
 

২৮।ইথিয়পীয়ার অস্থায়ী ইণ্টারনেট পথরথস্থথি ক াথিনের কিন  
আলাদা  রা, চা রীর অিাব এবং সামগ্রী  সংন াগ বযবস্থার 
বাধাগুথলন  সম্প্রসাথরি  নরথিল। কে ঈশ্বর, অনুগ্রে  নর এই 
আঘািপ্রাপ্ত কলা নদর মনধয শাথি আনো।(মথি ৬:২৫) 

২৯।নে থপিা, আথি ার পূবব অংনশ থিশ্চুলায় আক্রাি 
মথেলানদর স্বথি দাও।িানদরন  উত্তম থচথ ৎসা পথরনেবার প্রথি 
চাথলি  নরা এবং সোয়  বনু্ধনদর দাও  ারা িানদরন  
উৎসাথেি  রনি পানর।(গীি ১২১:১-২) 

৩০। সববশথিমাে ঈশ্বর, আমরা সমি আথি ার কদশগুথলর 
জন্য প্রািবো  থর  ারা দাথরনের, থেরক্ষরিার, কব ারনের এবং 
অপরানধর সমু্মখীে েনে।এই সমি কলা নদর শথি এবং 
কিামার শাথির মনধয থঘনর রানখা।(১ শম ূ২:৮) 

 

 

 

 

 

 

 

বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ থন্া 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

১। বর্তমানে বাাংলানেনে দ্রবযমূনলযর হার অনেক ববনে 
যাওয়ানর্ অনেক নেম্ননবত্ত ও মধ্যনবত্ত জেগণ সমস্যার সম্মখুীে 
হনে এবাং অোহানর জীবে যাপে করনে। প্রার্তো করনবে বযে 
বাাংলানেনের মানুষ প্রনর্নেনের আহানরর বর্নক বনির্ ো হয়।  

২।  বাাংলানেনে অনেক মনহলা ও যুবর্ী বমনয়রা 
বসক্সট্রানিনকাং (Sextrafficking) এর িাাঁনে পনর জীবনে 
কাল অধ্যায় বেনম আসনে। প্রার্তো করনবে বযে বসই সমস্থ 
বমনয়রা বযে সাধ্ারণ জীবনে নিনর আনে পানর। 

৩। বর্তমানের এই পনরনস্থনর্নক বযে বাাংলানেনের সবতেনরর 
মানুষ নবনেষ কনর বমনয়রা বযে সুনযাগ নহনসনব বযবহার কনর 
বেেও জানর্র উন্নয়নের জন্য কাজ করনর্ পানর এর জন্য 
নবনেষ প্রার্তো করনবে। 

৪। বাাংলানেনের সবতেনরর মানুষ বযে সমানজ োরীনের স্থাে 
নেনির্ কনর এবাং র্ানের প্রাপয সম্মাে োে কনর, এবাং োরীরা 
বযে ঈশ্বনরর রাজয নবোনরর জন্য অবোে রাখনর্ পানর এর 
জন্য নবনেষ প্রার্তো করনবে।  

৫। বয সমস্থ নবশ্বাসীগে নবনিন্ন িানব অর্যাচানরর্ হনে ঈশ্বর 
বযে র্ানের ঢাল হনয় সমস্থ নবপে বর্নক রক্ষা কনরে এবাং 
র্ানের মধ্য নেনয় বাাংলানেনে বযে ঈশ্বনরর রাজয বৃনি পায় 
এর জন্য প্রার্তো করনবে। 

৬। বাাংলানেনের সরকার এবাং যারা বাাংলানেনের সাাংগঠনেক 
োনয়নে রনয়নেে র্ারা বযে বেে ও েনের জন্য সৎিানব কাজ 
করনর্ এর জন্য নবনেষ প্রার্তো করনবে। 
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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. 06. 
পূবব আথি ার জন্য প্রািবো 

 

পূবব আথি ার উত্তর ও পনূবব ইথিওথপযার উচ্চিূথম জনু়ে 
থবধ্বি সুদাে এবং কসামাথলযা অবথস্থি, মধয স্থানে  উববর 
হ্রদ এবং ক থেযা পববি  এবং থ থলমাঞ্জানরান  থঘনর 
উচ্চিূথম রনযনি। পূবব আথি ার প্রধাে বাথিজয পিয েল  ৃথে 
পিয, এবং মথেলারা িানদর পথরবানরর িরিনপােনির জন্য 
িসল করাপি এবং থবথক্র  রনি িানদর কবথশরিাগ সময 
বযয  নর। প্রািবো  রুে ক  পূবব আথি ার মথেলানদর জীবে 
ঈশ্বনরর থদন  পথরচাথলি েনি পানর। 



আন্তবরক ভাদব প্রার্ থন্া করবি। 

১।নহ প্রিু, বর্ামার বপ্রম বযে বকবল বরায়াণ্ডার বলাকনের পুেনমতনলর্ 
ো কনর নকন্তু যুনি নলপ্ত আনেবাসীনের মনধ্য বযে নমলে কনরনয় 
বেয়।র্ানের হৃেনয় এবাং আনবনগ বর্ামার আনরাগয আনো এবাং 
জেনগাষ্ঠীগুনলর মনধ্য একর্া আনো।(কলসীয় ১:২০) 

২।সবতেনিমাে ঈশ্বর, সারা ইনর্ওপীয়ায় পঙ্গপানলর আক্রমনণ সমে 
েস্য েষ্ট হনয় যাওয়ার কারনণ অোহার এবাং োনরনদ্রর নবরুনি 
বর্ামার হেনক্ষনপর জন্য আমরা প্রার্তো কনর।(গীর্ ১৪৫:১৫-১৬) 

৩।নহ প্রিু, র্ােজানেয়ার মারা এলাকায় বসই সমে বলাকনের সাহস 
োও যারা স্ত্রী জেোঙ্গ বযবনেনের প্রচনলর্ প্রর্ার নবরুনি বসাচ্চার 
হনে।যারা সাাংস্কনৃর্ক পনরবর্তনের নবরুনি আইে প্রণয়ে করনর্ 
পানর র্ানের েৃনষ্টনর্ এই বলানকরা বযে আনুকুলয লাি 
কনর।(নযনহােয়ূ ১:৯) 

৪। বহ ঈশ্বর, ইনরনিয়ায় একনি মণ্ডলীর জন্য ের্ুে জায়গার বযবস্থা 
কনর োও বযখানে র্ারা বর্ামার আরাধ্ো করনর্ পারনব এবাং 
সমানজ একনি প্রিাব তর্নর করনর্ পারনব। (নিনলপীয় ৪:১৯) 

৫।নহ সবতেনিমাে ঈশ্বর, আনিকার বেেগুনলনর্ নেিঃস্ব মনহলানের 
র্ানের এবাং র্ানের পনরবারগুনলর জীনবকা নেবতাহ করার জন্য 
নবনিন্ন সাংনযাগ, সৃজেেীলর্া এবাং ের্ুে ের্ুে সুনযাগ োনের জন্য 
আমরা বর্ামার কানে যাচ্ঞা কনর।(২ কনরন্থীয় ৯:৮) 

৬।নহ প্রিু, আমরা আমানের বসামানলর েলনির সুরক্ষার জন্য 
প্রার্তো কনর বযনহর্ু র্ারা েূরািানষ, বিসবুনক এবাং বযনিগর্ 
পনরেেতনে বরার্ানের সনঙ্গ যুি র্ানক। (গীর্ ৩২:৭) 

৭। বহ নপর্া, আমরা বুরুন্দীর বসই সমে মনহলানের জন্য প্রার্তো 
কনর যারা র্ানের স্বামীনের দ্বারা পনরর্যি হওয়ার পর র্ানের 
পনরবারগুনলনক সাহাযয করার জন্য সাংগ্রাম করনে। অনুগ্রহ কনর 
র্ানের চাকরীর বযবস্থা কনর োও এবাং র্ানের আনবগ সাংক্রান্ত 
সাহাযয োও।(যানকাব ১:১৭) 

৮।সবতেনিমাে ঈশ্বর, আমরা জানিবানরর মণ্ডলীর জন্য প্রার্তো কনর 
যানর্ র্ারা নবশ্বানস েনিোলী হয় এবাং ঈশ্বনরর িানলাবাসার 
সহিানগর্া করার জন্য অধ্যবসায়ী হয় (১নপর্র ১:৯)। 

৯। সবতেনিমাে ঈশ্বর, র্ুনম জানো বয নজবুনর্নর্ ববকারে, খরা 
এবাং প্রাকৃনর্ক সম্পনের অিাব আনে।আমরা বসখােকার বলাকনের 
জন্য বর্ামার িানলাবাসার আশ্বানসর জন্য প্রার্তো কনর বযনহর্ু র্ারা 
প্রনর্যকনি নবষনয় আপোর উপর নেিতর কনর। (গীর্ ২৩:১) 

 

১০।নহ প্রিু, বকনেয়ার প্রার্তো েলগুনলর জন্য্ আমরা বর্ামার 
প্রোংসা কনর বযনহর্ু র্ারা সাম্প্রনর্ক লকডাউে র্াকা সনেও অে 
লাইনে র্ানের সিাগুনল কনর যানে।(ইব্রীয় ১০:২৪) 

১১। েনক্ষণ সুোনের অসাংখয মনহলারা বযৌে অর্যাচানরর নেকার 
হনে। অনুগ্রহ কনর র্ানের আনবগসাংক্রান্ত আনরাগয োও এবাং 
র্ানের প্রনয়াজেীয় নচনকৎসার বযবস্থা কনর োও। (গীর্ ১৪৭:৩) 

১২।উগাণ্ডার র্রুণীরা অপনরণর্ বনয়নস নববাহ করার িনল এবাং 
গিতবর্ী হওয়ার িনল,র্ানের মনধ্য অনেনকই নিিুলা বরানগ 
িুগনে। বহ প্রিু, আমরা র্ানের প্রনয়াজেীয় নচনকৎসাগর্ পনরনষবার 
জন্য এবাং বর্ামার আনিক উৎসানহর জন্য প্রার্তো কনর।      
(গীর্ ১০৩:৩) 

১৩।আমরা নিন্ন ধ্নমতর আনধ্পনর্যর দ্বারা েৃঢ়িানব নেয়নির্ 
বেেগুনলনর্ সাংখযালঘু নবশ্বাসীনের নেরাপত্তার জন্য প্রার্তো কনর। 
বহ ঈশ্বর, র্ুনম র্ানের বর্ামার স্বগতীয় োনন্ত এবাং সুরক্ষা 
োও।(নযোইয় ২৬:৩) 

১৪।নহ ঈশ্বর, অনুগ্রহ কনর চাচতগুনলনক অনুপ্রানণর্ কনরা বযে র্ারা 
বরায়াণ্ডার মনহলানের সাহাযয কনর এবাং নবনিন্ন আরয় স্থানের বযবস্থা 
কনর কারণ র্ানের মার্াল স্বামীনের সনঙ্গ বাস করনর্ হনে।  
(মনর্ ২৫:৪৪-৪৫) 

১৫।নহ প্রিু, ইনর্য়পীয়ায় োনন্ত পুেরুিানরর জন্য এবাং এর 
সাংঘষতগুনলর বযে সমাধ্াে হয় র্ার জন্য আমরা প্রার্তো কনর।র্ানের 
বের্ারা বযে প্রজ্ঞা লাি কনর, এবাং র্ারা বযে বর্ামার বচানখ যা 
নকেু সনঠক এবাং ন্যাযয র্ার সঙ্কল্প করনর্ পানর। (যানকাব ১:৫) 

১৬।নহ নপর্া,আমরা র্ােজানেয়ার বকাঅনডতনেিরনের ের্ুে েনির 
জন্য প্রার্তো কনর বযে র্ারা প্রার্তোর েলগুনলর মনধ্য অসাংখয 
মনহলানের অক্লান্তিানব কাজ করনর্ উৎসানহর্ করনর্ পানর।  
(ইব্রীয় ১০:২৪-২৫) 

১৭।নহ নপর্া, এ বের বকানিড-১৯ এর িনল অনেনক র্ানের 
িানলাবাসার বলাকনের হানরনয়নে। হর্াে বলানকরা বযে বর্ামার 
উপনস্থনর্নর্ আো, সান্ত্বো এবাং োনন্ত খুাঁনজ পায়।(২ কনরন্থীয় ১:৩) 

১৮। বহ নপর্া, েনক্ষণ সুোনের যুবর্ীনের জন্য প্রকৃর্ সমাধ্ােগুনল 
আনো যারা র্ানের অোহার ক্লীষ্ট পনরবারগুনলর দ্বারা নববানহর জন্য 
নবনক্র হনয়নগনে এবাং এইিানব র্ারা র্ানের নেক্ষা বর্নক অস্বীকৃর্ 
হনয়নে।(মনর্ ৭:৭) 

 

১৯। বহ প্রিু,আমরা যাচ্ঞা কনর বয র্ুনম এমে বলাকনের তর্রী 
কনরা যারা নজবুনর্র বলাকনের কানে বপৌাঁোনর্ পানর।      
(কলসীয় ৪:৫-৬) 

২০।নহ প্রিু,বুরুন্দীর প্রার্তোর েলগুনলর জন্য বর্ামানক ধ্ন্যবাে 
নেই,যারা মনহলানের সবতসমনক্ষ র্ানের আেন্দ এবাং দিঃখগুনল 
সহিানগর্া করনর্ বেয় এবাং এনক অপনরর ববাঝা বহে কনর। 
(গালার্ীয় ৬:২) 

২১।নে থপিা,  ারা অথিমারীর সময় িানদর চা রী োথরনয়নি 
িানদর জন্য প্রািবো  থর।অিবনেথি  চাপ পথরবারগুথলর মনধয 
থবনরাধ তিরী  নরনি, এবং  নয়  জে এর িনল ঘনরায়া থেংস্রিার 
মাধযনম সাড়া থদনয়নি।(গীি ১৪০:১২) 

২২।নপ্রমময় থপিা, করায়াণ্ডার মথেলানদর আথি  এবং 
আনবগজথেি প্রনয়াজেগুথল পূরি  নরা  ারা এ াই থশশুনদর পালে 
 রনি।িানদর অধযবসায়ী েওয়ার শথি দাও।(থ শাইয় ৪০:২৯) 

২৩।নে থপিা, ক থেয়ায় ট্রান্স ওয়ার্ল্ব করথেও আশাময়ী োরী  িৃব  
প্রস্তুি লাইি অনুষ্ঠােগুথল কশাোর জন্য করািারা ক্ষুধািব েওয়ার 
জন্য কিামার প্রশংসা  থর।এই অনুষ্ঠােথটর জন্য ক থেয়ার মনধয 
আথিব  অনুদাে দাে ারীনদর কিালার জন্য আমরা কিামার  ানি 
 াচ্ঞা  থর।(গীি ১০৭:৯) 

২৪। কে ঈশ্বর, িােজাথেয়ার কপ্রথসনেণ্ট সাথময়া সুলুহু োসােন  
মোপ্রজ্ঞা এবং সােস দাও,  ারি থিথে কদশথট 
চালানেে।(১িীমথিয় ২:১-২) 

২৫।নে সদাপ্রিু, ইথিয়পীয়ার আথর সমানজ ট্রান্স ওয়ার্ল্ব করথেও 
আশাময়ী োরীর থেথলং িনয়স্ শ্রুথি োট গুথলর জন্য কিামান  
ধন্যবাদ থদই।এথট অসংখয জীবেন  প্রিাথবি  রনি, এবং িগ্ন 
পথরবারগুথল পুেরায় থমথলি েনে।(১ থিেলেী ীয় ৫:১১) 

২৬।নে থপিা, উগাণ্ডার মথেলানদর চা রীর সুন াগ  নর দাও  ারা 
িানদর পথরবারগুথলর প্রািথম  প্রনয়াজেগুথলর জন্য সংগ্রাম 
 রনি।( ান াব ১:৪) 

২৭।নে থপিা, করায়াণ্ডায় প্রািবোর দলগুথল বৃথি পাওয়ার জন্য 
কিামান  ধন্যবাদ থদই!অসংখয মথেলানদর িানদর কদনশর জন্য 
প্রািবো  রার উনেনে কিালার জন্য আমরা কিামার প্রশংসা 
 থর।(গীি ১০৭:১) 

 


