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বাংলােদশ থ ালােসিময়া ফাউে শেন জাকাত িদেয় দির

থ ালােসিময়া রাগীেদর বঁেচ থাকেত সাহায করেত

পােরন। ছিব: সংগৃহীত

কেরানা মহামাির হঠাৎ কেরই থমেক িদেয়েছ জনজীবন। যান চলাচল ব

, রা াঘােট লাকজন নই

বলেলই চেল। বি ক এই মহামাির থেক ব চেত সবাই যখন িনরাপদ আ েয় রেয়েছ, িকছু মা-বাবার
উে গ বাড়েছ—কেরানা থেক ব চেত হেব, সে
হাসপাতােল িগেয় র

অসু

স ােনর জন র

সং হ করেত হেব,

শরীের িদেত হেব।

ঢাকার শাি নগের থ ালােসিময়া ফাউে শন হাসপাতােল সাধারণ ছুিটর মেধ ও রেয়েছ রাগীেদর আসা–
যাওয়া। লকডাউেনর মেধ ঢাকা ও ঢাকার পােশর জলা েলা থেক র

নওয়ার জন আসেছ

রাগীরা।

িব
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িব

াপন
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অেনক ক
স ান।

কের িসএনিজ, িরকশায় ভেঙ ভেঙ িমরপুর থেক এেসেছন হািমদা বগম। ত র
জেনরই থ ালােসিময়া রাগ।

স ােনরা অসু

িত মােস একবার র

িদেত হয়। র

না িদেল ত র

িট
াণি য়

হেয় যায়।

িব

াপন

িব াপন

Easy Data Preparation

EasyMorph

ছাট ছেল ৫ বছেরর ছা

OPEN

ফটফেট ফরেদৗস।

িম, খলাধুলা, দৗড়ঝ প লেগই রেয়েছ সব সময়।

এখেনা বুঝেত শেখিন য একিট মারা ক রাগ িনেয় পৃিথবীেত এেসেছ স। বড় ছেল িব াল ষ
িণেত পেড়। তােকও ছাটেবলা থেকই

িত মােস র

িদেত হে

ফরেদৗস-িব ােলর বাবা িদনম েরর কাজ কেরন। মা হািমদােকই
https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1655681?print=1#jadewits_print

।

িট স ানেক িনেয় আসেত হয়
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হ

হাসপাতােল র

দওয়ার জন । দেশর এ পিরি িতেত

হািমদা বগম বেলন, 'কেরানার কারেণ র
লেভল ৫ পেয়ে
বলা বা

ােদর

নেম এেসেছ। ডা
েট খাবার িদেত ক

ই

ায়

ই মাস

ামী কাজ করেত পারেছন না।

Print Now

পেত এবার অেনক সমস া হেয়েছ। িব ােলর িহেমাে ািবন

ােরর পরামশ, ওেক এই মােস
হে

হ

ই ব াগ র

িদেত হেব। িতন

। িচিকৎসার খরেচর কথা িচ া করেলই আমার দম ব

হেয়

আেস।'
ঝর ঝর কের কেদ ফেলন হািমদা। মােয়র হাত ধের থােক িব াল।

বাংলােদশ থ ালােসিময়া ফাউে শেন জাকাত িদেয় দির

থ ালােসিময়া রাগীেদর বঁেচ থাকেত সাহায করেত

পােরন। ছিব: সংগৃহীত

সুইেয়র ব থা সহ করেত না পের ছাট ছাট বা
চয়াের মুখ শ
ততীয়

কের বেস সুমাইয়া। আর িকছু

িণেত পড়া সুমাইয়া আ

ারা যখন ক দেছ, তখন নাস

শেনর পােশর একটা

ণ পের ডাক পড়েব তার। ক দেত চায় না স।

ােরর বয়স ৯ বছর। বছরখােনক হেলা তার বাবা মারা গেছন। মা

গৃিহণী হওয়ায় এখন সংসােরর ভার পেড়েছ বড় ভাই সুজেনর ওপর।
বাবা বঁেচ থাকেত সুমাইয়ার িচিকৎসা িনেয় িচ া করেত হয়িন কাউেক। যভােবই হাক একটা ব ব া
হেয় যত। িক

ত র অবতমােন সংসার চালােনা

র হেয় পেড়েছ। এিদেক িচিকৎসা খরচ মােস ৫

থেক ১০ হাজার টাকা। িদেশহারা মা থ ালােসিময়া ফাউে শন হাসপাতাল কতপ
কথা জানােল জাকাত ফা
িমলেলও

ি

েক তার

থেক তার িচিকৎসার ব ব া করা হয়। তােত মােয়র মেন একট

া থেকই যায়—ফাউে শেনর জাকাত ফাে র অ
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ি

া থেকই যায়
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কােনা িদন থেম যায়?
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থ ালােসিময়া ফাউে শন হাসপাতােল ৩ হাজার ২০৫ জন িনবি
হতদির

বা িনঃ । এসব পিরবােরর পে

ফাউে শন কতপ
জন আ

ত রাগী আেছ, যােদর অিধকাংশই

থ ালােসিময়া রােগর িচিকৎসা ব য় বহন করা

তাই সমােজর িব বানেদর অসু

ায় অস ব।

এসব রাগীেক জাকাত দান কের পােশ দ ড়ােনার

ান জািনেয়েছন। কেয়ক বছর থেক বাংলােদশ থ ালােসিময়া ফাউে শেনর এই উেদ াগেক

সহায়তা করেছ

থম আেলা।

২০১৯ সােল ফাউে শন ১ কািট ৮৭ লাখ টাকা জাকাত সং হ কেরেছ, যার মাধ েম ৪২৮ জন
রাগীেক সারা বছর িচিকৎসা

দান করা হেয়েছ।

ফাউে শেনর জাকাত কিমিটর সভাপিত
রাগীেদর কাছ থেক
রাগীেদর জাকাত ফা

চর আেবদন পাই। আমােদর কিমিট ইসলািম শিরয়াহ মেত আেবদন যাচাই কের
থেক িবনা মূেল িচিকৎসার জন সুপািরশ কের। ফাে র অ

আমরা এখেনা অেনক যাগ
মেন হে

েফসর ডা. মন র মারেশদ বেলন, 'আমরা সাহােয র জন

এ বছর সাহায

লতার কারেণ

রাগীেক সাহায িদেত পারিছ না। কেরানাভাইরােসর মহামািরর কারেণ
াথীর সংখ া আরও বাড়েব।'

বাংলােদশ থ ালােসিময়া ফাউে শেন জাকাত িদেয় ফরেদৗস, িব াল ও সুমাইয়ার মেতা থ ালােসিময়া
রাগীেদর বঁেচ থাকেত সাহায ক

ন। এসব িশ েক সাহায করার িঠকানা, বাংলােদশ থ ালােসিময়া

ফাউে শন (জাকাত ফা ), িহসাব ন র ২০৫০১৪৫০১০০৫১৯৩১৫, ইসলামী ব াংক বাংলােদশ
িলিমেটড, মৗচাক শাখা, ঢাকা অথবা িহসাব ন র- ০১১৩০৯৯৪৮০২,
শাখা, ঢাকা। অনলাইেন িভসা, মা ারকাড, বা আেমিরকান এ
ক

া াড চাটাড ব াংক,

লশান

ে স কােডর মাধ েম দান করেত িভিজট

ন- (www.thals.org/zakat)। িবকাশ ন র ০১৭২৯২৮৪২৫৭ -এ ' পেম ' অপশন ব বহার কেরও

টাকা পাঠােত পােরন। ফাউে শেনর জাকাত স

েক আরও জানেত িভিজট ক

ন:

(https://www.thals.org/zakat-for-life)
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