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সালা  আলাই ম ওয়ারাহমা াহ ওয়াবারাকা

সবাইেক আ িরক েভ া ও সালাম

ওয়ারাহমা াহ ওয়াবারাকা

সবাইেক আ িরক েভ া ও সালাম

علیكم ورحمتة هللا وبركاتھعلیكم ورحمتة هللا وبركاتھالسالم السالم 



باب معرفة الفروض ومستحقیھا
অংশ পিরিচিত

পাঠ িশেরানাম

باب معرفة الفروض ومستحقیھا
ও অিধকারীগণ

পাঠ িশেরানাম



িশখনফল

এই পাঠ শেষ িশ াথ রা 

১। িনধািরত অংশ স েক ধারণা
২। িনধািরত অংেশর াপকেদর
3. hvwej জেদর বণনা

িশখনফল

এই পাঠ শেষ িশ াথ রা --

ধারণা লাভ করেত পারেব।
াপকেদর নাম বলেত পারেব।

বণনা করেত পারেব।



পিব রআন মািজদ ক ক
:الفروض المقدرة في كتاب هللا ستة 

১/২ النصف ،
১/৪ الربع ،
১/৮ الثمن ،

২/৩ الثلثان ،
১/৩ الثلث ،

 ১/৬السدس ، 

ক ক িনধািরত অংশ ৬ ঃ
الفروض المقدرة في كتاب هللا ستة 

النصف ، 
الربع ، 
الثمن ، 
الثلثان ، 

الثلث ،
السدس ،  



এই অংশ িলর াপক
ষ ৪ জন আর

أربعة من الرجال  ষ ৪ জন –
িপতা األب (২

) ামী الزوج (৪

ثمانیة من النساء  মিহলা ৮ জন –
ী الزوجة (৬
ে র ক া بنت االبن (৮
বমাে য় বান األخت ألب (১০

) মা األم (১২

াপক মাট ১২ জনঃ
আর মিহলা ৮ জন

২) দাদা الجد الصحیح
৪) বিপে য় ভাই األخ ألم 

৬) ক া البنت
৮) সেহাদর বান األخت ألب وأم
১০) বিপে য় বান األخت ألم
১২) দাদী / নানী الجدة



األعمال الفردیة
একক

فروض বলেত কী ঝ ?

الجد الصحیح বলেত কী ঝ ?

الجدة الصحیحة বলেত কী ঝ ?

التضعیف والتنصیف বলেত কী ঝ ?

الفروض المقدرة েলা বেলা।

األعمال الفردیة
একক কাজ
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األعمال الزوجیة
জাড়ায়

ذوي الفروض
দর অব া পর র

প ত
সত িম ার পাথক  

কারী

ান, 
া মান

األعمال الزوجیة
জাড়ায় কাজ

ذوي الفروض
পর র আেলাচনা কর।



বাড়ীর কাজ 

ذوي الفروض
দর অব া খাতায় িলেখ

ذوي الفروض
িলেখ িনেয় আসেব।




