
 

নাগরযক অরধকায কযতত সুযক্ষণ ৪৫ রদতনয ভতে জন্ ও মৃত্যু রনফন্ধন 

পাযান ভাসুক 
 

পৃরথফীয উন্নত দদত রশুয জতন্য যযই জন্ রনফন্ধন তে থাতক। রকন্তু আভাতদয দদত জন্ রনফন্ধতনয 

দক্ষতে দীর্ ঘরদনব্যাী এরু দকাতনা প্রচরন রিতরা না। ২০০৪ াতর জন্ ও মৃত্য রনফন্ধন আইতনয ভােতভ ৪৫ রদতনয 

ভতে জন্-মৃত্যু রনফন্ধতনয ফােফাধকতা সৃরি ে। দ আতরাতক রনফন্ধন কাম ঘারে তত (ইউরনেন রযলদ, দৌযবা, 

কুান্টনতভন্ট দফাড ঘ, রটি কত ঘাতযন ও ফাাংরাতদ রভন/দূতাফা) দযরজস্টাতয াতত ররতে জন্ রনফন্ধন কযা ততা। 

যফতীতত জন্ ও মৃত্যু রনফন্ধন কাম ঘক্রভ অনরাইন রতস্টতভ উন্নত কযা ে। অনরাইন জন্ ও মৃত্যু রনফন্ধন কাম ঘক্রভ 

ইউরনেন রযলদ, দৌযবা, কুান্টনতভন্ট দফাড ঘ, রটি কত ঘাতযন ও রফতদত অফরিত ফাাংরাতদ রভন/দূতাফা এয 

ভােতভ রযচারনা কযা ে। দযরজস্টায দজনাতযতরয কাম ঘারে, জন্ ও মৃত্যু রনফন্ধন Birth and Death Registration 

Information System (BERIS) এয ভােতভ কর রনফন্ধক জন্ ও মৃত্যু রনফন্ধতনয কাম ঘক্রভ রযচারনা কযা তে। ৬ 

অতটাফয জাতীে জন্ রনফন্ধন রদফ ২০২০ উদমারত তে। এ ফিতযয প্ররতাদ্য ‘নাগরযক অরধকায কযতত সুযক্ষণ, 

৪৫ রদতনয ভতে জন্ ও মৃত্যু রনফন্ধন’। 
 

জন্ রনফন্ধন তরা জন্ ও মৃত্যু রনফন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ তনয ২৯ নাং আইন) এয আওতাে একজন 

ভানুতলয নাভ, ররঙ্গ, জতন্য তারযে ও িান, ভা-ফাফাতেয নাভ, তাতদয জাতীেতা এফাং িােী ঠিকানা রনধ ঘারযত রনফন্ধক 

কর্তঘক দযরজস্টাতয দরো ফা করিউটাতয এরি প্রদান এফাং জন্ নদ প্রদান কযা। জন্ নদ একটি রশুয অরধকায 

যক্ষাকফচ। রশুয রতা ফা ভাতা ফা অরববাফকতক রশুয জতন্য ৪৫ রদতনয ভতে জন্ াংক্রান্ত তথ্য রনফন্ধতকয রনকট 

প্রদান কতয জন্ নদ াংগ্র কযতত তফ। 
 

জারতাংতর্য রশু অরধকায নতদয অনুতেদ ৭ অনুমােী, ‘রশুয জন্গ্রতণয য জন্-রনফন্ধীকযণ কযতত 

তফ। জাতীেতা অজঘন, নাভকযণ এফাং রতাভাতায রযচে জানফায এফাং তাতদয াতত াররত ফায অরধকায আতি’। 

১৮৭৩ াতরয ২ জুরাই তদানীন্তন বৃটি যকায অরফবক্ত ফাাংরাে জন্ রনফন্ধন াংক্রান্ত আইন জারয কতয। ২০০১-

২০০৬ াতর ইউরনতপ-ফাাংরাতদ এয ােতাে াইরট প্রকতেয ভােতভ দদতয ২৮টি দজরাে ও ৪টি রটি 

কত ঘাতযতন জন্ রনফন্ধতনয কাজ  আযম্ভ ে। এযই ধাযাফারকতাে ১৮৭৩ াতরয আইন যদ ও যরত কতয যকায 

জন্ ও মৃত্যু রনফন্ধন আইন, ২০০৪ প্রফতঘন কতয। আইনটি ২০০৬ াতরয ৩ জুরাই তত কাম ঘকয ে। ফতঘভাতন 

াযাতদত ১১ টি রটি কত ঘাতযতনয ১২৪টি আঞ্চররক অরপ, ৩২০টি দৌযবা, ৪৫৭১ টি ইউরনেন রযলদ, ১৫টি 

কুান্টনতভন্ট দফাড ঘ রভররতে ৫০৩০ টি অরপ ও ৫৫টি দূতাফা দভাট ৫০৮৫টি রনফন্ধক অরপত ফতঘভাতন যারয ও 

রনেরভত দমাগাতমাগ ভন্বে কতয অনরাইতন জন্ ও মৃত্যু রনফন্ধতনয কাম ঘক্রভ চরতি। Real Time BR Data 

wj1 4  এ দমতে দদতয তাৎক্ষরণক অনরাইন জন্ রনফন্ধতনয াংখ্যা দদো মাতফ।  
 

জন্ ও মৃত্যু রনফন্ধন কাম ঘক্রভ অব্যাত, গরতীর এফাং দদতয নাগরযকতদয জন্ ও মৃত্যুয একটি িােী 

ডাটাতফজ াংযক্ষণ যাোয স্বাতথ ঘ যকায ২০১৩ াতরয দতন্ফম্বয ভাত রফদ্যভান জন্ ও মৃত্যু রনফন্ধন আইতনয 

াংতাধন কতয দযরজস্টায দজনাতযর, জন্ ও মৃত্যু রনফন্ধক অরপ িান কযা তেতি। াতাট ঘ, রফফা রনফন্ধন, 

রক্ষা প্ররতষ্ঠাতন বরতঘ, যকারয-দফযকারয ফা স্বােত্তারত াংিাে রনতোগদান, ড্রাইরবাং রাইতন্প ইসুু, দবাটায 

তাররকা প্রণেন, জরভ দযরজতেন ব্যাাংক রতফ দোরা, আভদারন ও যপ্তারন রাইতন্প প্রারপ্ত, গ্যা, ারন, দটররতপান ও 

রফদ্যুৎ াংতমাগ প্রারপ্ত, ট্যাক্স আইতডরন্টরপতকন নম্বয (টিআইএন) প্রারপ্ত, ঠিকাদারয রাইতন্প প্রারপ্ত, ফারিয নক্সা 

অনুতভাদন প্রারপ্ত, গারিয দযরজতেন প্রারপ্ত, দেড রাইতন্প প্রারপ্ত ও জাতীে রযচেে প্রারপ্তয জন্য জন্ রনফন্ধন 

প্রতোজন।  
 

জন্ রনফন্ধতনয রনধ ঘারযত আতফদন পযতভ (িাাতনা ফা াতত ররো তরও চরতফ) রনফন্ধতকয রনকট রনতে 

ফরণ ঘত দররর ফা প্রতুেন আতফদন কযায রফধান যতেতি। এিািাও নৎ.লভপ.ভিা.নপ ওতেফাইতট প্রতফ কতয 

াংরিি রনফন্ধতকয কাম ঘারে ফযাফয অনরাইতন জন্ রনফন্ধন আতফদন কযায সুতমাগ আতি। আতফদতনয রপ্রন্ট কর 

রনফন্ধন অরপত দারের কযতর রনফন্ধক জন্ রনফন্ধন কযতত াযতফন। রনফন্ধনাধীন ব্যরক্তয জতন্য াঁচ ফৎতযয ভতে 
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আতফদন কযা তর, তথ্য াংগ্রকাযীয প্রতুেন, অথফা ইরআই কাতড ঘয তুারেত অনুররর, অথফা াংরিি রচরকৎা 

প্ররতষ্ঠাতনয িািে ফা উক্ত প্ররতষ্ঠান ইতত প্রাপ্ত জন্ াংক্রান্ত নতদয তুারেত অনুররর, অথফা রনফন্ধক দমরূ 

প্রতোজন ভতন কতযন জন্ াংক্রান্ত দরূ অন্য দকাতনা দররতরয তুারেত অনুররর, অথফা তথ্য াংগ্রকাযী রাতফ 

রনফন্ধক কর্তঘক রনরদ ঘিকৃত দকান এনরজও কভীয প্রতুেন প্রতোজন তফ।  
 

রনফন্ধনাধীন ব্যরক্তয জতন্য াঁচ ফৎয তয আতফদন কযা তর, ফে প্রভাতণয জন্য এভরফরফএ ডাক্তাতযয 

এফাং জন্িান ফা িােীবাতফ ফফাতয িান প্রভাতণয জন্য াংরিি ওোড ঘ কাউরন্পরয/দতেয প্রতুেন, অথফা ফে ও 

জন্িান প্রভাতণয জন্য তথ্য াংগ্রকাযী রততফ াংরিি রক্ষা প্ররতষ্ঠাতনয অেক্ষ ফা প্রধান রক্ষক ফা তৎকর্তঘক 

ভতনানীত রক্ষক ফা কভ ঘকতঘায প্রতুেন, অথফা ফে ও জন্িান প্রভাতণয জন্য ইরআই কাড ঘ ফা াতাট ঘ ফা 

ভােরভক স্কুর াটি ঘরপতকট ফা দকাতনা রচরকৎা প্ররতষ্ঠাতনয জন্ াংক্রান্ত িািে ফা উক্ত প্ররতষ্ঠান ইতত প্রাপ্ত জন্ 

াংক্রান্ত নতদয তুারেত অনুররর, অথফা রনফন্ধক দমরূ প্রতোজন ভতন কতযন জন্ াংক্রান্ত দরূ অন্য দকাতনা 

দররতরয তুারেত অনুররর, অথফা তথ্য াংগ্রকাযী রততফ রনফন্ধক কর্তঘক রনরদ ঘিকৃত দকাতনা এনরজও কভীয 

প্রতুেন প্রতোজন তফ।  
 

এিািা রনেফরণ ঘত ব্যরক্তগণ দকান ব্যরক্তয জন্ রনফন্ধতনয জন্য রনফন্ধতকয রনকট তথ্য দপ্রযণ কযতত াযতফন 

দটা তরা ইউরনেন রযলতদয দে এফাং রচফ, গ্রাভ পুরর, রটি কত ঘাতযন ফা দৌযবায কাউরন্পরয, ইউরনেন 

রযলদ, দৌযবা, রটি কত ঘাতযন অথফা কুান্টনতভন্ট এরাকাে রনতোরজত স্বািুকভী ও রযফায কল্যাণকভী, স্বািু 

ও রযফায কল্যাণ দটতয রনতোরজত দফযকাযী প্ররতষ্ঠাতনয (এনরজও) ভাঠকভী, দকাতনা যকারয ফা দফযকারয 

াাতার ফা রিরনক ফা ভার্তদন ফা অন্য দকাতনা প্ররতষ্ঠাতন জন্গ্রতণয দক্ষতে উায দারেত্বপ্রাপ্ত দভরডকুার 

অরপায অথফা ডাক্তায ফা ক্ষভতাপ্রাপ্ত দকাতনা কভ ঘকতঘা, রনফন্ধক কর্তঘক রনতোরজত অন্য দকাতনা কভ ঘকতঘা ফা কভ ঘচাযী, 

দজরোনাে জতন্য দক্ষতে দজর সুায ফা দজরায ফা তৎকর্তঘক ক্ষভতাপ্রাপ্ত ব্যরক্ত, রযতুক্ত রশুয দক্ষতে াংরিি থানায 

বাযপ্রাপ্ত কভ ঘকতঘা, রনধ ঘারযত অন্ম দকাতনা ব্যরক্ত ফা প্ররতষ্ঠান, ব্যরক্তয জন্ িান ফা িােী ঠিকানা ফা ফতঘভাতন ফফা 

কযতিন এভন দম দকাতনা িাতনয রনফন্ধতকয কাতি জন্ রনফন্ধন কযাতনা মাতফ এফাং দকাতনা ব্যরক্ত দম এরাকাে মৃত্যুফযণ 

কযতফন দ এরাকায রনফন্ধতকয কাতি মৃত্যু রনফন্ধন কযাতত তফ।  
 

জন্ ও মৃত্যু রনফন্ধতনয জন্য ইউরনেন রযলতদয দচোযম্যান ফা যকায কর্তঘক ক্ষভতাপ্রাপ্ত দকাতনা কভ ঘকতঘা 

ফা দে, দৌযবায দভেয ফা তৎকর্তঘক ক্ষভতাপ্রাপ্ত অন্য দকাতনা কভ ঘকতঘা ফা কাউরন্পরয, রটি কত ঘাতযতনয দভেয 

ফা তৎকর্তঘক ক্ষভতাপ্রাপ্ত দকান কভ ঘকতঘা ফা কাউরন্পরয, কুান্টনতভন্ট দফাতড ঘয দপ্ররতডন্ট ফা তৎকর্তঘক ক্ষভতাপ্রাপ্ত দকান 

কভ ঘকতঘা ও রফতদত অফরিত ফাাংরাতদ দূতাফাতয যাষ্ট্রদূত ফা তৎকর্তঘক ক্ষভতাপ্রাপ্ত দকান কভ ঘকতঘা রনফন্ধক রততফ 

দারেত্ব ারন কতযন। 
 

উতেখ্য, ঢাকা দরক্ষণ রটি কত ঘাতযন, ঢাকা উত্তয রটি কত ঘাতযন ও গাজীপুয রটি কত ঘাতযন এরাকাে 

দজানার এরক্সরকউটিব অরপাযগণ চট্টগ্রাভ, খুরনা ও যাজাী রটি কত ঘাতযনমূত াধাযণ ওোতড ঘয কাউরন্পরযগণ, 

ফরযার, রতরট ও যাংপুয রটি কত ঘাতযতন প্রধান কাম ঘারতে এফাং নাযােণগঞ্জ ও কুরভো রটি ক ঘাতযতন পুযাতন 

দৌযবা কাম ঘারতেয কভ ঘকতঘাগণ জন্ রনফন্ধতকয দারেত্ব ারন কযতিন। 
 

আজতকয রশুই আগাভী রদতনয বরফষ্যৎ। রশুতদয সুনাগরযক রততফ গতি দতারায রতক্ষু জন্ রনফন্ধন কযা 

প্ররতটি নাগরযতকয দারেত্ব। এই রশুতদয াত ধতযই ২০৪১ এ উন্নত ফাাংরাতদ তফ এটাই কতরয প্রতুাা।  
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