
 

 

 

 

 

 

 

 

বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ থন্া 

 

 

 

 

 

 

২৭।প্রিয় প্রিতা, জািানী বয়স্ক ল াকদের প্রনরািদে রাদ া। তারা 
লেন জানদত িাদর লে তুপ্রি সববো তাদের সদে আদ া, এিন প্রক 
িৃতুু িেবন্ত। িণ্ড ীর সেস্যরা লেন তাদের সদে সিয় অপ্রতবাপ্রিত 
কদর এবং তাদেরদক খ্রীদের কাদ  িপ্ররচাপ্র ত কদর।(প্রেশাইয় ৪৬:৪) 

২৮। যে সকল যেশে শেশুরা  োশের দ্বারা শিেযাশিি হয় তাদের 
লেন প্রবচার িয় এবং তাদের হৃেয় লেন িপ্ররবপ্রতবত িয় তার জন্য 
আিরা িার্বনা কপ্রর। লি প্রিতা, লে প্রশশুরা এই িন্দ প্রবষদয়র 
অপ্রিজ্ঞতা  াি কদরদ  তাদের আদরাগ্ু োন কদরা। (গ্ীত ১৪৭:৩) 

২৯। লি ঈশ্বর, প্রিপ্র িাইদনর লবকার িপ্রি ারা ে ন উিেুক্ত 
চাকরীর অদেষণ করদ , ত ন তারা লেন তাদের লজাগ্ানোতা 
প্রিসাদব লতািার কাদ  আদস। (গ্ীত ৩৪:১০) 

৩০। লি প্রিতা, লতািার সদে তাদের প্রবশ্বস্তিাদব চ ার িদর্ 
প্রিদয়ৎনাদির খ্রীেীয় িপ্রি াদের গ্িীদর বৃপ্রি  াি করদত শপ্রক্ত 
োও। তারা লেন অন্য িপ্রি াদের কাদ  েীশুর সুসিাচার সিিাপ্রগ্তা 
করদত িাদর এবং নতুন প্রবশ্বাসীদের প্রশষ্য করদত িাদর।        
(২ তীিপ্রর্য় ২:২) 

৩১। আিরা িদোপ্র য় ঘরগুপ্র দত শারীপ্ররক এবং আদবগ্জপ্রনত 
প্রিংস্রতার সিাপ্রির জন্য িার্বনা কপ্রর। লি প্রিতা, স্বািীরা লেন 
লতািার আজ্ঞা িদতা তাদের স্ত্রীদের লিি করদত িাদর।      
(ক সীয় ৩:১৯) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

১। বতবিাদন বাং াদেদশ প্রবপ্রিন্ন অঞ্চদ  বন্যার িাপ্রন লবদে 
োওয়াদত অদনক িানুষ তাদের বােী ল দে ডাোয় আশ্রয় প্রনদয়দ । 
িার্বনা করদবন লেন বাং ার িানুষ লেন এই কদের িাদেও আশা 
প্রনদয় প্রেন িার করদত িাদর এবং অনািাদর কে না িায়। 

২।  বাং াদেদশ অদনক িপ্রি া ও েুবতী লিদয়রা লসক্সট্রাপ্রিপ্রকং 
(Sextrafficking) এর িাাঁদে িদর জীবদন কা  অধ্ুায় লনদি 
আসদ । িার্বনা করদবন লেন লসই সিস্থ লিদয়রা লেন সাধ্ারণ 
জীবদন প্রিদর আদস্ত িাদর। 

৩। বাং াদেদশর সববস্তদরর িানুষ লেন সিাদজ নারীদের স্থান প্রনপ্রিত 
কদর এবং তাদের িািু সম্মান োন কদর, এবং নারীরা লেন 
ঈশ্বদরর রাজু প্রবস্তাদরর জন্য অবোন রা দত িাদর এর জন্য প্রবদশষ 
িার্বনা করদবন।  

৪। লে সিস্থ প্রবশ্বাসীগ্ন প্রবপ্রিন্ন িাদব অতুাচাপ্ররত িদে ঈশ্বর লেন 
তাদের ঢা  িদয় সিস্থ প্রবিে লর্দক রক্ষা কদরন এবং তাদের িধ্ু 
প্রেদয় বাং াদেদশ লেন ঈশ্বদরর রাজু বৃপ্রি িায় এর জন্য িার্বনা 
করদবন। 

৫। বাং াদেদশর সরকার এবং োরা বাং াদেদশর সাংগ্ঠপ্রনক 
োপ্রয়দে রদয়দ ন তারা লেন লেশ ও েদশর জন্য সৎিাদব কাজ 
করদত এর জন্য প্রবদশষ িার্বনা করদবন। 
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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. 07 
এশেযার জন্য প্রার্যিা 

যকাশরযার শি ডশিউ আর উইশেি অফ যহাপ যসবা কাজ  উত্তর 
যকাশরযায 25 বছর ধশর যবিার সম্প্রচাশরর োধযশে শেশু শিশের 
সুসোচার প্রচার করশছ, যেখাশি শেেিাশররা প্রশবে করশি পাশর 
িা। এবং জাপাশি আোেয়ী িারীর েল, োরা গি বছর যর্শক 
যসবা কাশজর  জন্য প্রস্তুশি শিশে, িারা এই বছশরর অশটাবর 
োশস  যবিার সম্প্রচার শুরু হওযা জন্য কশ ার প্রস্তুশি শিশে। 
েযা কশর প্রার্যিা করুি যে যকাশরযাি এবং জাপাশি 
আোেয়ী  েশহলারা িাশের ঈশ্বশরর কাশছ শিশয োওযার জন্য 
েূলযবাি োধযে  হশয উ শব। 



আন্তবরক ভাদব প্রার্ থন্া করবি। 

১।দি প্রিতা, চীনদেদশ অন াইদন ধ্িবীয় প্রবষয় িচাদরর প্রবরুদি 
প্রনদষধ্াজ্ঞা ক্রিাগ্ত বৃপ্রি িাওয়ার জন্য, লস াদন োরা কাজ করদ ন 
তাদেরদক তুপ্রি িজ্ঞা োও োদত তারা স্পেিাদব লতািার িাদ াবাসার 
কর্া িানুদষর কাদ  ব দত সক্ষি িয়। (প্রিদতািদেশ ২:৭) 

২। লি িিু, তুপ্রি িাষা সিেয়কারীদের শপ্রক্ত োও এবং িপ্ররচাপ্র ত 
কদরা লেদিতু তারা লস্বোদসবকদের িার্বনার অংশীোর িওয়ার 
জন্য প্রচপ্রিত কদরন এবং আশািয়ী নারী অনুষ্ঠানগুপ্র র প্রবষদয় 
েেযকশের সম্পকবগুপ্র র জন্য সংদোদগ্র িধ্ান স্থান প্রিসাদব কাজ 
কদরন। (প্রেশাইয় ২৮:২৯) 

৩। লি প্রিতা, লেদিতু ইদন্দাদনপ্রশয়ার ৮০ শতাংশ িপ্রি া এ নও 
অন্ধকাদর আদ , তাদেরদক লকব  স্বাস্থু সম্পদকব অন্তেৃবপ্রে োন না 
কদর েীশুর প্রবষয় আপ্রিক উি প্রিও োন করার জন্য ইদন্দাদনশীয় 
এবং জািানীজ িাষায় আশািয়ী নারী অনুষ্ঠানগুপ্র  বুবিার কদরা। 
(ক সীয় ১:৯) 

৪। লি স্বগ্বীয় প্রিতা, অনুগ্রি কদর েপ্রক্ষণ লকাপ্ররয়ার িপ্রি াদের, 
বাপ্র কাদের এবং লিধ্াগ্তিাদব অক্ষিদের প্রডপ্রজটা  এবং শারীপ্ররক 
লেৌন বুবসার িাত লর্দক সুরপ্রক্ষত কদরা। (গ্ীত ৯১:৩) 

৫।দি ঈশ্বর, কদবাপ্রডয়ার ট্রান্স ওয়ার্ল্ব লরপ্রডও আশািয়ী নারী 
ে প্রটর িদধ্ু অনুদিরণা এবং সৃজনশী তা আদনা লেদিতু তারা 
প্রবপ্রিন্ন িপ্রি াদের ে গুপ্র র িদধ্ু লতািার িাদ াবাসা এবং আশা 
আনার জন্য প্রবপ্রিন্ন িকল্প এবং অনুষ্ঠানগুপ্র  ততরী কদর।      
(োত্রা ৩৫:৩১) 

৬। লি িিু, জািাদনর লেৌন িীপ্রেত িপ্রি া এবং প্রশশুদের উিার 
কদরা। তাদেরদক শারীপ্ররকিাদব, িানপ্রসকিাদব, এবং আপ্রিকিাদব 
সুস্থ কদরা, এবং তারা লেন েীশু খ্রীদে তাদের আশা  ুাঁদজ িায়। 
(গ্ীত ১০৩:৩-৫) 

৭। লি প্রিতা, লনিাদ র অংশগ্রিণকারীদের তাদের িপ্ররবারদক 
সািােু করার জন্য উিাজবন ততরী করদত িার্প্রিক লস াই এবং 
লিাষাক ততরী করার িপ্রশক্ষণপ্রটদক বুবিার কদরা এবং তারা লেন 
জীবশি োশি ও আিন্দ  যপশি পাশর । (গ্ীত ১২৮:২) 

৮।দি িিু, সাবুয়াদনা, ইদ াকাদনা এবং তাগ্াদ াদগ্র আশািয়ী 
নারী অনুষ্ঠানগুপ্র  বুবিার কদরা োদত প্রিপ্র িাইন দ্বীিিুদের 
িপ্রি াদের হৃেয় এবং জীবদন তা আশা আদন এবং স্পশব 
কদর।(দরািীয় ১৫:১৩) 

 

৯। লি প্রিতা, উত্তর প্রিদয়ৎনাদির িতুন্ত এ াকাগুপ্র র েপ্ররদ্র 
িপ্রি াদের শপ্রক্ত োও োরা তাদের প্রশশুদের এবং বৃিা বাবা 
িাদয়দের সািােু করার জন্য কদঠার িপ্ররশ্রি কদর।       
(প্রেশাইয় ৪০:২৯-৩১) 

১০। ােু দ্রদবুর িূ ু িদোপ্র য়াদত বৃপ্রি িাওয়ার েরুণ, স্বল্প 
আয়েুক্ত িপ্ররবারগুপ্র  টাকার অিাদব  ােুদ্রবু ক্রয় করদত িারদ  
না। লি ঈশ্বর, তুপ্রি তাদের তেপ্রনক িদয়াজনগুপ্র  িূরণ কদরা োদত 
এই িপ্ররবারগুপ্র দক ক্ষুধ্ায় না র্াকদত িয় ! (গ্ীত ৩৪:৬) 

১১। লি িিু, প্রসোিুদরর লোগ্ু িপ্রি াদের প্রবষয় লেন প্রবদবচনা 
করা িয় এবং তাদেরদক লেন উচ্চিদে চাকরী োদনর বুবস্থা করা 
িয় তার জন্য আিরা িার্বনা কপ্রর। (প্রিদতািদেশ ৩১:৩১) 

১২। লি ঈশ্বর, লিদয়দের লর্দক ল দ দের অপ্রধ্ক ি ন্দ করার চীদনর 
সািাপ্রজক রীপ্রতপ্রট লেন বন্ধ িয়। আিরা োচ্ঞা কপ্রর িণ্ড ীগুপ্র  লেন 
সিাদজর ভ্রাপ্রন্ত সৃপ্রেকারী িূ ুদবাধ্গুপ্র  অনুসরণ করার িপ্ররবদতব 
রাদজুর িূ ুদবাধ্গুপ্র দক অনুসরণ কদর। (আপ্রে ১:২৭) 

১৩। লি িিু, আিরা লতািার িশংসা কপ্রর, লে িপ্রি াদের 
উিকাদরর জন্য আশািয়ী নারী বন্ধুাে, এবং কুানসাদরর উির 
প্রশক্ষািূ ক অনুষ্ঠানগুপ্র  িপ্ররচা না করদত সক্ষি িদয়দ ।  
(প্রেশাইয় ২৮:২৬) 

১৪।দি প্রিতা, সারা ইদন্দাদনপ্রশয়ায় আপ্রিক এবং বুবিাপ্ররক 
জীবদনর তর্ুগুপ্র  িাজার িাজার িানুদষর কাদ  সিিাপ্রগ্তা করার 
উদেদে আশািয়ী নারী অনুষ্ঠানগুপ্র  সম্প্রচাদরর জন্য ৬৪প্রট স্থানীয় 
লেশন লেওয়ার জন্য লতািাদক আিরা ধ্ন্যবাে জানাই।        
(২ কপ্রর ৯:১১-১২) 

১৫।েপ্রক্ষণ লকাপ্ররয়ায় িস্তুত আশািয়ী নারী অনুষ্ঠানগুপ্র  লেন উত্তর 
লকাপ্ররয়ার িপ্রি ারা শুনদত িায়, তারা লেন সুসিাচার বুেদত িাদর, 
তাাঁর িাদ াবাসা অনুিব করদত িাদর এবং েীশু খ্রীেদক  াি করদত 
িাদর তার জন্য আিরা িার্বনা কপ্রর। (প্রেশাইয় ২৮:২৩) 

১৬। লি ঈশ্বর, কদবাপ্রডয়ার অদনক তরুণ তরুণীরা এবং িপ্রি ারা 
িতাশার সদে সংগ্রাি করদ । তারা িদতুদক লেন লতািার িদধ্ু 
আশা এবং আদরাগ্ু  ুাঁদজ িায়।(গ্ীত ৯৪:১৯) 

১৭। লি িিু, এপ্রশয়ার লে িপ্রি ারা তাদের লেদশর িপ্ররবারগুপ্র দক 
সািােু করার জন্য জািাদন কাজ করদ  তাদের কাদ  িপ্ররত্রাদণর 
সুসিাচার আদনা। তাদেরদক প্রনিঃসেতা, িয়, িগ্ন িাপ্ররবাপ্ররক 
সম্পকবগুপ্র  লর্দক এবং িানবিাচার চদক্রর িাত লর্দক রক্ষা কদরা। 
(প্রদ্বিঃ প্রবিঃ ৩১:৬) 

১৮। লি প্রিতা, আিরা লতািার িশংসা কপ্রর লে লনিাদ  আশািয়ী 
নারী অনুষ্ঠানগুপ্র  সম্প্রচারকারী লেশনগুপ্র র সং ুা ২০২২ সাদ র 
লি িাদস ৮ লর্দক ১৫দত বৃপ্রি লিদয়দ । (১বংশাবপ্র  ১৬:৯) 

১৯।প্রিপ্র িাইনদসর অদনক স্বািী এবং স্ত্রীদের িদধ্ু িরস্পদরর 
সদে সম্পকব ততরীর প্রবষদয় সিস্যা িদে। লি প্রিতা, তাদের 
সম্পদকবর িদধ্ু সংিপ্রত আদনা এবং কীিাদব িরস্পদরর সদে 
সংদোগ্ স্থািন করদত িদব লসই প্রবষদয় তাদের প্রশক্ষা োও। 
(১প্রিতর ৩:৮-১২) 

২০।দি িিু, প্রিদয়ৎনাদির িাি বয়স্কদের হৃেয় িপ্ররবপ্রতবত কদরা 
োরা তাদের সন্তানদের অিবুবিার করদ , এর িপ্ররবদতব তাদেরদক 
েত্নশী  এবং সুরক্ষা োনকারী কদরা। কতৃবিক্ষরা লেন তাদের 
ল াকদের প্রশপ্রক্ষত কদর লতাদ  এবং এই িন্দ প্রবষয়প্রট বন্ধ করার 
জন্য তারা লেন উদেুাগ্ গ্রিণ কদর। (প্রিদতািদেি ২৫:২৮) 

২১। লি িিু,আিরা িদোপ্র য়াদত তরুণীদের গ্িববতী িওয়ার িার 
বৃপ্রি িাওয়ার প্রবরুদি িার্বনা কপ্রর। েুবক েুবতীদের লেন প্রশক্ষা 
লেওয়া িয় এবং তারা লেন তববাপ্রিক সম্পদকবর িদধ্ু লেৌনতার প্রবষদয় 
ঈশ্বদরর িপ্ররকল্পনা সম্পদকব বুেদত িাদর। (১ প্রর্ষ নীকীয় ৪:৩-৬) 

২২। আিরা িার্বনা কপ্রর চীন লেদশর সিস্ত িপ্রি ারা লেন ঈশ্বদর 
তাদের িকৃত িপ্ররচয় জানদত িাদর, তাদের িপ্ররপ্রস্থপ্রতগুপ্র  সদেও 
তারা লেন তাদের আি-িূদ ুর প্রবষয়প্রট অনুিব করদত িাদর। 
(ইপ্রিষীয় ১:৪-৬) 

২৩। লি িিু,কদবাপ্রডয়ার ঘদরায়া অতুাচারকারী িুরুষদের হৃেয় 
িপ্ররবতবদনর জন্য এবং লে সিস্ত িপ্রি ারা এই প্রবষদয় অতুাচাপ্ররত 
িদয়দ  তাদের সাপ্রববক আদরাদগ্ুর জন্য আিরা িার্বনা কপ্রর। 
(প্রেশাইয় ২৯:২৪) 

২৪।দি িিু, যে সকল েশহলারা আোহীি িারা যেি জীবশি আো 
ও োশি লাভ কশর । (তীত ২:১,৩-৫) 

২৫।দি ঈশ্বর, ২০ ব র োবৎ ইদন্দাদনপ্রশয়ার আশািয়ী নারী 
অনুষ্ঠানগুপ্র  িস্তুত করার এবং সম্প্রচার করার  রচ চা াদনার জন্য 
প্রবশ্বস্ত অনুোন োনকারী লেওয়ার জন্য আিরা লতািার িশংসা 
কপ্রর। (দোিন ৩:২১) 

২৬। লি ঈশ্বর, আিরা লতািার িশংসা কপ্রর এবং লতািাদক ধ্ন্যবাে 
প্রেই, লেদিতু েপ্রক্ষণ লকাপ্ররয়ার িপ্ররবারগুপ্র  শপ্রক্তশা ী িদয়দ  এবং 
লস াদন প্রববািপ্রবদেে অদনক কদি লগ্দ  কারণ লকাপ্রিড ১৯ 
অপ্রতিারীর কারদণ তাদের অপ্রধ্ক সিয় ঘদরই র্াকদত িদয়দ । 
(গ্ীত ১৩৩:১) 


