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আলম দাদার পলরতযক্ত সম্পলির কত ভাগ পাে?
প্রশ্নঃ
আমার দাদা মারা যাওয়্ার পর আমার আব্বাও মারা যান। এলদবক এখবনা
আমার দাদার সম্পদ ভাগ হয়্লন। আমার চাচা ও ফুফু আবেন। দাদীও
আবেন। এখন দাদার সম্পদ ভাগ করা হবল আলম কী পলরমাণ পাে? আর
আমার আব্বাও যযবহতু মারা যগবেন যস যেবে আলম দাদীর সম্পদ যেবক
কী পলরমাণ পাে?
প্রশ্নকারী-আেরার শাহলরয়্ার সাদাে
উির:
আপনার দাদার পলরতযক্ত স্থাের অস্থাের সকল সম্পদ যেবক প্রেবম তার
ঋণ োকবল তা পলরবশাধ করবত হবে। স্ত্রীর যমাহরানা োলক োকবল
যসটাও পলরবশাধ করবত হবে। তারপর তার যকাবনা জাবয়্য অলসয়্ত
োকবল অেলশষ্ট সম্পবদর এক তৃতীয়্াাংশ দ্বারা তা আদায়্ করবত হবে।
তারপর অেলশষ্ট সম্পদ ওয়্ালরশবদর মাবে লনবমাক্ত হাবর েণ্টন করবত
হবে।
তার স্ত্রী (আপনার দাদী) পাবেন ১২.৫০%
অেলশষ্ট সম্পদ পাবে তার যেবল ও যমবয়্রা (আপনার োো, চাচা ও
ফুফুরা)। প্রবতযক যেবল পাবে যমবয়্র লদ্বগুণ। মবন করুন, তারা যলদ দুই
যেবল ও এক যমবয়্ হবয়্ োবকন, তাহবল োলক সম্পদ পাাঁচ ভাগ করবল
দুই ভাগ কবর চার ভাগ পাবে দুই যেবল। আর এক ভাগ পাবে এক যমবয়্।
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যেবল-১ (আপনার োো): ৩৫%
যেবল-২ (আপনার চাচা): ৩৫%
যমবয়্ (আপনার ফুফ)ু : ১৭.৫%
আপলন মূলত আপনার লপতার ভাগটা পাবেন। সুতরাাং আপনার লপতার
মৃতুযকাবল যলদ আপলন েযতীত তার আর যকাবনা ওয়্ালরশ না যেবক োবক,
তাহবল পূণণটাই আপলন পাবেন। আর যলদ অনয যকাবনা ওয়্ালরশ যেবক
োবক, তাহবল যক যক লেল, তার লেেরণ লদবল েলা যাবে আপলন কতটুকু
পাবেন।
দাদীর সম্পদ যেবক কী পলরমাণ পাবেন, তা এখন েলা যাবে না। দাদীর
ইবেকাবলর সময়্ তার ওয়্ালরশবদর মবধয যক যক জীলেত আবেন, যসই
লেেরবণর লভলিবত তার ইবেকাবলর পর েলা যাবে। -রদ্দুল মুহতার:
৬/৭৬০-৭৬১
আেু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহলদ (গুলফরা লাহু)
২৮-১২-১৪৪১ লহ.
১৯-০৮-২০২০ ইাং
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