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আমেরিকাি জন্য প্রার্থনাি অনুমিাধসেূহ 

আমেরিকাি েরিলািা জীবমে অমেক সেস্যাি সম্মুখীে িয়। 
তামেি পুরুষ সিকেমীমেি তুলোয়, তািা অসে েজুরি এবং 
ক্রোগত য ৌে িয়িারেি রিকাি িয়। অমেক েরিলা কমলজ রিগ্রী 
বা উচ্চতি রিক্ষা অজমে কমিমেে, রকন্তু রবপিীমত, অমেমকিই 
রিক্ষা গ্রিমেি সুম াগ যেই। প্রার্মো করুে  আমেরিকাি সকল 
যেময়িা য ে  রিক্ষা লামেি সুম াগ পায়  এবং সোমজ 
পুরুষমেি সামর্ োিীিা য ে একই িকে সন্মাে ও আচিে 
পায়।   

 

 

২৭। হহ রিতা, হ ামনয়ামিি ট্রান্স ওয়ার্ল্থ হিরিও আশােয়ী নািী 
হনত্রীিা হেন অন্যমেি প্ররত সাহস, আশা, উোিতা এ ং েয়া 
হেখামত িামি।(কলসীয় ৩:১২) 

২৮।মহ প্রভু, কলরিয়াি েরহলামেি কামজি  য স্থা কমি োও 
হেমহতু হসখামন িুরুষ হ কািমেি তুলনায় েরহলা হ কািমেি 
নরর্ভুক্ত সংখযা রিগুণ, অরতোিীি কািমণ এই সংখযা আিও খািাি 
হময়মে। (রেিরেয় ২৯:১১) 

২৯। উরুগুময়ি হে েরহলািা আশােয়ী নািী অনুষ্ঠানগুরল শুনমেন 
এ ং েীশু খ্রীমেি র ষময় আিও অরধক জানাি জন্য আোমেি সমে 
হোগামোগ কিমেন তামেি জন্য, হহ েীশু, হতাোি প্রশংসা করি। 
(মিােীয় ১০:১৭) 

৩০। রপ্রয় ঈশ্বি, হিারেরনকান রিিা রলমকি হে খ্রীোন েরহলািা 
িাজনীরতি সমে েকু্ত হময়মে তামেি এই নতুন ভূরেকা িালমনি 
জন্য প্রজ্ঞা এ ং িরিচালনাি জন্য হতাোি কামে োচ্ঞা করি। 
(রহমতািমেশ ২:৬) 

৩১। হহ প্রভু, আেিা প্রমতযক েধযস্থতাকািীি র শ্বস্ততাি জন্য 
প্রার্থনা করি োিা প্ররতরেন ট্রান্স ওয়ার্ল্থ হিরিও আশােয়ী নািী 
প্রার্থনা কযামলণ্ডামিি োধযমে প্ররতরেন আোমেি সমে হোগোন 
কিমেন। (মিােীয় ১২:১২) 

 

 

 

 

 

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। প্রার্মো কিমবে আগােী ২০২২ সাল য ে বাংলামেমিি প্ররত 
ঈশ্বমিি অনুগ্রি আমিা বৃরি পায়, সবম স্তমি য ে োিীমেি অরিকাি 
বৃরি পায়  ামত কমি বাংলামেমিি োরিদ্রতা হ্রাস পায়।  

২। রবমিষ প্রার্মো কিমবে, বাংলামেমি অমেক িতেরিদ্র এবং 
েিয রবত্ত োনুষ িময়মে  ামেি এই কমিাো োইিামসি কািমে 
সব িকে আময়ি উৎস বন্ধ িময় যগমে এবং  াি কািমে অোিামি 
তামেি রেে কাটামত িমে। সেস্থ োনুষ য ে ঈশ্বমিি কামে আমস 
এবং ঈশ্বি য ে তাি পবমত যর্মক তামেি জন্য সািা য পাঠাে। 

৩। বাংলামেি এখমো ১০/৪০ উইম্িা (সেস্থ জায়গায় আজও 
সুসোচাি প্রচাি িয় োই) সীোমিখায় আমে, প্রার্মো কিমবে ঈশ্বি 
য ে তাি বাংলামেমি কা মকািী যলাক পাঠাে এবং বাংলামেমি 
য ে সেস্থ  ায়গায় আরিক জাগিে ততরি িয়।  

৪। এখমো রবরেন্ন জায়গায় ঈশ্বমিি রবশ্বাসীগে প্রতযক্ষ এবং 
পমিাক্ষোমব রবরেন্নোমব অতযাচারিত িমে, রবমিষোমব  ািা 
সুসোচাি রেময় কাজ কমি তািা রবরেন্ন তবষমেযি রিকাি িমে। 
তামেি জন্য প্রার্মো কিমবে য ে ঈশ্বি তাি সন্তােমেিমক তাি 
পমক্ষি রেমচ কমি িক্ষা কমিে এবং কা মকি োমব তামেি বযবিাি 
কমিে।  

৫। বাংলামেমিি সিকাি এবং  ািা বাংলামেমিি সাংগঠরেক 
োরয়মে িময়মেে,  ািা বাংলামেমিি উজ্জ্বল েরবষ্যমতি জন্য 
প্রােপে কাজ কিমেে তামেি জন্য প্রার্মো কিমবে, তািা য ে 
যকাে িকে পিীক্ষায় ো পমি, যকাে িকে অনেরতক কামজ রলপ্ত 
ো িময় যেি ও েমিি জন্য সৎোমব কাজ কিমত পামিে। তামেি 
েমিয য ে ঈশ্বিেয় র্ামক, সমবমাপরি তািা য ে ঈশ্বিমক জােমত 
পামি। 
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আন্তবরক ভাদব প্রার্ থন্া করবি। 

১। হহ ঈশ্বি, লযারিন আমেরিকাি ে ুতীমেি হতাোমত তামেি প্রকৃত 
িরিরচরত  ুঝমত এ ং েৃঢ়তাি সমে োাঁড়ামত সক্ষে কমিা।এই সতয 
হেন তািা হে র মিাধীতাি ি  শুনমে তা নীি  কমি, র মশষ কমি 
তামেি  য়ঃসরিকামল। (গীত ১৩৯:১৩-১৪) 

২। হহ সোপ্রভু, হভরনজুময়লা হেমহতু অর িত আরর্থক রনিািত্তাহীনতাি 
সম্মুখীন হমে, হসমহতু কীভাম  তািা তামেি িরি ািগুরল খােয এ ং 
প্রার্রেক প্রময়াজনগুরল হজাগাম  হসই র ষময় তামেি প্রজ্ঞা এ ং 
উিলরি োও। (েরর্ ৬:৩১-৩৩) 

৩। হহ রিতা, হেরিমকামত এই অরতোিীি সেয়  াধযতােূলকভাম  
ঘমি র্াকাি কািমণ, িরি ািগুরল হেন হতাোমত সাহােয খুাঁমজ িায়। 
হে সেস্ত িরি ািগুরলমত ঘমিায়া রহংসাত্মক কােথকলাি ঘিমে হসই 
সেস্ত িরি ািগুরলমত আমিাগয আমনা। (রেিরেয় ৩৩:৬) 

৪। লযারিন আমেরিকাি আন্তজথারতক সীোনায় প্রচুি সংখযক িরততালয় 
আমে।েরিদ্র েরহলামেি রশক্ষা এ ং ভামলা কামজি  য স্থা কমি োও 
োমত তামেি িরি ািগুরলমক সাহােয কিাি জন্য তামেিমক 
িরততা ৃরত্ত কিমত না হয়। (মিােীয় ৮:৩২) 

৫। হহ রিতা, কলরিয়াি হেময়মেি িরি ািগুরলমক 
োেকিাচািকািীমেি অতযাচামিি হাত হর্মক িক্ষা কমিা। তািা এ ং 
তামেি িরি ািগুরল হেন েীশুি র ষয় জানমত িামি। (গীত ৯১:১-১৬) 

৬। হহ ঈশ্বি, িযািাগুময়ি েলরিি জন্য েিজাগুরল খুমল হেওয়াি জন্য 
হতাোমক ধন্য াে জানাই, কািণ হসখামন তািা গুি হশফািথ 
েরহলামেি জন্য কািাগামি তামেি িরিচেথা কাজ িুনিায় শুরু কমিমে। 
এই েরহলামেি কামে হতাোি ভামলা াসা এ ং ির ত্রতা প্রকাশ 
কমিা।(গীত ৬৮:৫-৬) 

৭। হহ রিতা, িানাোি েরহলামেি ভামলােমেি র চাি কিাি শরক্ত 
োও োমত তািা উচ্চ হ তমনি চাকিীি প্রস্তা গুরলি িািা প্রমিারচত 
না হয় এ ং গ্রহণ না কমি ো আসমল িরততা ৃরত্ত এ ং 
হেৌনতািাচামিি  য সারয়ক সংস্থা। (ইরফষীয় ৫:৬-১০) 

৮।মহ প্রভু, উরুগুময়ি হসই সেস্ত খ্রীোন েরহলামেি সান্ত্বনা োও োিা 
তামেি  রপ্রয়জনমেি এই অরতোিীি সেয় হারিময়মে। তামেি এই 
দঃমখি সেয় তািা হেন তামেি শরক্ত ন ারয়ত কিাি জন্য হতাোি 
প্ররত েৃরেিাত কিমত িামি। (মোহন ১৬:২২) 

৯। হহ রিতা,মেমন এ ং লযারিন আমেরিকায় র মেশ হর্মক আসা 
েরহলািা হেন তািা এখন হেখামন  াস কিমে হসখানকাি ভাষা এ ং 
সংস্কৃরতি অিরিহােথ র ষয়গুরল রশমখ রনমত িামি োমত তািা তামেি 
নতুন জী মনি চযামলঞ্জগুরলি হোকার লা কিমত িামি। (রফরলিীয় ৪:১৩) 

 

১০। হহ প্রভু, লযারিন আমেরিকাি একক োতা-রিতামেি চারিরেমক 
হতাোি সুিক্ষাি ঢাল িরিম রেত কিাি জন্য আেিা প্রার্থনা করি। 
ভামলা াসা, েমনামোগ এ ং তত্ব ধামনি  সমে তামেি 
িরি ািগুরলমক চালামনাি জন্য তামেি ো রকেু প্রময়াজন তুরে তামেি 
জুরগময় োও। (রেশাইয় ৫৪:১৭) 

১১। রপ্রয় ঈশ্বি, হকারভি-১৯ অরতোিীি কািমণ হে েরহলািা হ কাি 
হময় রগময়মে তামেি কামজি  য স্থা কিাি জন্য আেিা  হতাোি 
কামে োচ্ঞা করি। (রফরলিীয় ৪:১৯) 

১২। হহ রিতা, হ ামনয়ামি আসক্ত েরহলামেি োিা িরিচেথা কিমে 
তামেি িরিচালনা এ ং প্রজ্ঞা োমনি জন্য আেিা প্রার্থনা করি। এই 
োমসিা হেন েরহলামেি সেস্যাগুরলি েূল আর ষ্কাি কিমত িামি 
োমত তািা  াস্তর কভাম  তামেি আসরক্ত হর্মক েুক্ত হমত িামি।   
(২ তীেরর্য় ৩:১৬-১৭) 

১৩। হহ রিতা, হিারেরনকান রিিা রলমকি হে েরহলািা ঘমিায়া 
রহংসাত্মক কােথকলামি র িন্ন তামেি জন্য আেিা প্রার্থনা করি।তামেি 
েমধয অমনমক োিাত্মকভাম  আহত হমে এ ং কময়ক জন তামেি 
সেীি িািা রনহতও হমে। (রেশাইয় ৪১:১০) 

১৪। স থশরক্তোন ঈশ্বি, অনুগ্রহ কমি হ ামনয়ামিি সিকািী হনতামেি 
সুর ম চনা োও োমত তািা তামেি ঘি, িরি াি এ ং কামজি েমধয 
র ভক্ত সেময়ি জন্য তািা হে চযামলঞ্জগুরলি সম্মুখীন হমে তাি েমধয 
ভািসােয  জায় িাখমত িামি। (োমকা  ১:৫) 

১৫। হহ প্রভু, কীভাম  ট্রান্স ওয়ালিথ হিরিও আশােয়ী নািী র শ্ব 
িরিচেথাি  ৃরি কিা োম  হসই র ষময় তুরে অনুগ্রহ কমি িঃ হিগী 
 যাঙ্কসমক হতাোি েশথন োও। হেমহতু রতরন আোমেি র শ্ব হনতৃথত্ব 
েলরিি িরিচেথা কিমেন এ ং ির্ হেখামেন হসমহতু তুরে তাাঁমক প্রজ্ঞা 
এ ং উিলরি োও। (রহমতািমেশ ৪:১১) 

১৬। রপ্রয় ঈশ্বি, হতাোি সমে এ ং িিেমিি সমে লযারিন 
আমেরিকাি স্বােী এ ং স্ত্রীমেি সম্পকথমক শরক্তশালী কমিা। তামেি 
র  াহগুরলমক অনুগ্রহ কমিা োমত তািা তামেি ঐকযমক ধ্বংসকািী 
সেস্ত র ষময়ি র রুমি একসমে োাঁড়ামত িামি।(২ করিন্থীয় ৮:৭) 

১৭।মহ প্রভু, আেিা লযারিন আমেরিকাি হেশগুরলমত নািী হতযাি 
র ষময় সুর চামিি জন্য েধযস্থতাকািী প্রার্থনা কিরে এ ং েরহলামেি 
অরধকামিি প্ররত সম্মামনি োচ্ঞা কিরে। (রেশাইয় ১:১৭) 

১৮। হহ প্রভু, হতাোমক ধন্য াে রেই হে উরুগুময়মত, হিরিও এ ং 
ইণ্টািমনমিি োধযমে সপ্তামহ দ াি আশােয়ী নািী অনুষ্ঠানরি 
সম্প্রচারিত হমত িামি। (গীত ১০০:৪-৫) 

 

১৯। হহ রিতা, আেিা হতাোি কামে োচ্ঞা করি োমত  রলরভয়াি 
েরহলািা রশক্ষায় এ ং চাকিীমত প্রম শ কিাি সুমোগ িায়। তামেি 
হতাোি কামে আমনা এ ং তামেিমক শরক্তশালী কমিা হেমহতু তািা 
তামেি িরি ািগুরলি তত্ত্বা ধান কমি। (রেমহাশূয় ১:৮) 

২০। ির ত্র ঈশ্বি, আেিা কানািাি েরহলামেি িরিচেথা েলরিমক তুমল 
ধিরে হেমহতু তািা তামেি হেমশ  যরক্তগতভাম  এ ং েণ্ডলীগুরলি 
িািা র শ্ব যািী েরহলামেি প্রময়াজনগুরলি সহভারগতা কিমে।  
(মপ্ররিত ১:৮) 

২১।ব্রারজমলি ৪৭ শতাংশ েরহলা কেথীিা কেথমক্ষমত্র হেৌন হয়িারনি 
অরভজ্ঞতা লাভ কিমে। প্রভু, আেিা োচ্ঞা করি হে কম্পানীগুরল হেন 
েরহলা কেথীমেি জন্য রনিািে িরিম শ সৃরে কমি এ ং অিিাধীমেি 
উিেকু্ত শারস্তি  য স্থা কমি। (গীত ৯:৯) 

২২।মহ প্রভু, আেিা হেমহতু লযারিন আমেরিকায় প্রমতযকরি অনুষ্ঠান 
হিকিথ কিরে, হসমহতু আেিা হপ্ররিত হিৌমলি েমতা োচ্ঞা করি হে 
“সুসোচামিি গুপ্তিহস্য রনভথীকভাম  প্রচাি কিমত আোমক  াকয োন 

কিা হয়” (ইরফষীয় ৬:১৯)। এই  াকযগুরল হেন েরহলামেি 
জী নগুরলমক িরি রতথত কমি। 

২৩। হহ প্রভু, আেিা নািীিাচাি চমেি িািা র িন্ন হসই সেস্ত 
েরহলামেি জন্য প্রার্থনা করি োিা এখন খ্রীরেয় সংস্থাগুরলি িািা সেস্ত 
িকমেি তত্ত্বা ধান িামে। তািা হে অতযাচাি হভাগ কমিরেল তাি 
হর্মক তািা এখন হে োনরসক-েন্ত্রণা হভাগ কিমে তাি হর্মক তামেি 
আমিাগয োন কমিা। (রেিরেয় ১৭:১৪) 

২৪। হহ প্রভু, হতাোি েমনানীত েরহলামেি হৃেয় আমোরলত কমিা 
োমত তািা লযারিন আমেরিকা এ ং কযািার য়ান র রভন্ন হেশগুরলমত 
ট্রান্স ওয়ার্ল্থ হিরিও আশােয়ী নািী িরিচেথামক হনতৃত্ব োমনি জন্য 
সােমন এরগময় আমস। (েরর্ ৭:৭-৮) 

২৫। হহ রিতা, িযািাগুময়মত আোমেি ট্রান্স ওয়ার্ল্থ হিরিও আশােয়ী 
নািী িরিচেথা কাজ চালামনাি জন্য প্রময়াজনীয় সেস্ত উিকিমণি 
হজাগামনি জন্য হতাোি কামে প্রার্থনা করি।(২ করিন্থীয় ৯:৮) 

২৬। হহ রিতা, আেিা গুয়ািানী ভাষায় িযািাগুময়ি আশােয়ী নািী, 
কুনা িযািাগুয়াইময়ি আিও অরধক হরাতামেি জন্য প্রার্থনা করি, 
কীভাম  অনুষ্ঠানগুরল তামেি দেরনক জী নোত্রায় সাহােয কিমে হসই 
র ষময় তািা হেন আিও অরধকভাম  সহভারগতা কিত উৎসারহ হয়। 
(১করিন্থীয় ১৫:৫৮) 

 


