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দুস্থ শিশুদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন
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থ্যালাসেমিয়া রোগী হালিমা আক্তার তাইবা। বয়স ১২ বছর) ছবি: বিজ্ঞপ্তি

জন্মের ৫-৬ মাস পর হালিমার বাবা-মা লক্ষ করলেন হালিমার পেট খুব শক্ত। তার ওপর ঠান্ডা-জ্বর লেগেই থাকে।
চিন্তিত মা-বাবা একমাত্র মেয়েকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে। সেখানে আরও কিছু পরীক্ষা করার পর তাঁরা জানলেন
তাঁদের মেয়ের থ্যালাসেমিয়া। যত দিন বেঁচে থাকবে, তত দিন প্রতি মাসে রক্ত নেওয়া লাগবে।
হালিমার বাবা মো. হাসমত আলী ফরিদপুরে একটি পানের দোকান চালান। সন্তানের অসুখের সংবাদে শোকের
চেয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা বেশি। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের সিট ভাড়া, রক্ত আর ওষুধ বাবদ সব মিলিয়ে প্রতি মাসে
খরচ ৮-১০ হাজার টাকা। সম্পদ বিক্রি ও ধার করা টাকা পকেটে নিয়ে ঢাকায় এসেছেন, দু-এক দিনের মধ্যেই তা
শেষ হয়ে গেছে। বাবা বলেন, ‘যখন হালিমা অসুস্থ হয়ে পড়ত, তখন বাড়িতে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যেত।’
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তা-ও দেনা করে কিছুদিন চিকিৎসা করান মেয়ের। কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে হয় মেয়ের চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে,
না হয় তাঁদের না খেয়ে মরতে হবে। হন্যে হয়ে উপায় খুঁজতে থাকেন মো. হাসমত আলী।
মেয়ের জন্য রক্ত নিতে এসে একদিন ভাগ্যক্রমে খোঁজ পান বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশনের। ফাউন্ডেশনে
উনি নিজেদের পরিস্থিতির কথা জানালে ফাউন্ডেশনের কর্মীরা তাঁকে জাকাত ফান্ডের জন্য ফর্ম পূরণ করতে বলেন।
সেই থেকে হালিমা ও তার পরিবারের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। আর এক টাকাও তাদের ব্যয় করতে হয়নি মেয়ের
চিকিৎসায়। বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশনই সেই দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। হালিমার বয়স এখন
১২ বছর, পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী সে। অন্য শিশুদের মতো বড় কিছু হওয়ার স্বপ্ন সে দেখে।
বিজ্ঞাপন

আর এ সবকিছুই সম্ভব হয় আপনাদের দান করা জাকাতের মাধ্যমে। দরিদ্র মুসলমান রোগী যারা অর্থাভাবে চিকিৎসা
নিতে পারছে না, তাদের জাকাত ফান্ড থেকে সাহায্য করা হয়। করোনা মহামারির সময় আপনাদের সাহায্য
থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত পরিবারগুলোর আরও বেশি প্রয়োজন। এ মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে অর্থের প্রয়োজন। এ
পবিত্র রমজান মাসে আপনার জাকাতের টাকা ফাউন্ডেশনে দান করে এই কোমল শিশুদের পাশে দাঁড়ান।
১.
ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নাম: বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন (জাকাত ফান্ড)
- অ্যাকাউন্ট নম্বর: 1081100037703, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা
- অ্যাকাউন্ট নম্বর: 01130994802, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, গুলশান শাখা, ঢাকা
- অ্যাকাউন্ট নম্বর: 1007276293001, আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা
- অন্যান্য ব্যাংকে অ্যাকাউন্টের তালিকা: www.thals.org/banks
২.
মোবাইল ব্যাংকিং (মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট):
- বিকাশ/নগদ: ০১৭২৯২৮৪২৫৭
- রকেট: ০১৭২৯২৮৪২৫৭১
(মেনু থেকে ‘পেমেন্ট’ অপশন ব্যবহার করুন। কাউন্টার নম্বরে ‘0’ দিন)
অনলাইনে ভিসা, মাস্টারকার্ড ও আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ডের মাধ্যমে দান করতে এবং জাকাত ফান্ড সম্পর্কে আরও
জানতে ভিজিট করুন- www.thals.org/zakat-for-life
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