িপতামাতার জনয্ সংযুিk
s-েঘাষণা বা হলফনামা
(pবেnর 26 িডেসmর 2000 সােলর 445 নmর pজাতেntর রা পিতর িডিk ধারা
46 eবং 47) েকবলমাt eকজন িপতা-মাতার uপিsত থাকেল ei ফমর্িট পূরণ
করা হেব

আিম, নীেচ sাkিরত, (নাম eবং নাম) __________ __________
জn (তািরেখ) __________ e (sান) __________ কর শনাkকরণ নmর __________
sায়ী িঠকানা (শহের) __________ (িঠকানা) __________ __________ __________, পিরচয় নিথ নং__________
আিম দ িবিধ eবং aনয্ েকানo আiন aনুসাের aিব s বkবয্ রাখার েkেt দ নীয় িনেষধাjা িল সmেকর্ aবগত
(িনিদর্ ভােব iতািলয়ান pজাতেntর রা পিতর িডিk eর 445/2000 নmর ধারা 76 aনুসাের)।
আিম েঘাষণা কির েয
- আিম সnােনর িপতা-মাতা (নাম eবং নাম)…………………………………………………………………............
জn (তািরেখ) __________ e (sান) __________ কর শনাkকরণ নmর __________
sায়ী িঠকানা (শহের) __________ (িঠকানা) __________ __________
□ aনয্ বাবা-মা হেলন
েশষ নাম eবং aনয্ানয্ িপতামাতার pথম নাম ………………………………………………………………………...
জn (তািরেখ) __________ e (sান) __________ কর শনাkকরণ নmর __________
sায়ী িঠকানা (শহের) __________ (িঠকানা) __________ __________
আিম েঘাষণা কির েয
- আমােক 18 বছেরর কম বয়সী িশ েদর সmিত pকােশর িবষেয় আiন সmেকর্ aবিহত করা হেয়েছ, েযমন সংযুিk
িহসােব।
- েয আমার ৈববািহক aবsা নীেচ:
□ িববািহত □ eকক □ িবধবা □ পৃথক □ তালাকpাp
িনmিলিখত পিরিsিতেত:
□ িশ েদর েযৗথ েহফাজত □ কােsািডয়াল িপতা বা মাতা □ a-aিভভাবক বাবা / মা
- নাগিরক েকােডর 137 aনুেcেদর uেdেশয্, aনয্ িপতা-মাতার সmিত ফেমর্ sাkর করেত পারেবন না কারণ িতিন eেত
aনুপিsত:
□ pিতবnকতা (aনুপিsিত বা aনয্ানয্)
- িবেcেদর পের িপতামাতার দািয়েtর aনুশীলেনর িবষেয় আiনিটর uেdেশয্, িববােহর নাগিরক pভােবর aবসান সাধারন
pশাসেনর িবষেয় িসdােnর মেধয্ সীমাবd (নাগিরক েকােডর ধারা 337-তৃ তীয়, aনুেcদ 4, aনুসাের)। িবচারক pিত া
করেলন
□ িনেচ sাkিরত বয্িk পৃথকভােব কতৃর্ t pেয়াগ কের।
sান o তািরখ

েঘাষক

ei আেবদেন কমর্চারীর uপিsিতেত sাkর করা হেয়িছল। কমর্চারী sাkরকারীিটর পিরচয় সনাk কের।
তািরখ

কমর্চারীর sাkর

বয্িkগত তথয্ pিkয়াকরণ সmিকর্ ত তথয্ (ধারা 13 pিবধােনর (iiu) 2016/679)। ei pিkয়ািটর uেdেশয্ সংগৃহীত বয্িkগত
েডটা কাগজ eবং ৈবদুয্িতন uপােয় pিkয়াজাত করা হেব pিkয়ািটর েpিkেত েকবল ei েঘাষণািট করা হেয়েছ। আমার, নীেচ
sাkিরত, eকi িবিধিবধােনর 15 aনুেcেদ pদt সমs aিধকার রেয়েছ।

িপতামাতার জনয্ সংযুিk
18 বছেরর বয়স aনুসাের িশ েদর িপতামাতার জনয্ তথয্ িবjিp
sাsয্ িচিকtসার িবষেয় কনেসn সmেকর্
iটািলয়ান িসিভল েকােডর িবধােনর িভিtেত, বাcােদর uপের িপতামাতার দািয়t uভয় িপতামাতার (ধারা 316, aনুেcদ 1)
dারা পারsিরক চু িk dারা বা aনয্ িপতা বা মাতার দূরt, akমতা বা aনয্ বাধা েkেt eকক িপতা বা মাতা dারা গৃহীত
হয় (ধারা 317, aনুেcদ 1)।
সাধারণ িচিকtসা িচিকtসার েkেt (িচিকtসা পরীkা, oষুধ iতয্ািদ) েকবলমাt eকজন িপতামাতার সmিতi যেথ

কারণ

সাধারণ নীিত pেয়ােগর েkেt সাধারণ pশাসেনর কাজ িল pিতিট িপতামাতার dারা পৃথকভােব পিরচািলত হেত পাের।
িপতামাতার দািয়t সাধারণত বাবা-মা uভয়i pেয়াগ কেরন, eমনিক িবেcদ ঘটেল বা িববাহ েথেক জn েনoয়া িশ েদর
িবষেয়o। িবচারক pিত া করেত পােরন েয সাধারণ pশাসেনর িবষেয় িসdােnর জনয্ বাবা-মা পৃথকভােব িপতামাতার দািয়t
aনুশীলন কেরন (ধারা 337-তৃ তীয়, aনুেcদ 3)
iতািলয়ান িসিভল েকাড
ধারা 316 (িপতামাতার দািয়t)
uভেয়র িপতা-মাতার িপতামাতার দািয়t রেয়েছ যা সnােনর দkতা, pাকৃ িতক েঝাঁক eবং আকাkােক িবেবচনায় িনেয়
পারsিরক চু িk dারা pেয়াগ করা হয়। পারsিরক চু িk dারা িপতামাতারা সnােনর aভয্াসগত বাসsান sাপন কেরন।
িবেশষ

েtর িবষেয় েকানo িবেরােধর েkেt, বাবা-মা pেতয্েকi আনু ািনকতা ছাড়াi িবচারেকর কােছ আেবদন করেত পােরন,

েয বয্বsা িলেক তারা সবেচেয় uপযুk বেল মেন কেরন।
িবচারক কমপেk 12 বছর বয়সী হেল বাবা-মা eবং নাবািলক সnােনর মতামত
িবচkণতার পেk সkম হন। িবচারক েসi িনধর্ারণ িলর পরামশর্ েদন যা িশ

েনন বা তার েচেয়o কম বয়সী যিদ িতিন

eবং পািরবািরক iuিনেটর sােথর্ সবেচেয় কাযর্কর

বেল িবেবিচত হয়। যিদ dnd aবয্াহত থােক, িবচারক িসdােnর kমতােক েসi িপতামাতার কােছ দায়ী কেরন িযিন সুিনিদর্

েkেt

সnােনর আgহ েদখােশানা করার পেk আরo uপযুk।
sীকৃ ত সnােনর জনয্ িপতামাতার দািয়t রেয়েছ। যিদ িপতামাতারা িববাহবnেন জেn eকিট িশ েক sীকৃ িত েদয় তেব িপতামাতার
দািয়t িপতামাতার uভেয়রi। েয aিভভাবক িপতামাতার দািয়t পালন কেরন না তারা সnােনর পড়ােশানা, লালন-পালেনর eবং
জীবনযাপেনর পিরিsিত তদারিক কেরন।
ধারা 317 (িপতামাতার pিতবnক)
দূরt, akমতা বা aনয্ানয্ pিতবnকতার েkেt েযেহতু িপতা-মাতার eকজেনর পেk িপতামাতার দািয়t পালন করা aসmব হেয়
যায়, eিট aেনয্র dারা eকেচিটয়াভােব pেয়াগ করা হয়।
uভেয়র িপতামাতার দািয়t পৃথকীকরেণর পের থামেব না [omissis]।
িবেcদ eবং িববাহ বnেন জেn িশ েদর িবষেয়, নাগিরক েকােডর িনmিলিখত িনবn িল িপতামাতার দািয়েtর জনয্ pেযাজয্:
ধারা 337-তৃ তীয় (িশ

সmেকর্ িসdাn)

নাবািলক সnােনর pিতিট িপতামাতার সােথ সুষম eবং চলমান সmকর্ বজায় রাখার aিধকার রেয়েছ, uভেয়র িপতা-মাতার কাছ
েথেক যt, িশkা, িনেদর্ শনা eবং ৈনিতক সহায়তা gহণ eবং pিতিট িপতামাতার শাখার পূবর্পু ষ eবং আtীয়েদর সােথ aথর্পূণর্
সmকর্ বজায় রাখার aিধকার রেয়েছ।
[omissis] িপতামাতার দািয়t িপতামাতা uভয়i pেয়াগ কেরন। িশ েদর পড়ােশানা, লালন-পালন, sাsয্ eবং নাবািলকােদর
aভয্াসগত বাসsান পছn সmেকর্ সবর্ািধক আgেহর িসdাn িল পারsিরক চু িk dারা বাcােদর দkতা, pাকৃ িতক েঝাঁক eবং
আকাkােক িবেবচনা কের ধের েনoয়া হয়। মতিবেরােধর েkেt িসdাnিট িবচারেকর হােত েছেড় েদoয়া হয়। সাধারণ pশাসেনর
িবষেয় িসdােnর মেধয্ সীমাবd, িবচারক pিতি ত করেত পােরন েয িপতামাতারা আলাদাভােব িপতামাতার দািয়t পালন কেরন।
[omissis]
ধারা 337 (eকক িপতামাতার pিত রkা eবং ভাগীদারী েহফাজেতর িবেরাধী)
[omissis] েয সমs িপতামাতার eকেচিটয়াভােব বাcােদর েহফাজেতর দািয়t aপর্ণ করা হেয়েছ তােদর uপের eকেচিটয়া
িপতামাতার দািয়t রেয়েছ, যিদ না aনয্থায় িবচারক সরবরাহ কেরন; িবচারক কতৃর্ ক িনধর্ািরত শতর্ েমেন চলেত হেব। aনয্থায়
বিণর্ত না হেল বাcােদর সবর্ািধক আgেহর িসdাn িল িপতা-মাতা uভয়i িনেয় থােকন। েয বাবা-মােয়র কােছ িশ রা েহফাজেত
েনi, তােদর পড়ােশানা o লালন-পালেনর তদারিক করার aিধকার eবং কতর্ বয্ রেয়েছ eবং িতিন যখন িসdাn gহণ কেরেছন
েস িল তােদর sােথর্র জনয্ পূবর্নীিতমূলক িবেবচনা কের িবচারেকর কােছ আেবদন করেত পাের।

