
ন্যাযু বাোই প্রথক্রয়া প্রবথেথে হয়। (মথি ৭:১) 


