
২৫। প্রিয় প্রিতা, আমাদের ট্রান্স ওয়ার্ল্ড ররপ্রিও আঞ্চপ্রিক 
িপ্ররচর্ডার েিগুপ্রিদক এবং আমাদের িযারাগুদয়র জাতীয় 
অংশীোর েিগুপ্রিদক তাদের নানান অংদশ প্রবভক্ত ররপ্রিও 
রনটওয়াকডগুপ্রিদত অনুষ্ঠানগুপ্রির সম্প্রচার প্রবস্তার করদত সাহার্য 
কদরা। (িপ্ররত ১৩:৪৯) 

২৬।দহ িভু, আমরা ব্রাপ্রজদির স্বল্প-উিাজডনকারী মপ্রহিাদের 
জন্য িার্ডনা কপ্রর র্াদত তারা রর্ন িার্প্রমক স্বাস্থ্য িপ্ররদেবার 
অংশ প্রহসাদব অিপ্ররহার্য স্বাদস্থ্যর প্রবেয়গুপ্রি গ্রহণ করার সুদর্াগ 
িায় (গীত ৬৮:১০) 

২৭। সবডশপ্রক্তমান ঈশ্বর, আমরা র্াচ্ঞা কপ্রর র্াদত কতৃিক্ষ প্রিঙ্গ 
সামযতা প্রবেয়ক নীপ্রতগুপ্রি িদয়াদগর প্রবেয় এবং িযাপ্রটন 
আদমপ্ররকা এবং কযারাপ্রবয়ান এিাকাগুপ্রিদত রর্ৌন প্রহংস্রতার 
প্রবরুদে িড়াইদয় অঙ্গীকারবে হয়। (১তীমপ্রর্য় ২:১-৪) 

২৮। রহ িভু, রেনীয় এবং িযাপ্রটন আদমপ্ররকার মপ্রহিারা রর্ন 
জাদন রর্ তারা রতামার কাদে এবং তাদের সমাদজর কাদে 
মূিযবান।তাদের মন, রেহ এবং আদবগগুপ্রিদক শপ্রক্তশািী কদরা; 
তারা রর্ন সম্পূণডরূদি রতামার কাদে প্রনদজদের সমিডন করদত 
িাদর। (ইপ্রিেীয় ১:৩-৫) 

 

 

 

 

 

 

বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ থন্া 

১। প্রার্থনা করবেন আগামী ২০২২ সাল যেন োাংলাবেবের প্রতি 
ঈশ্ববরর অনুগ্রহ আবরা েৃতি পায়, সেথ স্তবর যেন নারীবের অতিকার 
েৃতি পায় োবি কবর োাংলাবেবের োতরদ্রিা হ্রাস পায়।  

২। তেবেষ প্রার্থনা করবেন, োাংলাবেবে অবনক হিেতরদ্র এোং 
মিয তেত্ত মানুষ রবয়বে োবের এই কবরানা ভাইরাবসর কারবে 
সে রকম আবয়র উৎস েন্ধ হবয় যগবে এোং োর কারবে অনাহাবর 
িাবের তেন কাটাবি হবে। সমস্থ মানুষ যেন ঈশ্ববরর কাবে আবস 
এোং ঈশ্বর যেন িার পেথি যর্বক িাবের জন্য সাহােয পাঠান। 

৩। োাংলাবেে এখবনা ১০/৪০ উইব্ডা (সমস্থ জায়গায় আজও 
সুসমাচার প্রচার হয় নাই) সীমাবরখায় আবে, প্রার্থনা করবেন ঈশ্বর 
যেন িার োাংলাবেবে কােথকারী যলাক পাঠান এোং োাংলাবেবে 
যেন সমস্থ োয়গায় আতিক জাগরে তিতর হয়।  

৪। এখবনা তেতভন্ন জায়গায় ঈশ্ববরর তেশ্বাসীগে প্রিযক্ষ এোং 
পবরাক্ষভাবে তেতভন্নভাবে অিযাচাতরি হবে, তেবেষভাবে োরা 
সুসমাচার তনবয় কাজ কবর িারা তেতভন্ন তেষবমযর তেকার হবে। 
িাবের জন্য প্রার্থনা করবেন যেন ঈশ্বর িার সন্তানবেরবক িার 
পবক্ষর তনবচ কবর রক্ষা কবরন এোং কােথকর ভাবে িাবের েযেহার 
কবরন।  

৫। োাংলাবেবের সরকার এোং োরা োাংলাবেবের সাাংগঠতনক 
োতয়বে রবয়বেন, োরা োাংলাবেবের উজ্জ্বল ভতেষ্যবির জন্য 
প্রােপে কাজ করবেন িাবের জন্য প্রার্থনা করবেন, িারা যেন 
যকান রকম পরীক্ষায় না পবর, যকান রকম অননতিক কাবজ তলপ্ত 
না হবয় যেে ও েবের জন্য সৎভাবে কাজ করবি পাবরন। িাবের 
মবিয যেন ঈশ্বরভয় র্াবক, সবেথাপতর িারা যেন ঈশ্বরবক জানবি 
পাবর। 
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২। প্রতি মাসে প্রকাতিি ‘প্রিযািাময়ী নার়ী’ নামক প্রার্ থনা পঞ্জিকাটি 

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

েসে প্রার্ থনা করসে। 

2022. 02. 

আদমপ্ররকার জন্য িার্ডনার অনুদরাধসমূহ 2 
উইবমন অফ যহাপ অনুষ্ঠান 5তট ভাষায় সম্প্রচাবরর মািযবম আবমতরকা 
মহাবেবের 24তট যেবে েীশুর ভালোসার কর্া েলবে । আমরা 
ইাংবরতজ, পিতথতগজ, স্প্যাতনে এোং ফরাতস ভাষায় একতট প্রার্থনা 
কযাবল্ডার তিতর কবর একসাবর্ প্রার্থনা করতে এোং পযারাগুবয়র 
কারাগাবরর পালক েতবয়ন খতে সতিয় ভাবে িার যসোকাজ চাতলবয় 
োবেন। আবমতরকার প্রতিতট যেবে উইবমন অফ যহাপ যসোকাবজর 
মািযবম মতহলাবের কাবে েীশুর ভালোসা এোং আোর আবলা 
যপ ৌঁোবনার জন্য প্রার্থনা করুন৷ 
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আন্তবরক ভাদব প্রার্ থন্া করবি। 

১। রহ িভু, রেদনর আশাময়ী নারী ২১তম বেডিূপ্রতড উের্ািন 
করার এবং ররপ্রিও, ইণ্টারদনট এবং সামাপ্রজক িচার মাধযমগুপ্রির 
মাধযদম তাদের অনুষ্ঠানগুপ্রি িচার করদে বদি আমরা রতামার 
িশংসা কপ্রর।(প্রর্শাইয় ৫৫:১১) 

২। রহ িভু, প্রহংসাত্মক কার্ডকিাদির কারদণ রমপ্রিদকার রর্ সমস্ত 
মপ্রহিাদের আত্মীয়রা র্ন্ত্রণা এবং অপ্রনশ্চয়তার মদধয আদে তাদের 
সান্ত্বনা োও এবং শপ্রক্তশািী কদরা। (গীত ২৩:৪) 

৩।প্রিয় ঈশ্বর,কিপ্রিয়ার র্ুবতী মপ্রহিাদের এবং বাপ্রিকাদের জন্য 
আমরা িার্ডনা কপ্রর র্ারা রতামাদত তাদের গুরুত্ব এবং িপ্ররপ্রচপ্রত 
বুঝদত িাদর না। তারা রর্ন এটা প্রশখদত এবং গ্রহণ করদত িাদর, 
রতামার প্রনদজর হৃেয় এবং িপ্ররকল্পনার মানুে হদত িাদর।    
(আপ্রে ১:২৭) 

৪। রহ ঈশ্বর, আমরা র্াচ্ঞা কপ্রর রর্ রিরুর মপ্রহিারা রর্ন প্রশপ্রক্ষত 
হয় এবং সুরক্ষাকারী স্বাস্থ্য িপ্ররচর্ডার গুরুত্ব বুঝদত িাদর।             
(১ কপ্ররন্থীয় ৬:১৯-২০) 

৫। রহ িভু, আমরা রিাপ্রমপ্রনকান প্ররিাবপ্রিদকর োপ্ররদ্র সীমার 
অদনক নীদচ র্াকা িুরুে, মপ্রহিা, প্রশশু এবং বয়স্ক রিাকদের জন্য 
িার্ডনা কপ্রর র্ারা তাদের িপ্ররবারগুপ্রির এবং সরকাদরর 
কমডসূচীগুপ্রির তত্ত্বাবধান োড়াই হতাশার মদধয মারা র্াদে। (২ 
প্রববরণ ১৫:৭-৮) 

৬। রহ ঈশ্বর, কানািার িপ্ররচর্ডাগুপ্রির জন্য এবং রসখানকার 
মপ্রহিাদের আপ্রত্মক,শাপ্রররীক এবং আদবগ সংক্রান্ত িদয়াজনগুপ্রি 
িুরণ করার জন্য সুদর্াগগুপ্রির জন্য নতুন অংশীোরত্ব রজাগাদনর 
প্রবেয় র্াচ্ঞা করপ্রে।(গািাতীয় ৬:৯) 

৭। রহ ঈশ্বর, রতামাদক ধন্যবাে প্রেই রর্ িযারাগুদয়র েিপ্রট নতুন 
ভ।দব িপ্ররচর্ডার কার্ডকিািগুপ্রি শুরু কদরদে, রর্খানকার বাপ্রসন্দারা 
তাদের িপ্ররদবদশর মদধয প্রকেুটা স্বাধীনতা উিদভাগ করদে।    
(প্রর্শাইয় ৬১:১) 

৮। রহ ঈশ্বর, রেদশর মারাত্মক অর্ডননপ্রতক সংকট এবং রেদশর 
মদধয তাদের িপ্ররবারগুপ্রির তত্ত্বাবধান করার জন্য প্রকউবার একক 
মাদয়দের জ্ঞান এবং উিিপ্রি োও। (গীত ১১৯:৬৬) 

 

 

৯। রহ সোিভু ঈশ্বর, রবাদনয়দরর জনসংখযা রর্দহতু ববপ্রচদের মদধয 
বৃপ্রে িাদে, রসদহতু তাদেরদক িরেদরর িপ্রত সপ্রহষ্ণু হদত সাহার্য 
কদরা, তারা র্খন একসদঙ্গ কাজ করদব তখন তারা রর্ন িরেরদক 
সম্মান রেখায়। তারা রর্ন তাদের আেশড প্রহসাদব রতামার প্রেদক 
েৃপ্রিিাত কদর। (মপ্রর্ ৭:১২) 

১০।প্রিয় প্রিতা, প্রবদেশ রর্দক বসবাস করার জন্য আগত বাপ্রিকারা 
রর্ন একই সময় দুপ্রট সংস্কপৃ্রতর মদধয বাসকরার সংগ্রাদমর মদধয 
ভারসাময খুুঁদজ িায়।তারা রর্ন খ্রীদির মদধয শাপ্রন্ত খুুঁদজ িায়।   
(প্রিপ্রি ৪:৬-৭) 

১১। রহ িভু, আমরা িার্ডনা কপ্রর রর্ন ব্রাপ্রজদি আরও রবশী খ্রীপ্রিয় 
ঘদরায়া প্রহংস্রাতা এবং অতযাচাপ্ররত মপ্রহিাদের আশ্রয় স্থ্ান িপ্রতপ্রষ্ঠত 
হয়। রসই স্থ্ানগুপ্রি রর্ন প্রনরািে আশ্রয় হয় রর্খাদন মপ্রহিারা এবং 
িপ্ররবারগুপ্রি র্ীশুদক জানার জন্য আসদত িাদর। (গীত ৪৬:১) 

১২। রহ প্রিতা, িযাপ্রটন আদমপ্ররকায় িায় ১৫ িক্ষ রেদি রমদয়রা 
স্কদুি র্ায় না। অনুগ্রহ কদর কতৃিদক্ষর হৃেয়গুপ্রিদক আদন্দাপ্রিত 
কদরা র্াদত তারা প্রশক্ষার প্রবেয়প্রটদক িাধান্য রেয়। (প্রহদতািদেশ 
১৮:১৫) 

১৩। রহ িভু, আমরা রতামার িশংসা কপ্রর রর্ িপ্রতপ্রেন ররপ্রিদয়াদত 
অর্বা ইণ্টারদনদট সম্প্রচাপ্ররত িার্ডনার অনুদরাধ শুদন উরুগুদয়র 
অসংখয মপ্রহিারা িপ্রত রাদত িার্ডনা করার জন্য একপ্রেত হদে। 
(প্রর্রপ্রময় ২৯:১২) 

১৪। রহ িভু, র্াদের মাদয়দের হতযা করা হদে অর্বা তাদের বাবা 
মাদয়র আত্মহতযা করার িদি    অনার্ হদয় প্রগদয়দে তাদের 
িদয়াজনীয় প্রবেয়গুপ্রি অনুগ্রহ কদর জুপ্রগদয় োও। (গীত ১০:১৪) 

১৫।দহ সবডশপ্রক্তমান সোিভু, রিাপ্রমপ্রনকান প্ররিাবপ্রিদকর কারারুে 
মপ্রহিাদের জন্য দ্বার খুদি োও রর্ন তারা সুসমাচার শুনদত িায়। 
শারীপ্ররকভাদব শাপ্রস্তদভাগ করদিও তারা রর্ন রতামাদত স্বাধীনতা 
এবং িুনরুোর খুুঁদজ িায়। (দর্াহন ৮:৩৬) 

১৬।দহ প্রিতা, কিপ্রিয়ার মপ্রহিাদের িপ্রত করুণা কদরা রর্দহতু 
রসখাদন নারী হতযার হার অতযন্ত রবশী এবং প্রকেু সপ্রক্রয় প্রনবৃপ্রিকরণ 
এবং জপ্রটি প্রবচার বযবস্থ্ার কারদণ রেদশর িতযন্ত এিাকাগুপ্রিদত 
তাদের অবস্থ্া আরও ভয়ানক হদয় উদেদে। (প্রর্শাইয় ৪৯:১৩) 

 

১৭। রহ িভু, প্রবশ্বাসীদের হৃেদয় সংদবেনশীিতা এবং করুণা োও 
র্াদত তারা িযাপ্রটন আদমপ্ররকার রকাপ্রভি-১৯ ভাইরাদস আক্রান্ত 
ররাগীদের িপ্রত িপ্ররচর্ডা কাদজ সাহার্য করার জন্য সপ্রক্রয় হয়। 

১৮। িভু, িযারাগুদয়র শহরতিীর র্ুবতীরা রর্ন িচপ্রিত িপ্রশক্ষণ 
এবং প্রশক্ষা িাভ করদত িাদর তার জন্য আমরা িার্ডনা কপ্রর। 
(প্রহদতািদেশ ৪:১৩) 

১৯। রহ প্রিতা,দিাপ্রমপ্রনকান প্ররিাবপ্রিদকর ট্রান্স ওয়ার্ল্ড ররপ্রিও 
আশাময়ী নারীর সদঙ্গ র্ুক্ত মপ্রহিাদের শপ্রক্ত োও এবং সৃজনশীিতা 
োও রর্দহতু তারা এই িপ্ররচর্ডা কাদজ রসবা করদে, রিখাদিপ্রখ 
করদে এবং অংশগ্রহণ করদে। (প্রর্শাইয় ৪০:৩১) 

২০। রহ িভু, িযাপ্রটন আদমপ্ররকার রেশগুপ্রিদত িাপ্ররবাপ্ররক প্রহংস্রতা 
এবং প্রবদশে কদর প্রশশুদের, মপ্রহিাদের উিদর এবং বয়স্ক রিাকদের 
উিদর রর্ অতযাচার হদে তা তুপ্রম বন্ধ কদরা। (২ শমদূয়ি ২২:৩-
৪) 

২১। রহ প্রিতা, রর্দহতু আমাদের মাপ্রকডন র্ুক্তরাদের কার্ডািয় 
িরবপ্রিড িজদের কাদে র্াদে, রসদহতু আমাদের েিদক িজ্ঞা োও 
র্াদত তারা কারণগুপ্রি সম্পদকড অতযন্ত আগ্রহী এই েিপ্রটর 
সেস্যদের সদঙ্গ কীভাদব চিদত হদব তা বুঝদত িাদর এবং তাদের 
আশাময়ী নারীর এই িপ্ররচর্ডার মদধয র্ুক্ত করদত িাদর।(গীত 
১৪৫:৪) 

২২। রহ িভু, রবাদনয়াদরর িপ্ররচর্ডার রনতাদের শপ্রক্ত এবং 
অধযবসায় োও কারণ তারা তাদের স্থ্ানীয় িাপ্রিয়াদমণ্টু ভাোয় 
একপ্রট আরাধনা এবং িশংসা সঙ্গীদতর সংকিন বতরী করদে। 
(ইব্রীয় ১২:১) 

২৩। রহ প্রিতা, আদজডপ্রণ্টনার মপ্রহিারা রর্ন র্ীশুর সদঙ্গ ঘপ্রনষ্ঠভাদব 
চিদত িাদর এবং সুসমাচার িচার করদত িাদর তার জন্য আমরা 
িার্ডনা কপ্রর। (কিসীয় ২:৬) 

২৪।উরুগুদয়দত রমদয়দের এবং র্ুবতীদের উির িচুর িপ্ররমাদণ 
ঘদরায়া প্রহংস্রতা এবং রর্ৌন অতযাচার সংঘপ্রটত হদে। িভু, আমরা 
র্াচ্ঞা কপ্রর র্াদত আশাময়ী নারী অনুষ্ঠানগুপ্রি খ্রীি র্ীশুদত 
মপ্রহিাদের অপ্রবরত শপ্রক্তশািী করদত িাদর। (২ প্রববরণ ৩১:৬) 

 


