
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সচিবালয়,  ঢাকা। 
( মাননীয় মন্ত্রীর েপ্তর)  

প্রপ্রস চরচলজ 
 

জন্মসনে চেদত মানুষদক হয়রাচন করদল কাউদক ছাড় প্রেওয়া হদব না:  স্থানীয় সরকার মন্ত্রী 

ঢাকা,  ১০ এচপ্রল,  ২০২২ইাং,  রচববার। 

জন্ম ও মৃতযু চনবন্ধদন সাধারণ মানুষ যাদত প্রকাদনাভাদবই হয়রাচন অথবা েীর্ঘসূত্রতার স্বীকার না হয় প্রসজন্য সাংচিষ্ট কতৃঘপক্ষদক সতকঘ থাকার চনদেঘশ 
চেদয়দছন স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রমাোঃ তাজযল ইসলাম। 

জন্ম- মৃতযু চনবন্ধদন চনধঘাচরত চি' র অচতচরক্ত টাকা চনদল চকাংবা টাকার জন্য হয়রাচন করদল কদ ার শাচির হুচশয়াচর প্রেন মন্ত্রী। 

আজ মন্ত্রণালদয়র সদেলন কদক্ষ আদয়াচজত অনলাইদন জন্ম ও মৃতযু চনবন্ধন কাযঘক্রম গচতশীল করার জন্য মতচবচনময় সভায় সভাপচতর বক্তদবু চতচন 
এসব কথা বদলন। 

জন্ম ও মৃতযু চনবন্ধন অথবা ভযল সাংদশাধন করদত চগদয় সাধারণ মানুষ প্রযসব কারদণ হয়রাচন হদে তা খযুঁদজ প্রবর কদর দ্রুত সমাধাদনর চনদেঘশ চেদয় 
স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বদলন,  সাধারন একচট ভযল- ভ্রাচির জন্য মানুষ চবচভন্ন জায়গায় র্যদর র্যদর হয়রাচন হয়। চবচভন্ন প্রেদশ আমাদের েূতাবাসগুদলা 
প্রথদক অদনক অচভদযাগ আদস। নানা জচটলতার কারদণ চনবন্ধন সাংক্রাি প্রসবা পাদে না। এভাদব িলদত পাদর না। 

চতচন আদরা বদলন,  জন্মচনবন্ধন প্রাচপ্ত চকভাদব আদরা সহজ করা যায় প্রসজন্যই আজদকর এই সভা। জন্মচনবন্ধন প্রচপ্তদত প্রয প্রকাদনা িদর জনগণদক 
প্রকাদনা ধরদনর হয়রাচন করা হদল কাউদক ছাড় প্রেওয়া হদব না। জন্মচনবন্ধনটা ইোচনাং খযব বাচনঘাং ইস্যু হদয় োুঁচড়দয়দছ। চবচভন্ন সমদয় নানা অচভদযাগ 
আসদছ। সকল সমস্যা আমদল তা সমাধাদনর চবষদয় কাজ করা হদে। 

জন্ম ও মৃতযু চনবন্ধদনর জন্য সরকার কতৃঘক চনধঘাচরত চি' র প্রবচশ অচতচরক্ত অথঘ আোয় করা হদে সাাংবাচেকদের এমন প্রদের জবাদব চতচন বদলন,  
অচতচরক্ত অথঘ আোদয়র প্রকাদনা স্যদযাগ প্রনই। যচে প্রকউ এধরদনর কাদজ যযক্ত থাদক প্রমাচণত হদল অবশ্যই বুবস্থা প্রনয়া হদব। 

সাভঘাদরর সমস্যা সম্পদকঘ মন্ত্রী বদলন,  সাভঘাদর যচে সমস্যা থাদক তাহদল দ্রুত সমাধান করার করদত হদব। এদক্ষদত্র িলমান সিটওয়ুাদর পচরবতঘদনর 
পাশাপাচশ নতযন প্রযযচক্ত সাংদযাজন করার জন্য জন্ম ও মৃতযু চনবন্ধন কাযঘালদয়র কমঘকতঘাদের পরামশঘ প্রেন চতচন। 

সাভঘার জচটলতা প্রসদে প্রমা.  তাজযল ইসলাম আদরা বদলন,  আমাদের এখাদন সাভঘার নতযনভাদব ইনসটল করার কারদণ চকছযচেন চসদেম শাটডাউন 
চছদলা। এখন িালয হদয়দছ। ইউচনদসি আমাদের আচথঘক ও কাচরগচরভাদব সহায়তা কদরদছ। তারা চনদজরাও প্রেখভাল করদছ যাদত স্যন্দরভাদব এচট 
পচরিালনা করা যায়। 

মন্ত্রী বদলন,  জন্মচনবন্ধন হদলা একজন মানুদষর মূলচভচি। জন্ম- মৃতযু চনবন্ধন বুবস্থাদক সহজ করার প্রকাদনা চবকল্প প্রনই। এদক্ষদত্র ইউচনয়ন পচরষদের 
প্রমম্বাররা জন্ম তাচরখ,  চপতা মাতার নামসহ অন্যান্য তথু সাংগ্রহ কদর গুরুত্বপূণঘ ভূচমকা রাখদত পাদরন। প্রিয়ারমুানরা মাচসক চমচটাংদয় এ সাংক্রাি 
করণীয় চবষদয় চবশে আদলািনা কদর কাযঘকর পেদক্ষপ চনদত পাদরন। 

সভায় স্থানীয় সরকার চবভাদগর চসচনয়র সচিব প্রহলালযদ্দীন আহমে,  চসদলট চসচট কদপঘাদরশদনর প্রময়র আচরিযল ইসলাম এবাং স্থানীয় সরকার চবভাদগর 
ঊর্ধ্ঘতন কমঘকতঘা,  সাংচিষ্ট মন্ত্রণালয়/ চবভাগ,  েপ্তর/ সাংস্থার কমঘকতঘা,  জন্ম ও মৃতযু চনবন্ধন কাযঘালদয়র মহাপচরিালক,  সকল চসচট কদপঘাদরশদনর 
প্রচতচনচধ,  উপদজলা ও প্রপৌরসভা এবাং ইউচনয়ন পচরষদের প্রচতচনচধবৃন্দ উপচস্থত চছদলন। 

 

 
স্বাক্ষচরত/ -  

 
প্রমাোঃ হায়োর আলী 

তথু ও জনসাংদযাগ কমঘকতঘা 
স্থানীয় সরকার,  পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

প্রমাবাইল- ০১৭২২- ০৯৫৫৮৫ 
ইমেইল-pro.lgd20@gmail.com 

 
সোচনত বাতঘা সম্পােক/ চিি চরদপাটঘার/ চস, চডচপআইও( প্রপ্রস)  
সকল সাংবাে মাধুম/ চপআইচড। 
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