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ইদী িনেবদন

তািনয়ার জীবন বাঁচােত জাকাত িদন

ইদী িনেবদন
_____________________
ছয় বছেরর তািনয়া তামা ার থ ালািসিময়া ধরা পের দড় বছর বয়েস। তারপর থেক তািনয়ার বাবা-মােয়র সবিকছু যন
থমেক িগেয়েছ।
বসরকারী চা িরজীিব মাঃ নসার উি ন িতমােস র

িদেত মেয়েক িনেয় নরিসংিদ থেক ঢাকায় আেসন।

- মেয়টােক যখন র দওয়ার জ
ঁই দওয়া হয় তখন অেনক কা া কের। এতটু ন একটা মেয়র কা া য বাবার বুেকর
ভতেরর কাথায় লােগ সটা আিম কাউেক বাঝােত পারেবা না।
-তারপরও চ া কের যাি , সবটু
িনেত পারেবা তাই িচ া।

িদেয়। িক ু মােঝ মােঝ খুব অসহায় লােগ। সীিমত বতেনর টাকা িদেয় কেতািদন চািলেয়

-একজন বাবা হেয় তাই সবার কােছ আেবদন জানাি , আমােদর সাহায ক ন, স ানেদর বাঁচােত এিগেয় আ ন।
-----------------আপনার যাকােতর অথ থ ালািসিময়া ফাউে ডশেনর যাকাত ফাে ড দান ক ন। তািনয়া তামা ার মত রাগীেদর িচিকৎসার খরচ
যাগােত সাহায ক ন।
১) িবকােশর মাধ েম দান করেত 01729284257 ন ের টাকা পাঠান। এে ে িবকাশ ম র “Payment” অপশন ব বহার
ক ন।
২) অনলাইেন িভসা বা মা ারকােডর মাধ েম দান করেত িভিজট ক নwww.thals.org/zakat
৩) ব াংক একাউ ট বাংলােদশ থ ালািসিময়া ফাউে ডশন (যাকাত ফা ড)
একাউ ট নং- ১০০৭২৭৬২৯৩০০১
আই.এফ.আই.িস ব াংক,শাি নগর শাখা, ঢাকা
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আপনার মতামত িদন:

নারী া কমীেক রােদ পুেড়, বিৃ েত িভেজ মানেবতর জীবনযাপন করেত বাধ করা হে

ড. িবজন শীেলর এই সহজ পরামশ েলা মেন দখুন , লাভই হেব ,

িত হেব না

ম শেষ বাংলােদশ ও ভারতবষ থেক কেরানার িবদায়, িস াপুেরর গেবষকেদর পূবাভাস

কেরানা কােল এই পরামশ েলা মানেল চুর উপকার পােবন

আেমিরকা বাসী বাংলােদশী ডা ার পিরবারিটেত আর কান পু ষ রইেলা না

আরও িলখাসমুহ

Kuebix Stimulus
Offer

Kuebix

কলাম এর জনি য়

60 Free Days of Kuebix
Business Pro TMS to Help
you Manage Your Supply
Chain Remotely

৮ম

নী পাশ ঢাকা মিডেকেলর " অধ াপক: এফিসিপএস,...

ঢাকা মিডেকল থেক এমিবিবএস। এফিসিপএস মিডিসন। এমিড িনউেরালিজ...
কলাম |  2018-02-24 11:16:01

িতি ত পা বনাম সং ামী পা
িবেয়র সময় পঁিচশ-ি শ হাজার টাকা ন কের মকআপ দয়া ভূত না...
কলাম |  2016-12-27 10:21:27

িচিকৎসকেক ধের িনেয় িনমমভােব খুন করেলা বাংলােদেশ...
ক বাজােরর টকনােফ এক িচিকৎসকেক ধের িনেয় হত া কেরেছ বাংলা...
কলাম |  2019-02-24 06:03:58

ডা. াণ গাপােলর ব ব িচিকৎসকেদর অপমান
ডা. বাহা ল আলেমর পেয় ট টু পেয় ট পা া জবাব । াণেগাপা...
কলাম |  2016-11-16 19:04:05

আমলাতে র এক ন র ব ি
"কটু পর

ইেকানিম ােসই বসেলন...

েন উঠেলন কিবেনট সে টাির মাহা দ শিফউল আলম স...

কলাম |  2019-03-02 02:02:57

বাসেফরত আলম িবমানব ের ৫০০০০ টাকা ঘষু িদেয়, এল...
খ াত সাংবািদক জােবদ রিহম িবজন জানাে ন একিট জল

কস স...

কলাম |  2020-04-18 10:59:32

কেরানা'র ৩য় ধােপ আগামী ৬/১০িদন খুব

পূণ: এ...

"আমরা এবার কেরানা মহামারী-এর ৩য় ধােপ ায় পৗঁেছ িগেয়িছ। এ...
কলাম |  2020-03-29 08:27:35

'ডা াররা য ওষুধ রাগীেক দেব তা িনেজরা খেয় রাগী...
একজন িসিনয়র কলািম

াব রেখেছন , " ডা াররা য ওষু...

কলাম |  2017-03-12 14:27:43

ধান স াদক : অধ াপক মাহা দ নজ ল ইসলাম
স াদক : ডা. লতানা আলিগন
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