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‘নগদ’র মাধ�েম জাকাত �দয়ার �েযাগ

মা�ষ বাঁচেল �দশ বাঁচেব

‘নগদ’র মাধ�েম জাকাত �দয়ার �েযাগ
  যুগা�র �িতেবদন  
 ২৮ এি�ল ২০২১, ০০:০০:০০  |  ি��ট সং�রণ

কেরানা সংকটকােল �িবধাবি�তেদর জ� ‘নগদ’ এর মাধ�েম জাকােতর অথ� �দয়া যােব।
নগদ অ�াপেসর মাধ�েম থ�ালািসিময়া আ�া� িশ�েদর সহায়তা এ কায��েম �য �কউ অংশ
িনেত পারেবন।

‘নগদ’-এর আেয়াজেন ‘মা�ষ বাঁচেল �দশ বাঁচেব’ �ফসবুক লাইভ অ��ােন ম�লবার
িবকােল এ তথ� জানােনা হয়।

এেত �ধান অিতিথ িছেলন নগেদর িনব�াহী পিরচালক �মা. সাফােয়ত আলম ও বাংলােদশ
থ�ালািসিময়া ফাউে�ডশেনর জাকাত কিমিটর সভাপিত অধ�াপক ডা. মনজুর �মােশ�দ।
অ��ানিট উপ�াপনা কেরন আরেজ নীরব। নগদ, যুগা�র ও যমুনা িটিভর �ফসবুক �পেজ
লাইভিট �দখােনা হয়।
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নগেদর িনব�াহী পিরচালক বেলন, �ই বছর �ই মাস বয়েস নগদ অেনক�েলা মাইলফলক
অজ�ন কেরেছ। মা�েষর �দনি�ন �লনেদেনর জায়গাটােক িকভােব সহজতর কের �দওয়া
যায় নগদ �স কাজটাই কের যাে�। বাংলােদশ থ�ালািসিময়া ফাউে�ডশেনর জাকাত কিমিটর
সভাপিত বেলন, অেনক সময় ছয় মােসর িকংবা �ই বছেরর িশ�েদরেক বাঁচােত হেল র�
িদেত হয়। এক মাস বা �মাস এরপর র� িদেত হয়। এেক থ�ালািসিময়া বেল।

এটা িজনগত বা বংশগত �িট। বাংলােদেশ ৭ শতাংশ মা�ষ এ থ�ালািসিময়ার বাহক।
�যখােন �রাগীেক অনবরত র� িদেয় ভােলা রাখেত হয়। এমতাব�ায় �সই বাবা-মার অব�া
�কমন ক�ণ হেত পাের তা আমরা অ�ধাবন করেত পাির। অথচ এ �রাগীেদর সিঠক
িচিকৎসা �দওয়া হেল ওইসব বা�ারা �াভািবক জীবন িফের �পেত পাের। �াভািবকবােব
�বেড় উেঠ। যিদও ওষুধ�েলার দাম �বিশ। জাকােতর মাধ�েম �য �কউ চাইেল এই িশ�েদর
িচিকৎসা সহায়তা করেত পােরন।

নগদ-এর মাধ�েম বাংলােদশ থ�ালািসিময়া ফাউে�ডশেন �ডােনশন করার প�িত : ‘নগদ’
অ�ােপ �েবশ ক�ন > ‘�ডােনশন’ বাটেন ি�ক ক�ন > িল� �থেক ‘বাংলােদশ
থ�ালািসিময়া ফাউে�ডশন’ িনব�াচন ক�ন > আপনার �ডােনশেনর পিরমাণ িদন > িপন না�ার
িদন > �ডােনশন স�ূণ� ক�ন।

স�াদক : সাইফুল আলম, �কাশক : সালমা ইসলাম

�কাশক কতৃ�ক ক-২৪৪ �গিত সরিণ, �িড়ল (িব�েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯
�থেক �কািশত এবং যমুনা ি�ি�টং এ�ড পাবিলিশং িলঃ �থেক মুি�ত।

িপএিবএ� : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািট�ং : ৯৮২৩০৭৩, িব�াপন : ৯৮২৪০৬২,
ফ�া� : ৯৮২৪০৬৩, সা��েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ�া� : ৯৮২৪০৬৬ 
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এই ওেয়বসাইেটর �কােনা �লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ�মিত ছাড়া ব�বহার �বআইিন।
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