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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

প্ৰশ্ন: সম্পদৰ যাকাত ৰ্নচাব পৰ্ৰমাণ ছহাৱাৰ পৰা ৰ্হচাপ কৰা হ’ব? ছন 
বছৰ পূণি ছহাৱাৰ ৰ্পছত ৰ্হচাপ কৰা হ’ব? যৰ্দ ৰ্নচাপ পৰ্ৰমাণ ছহাৱাৰ 
সময়ত সম্পদৰ পৰ্ৰমাণ হয় ১০,০০০ আৰু বছৰ সমূ্পণি ছহাৱাৰ ৰ্পছত 
হয় ৫০,০০০ ছতননহ’ছল ছকানন া অংকৰ ওপৰত যাকাত ৰ্হচাপ কৰ্ৰব 
লাৰ্গব? 
 
উত্তৰ: 
সকনলা ধৰণৰ প্ৰশংসা ছকৱল আল্লাহৰ বানব। 
 এক: 
নগদ অৰ্িৰ যাকাত িৰজ হয় দু া কাৰণত 
১. নগদ অৰ্ি ৰ্নছাব পৰ্ৰমাণ ছহাৱাৰ সময়ত। 
২. ৰ্নছাব পৰ্ৰমাণ অৰ্িৰ বছৰ পূণি ছহাৱাৰ পাছত। 
 এনতনক, সৰ্িত অৰ্ি যৰ্দ ৰ্নছাবতকক কম হয় ছতননহ’ছল যাকাত িৰজ 
নহ’ব। 
যৰ্দ সৰ্িত অৰ্ি ৰ্নছাব পৰ্ৰমাণ হয় আৰু ৰ্নছাব পৰ্ৰমাণ অৰ্িৰ এবছৰ 
সমূ্পণি হয় অৰ্িাৎ পূণিাঙ্গ এক চন্দ্ৰ বছৰ (ৰ্হজৰী চন) অৰ্তবাৰ্হত হয় 
ছতৰ্তয়া যাকাত িৰজ হ’ব। ৰ্নছাবৰ পৰ্ৰমাণ হহনছ- ৮৫ গ্ৰাম ছসাণ বা 
৫৯৫ গ্ৰাম ৰূপ। ছমাঠ অৰ্িৰ ৪০ ভাগৰ এভাগ (২.৫%) যাকাত ৰ্দয়া 
িৰজ। 
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দুই: 
যৰ্দ ছকাননা বযৰ্িৰ ওচৰত ৰ্নছাব পৰ্ৰমাণ অৰ্ি ৰ্ানক; ধৰা হ’ল ছসইন া 
২০,০০০  কা, আৰু বছৰৰ ছশষত এই অৰ্িৰ পৰ্ৰমাণ হ’ল ১লাখ  কা; 
ছতননহ’ছল ছসই বযৰ্ি ৰ্কদনৰ যাকাত আদায় কৰ্ৰব? এই ৰ্বষনয় ৰ্বস্তাৰ্ৰত 
ৰ্বনেষণ প্ৰনয়াজন: 
১- এই অৰ্তৰ্ৰি অৰ্ি যৰ্দ মূল অৰ্িৰ মাধযমত অৰ্জিত হয় ছযনন- মূল ৰ্বশ 
ছহজাৰ যৰ্দ ৰ্বৰ্ননয়াগ কৰাৰ মাধযমত ৮০ ছহজাৰ লাভ হয় ছতননহ’ছল 
বছৰৰ ছশষত সবিনমা  অৰ্িৰ যাকাত আদায় কৰ্ৰব লাৰ্গব। কৰ্ য়ননা 
ৰ্বৰ্ধ হহনছ- লাভ পুুঁৰ্জৰ ৰ্বধানৰ অনুগত। 
২- যৰ্দ এই অৰ্ি মূল অৰ্িৰ মাধযমত অৰ্জিত নহয়; আন ছকাননা মাধযমত 
অৰ্জিত হয় ছযনন- উত্তৰাৰ্ধকাৰ, উপন ৌকন, ছকাননা বস্তু ৰ্বক্ৰী ইতযাৰ্দ 
ছতননহ’ছল এই সম্পদৰ পৃৰ্ক বছৰ ৰ্হচাপ কৰা হ’ব। ৰ্যৰ্দনা এই 
অৰ্তৰ্ৰি সম্পদ মাৰ্লকানাত আৰ্হনছ ছসইৰ্দনাৰ পৰা বছৰ গণনা আৰম্ভ 
হ’ব। আৰু যৰ্দ মূল ৰ্বশ হাজাৰৰ লগত যাকাত আদায় কৰ্ৰ ৰ্দব ৰ্বচানৰ 
ছসইন াও কৰ্ৰব পানৰ। সেই ছক্ষত্ৰত ছতওুঁ এই অৰ্তৰ্ৰি অৰ্িৰ যাকাত 
িৰজ ছহাৱাৰ আগনতই অৰ্গ্ৰম আদায় কৰ্ৰ ৰ্দয়া হ’ল। এছনকুৱা কৰ্ৰনলও 
ছকাননা অসুৰ্বধা নাই। 
৩- আনকৌ আন কানৰাবাৰ ছক্ষত্ৰত এই অৰ্তৰ্ৰি অৰ্ি ক্ৰমান্বনয় অৰ্জিত হহ 
ৰ্াৰ্কব পানৰ। সেনছ  আপুৰ্ন মাৰ্হলী ছবতনৰ পৰা অলপ অলপ সিয় 
কৰ্ৰনল। ছযনন ছকাননা মাহত ১০,০০০ সিয় কৰ্ৰনল, আনকৌ আন ছকাননা 
মাহত ১৫,০০০ সিয় কৰ্ৰনল, এইদনৰ বছৰৰ ছশষত ১৪০,০০০ হ’ল। 
ছতননহ’ছল আনপানাৰ এই সুনযাগ আনছ ছয, মূল ৰ্বশ হাজাৰৰ যাকাত 
আদায়ৰ সময়ত অৰ্তৰ্ৰি অৰ্জিত অৰ্িৰ যাকানতা আদায় কৰ্ৰ ৰ্দব। ছসই 
ছক্ষত্ৰত আপুৰ্ন অৰ্তৰ্ৰি অৰ্জিত অৰ্িৰ যাকাত ৰ্নৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগনতই 
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আদায় কৰ্ৰ ৰ্দনল। আৰু ইচ্ছা কৰ্ৰনল আপুৰ্ন প্ৰনতযকবাৰ অৰ্জিত 
সম্পদৰ পৃৰ্ক বছৰ ৰ্হচাপ কৰ্ৰব পানৰ। ৰ্কন্তু এননকক ৰ্হচাপ ৰখান া 
অলপ কৰ্ঠন। কাৰণ এই ছক্ষত্ৰত আপুৰ্ন এবছৰত ছকইবাবানৰা যাকাত 
আদায় কৰ্ৰব লাৰ্গব। 
আৰু ৰ্বস্তাৰ্ৰত জাৰ্নবকল 50801 নং িনতাৱান া পঢ়ক। 
 আল্লানহই সবিজ্ঞ। 
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