পিতা-মাতার ভরণ-পিাণ আইন, ২০১৩
( ২০১৩ ননর ৪৯ নং অআন )
[২৭ নটোবর, ২০১৩ ]
ন্তান কততৃ ক পিতা-মাতার ভরণ-পিাণ পনপিতকরণণর ণযে প্রনীত আইন
যযনতু ন্তোন কতৃৃ ক পতো-মোতোর ভরণ-যোণ পনপিতকরনণর নযে পবধোন করো মীচীন ও
প্রনয়োজনীয়;
যনতু এতদ্বোরো পনম্নরূ অআন করো আঃ—

ংপযপ্ত
পলণরানাম ও
প্রবতৃন

১। (১) এআ অআন পতো-মোতোর ভরণ-যোণ অআন, ২০১৩ নোনম
পভপত আনব।

ংজ্ঞা

২। পবয় বো প্রনের পরন্থী যকোন পকছু নো থোপকন, এআ অআনন—

(২) আো পবনে কোযৃকর আনব।

(ক) “পতো” থৃ এমন বেপি পযপন ন্তোননর জনক;
(খ) “ভরণ-যোণ” থৃ খোওয়ো-দোওয়ো, বস্ত্র, পচপকৎো ও ববোনর ুপবধো
এবং ে প্রদোন;
(গ) “মোতো” থৃ এমন বেপি পযপন ন্তোননর গভৃ ধোপরণী;
(ঘ) “ন্তোন” থৃ পতোর ঔরন এবং মোতোর গনভৃ জন্ম যনওয়ো যম ও
োমথৃেবোন ু বা বো কনেো;

পিতা-মাতার
ভরণ-পিাণ

৩। (১) প্রনতেক ন্তোননক তোোর পতো-মোতোর ভরণ-যোণ পনপিত
কপরনত আনব।
(২) যকোন পতো-মোতোর একোপধক ন্তোন থোপকন যআনযন বা ন্তোনগণ
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পননজনদর মনধে অো-অনোচনো কপরয়ো তোোনদর পতো-মোতোর ভরণযোণ পনপিত কপরনব।
(৩) এআ ধোরোর ধীন পতো-মোতোর ভরণ-যোণ পনপিত কপরবোর যযন বা
প্রনতেক ন্তোননক পতো-মোতোর একআনে একআ স্থোনন ববো পনপিত
কপরনত আনব।
(৪) যকোন ন্তোন তোোর পতো বো মোতোনক বো উভয়নক তোোর, বো
যয বামত, তোোনদর আচ্ছোর পবরুনে, যকোন বৃে পনবো পকংবো নে যকোথোও
একন বা পকংবো অোদো অোদোভোনব ববো কপরনত বোধে কপরনব নো।
(৫) প্রনতেক ন্তোন তোোর পতো এবং মোতোর স্বোস্থে ম্পনকৃ পনয়পমত যখোোঁজ
খবর রোপখনব, প্রনয়োজনীয় পচপকৎো যবো ও পরচযৃো কপরনব।
(৬) পতো বো মোতো পকংবো উভয়, ন্তোন আনত ৃথকভোনব ববো কপরন,
যআনযন বা প্রনতেক ন্তোননক পনয়পমতভোনব তোোর, বো যয বামত, তোোনদর পত
োযোত কপরনত আনব।
(৭) যকোন পতো বো মোতো পকংবো উভনয়, ন্তোননদর পত ববো নো
কপরয়ো ৃথকভোনব ববো কপরন, যআনযন বা উি পতো বো মোতোর প্রনতেক
ন্তোন তোোর দদনপিন অয়-যরোজগোর, বো যয বামত, মোপক অয় বো
বোৎপরক অয় আনত যুপিেত পরমোণ থৃ পতো বো মোতো, বো যয বামত,
উভয়নক পনয়পমত প্রদোন কপরনব।

পিতা-মাতার
অবতৃমাণন
দাদা-দাদী,
নানা-নানীর
ভরণ-পিাণ

৪। প্রনতেক ন্তোন তোোর—
(ক) পতোর বতৃ মোনন দোদো-দোদীনক; এবং
(খ) মোতোর বতৃ মোনন নোনো-নোনীনক—
ধোরো ৩ এ বপণৃত ভরণ-যোণ প্রদোনন বোধে থোপকনব এবং এআ ভরণ
যোণ পতো-মোতোর ভরণ-যোণ পোনব গণে আনব।

পিতা-মাতার
ভরণ-পিাণ
না কপরবার দণ্ড

৫। (১) যকোন ন্তোন কতৃৃ ক ধোরো ৩ এর যয যকোন উ-ধোরোর পবধোন
পকংবো ধোরো ৪ এর পবধোন ংঘন রোধ বপয়ো গণে আনব এবং উি
রোনধর জনে নূর্ধ্ৃ ১ (এক) য টোকো থৃদনে দপেত আনব; বো
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উি থৃদে নোদোনয়র যযন বা নূর্ধ্ৃ ৩ (পতন) মো কোরোদনে দপেত
আনব।
(২) যকোন ন্তোননর স্ত্রী, বো যয বামত, স্বোমী পকংবো ু বা-কনেো বো নে যকোন
পনকট অত্নীয় বেপি—
(ক) পতো-মোতোর বো দোদো-দোদীর বো নোনো-নোনীর ভরণ-যোণ প্রদোনন
বোধো প্রদোন কপরন; বো
(খ) পতো-মোতোর বো দোদো-দোদীর বো নোনো-নোনীর ভরণ-যোণ প্রদোনন
নযোপগতো কপরন—
পতপন উিরূ রোধ ংঘটনন োয়তো কপরয়োনছ গনণে উ-ধোরো (১)
এ উপিপখত দনে দপেত আনব।

অিরাণের
আমণযাগ্েতা,
জাপমনণযাগ্েতা
ও
আণিাণযাগ্েতা

৬। এআ অআননর ধীন রোধ অমনযোগে (cognizable), জোপমননযোগে
(bailable) ও অনোনযোগে (compoundable) আনব।

অিরাে
পবচারাথৃ গ্রণ
ও পবচার

৭। (১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ যোো
পকছু আ থোকুক নো যকন, এআ অআননর ধীন ংঘটিত রোধ ১ম যেণীর
জুপিপলয়ো মেোপজনেট বো যমনরোপটন মেোপজনেনটর অদোনত পবচোরনযোগে
আনব।
(২) যকোন অদোত এআ অআননর ধীন ংঘটিত রোধ ংপিষ্ট ন্তোননর
পতো বো মোতোর পপখত পভনযোগ বেতীত অমন গ্রণ কপরনব নো।

আণিা-পনষ্পপি

৮। (১) অদোত এআ অআননর ধীন প্রোপ্ত পভনযোগ অনো-পনষ্পপির
জনে ংপিষ্ট আউপনয়ন পরনদর যচয়োরমেোন বো যমেোর, পকংবো যয বামত,
পটি কনৃোনরলন বো যৌরভোর যময়র বো কোউপির, পকংবো নে যয
যকোন উযুি বেপির পনকট যপ্ররণ কপরনত োপরনব।
(২) উ-ধোরো (১) এর ধীন যকোন পভনযোগ অনো-পনষ্পপির জনে
3

যপ্রপরত আন, ংপিষ্ট যচয়োরমেোন, যময়র, যমেোর বো কোউপির উভয় যনক
শুনোনীর ুনযোগ প্রদোন কপরয়ো, উো পনষ্পপি কপরনব এবং এআরূন
পনষ্পপিকৃ ত পভনযোগ উযুি অদোত কতৃৃ ক পনষ্পপিকৃ ত বপয়ো গণে
আনব।

পবপে প্রণয়ণনর
যমতা

৯। রকোর, রকোপর যগনজনট প্রজ্ঞোন দ্বোরো, এআ অআননর উনেলে ূরণকনে
পবপধ প্রণয়ন কপরনত োপরনব।
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