
 

 

অিভভাবক� িবষেয় েসবককম�- ও -মিহলাকম�েদর জন� িলফেলট 

১। সাধারন তথ� 

েসবা েদয়ার অিভভাবক� �হণ কের আপিন এক�ট ���পূণ � নাগিরক কত�ব� পালন করেছন। আপিন 
এক�ট স�ানজনক পদ �হণ কেরেছন যা আপনােক েসবা �হনকারী ব�া��র �ােথ � একেচ�টয়াভােব 
এবং দািয়�শীলভােব পালন করেত হেব। 

অিভভাবক� স�িক�ত সংিবিধব� িবধান�িল §§1882-1888 des BGB (িসিভল েকাড §§ ১৮৮২-
১৮৮৮ িব�জিব) এ রেয়েছ। 

িব�জিবর ধারা ১৮88 অনুসাের, অিভভাবক� এবং র�ণােব�েনর জন� �েযাজ� িবধান §§1821; 
1823-1824; 1826; 1835-1862; 1864-1867; 1870-1874; 1875 Abs 1; 1876 abs 1; 1877-1881 
BGB )§§ ১৮২১; ১৮২৩-১৮২৪; ১৮২৬; ১৮৩৫-১৮৬২; ১৮৬৪-১৮৬৭; ১৮৭০-১৮৭৪; ১৮৭৫ অনু ১; 
১৮৭৬ অনু ১; ১৮৭৭-১৮৮১, িব�জিব) অনুযায়ী �েযাজ�। আপনােক সুপািরশ করা হে� েয আপিন 
এই িনয়ম�িল স�েক� িনেজেক অিবিহত ক�ন৷ 

অিভভাবক� আদালত আপনার কায ��ম ত�াবধান কের এবং আপনার অিফস স�িক�ত সম� �ে� 
আপনােক পরামশ � েদয়। 

অনুেরােধর িভি�েত েয েকান সময় আপনােক অবশ�ই আপনার দািয়� পালন স�েক� তথ� 
অিভভাবক� আদালেত �দান করেত হেব।  

আপিন দািয়� ল�েনর ফেল �িতর জন� দািয়��া� ব���র কােছ দায়ী; িবেশষ কের যিদ আপিন 
আপনার দািয়� ল�ন কেরন এবং যে�র দািয়ে� থাকা ব���র দািব জািহর করেত ব�থ � হন। আপিন 
এই ঝঁুিকর িব�ে� িনেজেক বীমা করেত পােরন। আপিন অিভভাবক� আদালত েথেক আরও জানেত 
পােরন। 

দািয়ে� থাকা ব���র অথ � িবিনেয়াগ করেত হেব, যিদ না এ�ট বত�মান ব�েয়র জন� দরকার লাগেত 
পাের। �ধান িবক� হল এক�ট �িকং চ� �� আেছ এমন এক�ট ব�াে�র অ�াকাউে� িবিনেয়াগ করা। 
অিভভাবক� আদালত আপনােক জাম �ান িসিভল েকােডর ধারা § 1848 BGB (১৮৪৮ নং ধারা, িব�জিব) 
অনুসাের এ�ট িভ�ভােব �েয়াগ করার অনুমিত িদেত পাের। 

২.  �ধুমা� �িতিনিধ� েসবক কম�েদর জন� 

অিভভাবক� আদালেতর �ারা িনধ �ািরত সীমার মেধ�, আপিন অনুপি�ত ব���র আিথ �ক িবষয়�িলর 
জন� দায়ী এবং যতদরূ আপনার দািয়ে�র ে�ে�র মেধ� পের ও অনুপি�ত ব���র �িতিনিধ� করার 
অিধকারী হেয় থােকন। 

৩. অিভভাবকে�র অবসান 

আপনার দািয়ে�র পদ েশষ হেব, 

ক) অিভভাবক� আদালত কতৃ�ক অিভভাবক� বািতেলর সােথ, 

খ) অিভভাবকে�র ে�ে� তােদর �েত�কটা ব���গত িবষয়�িল েশষ হেল, 

গ) একজন অনুপি�ত ব���র অিভভাবকে�র ে�ে�, রােয়র মাধ�েম মতৃ� � েঘাষণা বা মৃত� �র সময় 
িনধ �ারেণর েঘাষণার সােথ সােথ। 
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