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২৫।হে সদাপ্রভু, তানজাননয়ার নিশুহদর হৃদয় এবং মনগুনি 
পুনরুদ্ধার কহরা যারা তাহদর ঘহর ধনষিত েহয়হে এবং যাহদর সহে 
বিাৎকার করা েহয়হে। (গীত ১৭:৮-৯) 

২৬। হে নপতা ঈশ্বর, ইউহেহন অহনক সময় নেংসাত্মক ঘটনাগুনি 
হগাপন থাহক, মাত্র ১০ িতাংি নবপন্ন বযনিরা নরহপাটি কহর এবং 
অহনহকই মহন কহর এটা তাহদর বযনিগত নবষয়। অতযাচানরত 
বযনিহদর কাহে স্বাধীনতা, আহরাগয এবং সুনবচার আহনা। (মাকি 
৪:২২) 

২৭। নিনিপাইনহসর ধনষিত এবং ঘহরায়া নেংসাত্মক ঘটনায় 
আোন্ত মনেিারা হযন প্রনতবাদ কহর এবং সুরক্ষা, আহরাগয এবং 
সুনবচার পায়, এই ঘৃণ্য কাযিকারীরা হযন তাহদর সমস্ত নেংস্র কাজ 
হথহক নিহর আহস এবং মনেিাহদর সম্মান করহত হিহে। (নযিাইয় 
১:১৬) 

২৮। ধন্যবাদ, প্রভু, এমন অহনক হদি আহে হযোহন সৎ পুনিি 
অনিসাররা আহেন। এই সমস্ত হদিগুনিহত নেংস্রতায় আোন্ত 
মনেিাহদর তাহদর আত্ম-মযিাদা এবং িনি দাহনর জন্য সাোহযযর 
প্রহয়াজন। (গীত ৪৬:১) 

২৯। হে নপতা, মনেিাহদর নেংসাত্মক ঘটনা হথহক সুরনক্ষত কর 
যেন তারা হকানও নবপজ্জনক স্থাহন জীবন যাপন কহর অথবা 
জাতীয় হকানও নবপজিহয়র িহি,যদু্ধ নবগ্রহের িহি অথবা 
হদিান্তনরত েওয়ার িহি হকানও অস্থায়ী নিনবহর বাস কহর। 
(নযিাইয় ৪১:১০) 

৩০। হে ঈশ্বর, নবদযািয় েহে নিক্ষা গ্রেহণ্র জন্য এবং বৃনদ্ধ 
িাহভর জন্য সব হথহক ননরাপদ স্থান। বাবা মাহয়হদর, নিক্ষকহদর 
এবং প্রিাসকহদর প্রজ্ঞা দাও হযন তারা নবদযািহয়র মহধয হকানও 
রকহমর পীড়ন অথবা নেংস্রতাহক প্রশ্রয় না হদয়। (গীত ৩২:৭) 

৩১। হে সদাপ্রভু, তুনম হযমন আমাহদর ভাহিাবাহসা, নিক 
হসইভাহব যারা আমাহদর ঘৃণ্া কহর এবং আমাহদর আঘাত কহর 
তাহদরহকও ভাহিাবাসহত আমাহদর সাোযয কর। হতামার মহধয 
িনি েুুঁহজ হপহত আমাহদর সাোযয কর,কারণ্ তুনম আমাহদর েহয় 
যদু্ধ কর। (৬:২৭-২৮) 

 

 

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। বাাংলাদেদে মহামারিি কািদে বর্তমাদে ববকািদেি সাংখ্যা 
অদেক বৃরি পাদে যাি কািদে মানুষ প্রদ াজদেি র্ারিদে অদেক 
িকম অপকদমত জরির্ হদে। প্রার্তো কিদবে বযে বাাংলদেে এই 
ববকািদেি অরিোপ মুরি পা  এবাং একটা উন্নর্ বেদে পরিের্ 
হ । 

২।  বাাংলাদেদেি সমস্ত স্তদিি মানুষ বযে করিড-১৯ এি িযারিে 
বপদর্ পাদি এি জন্য প্রার্তো কিদবে, এবাং আিামেী েীদর্ি 
প্রকটর্া বর্দক বযে েীেেরিদ্র মানুষগুদলা িক্ষা পা  এি জন্য 
রবদেষ প্রার্তো কিদবে। 

৩। বর্তমাদেি এই পরিরিরর্দক বযে বাাংলাদেদেি সবতস্তদিি মানুষ 
রবদেষ কদি বমদ িা বযে সুদযাি রহদসদব বযবহাি কদি বেেও 
জারর্ি উন্ন দেি জন্য কাজ কিদর্ পাদি এি জন্য রবদেষ প্রার্তো 
কিদবে। 

৪। বাাংলাদেদেি সবতস্তদিি মানুষ বযে সমাদজ োিীদেি িাে 
রেরির্ কদি এবাং র্াদেি প্রাপয সম্মাে োে কদি, এবাং োিীিা 
বযে ঈশ্বদিি িাজয রবস্তাদিি জন্য অবোে িাখ্দর্ পাদি এি জন্য 
রবদেষ প্রার্তো কিদবে।  

৫। বয সমি রবশ্বাসীিে রবরিন্ন িাদব অর্যাচারির্ হদে ঈশ্বি বযে 
র্াদেি ঢাল হদ  সমি রবপে বর্দক িক্ষা কদিে এবাং র্াদেি মধ্য 
রেদ  বাাংলাদেদে বযে ঈশ্বদিি িাজয বৃরি পা  এি জন্য প্রার্তো 
কিদবে। 

৬। বাাংলাদেদেি সিকাি এবাং যািা বাাংলাদেদেি সাাংিঠরেক 
োর দে িদ দেে র্ািা বযে বেে ও েদেি জন্য সৎিাদব কাজ 
কিদর্ এি জন্য রবদেষ প্রার্তো কিদবে। 
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নেংস্রতা, ধষিণ্ এবং ঘহরায়া নেংস্রতা 

একজন বযনির সমগ্র জীবহন নেংস্রতা গভীর প্রভাব হিহি। 
আসুন যারা ননযিানতত েহ়েহেন তাহদর জন্য প্রাথিনা কনর, তারা 
হযন ঈশ্বহরর ভািবাসা, আহরাগযতা এবং ক্ষমার অনভজ্ঞতা িাভ 
করহত পাহর । ঈশ্বহরর  আহরাগযকারী োত হকবি মনেিাহকই 
পুনরুদ্ধার কহর না, বরং যারা তাহক আঘাত কহরহে তাহদরহক 
ক্ষমা করার হৃদয় দান কহর ।  আহরাগযতা  সম্পূণ্ি ে়ে যেন 
আমরা অন্যহদর ক্ষমা কনর। 

 



আন্তবরক ভাদব প্রার্ থন্া করবি। 

১। হে নপতা, িকডাউহনর চাহপর িহি জাপাহন মনেিাহদর উপর 
িারীনরক, মাননসক এবং হযৌন নেংস্রতা বৃনদ্ধ হপহয়হে। এই মনেিাহদর 
অতযাচার হথহক রক্ষা হপহত এবং সাোযয িাভ করহত সাোযয কর 
এবং তারা হযন হতামাহক অন্ধকাহর তাহদর আহিা নেসাহব েুুঁহজ পায়। 
(গীত ৩১:৪) 

২। হে নপতা, একনট পনরসংেযান হথহক জানা যায় হয ১০ জহনর 
মহধয ৬ জন কানাডার স্বহদিীয় মনেিারা িারীনরকভাহব অথবা 
হযৌনভাহব অতযাচানরত েহে। আমরা তাহদর সাংস্কৃনতক মাননসক 
ধারণ্া, রীনতনীনত এবং ননয়মকানুহনর পনরবতিহনর জন্য প্রাথিনা কনর 
যা এই মনেিাহদর নেংস্রতার ভীনতমিু জীবন যাপন করহত সাোযয 
করহব। (নযিাইয় ৪১:১০) 

৩। হে প্রভু, ভারহতর পুরুষহদর হৃদয় এবং মনগুনিহক রূপান্তনরত 
কর যারা মনেিাহদর অশ্রদ্ধা কহর এবং অতযাচার কহর। ভারতীয় 
মনেিারা হযন মযিাদা িাভ করহত পাহর, সুরনক্ষত েয়, নিক্ষা িাভ 
করহত পাহর এবং যীশুর খ্রীহে প্রকৃত িানন্ত িাভ করহত পাহর। 
(গীতসংনেতা ৪:৮) 

৪। হে সবিিনিমান সদাপ্রভু, আমরা হতামার প্রিংসা কনর হযহেতু 
নিনিযাহের আইন পনরবনতিত েহয়হে যাহত নেংস্রতায় নবপন্ন মনেিারা 
হযন আরও উত্তম আশ্রহয়র স্থাহন প্রহবিানধকার পায়। (নেহতাপহদি 
৩০:৫) 

৫। হে দয়ািু ঈশ্বর, হকাহট নড’আইভনরর নবদযািহয়র বানিকাহদর 
সুরনক্ষত কর কারণ্ তারা নবদযািহয়র নিক্ষকহদর দ্বারা ধনষিত েয়। 
আমরা আরও প্রাথিনা কনর যাহত তাহদর স্ত্রী জননােহেহদর সাংস্কৃনতক 
প্রচনিত রীনত নবিুপ্ত েয় এবং এর দ্বারা নবপন্ন মনেিারা হযন উপযিু 
নচনকৎসা পনরহষবা িাভ কহর। (গীত ৫:১১) 

৬। হে আমাহদর নপতা ঈশ্বর, হডনমাহকির হসই সমস্ত মনেিাহদর প্রনত 
দৃনেপাত কর যারা তাহদর আত্মসম্মান োনরহয়হে এবং যাহদর ঘহরায়া 
নেংস্রতা হথহক মুি েওয়ার মহতা হকানও িনি হনই। তাহদর আিা 
পুনরুদ্ধার কর। (গীত ৬৮:১৯) 

৭। নপতা, আমরা হকানরয় পনরবাহরর সম্পকিগুনির আহরাহগযর জন্য 
প্রাথিনা কনর হযোহন পনরবারগুনি ঘহরায়া নেংস্রতার কারহণ্ হভহে 
যাহে, নিশু সন্তানরা ঘর হেহড় পানিহয় যাহে এবং পরবতিী প্রজন্ম 
এই বযবোহরর পুনরাবৃনত্ত করহে। (গীত ১৪৭:৩) 

৮। হে সদাপ্রভু, পতুিগাহি,িতকরা ৬৭ জন যবুক যবুতীরা মহন কহর 
প্রাক্ বববানেক সাক্ষাহতর সময় নেংস্রতা গ্রেণ্হযাগয নবষয়। তাহদরহক 
প্রকৃত হপ্রম নক হসই নবষয় নিক্ষা দাও এবং পরস্পরহক সম্মান করহত 

হিোও। (১ হযােন ৪:১০-১১) 

৯। উরুগুহয়হত চাপ, দানরদ্র, িকডাউন এবং হবকারহের িহি 
মনেিাহদর উপর ধষিণ্ এবং নেংস্র কাযিকিাপ বৃনদ্ধ হপহয়হে। হে 
সদাপ্রভু, চাপ হথহক মুি েওয়ার জন্য হিাহকরা হযন সুস্থ উপায় েুুঁহজ 
পায় এবং তাহদর সমস্যাগুনির সমাধান করার জন্য তারা হযন এক 
সহে কাজ করহত পাহর। (নিনি ২:২) 

১০। হে ঈশ্বর, নজম্বাহবাহয়র বানিকাহদর তাহদর আত্মীয়হদর দ্বারা 
রুনচনবগনেিতভাহব অতযাচার এবং ধষিহনর োত হথহক রক্ষা কর, 
“বংহির নাম রক্ষার” আিায় পনরবাহরর সদস্যরা হযন নীরব না থাহক 
নকন্তু তার পনরবহতি তারা হযন বুঝহত পাহর হয তাহদর সন্তানহদর 
পাোরা হদওয়া,ভাহিাবাসা এবং মূিয হদওয়া তাহদর কতিবয। 
(নেহতাপহদি ১৮:৫) 

১১। হে প্রভু, হরামাননয়ায় হয ভগ্নচূণ্ি হৃদহয়র হিাহকরা অন্যহদর ক্ষনত 
করহত চায় তাহদর দয়া কহর অনুতাহপর মহধয ননহয় এহসা এবং 
আহরাগয কর। হতামার রূপান্তনরতকরহণ্র ভাহিাবাসা হযন তাহদর 
অন্তহর প্রবানেত  েয় যাহত তারা অন্যহদর ভাহিাবাসহত পাহর। (তীত 
২:১২) 

১২। প্রভু, আমরা পযারাগুহয়র হসই সমস্ত মনেিাহদর জন্য প্রাথিনা কনর 
যারা সমস্ত রকহমর নেংস্রতা হভাগ করহে এবং তাহদরহক তুনম হতামার 
বাহকযর মাধযহম মুি কর। (হযােন ৮:৩৬) 

১৩। প্রভু, আমরা হপািযাহের পুরুষ এবং মনেিাহদর জন্য প্রাথিনা 
কনর যারা মদাসি। তাহদর প্রাণ্হক সুস্থ কর যাহত তারা তাহদর সেী 
বা সনেনীর উপর অথবা তাহদর সন্তানহদর উপর অতযাচার না কহর। 
(নেহতাপহদি ২০:১) 

১৪।প্রভু, আমরা ফ্রাহের মনেিা এবং নিশুহদর জন্য প্রাথিনা কনর 
কারণ্ এই িকডাউন চিাকািীন হসোহন ঘহরায়া নেংস্রতার ঘটনা বৃনদ্ধ 
হপহয়হে।“স্বামীরা, স্ত্রীহদর ভাহিাবাহসা।তাহদর প্রনত রূঢ় আচরণ্ 

হকাহরা না।“ (কিসীয় ৩:১৯) 

১৫। হে ঈশ্বর, উত্তর কহকিাহসর মনেিাহদর হৃদয়গুনি সুস্থ কর যারা 
নেংস্রতার অনভজ্ঞতা িাভ কহরহে এবং রানিয়ার মনেিাহদর জন্য 
প্রাথিনা কনর যারা তাহদর পানরবানরক সম্পহকির ভাহিাবাসার প্রনত 
নবশ্বাস োনরহয়হে। (গীত ৭২:১৩-১৪) 

১৬। হে নপতা, ইনথয়পীয়ায় যারা মনেিাহদর উপর নেংস্রতাহক সহ্য 
কহর এবং সক্ষম কহর হসই সমস্ত হিাকহদর আচরহণ্ এবং 
অভযাসগুনির মহধয পনরবতিন আহনা। িতকরা ১৯ ভাগ ইনথয়পীয় 
মনেিাহদর জীবহন আহরাগয দান কর যারা তাহদর সেীর দ্বারা 

িানররীক ক্ষনতর নবষহয় নরহপাটি কহর। অহনক মনেিাহদর তাহদর 
ক্ষতগুনির জন্য নচনকৎসাগত তত্ত্বাবধাহনর প্রহয়াজন আহে।    (গীত 
৩০:২) 

১৭। হে নপতা, সুইহডহনর হসই সমস্ত হিাকহদর জন্য প্রাথিনা কনর 
যারা নবনেন্নতার দ্বারা এবং সীনমত আনথিক সম্পহদর দ্বারা প্রভানবত 
েহয়হে। তাহদরহক নবনভন্ন চাহপর োত হথহক সুরনক্ষত কর যা 
তাহদরহক ঘননষ্ঠ সম্পকিগুনির মহধয নেংসােক কাহজ প্রবৃত্ত েওয়ার 
নদহক চানিত কহর। (গীত ৯৪:১৯) 

১৮। হে প্রভু, গ্রীণ্িযাহে মদ, মাদক এবং যবুক যবুতীহদর মহধয উচ্চ 
হবকারহের সমস্যাগুনি তাহদরহক নেংস্র অপরাহধর নদহক চানিত 
কহর। আনত্মক উনিপনা আহনা যাহত হিাহকরা হতামার কাহে নিহর 
আহস। (নযনেহেি ১১:১৯) 

১৯। হে সবিিনিমান ঈশ্বর, আমরা হতামরা প্রিংসা কনর যাহত 
ইহদাহননিয়ার পুনিি হকানও রকহমর নেংস্রতার েবর হপহিই দ্রুত 
সাড়া দান কহর। “হে সদাপ্রভু, তুনম পীনড়তহদর মহনাবাসনার কথা 

হিাহনা” (গীত ১০:১৭-১৮)। 

২০। হে স্বগিীয় নপতা, হস্পহনর ঘহরায়া নেংস্রতার অপরাধীহদর নবচাহর 
আহনা। তারা হযন তাহদর জীবন পনরবতিহনর জন্য তাহদর মন 
পনরবতিন কহর। (গীত ১১:৫) 

২১। হে নপতা, কহম্বানডয়ায় িজ্জায় এবং হকউ তাহদর পনরবাহরর 
উপর প্রনতহিাধ গ্রেণ্ করহত পাহর হসই ভহয় হয মনেিারা ধনষিত 
েওয়ার নবষয় নরহপাটি কহর না তাহদর জন্য প্রাথিনা কনর। তারা হযন 
তাহদর প্রহয়াজনীয় সােস এবং সাোযয এবং সুরক্ষা পায়।    (গীত 
৯১:২) 

২২। নপ্রয় ঈশ্বর, প্রনতমাহস িাইহবনরয়ায়, ১০-১৫ জন বানিকা তাহদর 
বাবার অথবা তাহদর তত্ত্বাবধানকারীর দ্বারা ধনষিত েয়। আমরা প্রাথিনা 
কনর যাহত পুনিি এই ঘৃণ্য হিাকহদর আদািহত অনভযিু কহর এবং 
হগ্রপ্তার কহর। (গীত ১০৩:৬) 

২৩। হে সবিিনিমান ঈশ্বর, দনক্ষণ্ আনফ্রকায় ভীষণ্ভাহব নেংসাত্মক 
কাযিকিাহপর ঘটনা বৃনদ্ধ হপহয়হে। অনুগ্রে কহর নবপন্নহদর তাহদর 
ঘহর সুরনক্ষত কর, হযোহন অনধকাংি ধষিণ্ এবং ঘহরায়া নেংসাত্মক 
ঘটনাগুনি ঘহট। (নযিাইয় ৩২:১৮) 

২৪। হে দয়াি ুঈশ্বর, উত্তর সাইপ্রাহসর ভগ্ন পনরবারগুনিহত িানন্ত 
আহনা, হযোহন মনেিারা মাননসক এবং িারীনরক নেংসায় আোন্ত 
েহে। আিাময়ী নারী অনুষ্ঠানগুনি হযন তাহদর কাহে আিা এবং 
আহরাগয আনহত পাহর। (হরামীয় ১৫:১৩) 


