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বাংলােদশ

ওেদর �� পূরণ হেব ��া

ঢাকা

থ৵ালােসিময়া ��াগ� ফাইজা, বয়স ১৩ বছর, ছিব: বাংলােদশ থ৵ালােসিময়া ফাউে�শন

 ফাইজা হঠাৎ একিদন খুব অসু� হেয় যায়। তখন তার বয়স মা� �ই বছর। ফাইজার মা �সিলনা ��গম তাড়াতািড় 

�মেয়েক িনেয় িশ� হাসপাতােল যান। র� পরী�া করার পর ধরা পেড় থ৵ালােসিময়া।

 থ৵ালােসিময়া ��াগটা কী িতিন আেগ জানেতন না। মেন কেরিছেলন অন৵ �যেকােনা ��ােগর মেতা িকছ�িদন ওষুধ 

�খেল আর িচিকৎসা করােলই ��াধ হয় িঠক হেয় যােব। তার ভ�ল ভাঙল যখন িতিন জানেত পারেলন �য এই 

��াগ�েক �িত মােস র� িনেত হয় এবং এ �ি�য়া আজীবেনর। মােয়র মাথায় �যন আকাশ ��েঙ পড়ল। 

 �সিদন ফাইজার বাবা তােদর সে� থাকেত পােরনিন। িতিন �সৗিদ আরেব ব৵বসা কেরন। �িতবছর �দেশ আসেত 

পােরন না। �সই সামথ�৵ ��ই। তাই চার �থেক প�চ বছর পর পর আেসন। মা-ই ফাইজােক িনেয় �িত মােস 
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হাসপাতােল যান র� িদেত। বড় �মেয়ও শারীিরক �িতব�ী। বাবা িবেদশ �থেক যা খরচ পাঠান, তা িদেয় সংসার 

চালােনাই �যখােন দায়, �সখােন �ই �মেয়র িচিকৎসা করােনা ��র।

িব�াপন

�সই �ছা� ফাইজা এখন অেনক বড়। ১৩ বছর বয়সী। �� সাংবািদক হওয়ার। থ৵ালােসিময়া ��াগ� িহেসেব অেনকটা 

পথ পার কেরেছ �স। চায় আরও ব��র �যেত।  

চার বছর বয়সী �হােসন। সবার খুব আ�ের। িক� �িত মােস তােক ��ন হাসপাতােল �যেত হয় �স ��ােঝ না। ��াঝার 

বয়সও হয়িন। িক� �স জােন, হাসপাতােল �গেলই তার হােত সুঁই �দওয়া হেব, আর �সটা �স অেনক ভয় পায়। তাই 

��া হাসপাতােল যাওয়ার সময় আসেলই তার কা�া �র� হয়। 

�ছাট একটা কাপেড়র ব৵বসা কেরন �হােসেনর বাবা ফার�ক সােহব। তা িদেয় সংসাের খরচ চািলেয় �হােসেনর 

িচিকৎসা করােনা �ঃসাধ৵ ব৵াপার। িতিন বেলন, ‘আমােদর পে� �হােসেনর িচিকৎসার খরচ বহন করা কখনই স�ব 

হেতা না যিদ বাংলােদশ থ৵ালােসিময়া ফাউে�শন সাহােয৵র হাত এিগেয় না িদত।’ 

ফাইজা আর �হােসেনর মেতা এমন অেনক সুিবধাবি�ত িশ�েক িবনা মূেল৵ িচিকৎসার ব৵ব�া কের বাংলােদশ 

থ৵ালােসিময়া ফাউে�শন। ২০২০ সােল �িত�ান� ৩৯৫ জন ��াগ�েক জাকাত ফা� �থেক সারা বছর িচিকৎসা 

িদেয়েছ। এ ছাড়া ১১৮ জন ��াগ�েক �নসরিশপ ��া�ােমর মাধ৵েম িবনা মূেল৵ এবং ১৪৬৩ জন ��াগ�েক ভত�৴িক 

�দােনর মাধ৵েম িচিকৎসা �দান কেরেছ। এ বছর ফাউে�শেনর ল�৵ ৫০০ জন নত�ন ��াগ�েক িবনা মূেল৵ িচিকৎসা 

�দওয়া। বাংলােদশ থ৵ালােসিময়া ফাউে�শেনর এই উেদ৵াগেক সহায়তা করেছ �থম আেলা।

এই পিব� রমজান মােস আপনার জাকােতর টাকা ফাউে�শেন দান কের এই ��ামল িশ�েদর পােশ দ�ড়ান। 

১) ব৵াংক অ৵াকাউে�র নাম: বাংলােদশ থ৵ালােসিময়া ফাউে�শন (জাকাত ফা�) 

- অ৵াকাউ� নং: 1081100037703, ডাচ�-বাংলা ব৵াংক িলিমেটড, শাি�নগর শাখা, ঢাকা 

- অ৵াকাউ� নং: 01130994802, �৵া�াড৴ চাট৴াড৴ ব৵াংক, �লশান শাখা, ঢাকা 

- অ৵াকাউ� নং: 1007276293001, আইএফআইিস ব৵াংক িলিমেটড, শাি�নগর শাখা, ঢাকা 

- অন৵ান৵ ব৵াংেক অ৵াকাউে�র তািলকা: www.thals.org/banks 

২) �মাবাইল ব৵াংিকং (মােচ৴� অ৵াকাউ�): 

- িবকাশ/নগদ: ০১৭২৯২৮৪২৫৭ 

- রেকট: ০১৭২৯২৮৪২৫৭১ 

(�মনু �থেক ‘�পেম�’ অপশন ব৵বহার কর�ন। কাউ�ার ন�ের ‘0’ িদন) 

অনলাইেন িভসা, মা�ারকাড৴ ও আেমিরকান এ�ে�স কােড৴র মাধ৵েম দান করেত এবং জাকাত ফা� স�েক৴ আরও 

জানেত িভিজট কর�ন- www.thals.org/zakat�for�life
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স�াদক ও �কাশক: মিতউর রহমান
�� © ২০২২ �থম আেলা

https://www.prothomalo.com/

