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সদকাতুল ফিতর সাধ্যমত বেফি পফরমাণ দ্বারা আদায় করা উফিত –  

 

সদকাতুল ফিতর আদায়ের ক্ষেয়ে আয়রা একফি ফিষে ময়ে রাখা দরকার। হাদীস শফরয়ি ক্ষে 
কেফি খাদযদ্রয়িযর কথা িফণিত হয়েয়ে তার ক্ষে ক্ষকায়ো একফি দ্বারা আদাে করয়লই সদকাতুল 
ফিতর আদাে হয়ে োয়ি। তয়ি এয়েয়ে সিয়েয়ে কমদায়মর িস্তুফিয়ক মাপকাফি িাোয়ো 
উফেত েে। িরং সামথিয অনুোেী ক্ষিফশময়ূলযর খাদযিস্তুয়ক মাপকাফি ফের্িারণ কয়র সদকাতুল 
ফিতর আদাে করা উফেত।  
 
 
 

বেজুর, যে, পফির ও ফকিফমি দ্বারা সদকাতুল ফিতররর মূলয কত 

হয়? 

 

োয়দর সার্য আয়ে তায়দর জন্য ক্ষখজরু, েি, পফের ও ফকশফমশ দ্বারা সদকাতুল ফিতর আদাে 
করা উফেত। আর এগুয়লা দ্বারা আদাে করয়ল এক ‘সা’ (১ সা = ৩২৫৬ গ্রাম) অথিাৎ ৩ 
ক্ষকফজ ২৫৬ গ্রাম আদাে করয়ত হে।  

সিয়েয়ে উন্নতমায়ের আজওো ক্ষখজয়ুরর মলূয প্রফত ক্ষকফজ ১০০০/- িাকা হয়ল একজয়ের 
সদকাতুল ফিতর দাাঁড়াে ৩২৫৬/- ফতে হাজার দুই শত োপ্পান্ন িাকা।  

মর্যম র্রয়ণর ক্ষখজরু োর মলূয প্রফত ক্ষকফজ ৩০০/- িাকা হয়ল একজয়ের সদকায়ে ফিতর 
দাাঁড়াে ৯৭৬.৮/- েেশত ফেোত্তর িাকা আফশ পেসা।  

ক্ষকউ েফদ ফকশফমশ দ্বারা আদাে কয়র তাহয়ল ফকশফমশ প্রফত ক্ষকফজ ৩৮০/- িাকা কয়র হয়ল 
একজয়ের সদকাতুল ফিতর দাাঁড়াে ১২৩৮/- এক হাজার দুইশত আিফেশ িাকা।   

ক্ষকউ েফদ পফের দ্বারা আদাে কয়র তাহয়ল পফের প্রফত ক্ষকফজ ৫৫০/- িাকা কয়র র্রা হয়ল 
একজয়ের সদকাতুল ফিতর দাাঁড়াে ১৭৯১/- এক হাজার সাত শত একােব্বই িাকা।  

লেকচার ৩২ : সদকাতেু ফিতররর প্ররয়াজনীয় মাসারয়ে (পার্ট-২)   
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আর েফদ ক্ষকউ গম দ্বারা আদাে কয়র তাহয়ল তায়ক প্রদাে করয়ত হয়ি ‘ফেসয়ি সা’ িা আর্া 
সা (আর্া সা = ১৬২৮ গ্রাম িা ১.৬২৮ ক্ষকফজ (প্রাে) অথিাৎ ১ ক্ষকফজ ৬২৮ গ্রাম)। গম প্রফত 
ক্ষকফজ ৩৫/- িাকা ফহসায়ি র্রা হয়ল একজয়ের সদকাতুল ফিতর দাাঁড়াে ৫৭ িাকা। 

এখায়ে একফি কথা ময়ে রাখা জরুফর ক্ষে, সাহািী, তায়িেী ও তায়ি তায়িফেয়ের ক্ষকায়ো েয়ুগ 
সিাই ফময়ল আর্া সা গম দ্বারাই সদকাতুল ফিতর আদাে কয়রয়েে িয়ল ক্ষকায়ো প্রমাণ পাওো 
োে ো। আমায়দর ক্ষদয়শ সিাই হাদীয়স িফণিত দ্রয়িযগুয়লার সিয়েয়ে ফেম্নময়ূলযর গম দ্বারা 
আদাে কয়র থায়ক। িাফকগুয়লা ফদয়ে সার্ারণত আদাে করা হে ো।  

এয়েয়ে মলূত করণীে হল, প্রয়তযয়ক োর োর সামথিয অনুোেী ক্ষিফশ মলূযমায়ের দ্রিয দ্বারা 
সদকাতুল ফিতর আদাে করয়ি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাময়ক সয়িিাত্তম দাে 
সম্পয়কি ফজজ্ঞাসা করা হয়ল ফতফে ইরশাদ কয়রয়েে, 

 

 أعالها ثمنا، وأنفسها عند أهلها. 

অথি: (দাতার ফেকি) ো সয়িিাৎকৃষ্ট এিং োর মলূযমাে সিয়েয়ে ক্ষিফশ।1 

 

 

সাহাোরয় বকরাম ফকভারে সদকাতুল ফিতর আদায় কররতি? 

 

সাহািায়ে ক্ষকরাম সার্ারণত ক্ষখজরু দ্বারাই সদকাতুল ফিতর আদাে করয়তে। হজরত 
আবু্দল্লাহ ইিয়ে উমর রা. সারা জীিে ক্ষখজরু দ্বারাই সদকাতুল ফিতর আদাে কয়রয়েে। ফতফে 
একিার মাে েি দ্বারা আদাে কয়রয়েে।2 

এ প্রসয়ে ইিয়ে উমর রাফে. এর ভাষয হয়লা,  

 

 إن أصحابي سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه. 

 

1 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫১৮। 

2 আলইসতিযকার, হাদীস নং ৫৯০, ৯/৩৫৪ 
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আমার সেীগণ ক্ষে পয়থ েয়লয়েে আফমও ক্ষস পয়থই েলয়ত আগ্রহী।3 
 

সদকাতুল ফিতর কেি আদায় কররে? 

 

ঈদুল ফিতয়রর ফদে ঈদগায়হ োওোর পয়ূিি সদকাতুল ফিতর আদাে করা মসু্তাহাি। তয়ি 
ঈদুল ফিতয়রর আয়গও আদাে করা জায়েে আয়ে। আর েফদ ঈদুল ফিতয়রর ফদে আদাে ো 
কয়র তাহয়ল আদাে ো করা পেিন্ত তা িযফির উপর ওোফজি ফহয়সয়ি িাফক ক্ষথয়ক োয়ি।4  

 

 

সদকাতুল ফিতর েস্তু ফদরয় আদায় করা উত্তম িা মূলয ফদরয়?  

 

সদকাতুল ফিতর কী ফদয়ে আদাে করা উত্তম? িস্তু ফদয়ে ো মলূয ফদয়ে? এ িযাপায়র 
‘িাতাওোয়ে ফহফিো’ ক্ষত আয়ে, 

 

 أن أداء القيمة أفضل من عين املنصوص عليه وعليه الفتوى. 

অথি: সদকাতুল ফিতর শরীেত কতৃিক ফের্িাফরত িস্তু ফদয়ে আদাে করা ক্ষেয়ে ঐ িস্তুর মলূয 
ফদয়ে আদাে করা উত্তম।5 

 

 

 
3 আওজাযুল মাসাতলক, ৬/১২৭। 

4 আলইখফতোর, ১/২০১। 

5 ফািাওয়ায়য় তহতিয়া, ১/২৫৩। 
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সদকাতুল ফিতর আদায় করার বেরে বকাি এলাকার মূলয ধ্ততেয 

হরে? 

 

সদকাতুল ফিতর ফেফে আদাে করয়িে ফতফে ক্ষে এলাকাে িসিাস কয়রে ক্ষস এলাকাে ক্ষে ফদে 
আদাে করয়িে ক্ষসফদয়ের মলূয ফহসাি কয়র আদাে করয়ত। 

 

 
 

সদকাতুল ফিতর কারদররক প্রদাি করা যারে? 

 

োয়দরয়ক োকাত প্রদাে করা োয়ি তায়দরয়ক সদকাতুল ফিতরও প্রদাে করা োয়ি। কুরআয়ে 
িফণিত আিফি খায়ত োকাত প্রদাে করা োে। আল্লাহ তাোলা পফিে কুরআয়ে িয়লয়েে, 

 

ََّا     إِن َّمَّا ََّ اءِ   الص  َّ نِ    لِلْف قَّرَّ ِِ ك اِمِلن َّ   وَّالْمَّس َّ الْعَّ ا  وَّ ل َّفَّةِ   عَّلَّْيهَّ الْم ؤَّ ْم   وَّ  َ ل وب ه 
فِي َ َّاِ    وَّ ِ ِِِمن َّ   الر  ا فِي  وَّالْغ َّ ِي  ِ    وَّ ِ   س  َّ ِي  ِ    وَّابِْ   الل َّ ة    الس   َّ ِ   ِم َّ   فَِّريض   َّ   الل َّ

  َّ ِكيم    عَِّليم    وَّالل   .حَّ
 

অথি: োকাত হয়লা ক্ষকিল ফেিঃস্ব, অভািগ্রস্ত, োকাত সংফিষ্ট কমিোরী ও োয়দর ফেত্ত আকষিণ 
করা প্রয়োজে তায়দর হক এিং তা দাস মফুির জয়ন্য, ঋণগ্রস্তয়দর জয়ন্য, আল্লাহর পয়থ 
ফজহাদকারীয়দর জন্য এিং মসুাফিরয়দর জয়ন্য। এই হল আল্লাহর ফের্িাফরত ফির্াে। আল্লাহ 
সিিজ্ঞ, প্রজ্ঞামে।6 

 

 

 

6 সূরা িাওবা, আয়াি নং ৬০। 
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যাকাত ো সদকাতুল ফিতর আদারয়র বেরে লেণীয় – 

 

এখে োকাত িা সদকাতুল ফিতর আদায়ের ক্ষেয়ে লে করা উফেত এমে ফকেু ফিষে তুয়ল 
র্রা হয়ে।  

✓ োকাত ও সদকাতুল ফিতয়রর িাকা হকদারয়দর কায়ে ক্ষপ াঁয়ে ফদয়ত হয়ি। ফের্িাফরত 
খায়ত িযে ো কয়র অন্য ক্ষকায়ো জেকলযাণমলূক খায়ত িযে করা হয়ল োকাত ও 
সদকাতুল ফিতর আদাে হয়ি ো। 

✓ ঘয়রর কায়জর ক্ষলাকয়দরয়ক তায়দর ফের্িাফরত পাফরশ্রফমক োড়া োকাত ও সদকাতুল 
ফিতয়রর সম্পদ ক্ষদো োয়ি েফদ তারা উপেিু হে। 

✓ আত্মীে-স্বজে েফদ োকাত গ্রহয়ণর উপেিু হে তাহয়ল অন্যয়দর তুলোে তায়দরয়ক 
প্রার্ান্য ক্ষদওো উত্তম।   

 

 

আত্মীয়রদর মরধ্য যারদররক সদকাতুল ফিতর বদওয়া যারে িা –  

 

ক্ষজয়ে রাখা দরকার, আত্মীেয়দর ময়র্য সিাইয়ক সদকাতুল ফিতর ক্ষদওো োয়ি ো। িরং 
এয়কিায়র ফেকিাত্মীে ফকেু মানুষ োড়া অন্যয়দরয়ক ক্ষদওো োয়ি। এ িযাপায়র ইমাম আবু্দল্লাহ 
ইিয়ে মাহমদু মফুসলী রহ. তার ‘ইখফতোর’ ফকতায়ি ফলয়খয়েে, 

 

بينهمدا ررابدة والد أع ذ أو أسددددددددددددددفدل.  دا    )وال إ ذ من   )وال يددفههدا إ ذ يمي....

والجددد وا و والجددد  من الجدداناين، والولددد وولددد الولددد والن سددددددددددددددفددل... )وال إ ذ  

 زوجته.... وكذلك الزوجة ال تدفع إ ذ زوجها.

 

ফেজ ফপতা-মাতা, দাদা-দাদী, োো-োেী, পরদাদা প্রমখু িযফিিগি োরা তার জয়ের উৎস 
তায়দরয়ক োকাত ক্ষদো োয়ি ো। অনুরূপ ফেয়জর ক্ষেয়ল-য়ময়ে, োফত-োতেী ও তায়দর 
অর্স্তেয়ক োকাত ক্ষদো োয়ি ো। ক্ষতমফে স্বামী স্ত্রী এয়ক অপরয়ক োকাত ফদয়ত পারয়ি ো।7 

 
7 আলইখতিয়ার তল িা’তলতলল মুখিার ১/১২০। 
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এোড়া অন্য আত্মীেয়দরয়ক ফদয়ত সমসযা ক্ষেই। ক্ষেমে: ভাইয়িাে, ভাফতজা-ভাফগো, োো-
িুিু, মামা-খালা, প্রমখু।8 
 

বযসে কারজ যাকাত ো সদকাতুল ফিতর েযয় করা যারে িা - 

 

মসফজদ-মাদরাসা, রাস্তা-ফিজ, ইতযাফদ ফেমিায়ণ রাস্তার সংস্কার কায়জ, মতৃ িযফির কািে-
দািয়ে, মতৃ িযফির ঋণ পফরয়শায়র্ এিং সামাফজক ক্ষে ক্ষকায়ো উন্নেণমলূক কায়জ োকাত 
ও সদকাতুল ফিতর িযে করা োয়ি ো। কারণ এর দ্বারা কায়রা মাফলকাো সািযস্ত হে ো। 
অথে কাউয়ক মাফলক িাফেয়ে ক্ষদওোিা োকাত ও সদকাতুল ফিতর আদায়ের জন্য ক্ষম ফলক 
শতি।9 

 

 

 
8 এ তবষয়য় আয়রা দদখুন- মুসান্নায়ফ আবদুর রাযযাক, হাতদস নং ৭১৬১, ৭১৬৪, ৭১৭১, মুসান্নায়ফ ইবয়ন আবী শায়বাহ 
৬/৫৪২, ৫৪৬ 

9 এ ফিষয়ে ক্ষদখেু- িাতাওোয়ে শামী, ৩/২৯১ 

 


