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ামীর বতেনর ৩০ শতাংশ ীেক খারেপাষ িহেসেব িদেত হেব। যিদ একজন ব ি র আেয়র ওপর অ
কউ িনভর না থােক তাহেল ামীর বতেনর এক-তৃতীয়াংশ পােবন ী।

স িত এক নারীর িববাহ িবে েদর পর ভরণেপাষেণর মামলার ি েত এক রােয় এমনটাই জািনেয়েছন
িদি র হাইেকাট। আেগর একিট রােয়র িবপরীেত করা ীর আিপল আেবদেনর পর বহৃ িতবার নতনু এ
রায় দন িবচারপিত সি ব সচেদব।

নতনু রােয় িবচারপিত সচেদব বেলন, ামীর আেয়র ওপর অ  কউ িনভরশীল না হেল তার বতেনর
এক-তৃতীয়াংশ ভরণেপাষেণর জ  ীেক িদেত হেব। খবর এনিডিটিভর।

খবের বলা হয়, ২০০৬ সােল িসআইএসএফ ই েপ েরর সে  িবেয় হেয়িছল ওই নারীর। একই বছেরর
১৫ অে াবর তারা আলাদা হেয় যান। এরপর ভরণেপাষেণর আেবদন জািনেয় আদালেতর ার  হেয়িছেলন
ওই নারী।

কাড অব ি িমনাল িসিডউর ১৯৭৩-এর ১২৫ ধারা মাতােবক ২০০৮ সােলর ফ য়ািরেত ামীেক
িনেদশ দয়া হয়, মাট বতেনর ৩০ শতাংশ ীেক ভরণেপাষণ িহেসেব িদেত হেব। িক  এ রায় মেন
ননিন ওই ামী।

  যগুা র ড
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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এরপর ামী আদালেত ফর মামলা কেরন। এরপর ায়াল কাট ৩০ শতাংশ থেক ১৫ শতাংশ কের
িদেয়িছেলন ভরণেপাষণ। এরপর িদি  হাইেকােট ফর এ রায়েক চ ােল  কের নারী মামলা কেরিছেলন।
দীঘিদেনর নািন শেষ এিদন আদালত ীর পে ই রায় িদেয়েছন।
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