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বাংলােদশ থ�ালািসিময়া ফাউে�শন জাকাত ফাে� জাকাত িদেয় থ�ালােসিময়ায় আ�া� িশ�েদর ���েলােক

ব�িচেয় রাখেত সাহায� ক�ন। ছিব: বাংলােদশ থ�ালািসিময়া ফাউে�শন
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মােয়র পৃিথবী আেলািকত কের রােখ িলজার হািস। �সই হািস ধের রাখা যখন মােয়র পে� �ঃসাধ�

হেয় পেড়, তখন িদেনর আেলাও ঘুটঘুেট অ�কার মেন হয়। িব�মপুেরর �ছা� ফ�টফ�েট িলজা, মা বৃি�

আ�ােরর একমা� স�ান। ছয় মাস বয়েস থ�ালােসিময়া �রাগ ধরা পড়ার পর �থেক হাসপাতােলর সে�

তার সখ�। �িত মােসই তােক হাসপাতােল �যেত হয় র� �নওয়ার জন�। ডা�ারেদর সে� কথা হয়,

নাস�েদর সে� কথা হয়। সবাই তােক খুব ভােলাবােস, য� কের। এসব �দেখ �� বুনেত �� কেরেছ

�স, বড় হেয় ডা�ার হেব। থ�ালােসিময়া �রাগীেদর এ রকম ���েলােক ব�িচেয় রাখেত কাজ করেছ

বাংলােদশ থ�ালািসিময়া ফাউে�শন। 

সারা �দশ �থেক আসা ৩ হাজার ২০৫ জন থ�ালােসিময়া �রাগীেক িনয়িমত িচিকৎসা �দয় এই

অলাভজনক �িত�ানিট। �েত�ক থ�ালােসিময়া �রাগীর মািসক িচিকৎসা ব�য় ৫ �থেক ১০ হাজার

টাকা। �বিশর ভাগ �রাগীর পিরবােরর পে� এই পিরমাণ অেথ�র সং�ান করা স�ব হয় না। তাই

জাকাত তহিবল �তির কের বাংলােদশ থালািসিময়া ফাউে�শন দির� ও সহায়-স�লহীন �রাগীর

পিরবােরর পােশ দ�িড়েয়েছ। এই  উেদ�াগেক কেয়ক বছর �থেক সহায়তা করেছ �থম আেলা। গত

বছর এ ফাউে�শন ১ �কািট ৮৭ লাখ টাকা জাকাত সং�হ কের ৪২৮ জন �রাগীেক সারা বছর িচিকৎসা

িদেয়েছ।

জাকােতর আটিট খােতর মেধ� থ�ালািসিময়া ফাউে�শন �ধু �থম িতনিট খাত, অথ�াৎ ফিকর, িমসিকন

��িণর �রাগী এবং জাকাত আদােয়র ব�য় বাবদ জাকােতর অথ� ব�য় কের। দির� মুসলমান �রাগী যারা

অথ�াভােব িচিকৎসা িনেত পারেছ না, তােদর জাকাত ফা� �থেক সাহায� করা  হয়।

বাংলােদশ থ�ালািসিময়া ফাউে�শেনর মহাসিচব ডা. �মা. আব�র রিহম বেলন, 'কেরানার কারেণ যিদও

এ বছর জনজীবন িবপয��, তার মেধ�ও আমরা সমােজর সব��েরর মানুেষর কাছ �থেক অভ�তপূব� সাড়া

�পেয়িছ। ব�ি� দাতােদর পাশাপািশ আমােদর সে� �যাগােযাগ কেরেছন িকছু িশ�, ব�বসা ও

সামািজক  �িত�ানও। �িত�ােনর মািলক, কম�কত�া-কম�চারীরা ত�েদর জাকােতর টাকা দান কেরেছন

আমােদর জাকাত তহিবেল। এ বছর এখন পয�� সং�হ ১ �কািট টাকা। তেব আমােদর আরও সাহােয�র

�েয়াজন। গত বছর ৪২৮ জন �রাগীর িচিকৎসা ধারাবািহকভােব চািলেয় যাওয়ার পাশাপািশ আমােদর

এ বছর ন�ন �রাগীেদরও সাহায� করেত হেব।'

বাংলােদশ থ�ালািসিময়া ফাউে�শন জাকাত ফাে� জাকাত িদেয়  থ�ালােসিময়ায় আ�া� িশ�েদর

���েলােক ব�িচেয় রাখেত সাহায� ক�ন। এসব িশ�েক সাহায� করার িঠকানা: বাংলােদশ

থ�ালািসিময়া ফাউে�শন (জাকাত ফা�), িহসাব ন�র- ২০৫০১৪৫০১০০৫১৯৩১৫, ইসলামী ব�াংক

বাংলােদশ িলিমেটড, �মৗচাক শাখা, ঢাকা অথবা িহসাব ন�র- ০১১৩০৯৯৪৮০২, ��া�াড� চাট�াড� ব�াংক,

�লশান শাখা, ঢাকা।

অনলাইেন িভসা, মা�ারকাড�, বা আেমিরকান এ�ে�স কােড�র মাধ�েম দান করেত িভিজট ক�ন-

www thals org/zakat। িবকাশ ন�র ০১৭২৯২৮৪২৫৭ -এ '�পেম�' অপশন এবং রেকট ন�র
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