
 

 

 

 

 

 

 

 

বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ থন্া 

 

২৯।হে পিতা, আপিকার মপেলাহের শপি োও যেহেতু তারা অিুপি, 
পিরক্ষরতা, যেকারত্ব, পশশু মৃতুু, োপরদ্র, পেিংস্রতা এেিং প্রহয়াজিীয় 
পজপিসিহের অভাহের অপভজ্ঞতা লাভ করহে। (পিপলিীয় ৪:৬) 

৩০।আমরা প্রার্থিা কপর োহত েুপির পেিগুপলহত েপক্ষণ আপিকার ঘরগুপল 
যেি পশশুহের অিার্ আশ্রহমর জন্য খুহল যেয় োহত যকািও পশশু যিেহি 
িহে িা র্াহক। (মপর্ ২৫:৩৫) 

৩১। যে ঈশ্বর,মালয়ীর মপেলারা, োরা HIV/AIDS-এর কলঙ্কপিহ্ন েেি 
করহে তারা যেি পিহজহের যতামরা প্রপতমূপতথহত সৃি মূলুোি কন্যারূহি 
যেহখ। (আপে ১২:২৭)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

১। েতথমাহি োিংলাহেহশ দ্রেুমূহলুর োর অহিক যেহে োওয়াহত অহিক 
পিম্নপেত্ত ও মধ্ুপেত্ত জিগণ সমস্যার সমু্মখীি েহে এেিং অিাোহর জীেি 
োিি করহে। প্রার্থিা করহেি যেি োিংলাহেহশর মানুষ প্রপতপেহির 
আোহরর যর্হক েপিত িা েয়।  

২।  োিংলাহেহশ অহিক মপেলা ও েুেতী যমহয়রা যসক্সট্রাপিপকিং 
(Sextrafficking) এর িাাঁহে িহর জীেহি কাল অধ্ুায় যিহম আসহে। 
প্রার্থিা করহেি যেি যসই সমস্থ যমহয়রা যেি সাধ্ারণ জীেহি পিহর আহে 
িাহর। 

৩। েতথমাহির এই িপরপস্থপতহক যেি োিংলাহেহশর সেথেহরর মানুষ পেহশষ 
কহর যমহয়রা যেি সুহোগ পেহসহে েুেোর কহর যেশও জাপতর উন্নয়হির 
জন্য কাজ করহত িাহর এর জন্য পেহশষ প্রার্থিা করহেি। 

৪। োিংলাহেহশর সেথেহরর মানুষ যেি সমাহজ িারীহের স্থাি পিপিত 
কহর এেিং তাহের প্রািু সম্মাি োি কহর, এেিং িারীরা যেি ঈশ্বহরর 
রাজু পেোহরর জন্য অেোি রাখহত িাহর এর জন্য পেহশষ প্রার্থিা 
করহেি।  

৫। যে সমস্থ পেশ্বাসীগি পেপভন্ন ভাহে অতুািাপরত েহে ঈশ্বর যেি তাহের 
ঢাল েহয় সমস্থ পেিে যর্হক রক্ষা কহরি এেিং তাহের মধ্ু পেহয় 
োিংলাহেহশ যেি ঈশ্বহরর রাজু েৃপি িায় এর জন্য প্রার্থিা করহেি। 

৬। োিংলাহেহশর সরকার এেিং োরা োিংলাহেহশর সািংগঠপিক োপয়হত্ব 
রহয়হেি তারা যেি যেশ ও েহশর জন্য সৎভাহে কাজ করহত এর জন্য 
পেহশষ প্রার্থিা করহেি। 
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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. 05. 
দক্ষিণ আক্ষিকার জন্য প্রার্থনা করুন 

আক্ষিকা, গ্রহের ক্ষিতীয় বৃেত্তম মোহদশ, এক্ষশয়ার মহতাই ববক্ষিত্র্যময়, 
যেখাহন ক্ষবক্ষিন্ন সংস্কৃক্ষত এবং মানুষ সোবস্থান কহর। এখাহন 54ক্ষি 
যদশ, প্রায় 3,000 উপজাক্ষত এবং 1.2 ক্ষবক্ষিয়ন জনসংখযা রহয়হে। 
এখাহন অহনক মানুষ িয়ানক  যবকারত্ব, দাক্ষরদ্র্য এবং ক্ষকহশারী 
গিথাবস্থার সাহর্ িডাই কহর। ক্ষবহশষ কহর, যে মক্ষেিারা মোমারী 
িিাকািীন তাহদর ক্ষনজস্ব পক্ষরবাহরর িরণহপাষহণর দাক্ষয়ত্ব পািন কহর  
তারা আরও সমস্যার অক্ষিহোগ করহেন। দয়া কহর দক্ষিণ আক্ষিকার 
মক্ষেিাহদর জন্য প্রার্থনা করুন। 

 

 



আন্তবরক ভাদব প্রার্ থন্া করবি। 

১। যমাজাপিহক ঘূপণথঝহের প্রহকাহি অসিংখু মপেলা এেিং পশশুরা গৃেেীি 
েহয়হে।হে  ঈশ্বর এই সেথোরাহের ো পকেু প্রহয়াজি, তার সমে পকেুর 
প্রপতপেধ্াি কহরা। (গীত ৪৫:১) 

২। যে পিত া, আমরা পজিাহোহয়র সিংসহে,সামপরক িুপলহশ, 
যসিাপেভাহগ,িুপলহশ এেিং পেিারপেভাহগ ঈশ্বর-ভীরু যিতৃহত্বর জন্য 
প্রার্থিা কপর।তারা যেি যতামার ধ্াপমথকতা এেিং ন্যায়পেিার আগ্রহের সহে 
গ্রেণ কহর। (গীত ১১৯:১-২) 

৩।হে পিতা, স্বামী এেিং স্ত্রীর মহধ্ু পেোহের একপি পিয়ম প্রপতপিত 
কহরা।মাোগাস্কাহরর যলাকহের এই পেষয়পি উিলপি করহত এেিং তাহের 
পেোহে ঐকু আিার জন্য যতামার কাহে পিহর আসহত তাহের সাোেু 
কহরা। (আপে ২:২৪) 

৪। মালয়ী ট্রান্স ওয়ার্ল্থ যরপিও আশাময়ী িারী প্রার্থিা েলপির সেস্যরা 
যেহেতু যতামার প্রপত পিহর আসহে, অনুগ্রে কহর তাহের প্রজ্ঞা এেিং 
সুহোগ োও োহত তারা তাহের িপরোরগুপলহক, তাহের িািথগুপলহক এেিং 
যেহশর আপর্থক পেকাহশ সাোেু করার জন্য েুেসা শুরু করহত িাহর। 
(গীত ২০:১-২) 

৫।হে ঈশ্বর,হতামার ভাহলাোসার পেষয় প্রিার করার জন্য এেিং যতামার 
োহকু পশষ্যহের প্রপশপক্ষত করার জন্য যলহসাহর্ যতামার পমশিারীহের 
যপ্ররণ কহরা। যলাহকরা যেি যতামাহক এেিং যতামার জীেি-িপরেতথিকারী 
সতুহক েৃঢ়রূহি ধ্হর র্াকহত িাহর তার জন্য তাহের মহধ্ু উদ্দীিিা 
োও। (গীত ৯৬:৩) 

৬। যে প্রভু, ইস্বাপতিীহত রাজনিপতক স্থাপয়হত্বর জন্য আমরা প্রার্থিা কপর। 
যসখািকার যলাহকরা যেি যতামার শাপিহত িহল এেিং তাহের যিতারা 
যেি িপরিালিার জন্য যতামার প্রপত েৃপিিাত কহর।(হলেীয় ২৬:৬) 

৭। যে পিতা, োরা শারীপরক পেিংস্রতা, যেৌি অতুািার,েিিা এেিং 
বেষহমুর অপভজ্ঞতা লাভ করহে তাহের উিার কহরা এেিং আহরাগু 
কহরা।একই সহে যতামার সুসমািার যেি তাহের জীেি িপরেতথি কহর। 
(গীত ১২:৫-৮) 

৮। যে প্রভু, অপতমারীর সময় োহের েুেসা েন্ধ েহয় পগহয়হে যসই 
োপরহদ্রর মহধ্ু িহে র্াকা েপক্ষণ আপিকার িপরোরগুপলহক িাকরী এেিং 
আশা োও।(গীত ১১৩:৭) 

৯।হে প্রভু, পজিাহোহয়র যলাকহের হৃেহয় তুপম কাজ কহরা োহত তারা তাহের 
যেহশ আহরাগ ,ু িুিপমথলি, শাপি এেিং ন্যায়পেিার আহি।(গীত ১২৭:১) 

 

১০। যে পিতা, মালয়ীর িুরুষরা যেি তাহের সিংগ্রাহমর সেভাপগতা করার 
জন্য পিরািে আশ্রয় খুাঁহজ িায়।তাহের িুরুষহের আত্মেতুা করার এেিং 
তাহের সিািহের েতাশার মহধ্ু যিহল যরহখ িহল োওয়ার এই 
অপভশািহক যভহে োও। (গীত ২৩:৪) 

১১।হে পিতা, যসই সমে পশক্ষার্থীহের যতামার অনুগ্রে এেিং শাপি োও 
োরা তাহের অধ্ুয়হি সমস্যার অপভজ্ঞতা লাভ কহরপেল এেিং পেেুালহয় 
উিপস্থপতর যক্ষহে অসিংগপতর সমু্মখীি েহয়পেল। (পিপলিীয় ৪:৭) 

১২।হে প্রভু, HIV/AIDS সিংক্রাপমত েত্নেীি ো অসতকথ িুরুষহের োত 
যর্হক আপিকার মপেলাহের সুরক্ষা কহরা।তাহের মহধ্ু আহেগ সিংক্রাি 
এেিং শারীপরক আহরাগু আহিা। (োো ১৫:২৬) 

১৩।হে পিতা, ইস্বাপতপিহত যতামার মণ্ডলীর মহধ্ু জাগরণ আহিা, সমগ্র 
যেহশ উদ্দীিিা আহিা। পেশ্বাসীরা যেি তাহের জীেহি যতামাহক প্রর্ম 
স্থাি যেয়, অন্যহের সামহি ঈশ্বহরর রাহজুর িীপত অনুসাহর জীেিোিি 
কহর। (মপর্ ৫:১৬) 

১৪।হে প্রভু, আপিকার যলাকহের কাহে যতামার আহরাগু 
আহিা।অতীহতর সঙ্কহির জন্য যসখািকার অসিংখু যলাক ক্রুি। যতামার 
সহতু তাহের হৃেহয় আহরাগু আহিা এেিং তাহের মহধ্ু শাপি আহিা। 
(গীত ৩০:১০-১১) 

১৫।হে প্রভু, যলহসাহর্ার মপেলারা প্রায়ই সম্মাপিত েয় িা।এখািকার 
যলাহকরা যেি মপেলাহের মূলু েুঝহত িাহর, তাহের তত্ত্বােধ্াি করার 
সঙ্কল্প কহর এেিং জীেহি তাহের সমাি সুহোগ যেয়। (গালাতীয় ৩:২৮) 

১৬।হে প্রভু, আপিকায় পশশু িািাহরর পেষয়পিহক পিমূথল কহরা, এই 
মহের োত যর্হক পশশুহের উিার কহরা এেিং আহরাগু োও।োরা এই 
সমে পশশুহের উির অতুািার করহে তাহের অিরহক অপভেুি কহরা। 
(গীত ৫:১১) 

১৭।হে প্রভু, েপক্ষণ আপিকার ট্রান্স ওয়ার্ল্থ যরপিও আশাময়ী িারী 
যস্বোহসেীহের িপরোরগুপলর প্রপত এেিং তাহের আপর্থক অেস্থার প্রপত 
যতামার েপৃি রাহখা।(গীত ১২১:৮) 

১৮।হে প্রভু, ক্রমেিথমাি মূলুেৃপি এেিং পজপিসিহের অভাে পেহশষ কহর 
মালয়ীর পেধ্ো এেিং অিার্ পশশুহের কাহে দুপেথষে েহয় উঠহে। তাহের 
এই আপর্থক সঙ্কহি স্থাপয়ত্ব আিার জন্য তাহের যিতাহের ির্ যেখাও। 
(পিপলিীয় ৪:১৯) 

১৯।হে পিতা, পজিাহোহয়র যলাকহের হৃেয় এেিং মি িুিরুিার কহরা। 
যতামার সতু, শাপি এেিং ন্যায়পেিার যেি এর যলাকহের এেিং সমগ্র 
সমাজহক রূিািপরত করহত িাহর। (গীত ২০:৭) 

২০।হে ঈশ্বর, মে এেিং যে সমে দ্রেুগুপলর প্রপত আপিকার িরুুষরা 
আসি যসই সমে পেষয়গুপলর শৃঙ্খলহক তুপম যভহে োও। তারা যেি 
যতামাহত সমূ্পণথ স্বাধ্ীিতা খুাঁহজ িায় এেিং প্রভুরূহি যতামাহক অনুসরণ 
কহর। (গীত ১০৭:১৯-২০) 

২১।হে পিতা, অনুগ্রে কহর ইস্বাপতপির অর্থিীপতহক িুিরুিার কহরা, 
োরা পসিাি-গ্রেণকারী ক্ষমতায় আহে তাহেরহক যতামার প্রজ্ঞা োও। 
যসখাহি যেি সমে যলাকহের িাকরী এেিং প্রহয়াজিীয় সমে পকেুর 
যজাগাি র্াহক। (পেহতািহেশ ৩:৫-৬) 

২২।হে ঈশ্বর,এই িৃপর্েীহত যতামার রাজু স্থািি করার জন্য আপিকায় 
যতামার মণ্ডলীহক শপিশালী কহরা। যতামার রাজু আসুক; যতামার ইো 
সাপধ্ত যোক।(মপর্ ৬:১০) 

২৩।আমরা এই অপতমারীর সময় িৃর্ক েসোসকারী েয়স্ক যলাকহের 
জন্য প্রার্থিা কপর। তারা যেি পেস্মৃত িা েয় পকন্তু তাহের িপরোহরর 
যলাকজি এেিং েন্ধুোন্ধেহের িপরেশথহির দ্বারা উৎসাপেত েয়।       
(মপর্ ২৫:৩৬) 

২৪। যে পিতা, েপক্ষণ আপিকার যসই সমে মপেলাহের প্রহয়াজিগুপল 
িূরণ কহরা োরা অন্যহের জন্য প্রার্থিায় মধ্ুস্থতা কহর এেিং যতামার 
প্রপত একািভাহে পিহয়াপজত। (গীত ২৩) 

২৫।আমরা মালয়ীর জন্য প্রার্থিা কপর, যেখাহি প্রিণ্ড েৃপিহত যেশপি 
ভীষণভাহে ক্ষপতগ্রে েহয়হে। যেহেতু যলাহকরা যতামার কাহে সাোেু 
োচ্ঞা করহে, অনুগ্রে কহর তাহের আশ্রয় োও এেিং তাহের পিরািত্তার 
স্থাি েও। (গীত ৪৬:১) 

২৬। যে প্রভু, পজিাহোহয়র অহিক জায়গার িুিরুিাহরর প্রহয়াজি। 
যিতারা যেি তাহের আপর্থক, পশক্ষা এেিং স্বাস্থু িপরহষো প্রপক্রয়ার 
িুিরুন্নয়হির জন্য যতামার প্রপত েৃপিিাত কহর।(পেরপময় ৩৩:৩) 

২৭।পশশুহের এেিং তরুণ-তরুণীহের সুরক্ষা কহরা োহত তারা স্কুল েুপির 
সময় এেিং েুপির পেিগুপলহত েখি তাহের োো মাহয়রা কমথহক্ষহে র্াহক 
তখি তারা পিহজহের এেিং িরস্পহরর তত্বােধ্াি করহত িাহর।     
(গীত ১২১:৭) 

২৮।ট্রান্স ওয়ার্ল্থ যরপিও আশাময়ী িারী িপরিেথা আপিকার কহয়কপি 
যেহশ ভুল যোঝােুপঝর কারহণ োধ্ার সমু্মখীি েহে। যলাহকরা যেি 
স্পিভাহে  এেিং পেশ্বেতা সেকাহর িরস্পহরর সহে সিংহোগস্থািি করহত 
িাহর। (কলসীয় ৪:৬) 

 


