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া ক যাকাত৪

িাকা-পয়সা বষ্যতীত সকলপ্রকার সম্পদই বষ্যবসাচয়ক সম্পদ 

েমত পামর, তযেন গাড়ী, তপাশাক, কাপড়, তলাো, কাে 

ইতষ্যাচদ যা বষ্যবসাচয়ক উমদেমশ ততচর অথবা সংরক্র করা 

েয়।

ব্যবসাতয়ক পতণ্য যাকাতের 
হুকুম
বষ্যবসাচয়ক পমরষ্য যাকাত িরজ; এর প্রোর আল্াে তাআলার 

বারী :

نفُِقواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َكَسۡبُتۡم ٢٦٧ ( 
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ )َيٰٓ

]البقرة:762[   

  {তে েুচেনগর, ততােরা বষ্যয় কর উত্ে বস্তু, ততােরা যা 

অজ্মন কমরে} [আল বাকারা:২৬৭]

আমলেগর এ আয়ামতর বষ্যাখষ্যায় বমলমেন তয আল্াে তাআলা 

এ আয়ামত বষ্যবসাচয়ক পমরষ্যর কথা বমলমেন। আল্াে তাআলা 

অনষ্যত্র বমলন:

ۡمَوٰلِِهۡم َصَدقَٗة (   ]التوبة:301[
َ
 )ُخۡذ ِمۡن أ

{তামদর সম্পদ তথমক সদকা নাও। এর ো্ষ্যমে তামদরমক 

তুচে পচবত্র ও পচরশুধে করমব।} [সূরা আত-তাওবা:১০৩]   

আর বষ্যবসাচয়ক সম্পদ েমলা প্রকাশষ্য সম্পমদর েম্ষ্য একচি। 

তস চেমসমব এমত যাকাত িরজ েওয়ািা স্াভাচবক।

ব্যবসাতয়ক পতণ্য যাকাে ফরজ 
িওয়ার শেবে াবলী
১- বষ্যবসাচয়ক পরষ্য চনসাব পচরোর েওয়া। আর চনসাব 

চেসাব করমত েমব তসানা ও রুপার েূমলষ্যর চনচরমখ। 

২- এক বের অচতক্রান্ত েওয়া।

৩- যা বষ্যবসার উমদেমশ রাখা েয়, অথ্মাৎ যা তবিামকনা 

কমর অমথ্মাপাজ্মন উমদেশষ্য েয়। োদীমস এমসমে, রাসূলুল্াে 

সাল্াল্াহু আলইচে ওয়া সাল্াে বমলমেন, ‘চনশ্চয়ই আেমলর 

চনভ্মরতা চনয়মতর ওপর।’(বর্মনায় বুখারী ও েুসচলে) আর যচদ 

তকউ বষ্যবসার উমদেশষ্য বাচতল কমর চদময় বষ্যচতিগত বষ্যবোমরর 

চনয়ত কমর তনয় তমব যাকামতর বের কচত্মত েময় যামব। 

এরপর যচদ আবার বষ্যবসার চনয়মত চিমর আমস তমব এ 

সেয় তথমক নতুনভামব বের তগানা শুরু করমত েমব। আর 

যচদ এ প্রচক্রয়ার ো্ষ্যমে েলিাতুরী করা উমদেশষ্য েয়, তােমল 

বের কচত্মত েয়চন বমল ্রা েমব।

া া

া

কা

া াক

উদােররত: যচদ তকউ েেররে োমস বষ্যবসাচয়ক উমদেমশ 

একখণ্ড জায়গা খচরদ কমর, এরপর শাবান োমস চনয়ত 

পচরবত্মন কমর তামত চনমজর থাকার বাচড় ততচর করার 

ইচ্ামপাষর কমর, তােমল যাকামতর বের কচত্মত েময় যামব। 

এরপর যচদ শাওয়াল োমস আবার বষ্যবসার চনয়মত চিমর 

আমস তােমল এ োস তথমক নতুন বের শুরু েমব। চকন্তু যচদ 

যাকাত তথমক অবষ্যােচত তনয়ার জনষ্য েলিাতুরীেূলক এরূপ 

কমর থামক, তমব যাকামতর বের কচত্মত েয়চন বমল ্রা েমব 

এবং েেররে োস তথমকই যাকামতর বের চেসাব েমব।

ব্যবসাতয়ক পণ্য সথতক সযভাতব 
যাকাে সবর করতে িতব
যখন এক বের অচতক্রান্ত েমব, চবমক্রয় পরষ্যগুমলার বত্মোন 

বাজারেূলষ্য কত তা চেসাব করমত েমব। এরপর গরীবমদর 

প্রময়াজনীয়তার চনচরমখ পরষ্য অথবা পমরষ্যর েূলষ্য তথমক 

যাকাত প্রদান করমত েমব।

ব্যবসায়ী তকভাতব োর 
ব্যবসাতয়ক সম্পতদর যাকাে 
তিসাব করতব?
১ - বষ্যবসায়ীর কামে তযসব বষ্যবসাচয়ক সম্পদ রময়মে তা 

বত্মোন বাজারেূলষ্য অনুযায়ী েূলষ্যায়ন করমত েমব।

২ - বষ্যবসায়ীর কামে িাকা পয়সা যা আমে, িাই তা বষ্যবসায় 

বষ্যবোর করুক বা না করুক, তা বষ্যবসাচয়ক সম্পমদর সামথ 

তযাগ করমব।

৩ - এর সামথ তযাগ করমব আদাময়র চনশ্চয়তাযুতি ঋমরর 

অংক।

৪-  তোি সম্পদ তথমক ঋমরর অংক তবর কমর আলাদা 

করমব।

৫ - অবচশষ্ট সম্পদ তথমক যাকাত তবর করমব। আর তা েমলা 

২.৫%। 

বষ্যবসাচয়ক পমরষ্যর সংজ্া

বষ্যবসাচয়ক পমরষ্য যাকামতর হুকুে

বষ্যবসাচয়ক পমরষ্য যাকাত িরজ েওয়ার শত্মাবলী

বষ্যবসাচয়ক পরষ্য তথমক যাকাত তবর করার পধেচত

বষ্যবসায়ী তযভামব যাকাত চেসাব করমব

তশয়ামরর সংজ্া

তশয়ামরর যাকাত প্রদামনর হুকুে

তশয়ামরর যাকাত তবর করা

া ক
যা ক্রয়-চবক্রয় কমর লাভ অজ্মমনর আশায় প্রস্তুত রাখা েয়

https://www.al-feqh.com/bn/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4
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উদােরর: একচি তশয়ার তোচ্ডং তকাম্পাচনর েূল্ন েমলা 

চত্রশ লাখ ডলার। তকাম্পাচন শুরু করার সেয় েূল্নমক দশ 

োজার ভামগ ভাগ করা েয়, প্রচত ভামগর েূলষ্য (৩০০) ডলার। 

এ অংশচিই েমলা তশয়ার। আর চযচন তশয়ামরর োচলক চতচন 

তার তশয়ার অনুযায়ী তকাম্পাচনর োচলকানায়ও শরীক বমল 

গরষ্য।

সশয়ারতনভবে র সলনতদতন যাকাতের 
হুকুম
এিা তব্, যচদ তকাম্পাচনর কায্মক্রে োরােচনভ্মর না েয় 

অথবা সুদী তলনমদন তথমক েুতি থামক।

সশয়াতরর যাকাে সবর করা
১- যচদ তকাম্পাচন যাকাত প্রদান কমর তদয় তমব তশয়ার্ারী 

বষ্যচতির চজম্াদাচর আদায় েময় যামব।

২- আর যচদ তকাম্পাচন যাকাত প্রদান না কমর, তােমল 

তশয়ামরর বাজারদর চেসাব করমত েমব। যচদ তা চনসাব 

পচরোর েয় এবং তার ওপর এক বের অচতক্রান্ত েয় তমব 

তামত যাকাত িরজ েমব। অথ্মাৎ ২.৫% োমর যাকাত চদমত 

েমব; তকননা তা বষ্যবসাচয়ক সম্পদ চেমসমব পচরগচরত। 

উদােররস্রূপ : এক বষ্যচতির কামে ১০০০ তশয়ার রময়মে। 

যাকাত তবর করার চদন প্রচত তশয়ামরর েূলষ্য ১০ ডলার। তস 

চেমসমব তার তশয়ামরর তোি েূলষ্য দাঁড়ামব ১০০০০ ডলার। 

এিা চনসাব পচরোর সম্পদ তথমকও তবচশ। তাই এক বের 

অচতক্রান্ত েমল এর যাকাতপ্রদান আবশষ্যক েমব।

যাকাত
বষ্যবসাচয়ক উমদেমশষ্য চবচনময়াগকৃত েূল্মন - যা 

তবিামকনা কমর লাভ অজ্মন উমদেশষ্য েময় থামক - যাকাত 

প্রমযাজষ্য েমব। আর যা স্াবর সম্পদ বমল চবমবচিত তামত 

যাকাত িরজ েমব না, তযেন চজচনসপত্র রাখার তশলি, 

চরিজ যামত তকামনা পরষ্য চেিাজত করা েয়, গাড়ী যা 

পরষ্য পচরবেমনর উমদেমশষ্য বষ্যবহৃত েয়, পরষ্য উোমনার 

যন্ত্রপাচত ইতষ্যাচদ যাকামতর চেসামব আসমব না।

া া ক া
পুমরা বেরই চক চনসাব পচরোর সম্পমদর োচলক 

থাকমত েমব? নাচক বেমরর শুরু ও তশমষ যাকামতর 

চনসাব পচরোর সম্পমদর োচলক থাকািাই যমথষ্ট? না 

বেমরর তশমষ চনসাব পচরোর সম্পদ থাকমলই িলমব? 

এ তক্মত্র েূল চবমবিনার চবষয় েমলা বেমরর শুরু ও 

তশমষ চনসাব পচরোর সম্পদ থাকা; তকননা বেরবষ্যাপী 

সম্পমদর চেসাব রাখা কষ্টকর। এ কারমরই বেমরর 

শুরুিা চেসামব আনা েমব, তকননা তখন যাকাত িরজ 

েওয়ার কারর সংরচিত েয় এবং বেমরর তশষিা 

চেসাব করা েমব, তকননা তখন যাকাত আদাময়র সেয় 

েয়। আর েুসলোমনর জনষ্য সেজ েমলা একচি সেয় 

চন্্মারর করা, যামত যাকাত প্রদানকারী তার সম্পমদর 

েূলষ্যায়ন করমব এবং যাকাত আদায় কমর তদমব, তযেন 

রেজান োস।

া
 তশয়ার তোচ্ডং তকাম্পাচনর েূল্মনর সে-অংশসেূমের 

একাংশ

সশয়াতরর যাকাে




