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িপতা-মাতার ভরণ- পাষণ আইন, ২০১৩
( ২০১৩ সেনর ৪৯ নং আইন )
[২৭ অে াবর, ২০১৩ ]
স ান কতৃক িপতা-মাতার ভরণ- পাষণ িনি তকরেণর লে
যেহত স ান কতৃক িপতা-মাতার ভরণ- পাষণ িনি তকরেণর লে
সেহত এত ারা িন

সংি

িশেরানাম

ও বতন

সং া

নীত আইন

িবধান করা সমীচীন ও েয়াজনীয়;

প আইন করা হইলঃ—

১। (১) এই আইন িপতা-মাতার ভরণ- পাষণ আইন, ২০১৩ নােম অিভিহত হইেব।
(২) ইহা অিবলে কাযকর হইেব।

২। িবষয় বা সে র পিরপ ী কান িকছ না থািকেল, এই আইেন—
(ক) “িপতা” অথ এমন ব ি

িযিন স ােনর জনক;

(খ) “ভরণ- পাষণ” অথ খাওয়া-দাওয়া, ব , িচিকৎসা ও বসবােসর সুিবধা এবং স
(গ) “মাতা” অথ এমন ব ি

দান;

িযিন স ােনর গভধািরণী;

(ঘ) “স ান” অথ িপতার ঔরেস এবং মাতার গেভ জ

নওয়া স ম ও সামথ বান পু বা

কন া;

িপতা-মাতার ভরণপাষণ

৩। (১) েত ক স ানেক তাহার িপতা-মাতার ভরণ- পাষণ িনি ত কিরেত হইেব।
(২) কান িপতা-মাতার একািধক স ান থািকেল সইে ে স ানগণ িনেজেদর মেধ আলাপআেলাচনা কিরয়া তাহােদর িপতা-মাতার ভরণ- পাষণ িনি ত কিরেব।
(৩) এই ধারার অধীন িপতা-মাতার ভরণ- পাষণ িনি ত কিরবার

ে

েত ক স ানেক

িপতা-মাতার একইসে একই ােন বসবাস িনি ত কিরেত হইেব।
(৪) কান স ান তাহার িপতা বা মাতােক বা উভয়েক তাহার, বা
িব ে , কান বৃ
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কিরেত বাধ কিরেব না।
েত ক স ান তাহার িপতা এবং মাতার

(৫)

া

স েক িনয়িমত খঁাজ খবর রািখেব,

েয়াজনীয় িচিকৎসা সবা ও পিরচযা কিরেব।
(৬) িপতা বা মাতা িকংবা উভয়, স ান হইেত পৃথকভােব বসবাস কিরেল, সইে ে
স ানেক িনয়িমতভােব তাহার, বা

েত ক

মত, তাহােদর সিহত সা াত কিরেত হইেব।

(৭) কান িপতা বা মাতা িকংবা উভেয়, স ানেদর সিহত বসবাস না কিরয়া পৃথকভােব বসবাস
কিরেল, সইে ে উ

িপতা বা মাতার েত ক স ান তাহার দনি ন আয়- রাজগার, বা

মত, মািসক আয় বা বাৎসিরক আয় হইেত যুি স ত পিরমাণ অথ িপতা বা মাতা, বা
মত, উভয়েক িনয়িমত দান কিরেব।

িপতা-মাতার
অবতমােন দাদাদাদী, নানা-নানীর
ভরণ- পাষণ

৪। েত ক স ান তাহার—
(ক) িপতার অবতমােন দাদা-দাদীেক; এবং
(খ) মাতার অবতমােন নানা-নানীেক—
ধারা ৩ এ বিণত ভরণ- পাষণ দােন বাধ থািকেব এবং এই ভরণ পাষণ িপতা-মাতার ভরণপাষণ িহসােব গণ হইেব।

িপতা-মাতার ভরণপাষণ না কিরবার
দ

৫। (১) কান স ান কতৃক ধারা ৩ এর য কান উপ-ধারার িবধান িকংবা ধারা ৪ এর িবধান
লংঘন অপরাধ বিলয়া গণ হইেব এবং উ

অপরােধর জন অনূ

দি ত হইেব; বা উ

ে অনূ

অথদ অনাদােয়র

(২) কান স ােনর ী, বা

১ (এক) ল

টাকা অথদে

৩ (িতন) মাস কারাদে দি ত হইেব।

মত, ামী িকংবা পু -কন া বা অন কান িনকট আ ীয় ব ি

—
(ক) িপতা-মাতার বা দাদা-দাদীর বা নানা-নানীর ভরণ- পাষণ দােন বাধা দান কিরেল; বা
(খ) িপতা-মাতার বা দাদা-দাদীর বা নানা-নানীর ভরণ- পাষণ দােন অসহেযািগতা কিরেল—
িতিন উ

প অপরাধ সংঘটেন সহায়তা কিরয়ােছ গেণ উপ-ধারা (১) এ উি িখত দে দি ত

হইেব।

অপরােধর

৬। এই আইেনর অধীন অপরাধ আমলেযাগ (cognizable), জািমনেযাগ (bailable) ও

আমলেযাগ তা,

আেপাষেযাগ (compoundable) হইেব।
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জািমনেযাগ তা ও
আেপাষেযাগ তা

অপরাধ িবচারাথ
হণ ও িবচার

৭। (১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যাহা িকছই থাকক
না কন, এই আইেনর অধীন সংঘ ত অপরাধ ১ম

ণীর জিডিশয়াল ম ািজে ট বা মে াপিলটন

ম ািজে েটর আদালেত িবচারেযাগ হইেব।
(২) কান আদালত এই আইেনর অধীন সংঘ ত অপরাধ সংি

স ােনর িপতা বা মাতার িলিখত

অিভেযাগ ব তীত আমেল হণ কিরেব না।

আেপাষ-িন

ি

৮। (১) আদালত এই আইেনর অধীন া
পিরষেদর চয়ারম ান বা ম ার, িকংবা
কাউি লর, িকংবা অন য কান উপযু

অিভেযাগ আেপাষ-িন ি র জন সংি
মত, িস
ব ি র িনকট

ইউিনয়ন

কেপােরশন বা পৗরসভার ময়র বা
রণ কিরেত পািরেব।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কান অিভেযাগ আেপাষ-িন ি র জন

িরত হইেল, সংি

চয়ারম ান, ময়র, ম ার বা কাউি লর উভয় প েক

নানীর সুেযাগ দান কিরয়া, উহা

িন ি কিরেব এবং এই েপ িন ি কত অিভেযাগ উপযু

আদালত কতৃক িন ি কত বিলয়া

গণ হইেব।

িবিধ ণয়েনর
মতা

৯। সরকার, সরকাির গেজেট

াপন ারা, এই আইেনর উে শ পূরণকে

িবিধ

ণয়ন

কিরেত পািরেব।
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