
 

২৬। হে প্রভু, ভারতের মহেলাতের শহিশালী প্রার্থনার জীবন 
োও। হোমাতে ধন্যবাে হেই হে অহেমারী চলাোলীন অসংখ্য 
মহেলারা ট্রান্স ওয়ার্ল্থ হরহিও আশাময়ী নারী প্রার্থনার 
হনটওয়াতেথ অংশগ্রেণ েতরহিল। (ইহি ৬:১৮) 

২৭। হে হিো, েতবাহিয়ান মহেলাতের হবশ্বাতস বৃহি োও 
হেতেেু োরা হোমার ভাতলাবাসা গ্রেণ েরতে এবং হোমার 
উির হনভথর েরতে হশখ্তি। (ইব্রীয় ১১:৬) 

২৮। হে ঈশ্বর, ইতদাতনহশয়ার মতধয েেহবল গতে েুলতে 
সাোেয েতরা োতে িহরচেথাহটর িতলা-আি েলহট হরাোতের 
সতে ঘহনষ্ঠ সম্পেথ গতে েুলতে িাতর এবং হোমাতে হবশ্বাতস 
এবং হোমার সম্পতেথ জ্ঞাতন বৃহি লাভ েরতে সাোেয েরতে 
িাতর। (২ হর্ষ ১:৩) 

২৯। হে প্রভু, চীতন িাচার েওয়া অগহণে মহেলা এবং 
বাহলোতের গভীর আতরাগয এবং িুনরুিাতরর জন্য আমরা 
প্রার্থনা েহর। এই মদ োতজর িহরসমাহির জন্য ধাহমথে 
হনোতের গতে হোতলা। (হেরহময় ৩০:১৭) 

৩০। হে ঈশ্বর, হশশুসে হভতয়েনাতমর গরীব মাতয়তের শহি 
োও হেতেেু োতের ঘতরর োজ, বাচ্চাতের হেখ্াতশানা এবং 
রান্না েরার সতে সতে োতের িহরবার চালাতনার জন্য বাইতর 
োজ েরতে হেতে েয়। (হেশাইয় ৪০:৩১) 

৩১। হে হিো,মতোহলয়ার এেে মহেলারা হেন োতের শহি ও 
প্রজ্ঞার জন্য হোমার প্রহে েৃহিিাে েতর। োতের সমস্ত 
হবাঝাগুহল হোমার উির নাহমতয় হেতে এবং হোমার মতধয আশা 
খু্ুঁতজ হিতে োতের উৎসাহেে েতরা। (গীে ৫৫:২২) 

 

 

 

 

 

 

 

বাাংলাদেদের জন্য ববদেষ প্রার্ থন্া 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

১। বেথমাতন বাংলাতেতশ হবহভন্ন অঞ্চতল বন্যার িাহন হবতে 
োওয়াতে অতনে মানুষ োতের বােী হিতে িাোয় আরয় হনতয়তি। 
প্রার্থনা েরতবন হেন বাংলার মানুষ হেন এই েতির মাতঝও আশা 
হনতয় হেন িার েরতে িাতর এবং অনাোতর েি না িায়। 

২।  বাংলাতেতশ অতনে মহেলা ও েুবেী হমতয়রা হসক্সট্রাহিহেং 
(Sextrafficking) এর িাুঁতে িতর জীবতন োল অধযায় হনতম 
আসতি। প্রার্থনা েরতবন হেন হসই সমস্থ হমতয়রা হেন সাধারণ 
জীবতন হিতর আতস্ত িাতর। 

৩। বাংলাতেতশর সবথস্ততরর মানুষ হেন সমাতজ নারীতের স্থান হনহিে 
েতর এবং োতের প্রািয সম্মান োন েতর, এবং নারীরা হেন 
ঈশ্বতরর রাজয হবস্তাতরর জন্য অবোন রাখ্তে িাতর এর জন্য হবতশষ 
প্রার্থনা েরতবন।  

৪। হে সমস্থ হবশ্বাসীগন হবহভন্ন ভাতব অেযাচাহরে েতে ঈশ্বর হেন 
োতের ঢাল েতয় সমস্থ হবিে হর্তে রক্ষা েতরন এবং োতের মধয 
হেতয় বাংলাতেতশ হেন ঈশ্বতরর রাজয বৃহি িায় এর জন্য প্রার্থনা 
েরতবন। 

৫। বাংলাতেতশর সরোর এবং োরা বাংলাতেতশর সাংগঠহনে 
োহয়তে রতয়তিন োরা হেন হেশ ও েতশর জন্য সৎভাতব োজ 
েরতে এর জন্য হবতশষ প্রার্থনা েরতবন। 
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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. 08. 

এশিয়ান মশিল়াদের জন্য প্র়ার্থন়া 

যীশুদে অনুসরণ ের়ার ক্ষেদে েশিনতম ৫০শি ক্ষেদির মদযে 
ইদদ়াদনশিয়া এেশি ক্ষেি। আি়াময়ী ন়ারী অনুষ্ঠ়ান ক্ষর়াত়াদের 
ঈশ্বদরর ব়ােে শুনদত স়াি়াযে েদর। ভ়ারদতর মশিল়াদের জন্য 
প্র়ার্থন়া েরদবন য়ার়া কুসংস্ক়ার়াচ্ছন্ন, ক্ষনপ়াদলর মশিল়ার়া য়ার়া 
ক্ষজ়ারপূবথে পশতত়াবৃশি, যর্থণ এবং বহুশবব়াদির শিে়ার িন, 
শিশলপ়াইদনর গ্র়ামীণ এল়াে়ার মশিল়ার়া য়ার়া গ়ািথস্থ্ে সশিংসত়া 
এবং অর্থননশতে প্রশতবন্ধেত়ার শিে়ার এবং েদব়াশিয়ান 
মশিল়াদের জন্য য়ার়া সশিংসত়ার সম্মুখীন িয, শিে়া এবং 
েমথসংস্থ়্ান অসুশবয়ার মদযে আদে। 

 



আন্তবরক ভাদব প্রার্ থন্া করবি। 

১।তে প্রভু, জািানী হলােতের িিাতে ধতর রাখ্া অহবশ্বাতসর শৃঙ্খল 
ভগ্ন েতরা। হসখ্ানোর মণ্ডলী হেন হনভথীেভাতব সুসমাচার প্রচার 
েরতে িাতর, এবং উদ্দীিনা ও িহরত্রাতণর জন্য হলােতের হৃেয় 
হেন আতদাহলে েতে িাতর। (হেশাইয় ৫৫:৬-৭) 

২।তে ঈশ্বর, হনিাতলর প্রতেযেহট হজলায় আশাময়ী নারী 
অনুষ্ঠানগুহল সম্প্রচার েরার জন্য এিএম হেশতনর বযবস্থা েরার 
হবষতয় আমরা প্রার্থনায় হোগোন েহর। (হিহলিীয় ৪:৯) 

৩।তে প্রভু, েুহম আমাতের হোমার আরাধনা এবং হসবা েরার জন্য 
হোমার েন্যারূতি অহভহেে েতরতিা। হোমার নাতম িহরচেথা েরার 
জন্য ধাহমথো হিহলহিতনা মহেলাতের তেরী েতরা। (গীে ১০০:২) 

৪। স্বগথীয় হিো, মতোহলয়া, চীন, োইওয়ান এবং েংেংতয় 
ট্রান্সওয়ার্ল্থ হরহিও আশাময়ী নারী েলগুহলতে চালনা েরার জন্য 
হোমার মতনানীে মহেলাতের িাহঠতয় োওয়ার হবষতয় আমরা প্রার্থনা 
েহর। (হেরহময় ৬:৮) 

৫। িহবত্র ঈশ্বর, ভারতের ট্রান্সওয়ার্ল্থ হরহিও আশাময়ী নারীর 
প্রতেযেহট হলহিতলখ্ে বা হচত্রনাটযোর, উিস্থািনোরীর মতধয হেতয় 
োজ েতরা। মহেলাতের হোমার োতি আনতে িহরচাহলে   েরার 
জন্য োতের োনগুহল এবং প্রহেভাগুহল বযবোর েতরা।          
(১ হিের ৪:১০) 

৬। হে প্রভু, েতবাহিয়ান েরুণ েরুণীতের হসই সমস্ত হলােতের 
োে হর্তে  রক্ষা ের োরা োতের মােেদ্রবয হবহি েরার জন্য 
বযবোর েতর। এই হশক্ষার্থীরা হেন বুঝতে িাতর হে মােে দ্রবযগুহল 
োতের মন এবং ভহবষ্যৎ ধ্বংস েতর হেতব; িহরবতেথ োরা হেন 
োতের হশক্ষার উির মতনাতোগ হেয়। (২ হর্ষলনীেীয় ৩:৩) 

৭।তোহভি-১৯ অহেমারী চলাোলীন ইতদাতনহশয়ার মহেলাতের 
উির শারীহরে,মানহসে এবং হেৌন হেংস্রোর োর বৃহি হিতয়তি। 
হে হিো, এই মহেলাতের হোমার মতধয িহরত্রাণ, আতরাগয এবং 
আশা খ্ুুঁতজ হিতে সাোেয ের। (২ েহরন্থীয় ৯:৮) 

৮। হে ঈশ্বর, মাদারীতন আশাময়ী নারী অনুষ্ঠানগুহল এখ্ন 
শটথওতয়ভ এবং হিহজটাল হরহিওতে সম্প্রচাহরে েতে, োর জন্য 
আমরা হোমার প্রশংসা েহর। অতনে চীনা হলাতেরা এই 
অনুষ্ঠানগুহল হশাতন এবং োরা েীশুতে হবশ্বাস েতর এবং োুঁর উির 
আশা রাতখ্। (১ েহরন্থীয় ১৫:৩) 

 

 

৯। হে প্রভু, হভতয়ৎনাতমর প্রহে ৩ জতনর মতধয ১ জন মহেলারা 
োতের স্বামীতের দ্বারা শারীহরে, মানহসে অর্বা হেৌন হেংস্রোর 
অহভজ্ঞো লাভ েতর, েুহম োতের সুরক্ষা েতরা এবং আতরাগয োন 
েতরা। (গীে ১০৭:১৯-২১) 

১০। হে প্রভু, হসোিুতরর মহেলারা োতের োতজর এবং িহরবাতরর 
োহয়েগুহল সামলাতনার হবষয় সংগ্রাম েতর, োতের শহি এবং েৃঢ় 
সংেল্প োন েরার জন্য আমরা প্রার্থনা েহর। (গীে ২৮:৭) 

১১।তে হিো, মতোহলয়ার মােেশিতের শিঘাুঁহট ভগ্ন েতরা। এই 
আসি বযহিতের স্বাধীন ের এবং োতের চােরীর বযবস্থা েতর 
োও োতে োরা োজ েরতে িাতর এবং োতের িহরবারগুহলতে 
সাোেয েরতে িাতর। (গীে ১০৭:১৪) 

১২।তে হিো, জািানী হশশুতের অহেমারীর সময় ভয় এবং 
হবহেন্নো হর্তে সুরক্ষা েতরা। অনুগ্রে েতর োতের অসুস্থো হর্তে 
েূতর রাতখ্া এবং োতের োতি সুসমাচার প্রচার েরার জন্য হলাে 
িাহঠতয় োও। (গীে ৯১:৬) 

১৩।তে ঈশ্বর হেতেেু হনিাতল ট্রান্স ওয়ার্ল্থ হরহিওর স্বাক্ষরো 
প্রহশক্ষণ চলতি, হসতেেু আমরা প্রার্থনা েহর োতে অংশগ্রেণোরীরা 
বাইতবল িাঠ েরতে, হলখ্তে এবং বযাঙ্ক অযাোউতে স্বাক্ষর েরতে 
িাতর। (তরামীয় ৩:১২) 

১৪। হে হিো, েুহম আমাতের আতরাগযোো!হেংস্রোর অহভজ্ঞো 
লাভোরী হিহলহিতনা মহেলাতের হৃেতয়র ক্ষেসেল আতরাগয 
েতরা। োরা হেন োতের সমাজগুহলতে মেথাো, সম্মান এবং 
িুনরুিার লাভ েতর। (গীে ৫১:১৭) 

১৫।তে প্রভু, আমরা ২৫,০০০ মহেলতের জন্য প্রার্থনা েহর োরা 
উত্তর হোহরয়া হর্তে েহক্ষণ হোহরয়ায় চতল এতসতি। সরোরী 
েলযাণমূলে নীহেগুহল এবং হবশ্বাসীরা হেন উত্তমরূতি এই 
মহেলাতের হসবা েরতে িাতর। (গীে ১৪৬:৯) 

১৬। হে হিো, েুহম হসই সমস্ত মহেলাতের জীবন রূিান্তহরে েতরা 
হেতেেু আশাময়ী নারী অনুষ্ঠানগুহল ২০২২ সাতলর এহপ্রল মাস 
হর্তে উহেয়া, গুজরাটী এবং োহমল ভাষায় োরা হেখ্তে িাতে। 
(২ েহর ৩:১৮) 

১৭।তে ঈশ্বর, েতবাহিয়ায় ট্রান্স ওয়ার্ল্থ হরহিও আশাময়ী নারী 
িহরচেথা োেথতে বৃহি োও। অসংখ্য মহেলারা হেন এই 
অনুষ্ঠানগুহলর এবং িহরচেথাহটর মাধযতম হোমাতে জাতন এবং 
অনুসরণ েরতে িাতর। (গীে ২৫:৫) 

 

১৮। ইতদাতনহশয় মহেলারা োহরতদ্রর মতধয বাস েতর, অতর্থর 
অভাতব োরা উিেুি স্বাস্থয িহরতষবা িায় না। অতনে মহেলারা 
জরায়ূ এবং স্ততনর েযানসাতরর মে মারাত্মে স্বাস্থয সমস্যাগুহলর 
সম্মখু্ীন েতয়তি। হে প্রভু, োরা এই হরাতগ আিান্ত েতয়তি োতের 
োতি এর প্রহেহবধান আতনা এবং োতের আতরাগয োন েতরা। 
(হেরহময় ১৭:১৪) 

১৯। হে হিো, আমরা প্রার্থনা েহর হে চীন হেতশ এেহট-হশশু নীহে 
সমাি েওয়ার ির, গভথিাে এবং জতের িতরই েন্যা সন্তানতে 
েেযা েরার হবষয়গুহলও হেন ক্ষান্ত েয়। (গীে ১৩৯:১৩-১৬) 

২০। অতনে হভতয়ৎনামী েহরদ্র হশশুরা োতের িহরবাতরর জন্য অর্থ 
উিাজথতনর উতদ্দতে স্কলু হিতে হেয়। এই হশশুরা হেন সাোেয িায় 
এবং ভাতলা হশক্ষা গ্রেণ েরতে িাতর।(গীে ১০৭:৯) 

২১। হে স্বগথীয় হিো, আমরা প্রার্থনা েহর হেন জািাতনর গভথবেী 
মহেলারা এবং োরা োতের সন্তানতের িালন েরতি োরা হেন 
োতের িহরবারগুহল হর্তে এবং সরোতরর োি হর্তে প্রতয়াজনীয় 
সাোেয িায় হেন্তু এর সতে োরা হেন সুসমাচারও হশাতন এবং 
গ্রেণ েতর। (গীে ৭১:৬) 

২২।মতোহলয়ার অতনে মহেলারা চােরীর হখ্াুঁতজ োতের ঘর হিতে 
শেরগুহলতে চতল োতে। এই মহেলাতের ভাতলা চােরীর বযবস্থা 
েতর োও এবং োতের েমথোোর দ্বারা সমস্ত রেতমর অহনতির 
োে হর্তে োতের রক্ষা েতরা। (গীে ২৩) 

২৩। হে ঈশ্বর, হনিাতল হে মহেলারা েীশুতে অনুসরণ েরতি োতের 
শাহন্ত, শহি এবং ো হেিু প্রতয়াজন োর হজাগান োও। েতয়েজন 
োতের অহবশ্বাসী স্বামীতের দ্বারা অেযাচাহরে েতে অর্বা োতের 
ঘর হর্তে লাহর্ হমতর হবর েতর হেওয়া েতে। (১ হিের ৩:১৪) 

২৪। হে প্রভু, হিহলিাইতনর এেে মহেলাতের হটহেতয় রাতখ্া এবং 
সান্ত্বনা োও োরা োতের সন্তানতের প্রতয়াজনগুহল িূরণ েরার জন্য 
েতঠার িহররম েতর। োতের সন্তানতের শাসন েরার জন্য এবং 
িহরচালনা েরার জন্য োতের প্রজ্ঞা োও। (হেশাইয় ৪১:১০) 

২৫। হে ঈশ্বর, হোহরয়া হবভি েওয়ার িতল িরস্পর িৃর্ে েতয় 
োওয়া িহরবারগুহলতে সান্ত্বনা হেওয়ার জন্য আমরা হোমার োতি 
প্রার্থনা েহর। বযহিগেভাতব অর্বা িতত্রর মাধযতম োরা হেন 
িুনরায় এেসতে েুি েতে িাতর োর জন্য আমরা প্রার্থনা েহর। 
(২ েহর ১৩:১১) 

 


