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প্রধানমন্ত্রীর ননর্দ ের্ের ৯ বছর পর 

দদর্ের সকল নাগনরর্কর জন্য ইউননক আইনি: থাকর্ব সব তথ্য 

রানকব উনিন 

প্রধানমন্ত্রীর ননর্দ ের্ের প্রায় ৯ বছর পর দদর্ের সব নাগনরর্কর জন্য একটি ‘ইউননক আইনি’ (একক পনরচয়) ততনরর উর্যাগ আর্লার 

মুখ দদখর্ছ। প্রধানমন্ত্রী দেখ হানসনা ২০১০ সার্ল এই আইনি ততনরর ননর্দ েে নদর্য়নছর্লন। এই ইউননক আইনির্ত প্রর্তেক নাগনরর্কর 

জন্ম দথর্ক মৃত্যে পর্ েন্ত র্াবতীয় ঘটনাক্রম সংরনিত থাকর্ব। নাগনরর্কর দপো ও কম েজীবর্নর সব ঘটনাপ্রবাহ সংরনিত থাকর্ব 

ইউননক আইনির্ত। নেশু-নকর্োর দথর্ক শুরু কর্র দদর্ের সবস্তর্রর নাগনরর্কর জন্যই পৃথক পৃথক আইনি নাম্বর থাকর্ব, দর্টির্ত 

নিক করর্লই ওই নাগনরর্কর সম্পূর্ ে পনরনচনত দের্স উঠর্ব। ইউননক আইনি বাস্তবায়র্নর লর্িে একটি নিনপনপ (উন্নয়ন প্রকল্প 

প্রস্তাবনা) সম্প্রনত প্রধানমন্ত্রীর সোপনতর্ে অনুনিত একর্নক সোয় অনুর্মাদন দদয়া হর্য়র্ছ। এর আর্গ ইউননক আইনির নবষয়টি 

বাস্তবায়র্নর জন্য মনন্ত্রপনরষদ নবোগ এক প্রজ্ঞাপন জানর কর্রর্ছ। এ প্রজ্ঞাপর্নর মাধ্যর্ম নবনেন্ন মন্ত্রর্ালয় ও নবোর্গর সংনিষ্ট 

কর্তেপি গৃহীত কার্ েক্রম সমন্বয় কর্র জনগর্র্র জন্য ‘নসনেল দরনজর্েেন অোন্ড োইটাল স্ট্োটিসটিকস’ (নসআরনেএস) ততনর করা 

হর্ে। 

মনন্ত্রপনরষদ নবোর্গর ‘নসআরনেএস অনধোখা’র অধীর্ন কর্য়কটি মন্ত্রর্ালয় ও নবোর্গর নবনেন্ন নসআরনেএস কার্ েক্রম বাস্তবায়ন 

করর্ছ। এর মর্ধ্য প্রাথনমক স্তর্রর নেিাথীর্দর ইউননক আইনি ততনর করর্ছ প্রাথনমক নেিা অনধদফতর, মাধ্যনমক স্তর্রর 

নেিাথীর্দর আইনি ততনর করর্ছ বাংলার্দে নেিাতথ্য ও পনরসংখ্যান ব্যের্রা (ব্যানর্বইস), হাসপাতার্ল নেশু জর্ন্মর পর এর আইনি 

ততনর করর্ব স্বাস্থ্ে অনধদফতর, নাগনরর্কর জন্ম ও মৃত্যের নবষর্য়র আইনি সংরির্ করর্ব স্থ্ানীয় সরকার নবোর্গর জন্ম ও মৃত্যে 

ননবন্ধন কার্ োলয়। নবশ্বনবযালয় স্তর্রর নেিাথীর্দর বয়স দর্র্হত্য ১৮ বছর্রর দবনে তার্দর নবষয়টি সংরির্ করর্ব ননব োচন কনমেন 

সনচবালর্য়র জাতীয় পনরচয়পত্র ননবন্ধন অনুনবোগ। 

এ ব্যাপার্র জানর্ত চাইর্ল ব্যানর্বইর্সর মহাপনরচালক দমা. ফনসউল্লাহ (অনতনরক্ত সনচব) সংবাদর্ক বর্লর্ছন, ‘এটি চমৎকার একটি 

কাজ। আমরা ইর্তামর্ধ্য নসআরনেএস বাস্তবায়ন শুরু কর্রনছ। প্রথম পর্ োর্য় আগামী নির্সম্বর্রর মর্ধ্য দদর্ের সব নেিাথীর্ক এই 

আইনির আওতায় আনা হর্ব।’ 

নসআরনেএস কার্ েক্রর্মর সর্ে জনিত সরকার্রর একজন উচ্চ পর্ োর্য়র কম েকতো নাম প্রকাে না করার ের্তে সংবাদর্ক বর্লন, ‘এটি 

বাস্তবায়ন হর্ল একজন নাগনরক বা সরকানর কমীর সারাজীবর্নর োর্লা-মন্দসহ সব ধরর্নর কম েকান্ড একটি ইউননক আইনির্ত চর্ল 

আসর্ব। এর্ত সরকার্রর দকউ ইর্ে করর্ল এক নির্কই ওই নাগনরর্কর চনরত্র, ব্যনক্তগত জীবন, নেিাগত দর্াগ্যতা, দপোজীবর্নর 

ইনতবাচক ও দননতবাচক কম েকান্ড, তার নবরুর্ে দকান মামলা বা থানায় নজনি (সাধারর্ িার্য়নর) থাকর্ল ইতোনদ তথ্য সম্পর্কে 

জানর্ত পারর্ব।’ 

এছািাও অপরাধীর্ক নচনিত করা, ননব োচর্ন ভুয়া দোটার েনাক্ত করা, রাজনননতক দর্লর পনরনচনত থাকর্ল দসটিও ওই আইনির্ত 

উর্ল্লখ করা দর্র্ত পার্র জাননর্য় ওই কম েকতো বর্লন, ‘নসআরনেএসর্ক অর্নকটা সরকানর চাকনরজীবীর্দর এনসআর’র সর্ে ত্যলনা 

করা দর্র্ত পার্র।’ 



জানা দগর্ছ, দদর্ের নবনেন্ন সরকানর সংস্থ্া (প্রধানত স্থ্ানীয় সরকানর নবোগ, পনরসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থ্াপনা নবোগ এবং স্বাস্থ্ে ও 

পনরবার কল্যার্ মন্ত্রর্ালয়) পৃথক পৃথকোর্ব বহু আর্গ দথর্কই নসনেল দরনজর্েেন এবং োইটাল স্ট্োটিসটিক্স কার্ েক্রম বাস্তবায়ন 

কর্র চর্লর্ছ। এসব কার্ েক্রর্ম তৈততা, অসামঞ্জস্য এবং কখর্না কখর্না তবপনরতে দদখা র্ায়। এ অবস্থ্া দথর্ক উত্তরর্র্র জন্য ২০১০ 

সার্ল প্রধানমন্ত্রীর ননর্দ েেনার পনরর্প্রনির্ত একটি সমনন্বত ও কার্ েকর নসআরনেএস ব্যবস্থ্া গর্ি দতালার প্রর্চষ্টা চলর্ছ। 

নসআরনেএস ব্যবস্থ্া গর্ি দতালার লর্িে ২০১৩ সার্ল একটি পূর্ োে মূল্যায়ন অনুনিত হয়। পরবতীর্ত ২০১৪ সার্লর দফব্রুয়ানরর্ত 

মনন্ত্রপনরষদ সনচর্বর সোপনতর্ে নসআরনেএস সংক্রান্ত নস্ট্য়ানরং কনমটি গঠন হয়। ২০১৫ সার্ল মনন্ত্রপনরষদ নবোর্গ নসআরনেএস 

সনচবালয় গঠন হয়। এই নস্ট্য়ানরং কনমটির ননর্দ েেনায় এবং প্রধানমন্ত্রী কার্ োলর্য়র অোকর্সস টু ইনফরর্মেন (এটুআই) দপ্রাগ্রামার্মর 

সহায়তায় ‘নসআরনেএস সনচবালয়’ নসআরনেএস বাস্তবায়ন করর্ছ। 

নসআরনেএস বাস্তবায়ন প্রনক্রয়ার সর্ে জনিত সরকার্রর অপর একজন ঊর্ধ্েতন কম েকতো সংবাদর্ক বর্লন, প্রকর্ল্পর লিে হর্ে ১০ 

সংখ্যা নবনেষ্ট একটি একক পনরনচনত ব্যবস্থ্াপনার মাধ্যর্ম সব নাগনরকর্ক ননবন্ধর্নর আওতায় এর্ত তার্দর জীবন প্রবার্হর 

উর্ল্লখর্র্াগ্য (ঈরারষ জবমরংঃঃৎধঃরিহ ধহফ ঠরঃধষ ঝঃধঃরংঃঃরপং-ঈজঠঝ) ঘটনাসমূহ তথ্য-উপাত্ত আকার্র সংরির্ কর্র 

সরকার্রর সব দসবা নননিত করা। রার্ের প্রর্তেক নাগনরকর্কই নচনিতকরর্র্র মাধ্যর্ম তার জন্ম, মৃত্যে, নবর্য়, তালাক, দুঘ েটনা, 

একার্িনমক কোনরয়ার, ইতোনদ সংঘটিত হবার সর্ে সর্ে প্রর্য়াজনীয় সব ধরর্নর পনরসংখ্যান ততনর করার ননয়নমত প্রোসননক 

প্রনক্রয়াই হর্লা নসআরনেএস। 

ওই কম েকতো জানান, আন্তজোনতকোর্ব জন্ম, মৃত্যে, মৃত্যের কারর্, নববাহ, তালাক এবং দত্তক এ ছয়টি নবষয়ই নসআরনেএস-এর অংে 

নহর্সর্ব স্বীকৃত। নকন্তু বাংলার্দর্ে এগুর্লাসহ জনগর্র্র স্থ্ানান্তর নবর্েষ কর্র দপোয় উন্ননত-অবননত ও োনস্ত, দপো বদল এবং 

নেিার্ক এর অন্তভু েক্ত করা হর্ে। এমননক গানি চালর্কর ‘ড্রাইনেং লাইর্সন্স’ও ইউননক আইনির অন্তভু েক্ত থাকর্ব। এ প্রনক্রয়ায় 

সামানজক ননরাপত্তা দবষ্টনী কম েসূনচসমূর্হর বাস্তবায়ন সহজ এবং অপচয় দরাধ হর্ব। এজন্য একটি সমনন্বত দসবা প্রদান ব্যবস্থ্াপনা 

ইনির্গ্রামর্টি সানে েস দিনলোনর প্লাটফম ে গর্ি দতালা হর্ব। 

নসআরনেএস বাস্তবায়র্নর সর্ে সম্পৃক্ত সরকার্রর অপর এক কম েকতো বর্লন, রার্ের প্রর্তেক নাগনরকর্কই নচনিতকরর্র্র মাধ্যর্ম 

তার জীবর্নর গুরুেপূর্ ে ঘটনা ও তথ্যানদ সংঘটিত হওয়ার সর্ে সর্ে ননবনন্ধত করা এবং তার নেনত্তর্ত প্রর্য়াজনীয় সব ধরর্নর 

পনরসংখ্যান ততনর করার ননয়নমত প্রোসননক প্রনক্রয়াই হর্লা নসআরনেএস। 

নতন ধার্প নসআরনেএস : নসআরনেএর্সর প্রস্তানবত নিনপনপর্ত ‘বাংলার্দর্ে নবযমান নবনেন্ন আইনিগুর্লার মর্ধ্য সমন্বর্য়র সভাবাব্য 

সমাধান সম্পর্কে বলা হর্য়র্ছ, প্রথম ধার্প থাকর্ব একজন নাগনরর্কর জন্ম। এ দির্ত্র কনমউটিননটি স্বাস্থ্েকমী এবং প্রাইর্েট 

হাসপাতাল ও নিননক বা এননজও কমীরা জর্ন্মর ঘটনাটি জানার্বন।  

নৈতীয় ধার্প স্থ্ানীয় সরকার প্রনতিান জর্ন্মর ঘটনা জানার্নার নবষয়টি স্বীকৃনত নদর্ব এবং নবজাতকর্ক জন্মননবন্ধন নম্বর প্রদান 

করর্বন। 

র্ততীয় ধার্প ননব োচন কনমেন জন্মননবন্ধন নম্বরর্ক স্বীকৃনত নদর্ব এবং নবজাতর্কর জন্য এনআইনি প্রদান করর্ব। 

পাইলট প্রকল্প সম্পন্ন : জানা দগর্ছ, নসআরনেএস কম েসূনচ বাস্তবায়র্নর লর্িে গাজীপুর্রর কালীগঞ্জ উপর্জলা মর্িল নহর্সর্ব ননব োনচত 

কর্র ২০১৬ সার্লর এনপ্রল মার্স কার্ েক্রম শুরু করা হয়। উপর্জলার ইউননয়নসমূর্হ কম েরত স্বাস্থ্েকমী এবং পনরবার কল্যার্কমীরা 

৪৫ নদর্নর মর্ধ্য জন্ম বা মৃত্যে ননবন্ধন কার্জ সহায়তা কর্রন। নাগনরর্কর তথ্য সংরির্ কর্র সরকার্রর সব দসবা নননিত করার 

লর্িে পাইলট প্রকল্পটি গাজীপুর্রর কানলগর্ঞ্জ বাস্তবায়ন হয়।  

কালীগঞ্জর্ক মর্িল নহর্সর্ব অনুসরর্ পরবতীর্ত ঢাকার বাইর্রর ৬টি নবোর্গর ৬টি উপর্জলা, কালীগঞ্জসহ গাজীপুর্রর ৫টি উপর্জলা 

এবং ময়মননসংর্হর ২টি উপর্জলাসহ দমাট ১৩টি উপর্জলায় পাইলটিংর্য়র মাধ্যর্ম এ কম েসূনচর সভাবাব্যতা র্াচাই করা হয়। 

 


