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মােয়র সে

িব াল। থ ালােসিময়ায় আ

া

স। ছিব: সংগৃহীত

রাজধানীর মুগদার বামিহউি ন মাহমুেদর
ছাট ছেল রািফ উি েনর বয়স ৭ বছর।

ই ছেল। বড় ছেল শািফউি েনর বয়স ১২ বছর। আর
ই ছেলরই জে র কেয়ক মােসর মেধ মিহউি ন জানেত

পেরেছন ছেলেদর শরীের ঘাপিট মের বেস আেছ থ ালােসিময়া। তারপর থেকই রে
বাবােক দৗড়ােত হে
আজ বুধবার বলা
ছেলর রে
শরীের র

র স

র স

ােন এই

িতিনয়ত।
ইটার িদেক এই বাবার সে

ােন বর হেয়িছ।

টিলেফােন যখন কথা হয়, তখন িতিন বেলন, ‘বড়

ই ছেলর রে

র

িদেত হয়। কেরানাভাইরােসর এই সমেয় রে

প

ই রকম। মােসর িভ

সমেয়

র ডানার পাওয়া, শরীের র

Close

ই ছেলর

িদেত
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হাসপাতােলর িসিরয়াল পাওয়াসহ সবিকছুই কিঠন হেয় গেছ। অন িদেক
র

,
ই ছেলেক ব চােত চাইেল

তা িদেতই হেব।’

মিহউি ন একটা ব বসা করেতন। িনেজর শারীিরক অসু তার জন এখন স ব বসাও ব
ছেলেদর িচিকৎসা খরচ িদে

ন মিহউি েনর ভাইেবােনরা। মিহউি ন জানান,

বাংলােদশ থ ালািসিময়া ফাউে শন হাসপাতােলর সে
ছেলর ওষুেধর খরচটা িদে

। ফেল একট

যু

। সংসার ও

ই বছর ধের িতিন

হেয়েছন। ফাউে শন বতমােন ত র

াস িনেত পারেছন। কননা,

ই

ই ছেলর ওষুেধর পছেনই

আেগ খরচ করেত হেতা িবশাল অে র টাকা। কেরানাভাইরােসর িব াের ফাউে শেনও সবার পিরসর
সীিমত হওয়ায় হাসপাতােল িসিরয়াল পাওয়া যায়িন, তাই র
ছেলর শরীের র

সং েহর পর কান হাসপাতােল িগেয়

দেবন, স–ও এক িবরাট িচ ার িবষয়।

বাংলােদশ থ ালািসিময়া ফাউে শেনর যা া

হেয়েছ ২০০২ সােল। আর রাজধানীর শাি নগের

বাংলােদশ থ ালািসিময়া ফাউে শন হাসপাতাল (২০ শয া) যা া

কের ২০০৮ সােল। ফাউে শন ও

হাসপাতাল তিরর উে শ িজনবািহত বংশগত এ রাগিট িনেয় সেচতনতা তিরর পাশাপািশ রাগীেদর
িচিকৎসা সহায়তা দওয়া।কেরানাভাইরােসর িব াের যসব পিরবাের থ ালােসিময়া রাগী আেছ, তােদর
ভাগাি

বেড়েছ ব

ণ। ব য়ব ল এ িচিকৎসা চালােত িগেয় এমিনেতই িহমিশম খেত হয়, বতমােন

অেনেকর কাজ নই, বতন পাে

ন না–সহ নানা সমস া যু

হেয় িভ

িভ

সংকটও তির হেয়েছ।

বাংলােদশ থ ালািসিময়া ফাউে শেনর উপেদ া িচিকৎসক মা. আিমনুল ইসলাম
‘কেরানাভাইরােসর িব াের আমােদর কায
২০িট শয া। আেগ এক িবছানায়
িব ােরর কারেণ তা স ব হে
কায

মও ব

ম সীিমত পিরসের চলেছ। আমােদর হাসপাতােল মা

ই রাগীেক একসে

রেখ র

না। আেগ আমরা ক া

আেছ। থ ালােসিময়ার িচিকৎসা অত

িদেত পারিছ না। আমােদর জাকাত ফা

থম আেলােক বেলন,

দওয়া গেলও এখন ভাইরােসর

কের র

ব য়ব ল। আমরা সবাইেক িবনা মূেল িচিকৎসা

থেক যতটক স ব দির

পারেছ না, এমন রাগীেদর সহায়তা করা হে

সং হ করতাম, এখন স

বা পিরবার খরচ বহন করেত

। আমােদর ফাউে শেনর সে

রাগীর সব ব য়ভার বহন করেছন। এভােব অেনেকই একজন,

জেনর জন

যু

একজন ১১০ জন
নসর করেছন।

সরকােরর িকছু অনুদানসহ এভােবই আমরা রাগী ও তার পিরবােরর পােশ থাকার চ া করিছ।’
আিমনুল ইসলাম বেলন, ‘কেরানাভাইরােসর

ভাব দীঘেময়ািদ। সরকার যিদ আমােদর হাসপাতােলর

শয া অনুেমািদত ২০ থেক ১০০িট করার অনুমিত দয়, তাহেল হয়েতা সমস ার িকছুটা সমাধান হেব।
সামেন ঈদ।

িতবছর আমরা উ

িব

বা সামথ বানেদর আ

এই অসহায় রাগীেদর পছেন ব য় কেরন। জাকাত ফাে

ান জানাই ত েদর জাকােতর টাকা যােত

পযা

তহিবল থাকেল রাগীেদর ভাগাি

িকছুটা কমােনা স ব। কারও িবল ছয় হাজার টাকা এেসেছ, রাগীর পিরবার ৫০০ টাকা িদেত পারেব, Close
তখন জাকাত ফাে র টাকা িদেয় িবল পিরেশাধ করা হে
ফা

থেক সহায়তা দওয়া হে

। ওষুেধর খরচ িদেয় বা িবিভ ভােব জাকাত

।’
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খায়

ল হাসােনর শরীেরও বাসা বঁেধেছ থ ালােসিময়া। ছিব: সংগৃহীত

রাজধানীেত ২৬ বছর বয়সী বানেক িনেয় সং াম করেছন এক ভাই। নাম
ভাই বলেলন, ‘ ছাট থেকই বােনর শরীের র
র

টা িদেল স মাটামুিট সু

গেছ। এেকক ব াগ রে
তা ডানার বা র

।

িত মােস এখন িতন ব াগ র

থােক। কেরানাভাইরােসর িব ােরর পর র

র পছেন সবিন

িকনেতও পাওয়া যাে

হেলও বানেক দখেত যাই। সারা
র

িদেত হে

খরচ

কাশ না করার শেত এ

সং হ করাটাই কিঠন হেয়

ই হাজার টাকা। খরেচর িচ া তা আেছই, এখন

না। বানটা পােশর ঘের ঘুমায়। রােত খুট কের একট শ

ণ মেন হেত থােক িগেয় দখব বােনর হাত–পা ব কা হেয় গেছ।

সং হ করেত পারিছ না, বান বুঝেত পাের।

ধু ফ ালফ াল কের তািকেয় থােক।

ই বান আর

আমােক ছাট রেখ বাবা মারা গেছন। স য় বলেত তমন িকছু নই। আিম িনেজও অসু ।
আর মােয়র খরচ মটােনার পাশাপািশ আমােদর
তা ভ

লােগ।

ই বান

ই ভাই– বােনর িচিকৎসার খরচ মটােত য ভাগাি ,

েভাগীরা ছাড়া আর কউ বুঝেত পারেব না। মধ িব

বেল সবার কােছ সাহায ও চাইেত পাির

না।’
িচিকৎসার পাশাপািশ

িতেরােধর িবষয়িটেত

বাংলােদশ থ ালািসিময়া ফাউে শেনর িনবাহী কিমিটেত যু
কমকতা। নাম

Close

িদেত হেব
আেছন সরকােরর উ

পযােয়র এক

কাশ না করার শেত এ কমকতা জানান িতন বছর বয়সী নাতিন থ ালােসিময়ায় মারা
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কাশ না করার শেত এ কমকতা জানান, িতন বছর বয়সী নাতিন থ ালােসিময়ায় মারা

যাওয়ার পর িতিন এ ফাউে শেনর কথা জানেত পােরন এবং ২০১৪ সােলর িদেক ফাউে শেনর কােজর
সে

যু

হন।

এ কমকতা বলেলন, ‘আমরা পাগেলর মেতা নাতিনর জন র
তা বেল বাঝােনা যােব না। এ অিভ
িবেশষািয়ত হাসপাতাল থাকা জ
িক

পিরসর তা সীিমত। মা

খুঁজতাম, স য কী ভয়াবহ অিভ

তা,

তা যােত আর কারও না হয়। থ ালােসিময়া িচিকৎসার জন

ির। ফাউে শেনর হাসপাতােল সভােব সবা দওয়ার চ া করা হয়,
২০িট শয ায় রাগীেদর চািহদা কােনাভােবই পূরণ করা স ব হে

না। আমার নাতিনর পছেন মােস ১৪ থেক ১৫ হাজার টাকা খরচ হেতা, যা যেকােনা পিরবােরর
জন ই একিট বাড়িত বাঝা। আিম আমার পিরবার, ভাইেবান, আ ীয়েদর বেল ফাউে শেনর জাকাত
তহিবেল িকছু দওয়ার চ া কির। যােদর সামথ আেছ, তােদরই এভােব এিগেয় আসা জ

ির।’

এই কমকতা বেলন, ‘আিম িনেজ থ ালােসিময়ার বাহক (পের জানেত পেরিছ)। আমার িতন স ােনর
মেধ বড় মেয় বাহক হয়। িক
জানেত পািরিন। িবেয়র আেগ হবু
হেত হেব।

ভাগ জনক হেলা, মেয়র জামাইও বাহক, যা তােদর িবেয়র আেগ
ামী– ী থ ালােসিময়ার বাহক িক না, তা পরী

জেনই বাহক হেল িবেয়টা ব

ার মাধ েম িনি

ত

বা িবেয় হেলও যােত স ান না নয়, তা খয়াল রাখেত

হেব। আ ীয়র মেধ িবেয়র িবষেয়ও থ ালােসিময়া িবেশষ

রা িনেষধ কেরন। আর যিদ কউ

থ ালােসিময়ার রাগী হেয়ই যায়, তখন যথাযথ িচিকৎসার ব ব া করেতই হেব।’
থ ালােসিময়া ফাউে শেনর দওয়া িহসাব বলেছ, দেশ আনুমািনক ১ কািট ১০ লাখ মানুষ
থ ালােসিময়ার বাহক। আর রাগীর সংখ া ৬০ হাজার।

ামী ও

ী

জনই থ ালােসিময়ার বাহক হেল

স ােনর শতভাগ স াবনা থােক থ ালােসিময়া হওয়ার।

Close
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সানিজদ হােসন। থ ালােসিময়ায় আ

া

সানিজেদর মেতা অেনেকই সহায়তার জন তািকেয় আপনার িদেক।

ছিব: সংগৃহীত

আপনার সহায়তার িদেক তািকেয় আেছ তারা
কেরানাভাইরােসর কারেণ সাধারণ ছুিট ও লকডাউেনর মেধ ও থ ালােসিময়া রাগীেদর িন ার নই।
শরীের র
বািস

না িদেল এই রাগীেদর শরীের দখা িদেত থােক নানা জিটলতা। রাজধানীর িমরপুেরর

া হািমদা বগেমর

ই ছেলও থ ালােসিময়া রাগী। িব াল আর ফরেদৗসেক িনেয় িমরপুর থেক

শাি নগের যাতায়াত করেত হে

। এই

ই ছেলর বাবা িদনম র।

ই মাস ধের কাজ ব

।

ছাট সুমাইয়ার বাবা মারা গেছন। িদেশহারা হেয় পেড়ন সুমাইয়ার মা। থ ালািসিময়া ফাউে শন
জাকাত তহিবল থেক সুমাইয়ার িচিকৎসার ব ব া কেরেছ। িক

এ মােয়র িচ া এেকবাের যায় না।

জাকাত তহিবেল সহায়তার পিরমাণ কেম গেল তা ত র স ােনর িচিকৎসাও ব
থ ালািসিময়া ফাউে শন হাসপাতােল ৩ হাজার ২০৫ জন িনবি

হেয় যােব।

ত রাগীর অিধকাংশই হতদির

বা

িনঃ । ফাউে শেনর দওয়া তথ বলেছ, গত বছর ফাউে শন ১ কািট ৮৭ লাখ টাকা জাকাত সং হ
কেরেছ। যার মাধ েম ৪২৮ জন রাগীেক সারা বছর িচিকৎসা

Close

দান করা হেয়েছ।

বাংলােদশ থ ালািসিময়া ফাউে শেন সাহায করার িঠকানা, বাংলােদশ থ ালািসিময়া ফাউে শন (জাকাত
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বাংলােদশ থ ালািসিময়া ফা ে শেন সাহায করার ি কানা, বাংলােদশ থ ালািসিময়া ফা ে শন (জাকা
ফা ), িহসাব ন র ২০৫০১৪৫০১০০৫১৯৩১৫, ইসলািম ব াংক বাংলােদশ িলিমেটড, মৗচাক শাখা,
ঢাকা অথবা িহসাব ন র ০১১৩০৯৯৪৮০২,
িভসা, মা ারকাড বা আেমিরকান এ

া াড চাটাড ব াংক,

লশান শাখা, ঢাকা। অনলাইেন

ে স কােডর মাধ েম দান করেত িভিজট ক

ন

www.thals.org/zakat । িবকাশ ন র ০১৭২৯২৮৪২৫৭ ' পেম ' অপশন ব বহার কেরও টাকা পাঠােত
পােরন। ফাউে শেনর জাকাত স

েক জানেত িভিজট করা যােব: https://www.thals.org/zakat-for-

life এ িঠকানায়।
কেয়ক বছর ধের বাংলােদশ থ ালািসিময়া ফাউে শেনর জাকাত তহিবেলর উেদ াগেক সহায়তা করেছ
থম আেলা।
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ভবন, ২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫

: ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১ ইেমইল:

info@prothomalo.com
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