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যাকাত

বন্ড এর যাকাে
বমন্র যাকাত
িাকচর তশমষ প্রাপ্ত ভাতার যাকাত
অবসর ভাতার যাকাত

ঋতণর যাকাে

ভাড়াচিয়ার বীোর যাকাত
তবতন ও েজুচরর যাকাত

যাকােদাোর অবশ্য প্রতদয় ঋতণর
যাকাতের হুকুম
যচদ বষ্যচতির দাচয়মত্ব এেন ঋর থামক যা চনসামবর সোন
অথবা চনসাব তথমক চকেু কে, তােমল তামত যাকাত িরজ
েমব না। আর যচদ ঋর এেন েয় যা চনসাবমক কচেময় তদয়
না, তােমল ঋমরর পচরোর সম্পদ চেসাব তথমক বাদ চদময়
অবচশষ্ট সম্পমদর যাকাত চদমত েমব।
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এেন একচি সনদ যা ইসুষ্যকারী এর বােকমক এর গাময়
তলখা েূলষ্য প্রদান করমত বা্ষ্য থামক যখন তস তার েকদার
েয়। সামথ সামথ বমন্র েূমলষ্যর সামথ, িুচতি তোতামবক,
অচতচরতি লাভও প্রদান করা েয়।

চাকতর সশতে প্রাপ্য ভাো,
অবসর ভাো ও সবেতনর
যাকাে
াক

া

াতা

িাকচরর পূর্ম তেয়াদ তশমষ িাকচরজীবীমক প্রদত্
তবতনচভচত্ক কলষ্যারেূলক ভাতা, যা সরকার বা
তকামনা প্রচতষ্ান সুচনচদ্মষ্ট শমত্মর বত্মোমন- নীচতোলা
অনুযায়ী- প্রদান কমর থামক।

অবসরকালীন তবতমনর যাকাত
স্ত্বাচ্কারমকচন্দ্রক অমথ্মর যাকাত

ঋরগ্রমস্তর দাচয়মত্ব অবশষ্য প্রমদয় সম্পদ

যাকাত

অন্যতক-সদয়া ঋতণর োকার ওপর
যাকাে ধাযবে িওয়া না িওয়ার
হুকুম
১- যচদ যাকাতদাতার অনষ্যমক ্ার-তদয়া িাকা চিচরময় আনা
দুষ্কর েয়, তযেন ্ারগ্রেীতা চনঃ-দচরদ্র অথবা ্ার তনয়ার
চবষয়চি তস অীকার কমর বমস, এেতাবস্ায় ঋরদাতামক, তয
বেরমগামলামত ঋর উসুল করমত বষ্যথ্ম েমব, তস বেরগুমলার
যাকাত চদমত েমব না। বরং তয বের তা আদায় করমত সক্ে
েমব তকবল তস বেমরর যাকাত আদায় করমলই িলমব।
২- যচদ ্ার-তদয়া িাকা চিচরময় আনা দুষ্কর না েয়, তযেন
ঋরগ্রেীতা ঋর পচরমশাম্ কালমক্প কমর না। বরং তস
পচরমশাম্র ইচ্া রামখ, এেতাবস্ায় যাকাতদানকারীমক প্রচত
বেমরর জমনষ্যই যাকাত প্রদান করমত েমব; তকননা উচল্চখত
পচরচস্চতমত ্ার-তদয়া সম্পদ যাকাতদাতার কামেই রময় তগমে
বমল েমন করা েমব।

ঋমরর যাকাত

কা

এচি পচরস্ার সুদ ও োরাে। তস চেমসমব সা্াররভামব
তলনমদনকৃত বন্ অনব্; তকননা তা এেন একচি ্ার, যার
সামথ সরাসচর লাভযুতি রময়মে। যারা এ ্রমনর তলনমদমনর
সামথ যুতি রময়মে তামদর উচিত আল্াের কামে তাওবা করা।

স্া্ীনকে্ম তথমক প্রাপ্ত অমথ্মর যাকাত

বতন্ডর যাকাতের হুকুম ও পতরমাণ

োরাে োমলর যাকাত

বমন্র যাকাত
বমন্র যাকামতর হুকুে ঋমরর যাকামতর েমতাই। অতঃপর এমত
যাকাত িরজ েমব যচদ তা চনসাব পচরোর েয়। অথবা বন্্ারী
বষ্যচতির অনষ্যানষ্য সম্পদ, তযেন িাকা-পয়সা, বষ্যবসাচয়ক পরষ্য
ইতষ্যাচদ একসামথ চেমল যচদ চনসাব পচরোর েয় এবং একবের
অচতক্রান্ত েয়, তােমল তামত যাকাত িরজ েমব এবং ২.৫%
োমর যাকাত চদমত েমব। আর যচদ বন্ এেন েয় যা সুচনচদ্মষ্ট
সেময়র পূমব্ম ভাঙ্ামনা যামব না, এেতাবস্ায়ও যাকাত রচেত
েমব না, বরং যখন ভাঙ্ামনা যামব তখন চবগত সকল বেমরর
যাকাত প্রদান আবশষ্যক েমব।

উদােররত: যচদ তকামনা বষ্যচতির কামে ১০০০০ ডলার থামক,
আর তার ঋমরর পচরোর েয় ১০০০০ ডলার তােমল তামত
যাকাত িরজ েমব না। তদ্রুপভামব যচদ ঋমরর পচরোর
েয় ৯৯৫০ ডলার, তােমলও তা চনসাবমক কচেময় চদমচ্,
অতঃপর এ অবস্ায়ও যাকাত িরজ েমব না। পক্ান্তমর যচদ
ঋমরর পচরোর েয় ৬০০০ ডলার, তমব যাকাত িরজ েমব।

াতা
অবসর ভাতা
সুচনচদ্মষ্ট অংমকর িাকা, যা তকামনা সরকার বা প্রচতষ্ান,
তসষ্যাসাল ইনচসউমরন্স নীচতোলার আওতা্ীন, তকামনা
িাকচরজীবীমক প্রদান কমর থামক তপনশন তবতনপ্রাচপ্তর
শত্মাবচল অপূর্ম থাকা সম্বেও।

ত
একজন সরকারী অথবা তবসরকারী প্রচতষ্ামনর তকামনা
িাকচরজীবী িাকচরর পূর্ম তেয়াদ তশমষ নীচেোলা
অনুযায়ী সুচনচদ্মষ্ট শমত্মর উপচস্চতমত তয তবতন তপময়
থামক তসিামকই তপনশন তবতন বমল।
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এগুতলার হুকুম
এগুমলার হুকুে েমলা, িাকচরজীবী যতচদন িাকচররত থাকমব
তামক তকামনা যাকাত চদমত েমব না; তকননা এ প্রকৃচতর অমথ্ম
বষ্যচতির পূর্ম োচলকানা প্রচতচষ্ত নয়। আর অথ্মসম্পদ বষ্যচতির
পূর্মাঙ্ োচলকানা্ীন থাকা যাকাত িরজ েওয়ার জনষ্য শত্ম।
পূর্ম োচলকানা না থাকার দচলল, িাকচররত বষ্যচতি ইচ্া
করমলই তা বষ্যয় করমত পামর না। বরং িাকচরর তেয়াদ পূর্ম
েওয়ার আগ পয্মন্ত োচলকানাসুলভ তকামনা অচ্কারই তামত
খািামত পামর না।
উচল্চখত তবতন-ভাতাচদ সুচনচদ্মষ্টকরর ও িাকচরজীবীমক
প্রদামনর বষ্যাপামর যখন চসধোন্ত েমব এবং তামক একসামথ
অথবা চবচভন্ তেয়ামদ তা তদয়া েমব তখন এমত পূর্ম োচলকানা
প্রচতচষ্ত েমব এবং তয পচরোর েস্তগত েমব, চনসাব পূরর
েওয়ার শমত্ম তা তথমক যাকাত চদমত েমব।

া

স্ত্াতধকারতকত্রিক অতথবের
যাকাে
া কা
অজড় তকামনা চকেুর উপর বষ্যচতির অচ্কারস্ত্ব, েমত
পামর তা বষ্যচতির তে্াজাত তকামনা চবষয়, তযেন
তলখকস্ত্ব, আচবষ্কারস্ত্ব অথবা বষ্যবসাচয়ক তকামনা
কায্মক্রে যা গ্রােক সংগ্রমের উমদেমশ বষ্যবসায়ী বষ্যচতি
গ্রের কমর থামকন, তযেন তরেইড তনইে, তরেইড োক্ম
ইতষ্যাচদ।

ক
ভাড়াদাতামক ভাড়াচিয়া বষ্যচতির অচগ্রে প্রদত্ িাকা

এর হুকুম
ভাড়াচিয়া বষ্যচতিমক এ জাতীয় িাকার যাকাত প্রদান করমত
েমব না; তকননা এমত পূর্ম োচলকানা প্রচতচষ্ত নয়, যা যাকাত
িরজ েওয়ার জনষ্য শত্ম।(ড. সালাে আসসাওয়ী, আ্ুচনক চিকেী
চবষয়, পৃ:৬০)
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এর হুকুম
এর হুকুে তসানা-রুপার যাকামতর েমতাই। অথ্মাৎ যখন চনসাব পচরোর েমব ও এক বের অচতক্রান্ত েমব তখন তামত
যাকাত িরজ েমব। আর তামত যাকামতর পচরোর েমলা ২.৫%.

িারাম মাতলর যাকাে
া া

া

তয সম্পদ অজ্মন করা অথবা তয সম্পদ তথমক উপকার লাভ শরীয়মত চনচষধে তাই
েমলা োরাে োল, তযেন েমদর বষ্যবসা তথমক প্রাপ্ত অথ্ম অথবা সুদ বা িুচরকৃত
সম্পচত্ ইতষ্যাচদ।

স্ত্াতধকাতর যাকাতের হুকুম

িারাম মাতলর যাকাতের হুকুম

তরওয়াজ অনুযায়ী স্ত্বাচ্কামরর একচি আচথ্মক েূলষ্য রময়মে,
যা ইসলাচে শরীয়ার দৃচষ্টমতও কায্মকর। অতএব ইসলাচে
শরীয়ার চব্ান তোতামবক তা বষ্যবোমর আনা তব্। আর এ
অচ্কার সংরচক্ত, কামরা পমক্ই তা লংরন করা জাময়য
নয়।
অবশষ্য েূল তলখকস্ত্বা অথবা আচবষ্কার স্ত্বায় যাকাত
তনই; তকননা তামত যাকামতর শত্ম অনুপচস্ত, তমব যচদ
স্ত্বাচ্কারসূমত্র প্রাপ্ত অথ্ম েস্তগত েয় তমব উপকারসা্নমযাগষ্য
সম্পমদর নষ্যায় তার যাকাত প্রদান িরজ েমব।(ড. সালাে

তয সম্পদ েূমল োরাে - তযেন েদ অথবা শূকর- ইতষ্যাচদর বষ্যবসা তথমক অচজ্মত অমথ্ম যাকাত তনই। তদ্রূপভামব তয সম্পদ েূমল
োরাে নয়, তমব অনষ্যমকামনা কারমর, শরীয়মতর চব্ান চবচনিত েওয়ার দরুন োরাে েময়মে, তযেন িুচরকৃত সম্পদ, এরূপ
সম্পমদও যাকাত তনই; তকননা এ ্রমনর সম্পমদ বষ্যচতির পূর্মাঙ্ োচলকানা প্রচতচষ্টত েয় না, যা যাকাত িরজ েওয়ার জনষ্য
শত্ম।

আসসাওয়ী, আ্ুচনক চিকেী চবষয়, পৃ:৬০)

ভাড়াটিয়া ব্যততির তসতকউতরটি
তিতসতব মাতলকতক প্রদত্ত অতথবের
যাকাে

কা

মজুতর,সবেন এবং স্াধীনকমবে
সথতক অতজবেে অতথবের যাকাে
ত
কামজর চবচনেময় কে্মীবষ্যচতি তয অথ্ম তপময় থামক

িারাম মাতলর সষেতরে যা করণীয়
ক. উপাজ্মন-পধেচতমত সেসষ্যা থাকায় এ সম্পমদর অচ্কারী বষ্যচতি কখমনা তার োচলক েমব না, সেয় যমতাই গচড়ময় যাক
না তকন। এ তক্মত্র বষ্যচতির ওপর আবশষ্যক েমব েূল োচলক অথবা তার উত্ারাচ্কারীমক - যচদ জানা থামক - সম্পদ চিচরময়
তদয়া। আর যচদ েূল োচলক অথবা তার উত্ারাচ্কারীমক তিনার চবষময় বষ্যচতি চনরাশ েময় পমড়, তমব োরাে োল তথমক চনস্ৃচত
পাওয়ার জনষ্য োচলমকর পক্ তথমক সদকা চেমসমব কলষ্যারেূলক কামজ তা বষ্যয় কমর চদমত েমব।
খ. যচদ োরাে কামজর েজুচর চেমসমব সম্পদ অজ্মন কমর থামক তােমল অজ্মনকারী তা কলষ্যারেূলক কামজ বষ্যয় কমর তদমব। যার
কাে তথমক তা চনময়মে তামক তিরত তদমব না; তকননা তস তা আবারও গুনামের কামজ বষ্যয় করমব।
গ. যার কাে তথমক োরাে োল তনয়া েময়মে তস যচদ অনব্ তলনমদন পচরতষ্যাগ না করার বষ্যাপামর অনড় থামক, যা তার
সম্পদ োরাে েওয়ার কারর েময়মে, তযেন সূদী তলমনমদমনর িাকা, তােমল তার সম্পদ তামক চিচরময় তদয়া েমব না, বরং তা
কলষ্যারেূলক কামজ বষ্যবোর করা েমব।
র. যচদ োরাে োল েস্তগতকারী বষ্যচতি
েূল োরাে োল চিচরময় চদমত অপারগ
েয়, তােমল তার স্মল সেপচরোর োল
অথবা তার েূলষ্য োচলকমক চিচরময়
োরাে োল
তদমব, যচদ তামক খুঁমজ তবর করমত পামর,
অনষ্যথায় সেপচরোন োল বা তার েূলষ্য,
েূল োচলমকর পক্ তথমক সদকা করার
চনয়মত কলষ্যারেূলক খামত বষ্যয় কমর
তদমব।(ড. সালাে আসসাওয়ী, আ্ুচনক চিকেী
চবষয়, পৃ:৬১ ও তৎপরবত্মী পৃষ্াসেূে)

ো কল্যাণমূলক কাতজ ব্যয় কতর সদয়া
mwPÎ wdKûj Bev`vZ
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