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বাংলােদশ

জীবন ব�চােত জাকাত

�� িশ�েদর সাহােয৵র হাত বািড়েয় িদন

থ৵ালােসিময়া ��াগ� হািলমা আ�ার তাইবা। বয়স ১২ বছর)

জে�র ৫-৬ মাস পর হািলমার বাবা-মা ল� করেলন হািলমার �পট খুব শ�। তার ওপর ঠা�া-�র ��েগই থােক। 

িচি�ত মা-বাবা একমা� �মেয়েক িনেয় �গেলন হাসপাতােল। �সখােন আরও িকছ� পরী�া করার পর ত�রা জানেলন 

ত�েদর �মেয়র থ৵ালােসিময়া। যত িদন ��ঁেচ থাকেব, তত িদন �িত মােস র� ��ওয়া লাগেব।

হািলমার বাবা �মা. হাসমত আলী ফিরদপুের এক� পােনর �দাকান চালান। স�ােনর অসুেখর সংবােদ �ােকর 

�চেয় ত�র �ি��া ��িশ। িচিকৎসার জন৵ হাসপাতােলর িসট ভাড়া, র� আর ওষুধ বাবদ সব িমিলেয় �িত মােস 

খরচ ৮-১০ হাজার টাকা। স�দ িবি� ও ধার করা টাকা পেকেট িনেয় ঢাকায় এেসেছন, �-এক িদেনর মেধ৵ই তা 

�ষ হেয় �গেছ। বাবা বেলন, ‘যখন হািলমা অসু� হেয় পড়ত, তখন বািড়েত কা�াকা� �র� হেয় �যত।’

িব�াপন বাত৴া
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স�াদক ও �কাশক: মিতউর রহমান
�� © ২০২২ �থম আেলা

তা-ও �দনা কের িকছ�িদন িচিকৎসা করান �মেয়র। িক� এভােব চলেত থাকেল হয় �মেয়র িচিকৎসা ব� করেত হেব, 

না হয় ত�েদর না �খেয় মরেত হেব। হেন৵ হেয় উপায় খুঁজেত থােকন �মা. হাসমত আলী।

�মেয়র জন৵ র� িনেত এেস একিদন ভাগ৵�েম �খ�জ পান বাংলােদশ থ৵ালােসিময়া ফাউে�শেনর। ফাউে�শেন 

উিন িনেজেদর পিরি�িতর কথা জানােল ফাউে�শেনর কম�রা ত�েক জাকাত ফাে�র জন৵ ফম৴ পূরণ করেত বেলন। 

�সই �থেক হািলমা ও তার পিরবােরর জীবেনর �মাড় ঘুের যায়। আর এক টাকাও তােদর ব৵য় করেত হয়িন �মেয়র 

িচিকৎসায়। বাংলােদশ থ৵ালােসিময়া ফাউে�শনই �সই দািয়� িনেজেদর ক�েধ ত�েল িনেয়েছ। হািলমার বয়স এখন 

১২ বছর, প�ম ���ণর ছা�ী �স। অন৵ িশ�েদর মেতা বড় িকছ� হওয়ার �� �স �দেখ।

িব�াপন

আর এ সবিকছ�ই স�ব হয় আপনােদর দান করা জাকােতর মাধ৵েম। দির� মুসলমান ��াগ� যারা অথ�াভােব িচিকৎসা 

িনেত পারেছ না, তােদর জাকাত ফা� �থেক সাহায৵ করা হয়। কেরানা মহামািরর সময় আপনােদর সাহায৵ 

থ৵ালােসিময়ায় আ�া� পিরবার�েলার আরও ��িশ �েয়াজন। এ মানুষ�েলার পােশ দ�ড়ােত অেথ�র �েয়াজন। এ 

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� ন�র: 1081100037703, ডাচ� -বাংলা ব৵াংক িলিমেটড, শাি�নগর শাখা, ঢাকা 

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

 - অ৵াকাউ� ন�র: 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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