
অধধকায সুযক্ষায় জন্ ও মৃত্যু ধনফন্ধন : প্রয়য়াজন জনয়েতনতা 

মভাছা: াধফা আক্তায রাকী 
 

“ফায জন্য প্রয়য়াজন , জন্ ও মৃত্যুয য যই ধনফন্ধন ”-এই প্রধতাদ্যয়ক াভয়ন মযয়ে এফছয ৬ অয়টাফয াধরত 

য়ে জন্ ও মৃত্যু ধনফন্ধন ধদফ। জন্ ও মৃত্যু ধনফন্ধন ধফলয়য় জনগয়েয ভায়ঝ য়েতনতা সৃধিয রয়ক্ষু যকায ২০১৮ ায়রয ৬ 

অয়টাফযয়ক “জাতীয় জন্ ধনফন্ধন ধদফ” ধয়য়ফ ম ালো কয়য। যফধতিয়ত , জাধতংয় য মেকই উন্নয়ন রক্ষুভাত্রা (এধিধজ) 

অজিয়ন আগাভী ২০৩০ ায়রয ভয়ে ৮০ তাং জন্ এফং মৃত্যু ধনফন্ধন ম্পন্ন কযয়ত ‘জাতীয় জন্ ধনফন্ধন ধদফ’মক ‘জাতীয় 

জন্ ও মৃত্যু ধনফন্ধন ধদফ ’  ম ালো কযা য়। এফছয ধদফটি উ `&মায়নয জন্য স্থানীয় যকায ধফবায়গয মযধজস্টায 

মজনায়যয়রয কাম িারয় মকন্দ্রীয় ম িায় তৃেমূর ম িায়য় আয়রােনাবা ধফধবন্ন কভ িসূধে গ্রে কয়যয়ছ। মকাধবি -১৯ ধযধস্থধত 

ধফয়ফেনায় মযয়ে মথামথবায়ফ স্বাস্থুধফধধ অনুযেপূফ িক জাতীয় জন্ ও মৃত্যু  ধনফন্ধন ধদফ ারয়নয ব্যফস্থা ধনিঃয়েয় 

জনয়েতনতা ততধযয়ত এক নত্যন ভাত্রা মমাগ কযয়ফ।  
  

জন্ ধনফন্ধন প্রধতটি ধশু ফয়স্কয়দযও একটি নাগধযক অধধকায।  একটি ধশুয জন্ ধনজ মদয়ক , ধফশ্বয়ক 

আইনগতবায়ফ জানান মদ ওয়ায একভাত্র থ জয়ন্য য জন্ ধনফন্ধন কযা। প্রথভ জন্ ধনফন্ধ মনয অধধকায জাধতংয় য ধশু 

নয়দ (Convention on  the Rights of the Child - CRC)  স্পি উয়েে আয়ছ।  জাধতংয় য ধশু অধধকায নয়দয 

অনুয়েদ ৭ অনুমায়ী, Every child to be registered immediate after birth. ফাংরায়দয়য জাতীয় ধশু নীধত 

২০১১- অনুমায়ী কর ধশুয জয়ন্য য যই জন্ ধনফন্ধন ধনধিত কযয়ত য়ফ। এটি ধশুয মভৌধরক অধধকায, যাষ্ট্রীয় অধধকায। 
  

আজ মথয়ক কয়য়ক ফছয আয়গও জন্ ধনফন্ধন কযা য়তা মূরত ফধধফ িয়শ্ব গভন ফা ধফয়ল প্রয়য়াজয়ন। মধদও জন্ ও 

মৃত্যু ধনফন্ধন আইন যয়য়য়ছ ধিটি আভর মথয়কই ধকন্তু তায কাম িকাধযতা  ধছর খুফই নগণ্য। ১৮৭৩ ায়র তদানীন্তন বৃটি বাযয়ত 

প্রথভ জন্ ও মৃত্যু ধফলয়ক একটি আইন া য়। এেন ভয় ায়েয়ছ।  মদয়য ফভানুলয়ক জন্ ও মৃত্যু ধনফন্ধয়নয আওতায় 

আনয়ত ২০০১ ায়র ইউধনয়প-ফাংরায়দয়য ায়তায় প্রকল্প শুরু য়। তেন ায়ত মরো জন্ ও মৃত্যু নদ মদওয়া য়তা।  জন্ 

ও মুত্যু  ধনফন্ধয়নয প্রয়য়াজনীয়তা উরধি কয়য যকায তা ফােতামূরক কয়যয়ছ। এ রয়ক্ষু যকায নত্যন কয়য জন্ ও মৃত্যু 

ধনফন্ধন আইন ২০০৪ (ংয়াধধত ২০১৩) প্রেয়ন কয়য। জাতীয় ধযকল্পনা প্রেয়ন , সুান প্রধতষ্ঠা , ধশু অধধকায ংযক্ষে 

ধনধিত কযয়ত আইনটি ৩ জুরাই. ২০০৬ মথয়ক কাম িকয কযা য়য়য়ছ। 

জন্ ও মৃত্যু ধনফন্ধন আইন অনুায়য , জন্ ধনফন্ধন য়রা একজন ভানুয়লয নাভ , ধরঙ্গ,  জয়ন্য তাধযে ও স্থান , ভা-

ফাফায নাভ , তায়দয জাতীয়তা এফং স্থায়ী ঠিকানা ধনধ িাধযত ধনফন্ধক কতৃক মযধজস্টায়য মরো ফা কধম্পউোয়য এধি প্রদান এফং 

জন্ নদ প্রদান কযা। একইবা মফ, মৃত্যু ধনফন্ধন য়রা মৃতব্যধক্তয নাভ , মৃত্যুয তাধযে , মৃত্যুয স্থান , ধরঙ্গ, ভাতা/ধতা ফা 

স্ত্রী/স্বাভীয নাভ ধনধ িাধযত ধনফন্ধক কতৃিক কধম্পউোয়য এধিপ্রদান মিোয়ফইয়জ ংযক্ষে ও মৃত্যু ধনফন্ধন নদ প্রদান কযা। 

াধাযেত ইউধনয়ন ধযলয়দয মেয়াযম্যান, মৌযবা/ধটি কয় িায়যন এয মভয়য ফা মভয়য কতৃিক ক্ষভতাপ্রাপ্ত মকামনা কাউধন্পরয 

ফা অন্য মকামনা কভ িকতিা, কুান্টনয়ভন্ট মফাি ি এয এধিধকউটিব অধপায এফং দূতাফামূয়য ক্ষভতাপ্রাপ্ত মকামনা অধপায জন্ 

ও মৃত্যু ধনফন্ধন কয়য থায়কন। াাাধ,  br.lgd.gov.bd ওয়য়ফাইয়ে প্রয়ফ কয়য ংধিি ধনফন্ধয়কয কাম িারয় ফযাফয 

অনরাইয়ন জন্ ধনফন্ধন আয়ফদন কযা মায়। আয়ফদয়নয ধপ্রন্ট কধ ধনফন্ধন অধপয় দাধের কযয়র ধনফন্ধক জন্ ধনফন্ধন কযয়ত 

াযয়ফন। 
  

ধশু জয়ন্য ৪৫ ধদয়নয ভয়ে জন্ ধনফন্ধন ধি। জন্ ফা মৃত্যুয ৪৫ ধদন য মথয়ক ৫ ফছয ম িন্ত ধনফন্ধন ধপ মদয় ২৫ 

োকা, ধফয়দয় ১ িরায। ৫ ফছয য ধনফন্ধন ধপ মদয় ৫০ োকা, ধফয়দয় ১ িরায। জন্তাধযে ংয়াধয়নয জন্য আয়ফদন ধপ 

মদয় ১০০ োকা, ধফয়দয় ২ িরায। অন্যান্য তথ্য ংয়াধন এফং ফাংরা ও ইংয়যধজ উবয় বালায় নয়দয নকর যফযায় য 

জন্য আয়ফদন ধপ মদয় ৫০ োকা, ধফয়দয় ১ িরায। ২০১৭ ায়রয ১৮ ধিয়ম্বয প্রকাধত ফাংরায়দ মগয়জয়েয অধতধযক্ত 

ংখ্যায় মদয়-ধফয়দয় জন্ ও মৃত্যু ধনফন্ধয়নয এ ধপ ধনধ িাযে কযা য়য়য়ছ। 
  

জন্ ধনফন্ধন কযা থাকয়র একজন ধশু ফা একজন পূে িফয়স্ক ভানুল ফহু ধযয়নয সুধফধা   ময়ত া মযন। জন্ ও মৃত্যু 

ধনফন্ধন আইন ২০০৪ এয ধাযা ১৮ অনুমায়ী ায়াে ি ইসুু, ধফফা ফন্ধন, ধক্ষাপ্রধতষ্ঠায়ন বধতি, যকাধয-মফযকাধয প্রধতষ্ঠায়ন  

-২- 

ধনয়য়াগদান, ড্রাইধবং রাইয়ন্প ইসুু , মবাোয তাধরকা প্রেয়ন , জধভ মযধজয়েন , জাতীয় ধযেয়ত্র , রাইয়ন্প ইনু্পয়যন্প 

ধরধ ধফধবন্ন মক্ষয়ত্র জন্ ধনফন্ধন ফােতামূরক। একইবায়ফ াকয়ন াটি িধপয়কে  প্রাধপ্ত, াধযফাধযক মনন  প্রাধপ্ত, মৃত 

ব্যধক্তয রাইপ ইনু্পুয়যন্প দাধফ, নাভজাধয ও জধভজভা প্রাধপ্তয়ত মৃতু নদ জরুধয।  
  

http://br.lgd.gov.bd/


জন্ ও মৃত্যু ধনফন্ধন ফতিভান যকায়যয একটি গুরুত্বপূে ি অ জিন। ফাংরায়দয়য আথ িাভাধজক উন্নয়য়নয রয়ক্ষু উন্নয়ন 

ধযকল্পনা প্রেয়য়নয উয়েয়ে কর নাগধযয়কয একটি শুদ্ধ িাোয়ফইজ প্রস্তুতকযয়ে জন্ ও মৃত্যু ধনফন্ধন তথ্যাধদ অতুন্ত 

গুরুত্বপূে ি। তাই ধিধজোর ফাংরায়দ গড়ায দয়ক্ষ ধয়য়ফ, ফায জন্ ধনফন্ধন কযয়ত ২০১০ ার মথমক অনরাইন জন্ ধনফন্ধন 

কাম িক্রভ শুরু য়। াযায়দয় যাধয জন্ ধনফন্ধয়নয াাাধ অনরাইয়নও ধনফন্ধন কাম িক্রভ েরয়ছ। শুধু অনরাইয়ন জন্ 

ধনফন্ধন আয়ফদন ও নদ িাউনয়রািই নয় , জন্ ধনফন্ধন মাোইও কযা মায় য়জই। এেন মম মকউ মভাফাইয়র “জন্ তথ্য 

মাোই” অুা ব্যফায কয়য জন্ ধনফন্ধন অনরাইন কধ মাোই কয়য মদেয়ত ায়যন। যকায়যয এভন মৄগান্তকাযী উয়দ্যায়গ ফন্ধ 

য়য়য়ছ তৈত ধনফন্ধন কাম িক্রভ। 
  

ফতিভায়ন যকায মদয়য কর ইউধনয়ন ধযলদ , মৌযবা, ধটি কযয়ায়যন , কুান্টনয়ভন্ট মফাি ি এফং ধফয়দয় 

অফধস্থত ফাংরায়দধ ধভনমূয়য জন্য আরাদা আরাদা  ৫টি জন্ ও মৃত্যু ধনফন্ধন ধফধধভারামূয়ক   একীভূত কয়য জন্ ও মৃত্যু 

ধনফন্ধন ধফধধভারা, ২০১৭ প্রেয়ন কয়যয়ছ। যফতীয়ত জন্ ও মৃত্যু ধনফন্ধন দ্ধধত আযও ধজকযয়েয রয়ক্ষু ২০১৭ ায়র প্রেীত 

ধফধধভারায় মফ ধকছু ধযফতিন এয়ন জন্ ও মৃত্যু ধনফন্ধন ধফধধভারা , ২০১৮ জাধয কযা য়, মা ০৮ ভাে ি ২০১৮ তাধযয়ে যকাধয 

মগয়জয়ে প্রকাধত য়। ফ িয়ল , জন্ ও মৃত্যু ধনফন্ধন  কাম িক্রয়ভ গধতীরতা আনয়ত পূয়ফ িয ধনয়দ িধকা যধত কয়য জন্ ও মৃত্যু 

ধনফন্ধন ধনয়দ িধকা ২০২১ প্রেয়ন কযা য়য়য়ছ। াাাধ জনয়েতনতা বৃধদ্ধয়ত মনয়া য়য়য়ছ নানা উয়দ্যাগ। পয়র াম্প্রধতক 

ভয়য় জয়ন্য ৪৫ ধদয়নয ভয়ে জন্ ধনফন্ধয়নয ংখ্যা বৃধদ্ধ ময়য়য়ছ ,  মফয়ড়য়ছ মৃত্যু ধনফন্ধয়নয ংখ্যাও।  ধনফন্ধন মযধজোয 

মজনায়যর কাম িারয় সূত্র অনুমায়ী জন্  ধনফন্ধন কার্ যক্রমের শুরু মথয়ক ২০২০ ায়রয ৩১ ধিয়ম্বয ম িন্ত মদয় মভাে জন্ ধনফন্ধন 

য়য়য়ছ ১৭ মকাটি ৬৪ রাে ৪৭ াজায ৫৩১ জয়নয। এয ভয়ে জয়ন্য ৫ ফছয়যয ভয়ে ধনফন্ধন য়য়য়ছ ১ মকাটি ৬৯ রাে ১ াজায 

২১১ জয়নয। ২০২০ ায়র জন্ ধনফন্ধন য়য়য়ছ ৩৮ রাে ৩৯ াজায ২৮ জয়নয। শুরু মথয়ক ২০২০ ায়রয ৩১ ধিয়ম্বয ম িন্ত 

মদয় মভাে মৃত্যু ধনফন্ধন য়য়য়ছ ৯৯ রাে ৩৯ াজায ৯০০ জয়নয। এয ভয়ে ২০২০ ায়র মৃত্যু ধনফন্ধন য়য়য়ছ ৩ রাে ৬৭ 

াজায ৪০০ জয়নয। 
  

ফতিভায়ন মদ ও মদয়য ফাইয়য ধভধরয়য় ৫ াজায ৫৩২টি জায়গা মথয়ক জন্ ধনফন্ধন কযা মায়ে। মদয়য ফইউধনয়ন 

ধযলদ কাম িারয় , মৌযবা কাম িারয় , ধটি কযয়ায়যয়নয আঞ্চধরক কাম িারয় , কুান্টনয়ভন্ট মফায়ি ি য াাাধ ধফয়দয়য 

ফাংরায়দধ দূতাফায় অনরাইয়নয ভােয়ভ জন্ ধনফন্ধন কাম িক্রভ ধযোধরত য়ে।  
  
  এ কাম িক্রভয়ক আয়যা মফগফান কযয়ত এফং   এধিধজ এফং এধয়া ও প্রান্ত ভা াগযীয় মদমূয় গৃীত 

ধআযধবএ(CRVS) দয়কয রক্ষুভাত্রা অজিয়নয জন্য মযধজস্টায মজনায়যয়রয কাম িারয়, জন্ ও মৃত্যু ধনফন্ধন, স্থানীয় যকায 

ধফবাগ মৄগান্তকাযী ধকছু উদ্ভাফেমূরক দয়ক্ষ গ্রে কয়যয়ছ।  এেন স্বাস্থুয়ফায় ধনয়য়াধজত ভাকভীয়দয ধনকে মথয়ক 

ধনফন্ধক  কাম িারয়য়য ভাধক বায় প্রাপ্ত তয়থ্যয ধবধিয়ত ধনফন্ধক ধশুয জয়ন্য  পূফ ি ভয়য় ধযফায়যয ধনকে অধবেন  ফাতিা 

জন্ ধনফন্ধন আয়ফদন পভ ি মপ্রযে কযয়ফন। অনুরূ বায়ফ ইউধ দস্য , গ্রাভ পুধর ও অন্যান্য সূয়ত্র মৃত্যু ংফাদ প্রাধপ্তয য 

ধনফন্ধক মাকফাতিা মৃত্যু ধনফন্ধন আয়ফদন পভ ি ধযফায়যয ধনকে মপ্রযে কযয়ফন। গ্রাভ  পুধর কভ িোযীয ভােয়ভ এই পভ ি ও 

ধনফন্ধন নদ ধফতযে এফং আয়ফদনত্র ংগ্র কযা য়ফ। আা কযা মায় , এভন উয়দ্যাগ জন্ ও মৃত্যু ধনফন্ধন  কাম িক্রয়ভয 

াপয়ে ভাইর পরক স্থান কযয়ফ। 
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