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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

প্ৰশ্ন: মই আলমনৰকাত আলছা।  স াণৰ নিছাব আলমনৰকাি ডলাৰত 
নকমাি হ’ব? 
উত্তৰ: 
 কললা ধৰণৰ প্ৰশং া সকৱল আল্লাহৰ বালব। 
নিছাব হহলছ- যাকাত িৰজ সহাৱাৰ  ববনিম্ন  ীমা। যনদ সকালিা বযনি এই 
পনৰমাণ  ম্পদৰ মানলক হয় সতলিহ’সল তাৰ ওপৰত যাকাত িৰজ হ’ব। 
আৰু যনদ ইয়াতকক কম পনৰমাণ  ম্পদৰ মানলক হয় সতলিহ’সল তাৰ 
ওপৰত যাকাত িৰজ িহ’ব। এই কথা  ুনবনদত সয, ইছলামী চৰীয়াতত 
স াণ আৰু ৰূপ উভয় মুদ্ৰাৰ ওপৰত যাকাত িৰজ লগলত বতবমাি নযলবাৰ 
কাগজীয়া মুদ্ৰা এই দুটাৰ স্থলানভনিি হহলছ স ইলবাৰৰ ওপৰলতা যাকাত 
িৰজ। সেই মুদ্ৰা ডলাৰ হওকঁ বা নৰয়াল হওকঁ িাইবা পাউন্ড হওকঁ 
অথবা ইউলৰা হওকঁ নকংবা টকা হওকঁ আি সকালিা মুদ্ৰাই হওকঁ। 
স াণৰ নিছাব হহলছ- ২০ নমছকাল; এই কথা িবী চাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
অছাল্লালম উলল্লখ কনৰলছ। ১নমছকাল আমাৰ বতবমাি  ময়ৰ নহচাপত প্ৰায় 
৪.২৫ গ্ৰাম। এলতলক, স াণৰ নিছাব হ’ব প্ৰায় ৮৫ গ্ৰাম। নয বযনি এই 
পনৰমাণ স াণৰ মানলক হ’ব স ইলটা নয ধৰলণই িহওঁক নকয় তাৰ ওপৰত 
যাকাত িৰজ হ’ব। হাজাৰত ২৫ টকা (২.৫%)। 
আৰু ৰূপৰ নিছাব হহলছ- ২০০ নদৰহাম; নযলটা িবী চাল্লাল্লাহু আলাইনহ 
অছাল্লামৰ হাদীছৰ দ্বাৰা প্ৰমানণত। এই নদৰহাম আমাৰ বতবমাি  ময়ৰ 
নহচাপত প্ৰায় ২.৯৭৫ গ্ৰাম। এলতলক ৰূপৰ নিছাব হ’ব প্ৰায় ৫৯৫ গ্ৰাম। 
নয বযনি এই পনৰমাণ ৰূপৰ মানলক হ’ব তাৰ ওপৰত ইয়াৰ যাকাত িৰজ 
হ’ব। হাজাৰত ২৫ টকা (২.৫%)। 
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আনম জালিা সয, বতবমাি  ময়ত স াণ আৰু ৰূপৰ মূলযৰ মাজত বহুত 
বযৱধাি আলছ। স লয়  াৱধািতামূলক আৰু দনৰদ্ৰৰ বালব কলযাণকৰ হহলছ 
সয- আপুনি গণিা কনৰব আলপািাৰ ওচৰত নযলবাৰ ডলাৰ আলছ বা টকা 
আলছ স ইলবাৰ  ঞ্চয় কৰাৰ সময়াদ যনদ এক চন্দ্ৰ বছৰ (৩৫৪ নদি) পূণব 
হয় আৰু স য়া যনদ ৰূপৰ নিছাবৰ  মপনৰমাণ হয় অথবা তালতাকক সবনছ 
হয় সতনতয়া আপুনি এলহজাৰ ডলাৰত ২৫ ডলাৰ অথবা টকা হলল 
এলহজাৰ টকাত ২৫ টকা নহছাবত যাকাত আদায় কনৰব। যাকাতৰ চৰীয়ত 
নিধবানৰত নশতািত এই অথব বণ্টি কনৰব। 
আনম আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাথবিা কলৰা, সতও ঁ সযি আমাক  ম্পদৰ হক 
আদায় কৰাৰ তাওিীক নদলয়। আমাৰ নপ্ৰয় িবী মুহাম্মদৰ ওপৰত 
আল্লাহৰ ৰহমত আৰু শানি বনিবত হওকঁ। আমীি। 
ইন্টাৰলিটৰ মাধযমলতা স াণ আৰু ৰূপৰ মূলয জানিব লব পালৰ। 
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