
bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-921.html 1/8

26/09/2022 জ� ও মৃতু� িনব�ন আইন, ২০০৪

অধ�ায়-১
�ারি�ক

জ� ও মৃতু� িনব�ন আইন, ২০০৪
( ২০০৪ সেনর ২৯ নং আইন )

[ ৭ িডেস�র, ২০০৪ ]

জ� ও মৃতু� িনব�ন আইন সংেশাধন ও সংহতকরণকে� �ণীত আইন৷

   �যেহতু জ� ও মৃতু� িনব�ন সং�া� িবষেয় �চিলত আইেনর সংেশাধন ও সংহতকরণ সমীচীন ও �েয়াজনীয়;
    �সেহতু এত� �ারা িন��প আইন �ণয়ন করা হইল:-
   

সংি�� িশেরানামা ও
�বত�ন

১৷ (১) এই আইন জ� ও মৃতু� িনব�ন আইন, ২০০৪ নােম অিভিহত হইেব৷

    (২) সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, �যই তািরখ িনধ�ারণ কিরেব �সই তািরেখ এই আইন কায�কর হইেব৷

সং�া ২৷ িবষয় বা �সংেগর পিরপ�ী না হইেল, এই আইেন,-

    (ক) “অিভভাবক” অথ� The Guardians and Wards Act, 1890 (Act VIII of 1890) এ সং�ািয়ত অিভভাবক;

    [(খ) “ইউিনয়ন পিরষদ” অথ� �ানীয় সরকার (ইউিনয়ন পিরষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬১ নং আইন) এর অধীন গিঠত �কান

ইউিনয়ন পিরষদ;]

    (গ) “ওয়াড�” অথ� িসিট কেপ�ােরশন বা �পৗরসভা বা ইউিনয়ন পিরষেদর �কান ওয়াড�;

    [(ঘ) “কাউি�লর” অথ� িসিট কেপ�ােরশন বা �পৗরসভার �কান কাউি�লর;]

    (ঙ) “ক�া�নেম�” অথ� Cantonments Act, 1924 (Act II of 1924) এর অধীন গিঠত �কান ক�া�নেম�;

    [(চ) “জ� বা মৃতু� সনদ” অথ� িনব�ন বিহেত িলিপব� তেথ�র িভি�েত িনব�ক কতৃ�ক �দ� জ� বা মৃতু� সনদ;]

    (ছ) “জ�” অথ� �কান ব�ি�র জীিবত ভূিম� হওয়া;

  (জ) “িনধ�ািরত” অথ� এই আইেনর অধীন �ণীত িবিধ �ারা িনধ�ািরত;

    (ঝ) “িনব�ক” অথ� ধারা ৪ এর অধীন দািয়��া� ব�ি�;

    (ঞ) “িনব�ন” অথ� িনব�ন বিহেত �কান ব�ি�র জ� ও মৃতু� িনব�ন করা;

    [(ট) “িনব�ন বিহ” অথ� হ�িলিখত উপােয় বা তথ� �যুি�র মাধ�েম সৃিজত এমন �কান বিহ, যাহােত �কান ব�ি�র জ� বা মৃতু�র তথ�

িলিপব� করা হয়;]

    [(ঠ) “�পৗরসভা” অথ� �ানীয় সরকার (�পৗরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৫৮ নং আইন) এর অধীন গিঠত �কান �পৗরসভা;]

    [(ড) “�শাসক” অথ� �ানীয় সরকার (িসিট কেপ�ােরশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬০ নং আইন) অথবা ���মত, �ানীয় সরকার

(�পৗরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৫৮ নং আইন) এর অধীন �কান �শাসক;]
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অধ�ায়-২
িনব�ক ও িনব�ন

 (ঢ) “ব�ি�” অথ� �কান বাংলােদশী বা বাংলােদেশ বসবাসকারী �কান িবেদশী এবং বাংলােদেশ আ�য় �হণকারী �কান শরণাথ�ী;

    (ণ) “মৃতু�” অথ� �কান ব�ি�র জীবনাবসান হওয়া;

    (ত) “সদস�” অথ� ইউিনয়ন পিরষেদর �কান সদস�;

    (থ) “সরকার” অথ� �ানীয় সরকার িবভাগ, �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয়; [***]

    [(দ) “িসিট কেপ�ােরশন” অথ� �ানীয় সরকার (িসিট কেপ�ােরশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ৬০ নং আইন) এর অধীন �িতি�ত িসিট

কেপ�ােরশন; এবং]

  [(ধ) ‘‘�রিজ�ার �জনােরল’’ অথ� ধারা ৭ক এর অধীন িনেয়াগ�া� �রিজ�ার �জনােরল।]
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আইেনর �াধান� ৩৷ অন� �কান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না �কন, এই আইন কায�কর হইবার পর এই আইেনর িবধান �মাতােবক �কান ব�ি�র জ� বা মৃতু�

িনব�ন কিরেত হইেব৷

  

িনব�ক [৪। (১) উপ-ধারা (২) এর িবধান সােপে�, জ� ও মৃতু� িনব�েনর জন� িন�বিণ�ত ব�ি�গণ িনব�ক িহসােব দািয়� পালন কিরেবন,

যথাঃ

  (ক) িসিট কেপ�ােরশন এলাকায় জ��হণকারী, মৃতু�বরণকারী অথবা �ায়ীভােব বসবাসকারী ব�ি�র ��ে� সংি�� কেপ�ােরশেনর �ময়র বা,

���মত, �শাসক কতৃ�ক, িনধ�ািরত সময় ও অিধে�ে�র জন�, �মতা�া� �কান কম�কত�া বা কাউি�লর;

  (খ) �পৗরসভা এলাকায় জ��হণকারী, মৃতুবরণকারী অথবা �ায়ীভােব বসবাসকারী ব�ি�র ��ে� সংি�� �পৗরসভার �ময়র বা, ���মত,

�শাসক বা তৎকতৃ�ক, িনধ�ািরত সময় ও অিধে�ে�র জন�, �মতা�া� �কান কম�কত�া বা কাউি�লর;

  (গ) ইউিনয়ন পিরষদ এলাকায় জ��হণকারী, মৃতুবরণকারী অথবা �ায়ীভােব বসবাসকারী ব�ি�র ��ে� সংি�� ইউিনয়ন পিরষেদর

�চয়ারম�ান বা সরকার কতৃ�ক, িনধ�ািরত সময় ও অিধে�ে�র জন�, �মতা�া� �কান কম�কত�া বা সদস�;

  (ঘ) ক�া�নেম� এলাকায় জ��হণকারী, মৃতুবরণকারী অথবা �ায়ীভােব বসবাসকারী ব�ি�র ��ে� সংি�� ক�া�নেম� �বােড�র িনব�াহী

কম�কত�া বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�া;

  (ঙ) িবেদেশ জ��হণকারী, মৃতুবরণকারী অথবা সরকার কতৃ�ক সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা িনিদ�� সময় বা তািরখ পয�� িবেদেশ

বসবাসরত �কান বাংলােদশীর ��ে� বাংলােদশ দূতাবােসর রা�দূত কতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�া।

  (২) জ� ও মৃতু� িনব�েনর জন� একই এলাকায় একই সমেয় একািধক ব�ি� িনব�ক িহসােব দািয়� পালন কিরেত পািরেবন না।]

10

িনব�ন ৫৷ (১) জািত, ধম�, বণ�, �গা�ী, িল� িনিব�েশেষ িনব�ক সকল ব�ি�র জ� ও মৃতু� িনব�ন বিহেত িনব�ন কিরেব৷

    (২) িনিদ�� সময় ও িনধ�ািরত প�িতেত �কান ব�ি�র জ� বা মৃতু� িনব�েনর জন� িনব�েকর িনকট তথ� ��রণ কিরেত হইেব৷

    (৩) জ� ও মৃতু� িনব�েনর জন� এই ধারার অধীন তথ� �দােনর ��ে� তথ� �দানকারীর এই মেম� একিট �ঘাষণা থািকেব �য, উ� তথ�

সিঠক এবং উ� জ� বা মৃতু� ইিতপূেব� িনবি�ত হয় নাই৷

িনব�েকর দািয়� ৬৷ িনব�েকর িন�বিণ�ত দািয়� থািকেব, যথা:-

    (ক) সকল ব�ি�র জ� ও মৃতু� িনব�ন িনি�ত করা;

    (খ) িনব�েনর জন� �েয়াজনীয় তথ� সং�হ, এবং ফরম, �রিজ�ার ও সনদ ছাপােনা অথবা সং�হ;

    [(গ) িনব�ন সং�া� কায�াবলী, নিথপ� এবং িনব�ন বিহ সংর�ণ করা;]11

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1026.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/7
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/8
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/9
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-921.html 3/8

26/09/2022 জ� ও মৃতু� িনব�ন আইন, ২০০৪

    (ঘ) জ� ও মৃতু� সনদ সরবরাহ করা; এবং

    (ঙ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অন� �কান দািয়�৷

িনব�েকর �মতা ৭৷ (১) �কান ব�ি�র িনব�ন করার জন� তেথ�র সত�তা যাচাই এর �েয়াজেন িনব�ক িনেজ অথবা তৎকতৃ�ক �মতা�া� ব�ি�র �ারা তদ�

কিরেত পািরেবন৷

    (২) িনিদ�� সমেয়র �কান ব�ি�র জ� বা মৃতু� িনব�ন করা না হইেল িনব�ক সংি�� ব�ি�র িপতা মাতা বা পু� বা কন�া বা অিভভাবক অথবা

িনধ�ািরত �কান ব�ি�েক জ� ও মৃতু�র তথ� �দােনর িনেদ�শ স�িলত �নািটশ জারী কিরেত পািরেবন৷

    (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদে�র �ােথ� িনব�ক বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� ব�ি� িনব�ন বিহ তলব কিরেত এবং �েয়াজেন �কান ব�ি�েক

সা�� �দােনর �নািটশ িদেত পািরেবন৷

�রিজ�ার �জনােরল
িনেয়াগ, ইত�ািদ

[৭ক। (১) সরকার, এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� একজন �রিজ�ার �জনােরল এবং �েয়াজনীয় সংখ�ক কম�কত�া ও কম�চারী িনেয়াগ

কিরেত পািরেব এবং তাহােদর চাকুিরর শত�াবলী সরকার কতৃ�ক ি�রীকৃত হইেব।

  (২) �রিজ�ার �জনােরল এর দািয়� ও কায�াবলী িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।]
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জ� ও মৃতু� তথ� �দােনর
জন� দায়ী ব�ি�

৮৷ (১) িশ�র িপতা বা মাতা বা অিভভাবক বা িনধ�ািরত ব�ি� উ� িশ�র জে�র ৪৫ (পঁয়তাি�শ) িদেনর মেধ� জ� সং�া� তথ� িনব�েকর

িনকট �দােনর জন� বাধ� থািকেবন৷

    (২) মৃত ব�ি�র পু� বা কন�া বা অিভভাবক বা িনধ�ািরত ব�ি� মৃতু�র [৪৫ (পঁয়তাি�শ)] িদেনর মেধ� মৃতু� সং�া� তথ� িনব�েকর িনকট

�দােনর জন� বাধ� থািকেবন৷
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কিতপয় কম�কত�া বা
কম�চারীর দািয়�

৯৷ (১) িন�বিণ�ত ব�ি�গণ �কান ব�ি�র জ� বা মৃতু� িনব�েনর জন� িনব�েকর িনকট তথ� ��রণ কিরেত পািরেবন, যথা:-

    (ক) ইউিনয়ন পিরষেদর সদস�, এবং সিচব;

    (খ) �াম পুিলশ;

    (গ) িসিট কেপ�ােরশন বা �পৗরসভার [কাউি�লর];

    (ঘ) ইউিনয়ন পিরষদ, �পৗরসভা, িসিট কেপ�ােরশন অথবা ক�া�নেম� এলাকায় িনেয়ািজত �া��কম�ী ও পিরবার কল�াণ কম�ী;

    (ঙ) �া�� ও পিরবার কল�াণ �স�ের িনেয়ািজত �বসরকারী �িত�ােনর (এনিজও) মাঠকম�ী;

    (চ) �কান সরকারী বা �বসরকারী হাসপাতাল বা ি�িনক বা মাতৃসদন বা অন� �কান �িত�ােন জ��হণ ও মৃতু�বরেণর ��ে� উহার দািয়��া�

�মিডক�াল অিফসার অথবা ডা�ার বা �মতা�া� �কান কম�কত�া;

    (ছ) �কান �গার�ান বা �শান ঘােটর ত�াবধায়ক;

    (জ) িনব�ক কতৃ�ক িনেয়ািজত অন� �কান কম�কত�া বা কম�চারী;

    (ঝ) �জলখানায় জ� ও মৃতু�র ��ে� �জল সুপার বা �জলার বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� ব�ি�;

    (ঞ) পিরত�� িশ� বা সাধারণ �ােন (Public Place) পিড়য়া থাকা পিরচয়হীন মৃত ব�ি�র ��ে� সংি�� থানার ভার�া� কম�কত�া; এবং

    (ট) িনধ�ািরত অন� �কান ব�ি� বা �িত�ান৷

    (২) �কান ব�ি�র জ� ও মৃতু� সং�া� তথ� উপ-ধারা (১) এ উে�িখত ব�ি�র িনকট সরবরাহ কিরেল িতিন িনেজ উহা িনব�েনর �েয়াজনীয়

ব�ব�া �হণ কিরেবন অথবা তথ� �দানকারী ব�ি�েক িনব�েনর পরামশ�সহ �েয়াজনীয় সহায়তা �দান কিরেবন৷
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অধ�ায়-৩
িনব�ন বিহ সংর�ণ, সংেশাধন ও পিরদশন�

িশ�র নাম িনধ�ারণ ১০৷ জ� িনব�েনর পূেব� িশ�র নাম িনধ�ারণ কিরেত হইেব:

  তেব শত� থােক �য, �কান িশ�র নাম িনধ�ারণ করা না হইেল উ� িশ�র জ� িনব�ন করা যাইেব এবং �সইে�ে� িনব�েনর পরবত�ী ৪৫

(পঁয়তাি�শ) িদেনর মেধ� তাহার নাম সরবরাহ কিরেত হইেব৷

জ� ও মৃতু� সনদ �দান ১১৷ �কান ব�ি�র আেবদন�েম িনব�ক িনধ�ািরত িফ ও প�িতেত িনবি�ত ব�ি�র জ� বা মৃতু� সনদ �দান কিরেবন৷

িনব�ন সং�া� তথ�
অনুস�ান

১২৷ (১) �কান ব�ি� িনধ�ািরত িফ �দান সােপে� িনব�ন বিহর �য �কান তেথ�র বা উ�ৃতাংেশর জন� িনব�েকর িনকট আেবদন কিরেত

পািরেবন:

    তেব শত� থােক �য, উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� উ�ৃতাংেশ মৃতু�র কারণ অ�ভু�� করা যাইেব না৷

    (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �দ� সকল তথ� ও উ�ৃতাংশ িনব�ক কতৃ�ক �ত�ািয়ত হইেত হইেব এবং উহা সা�� িহসােব �হণেযাগ� হইেব৷

িবলি�ত িনব�ন ১৩৷ ধারা ৮ এ উি�িখত িনিদ�� সমেয়র মেধ� জ� বা মৃতু�র তথ� িনব�েকর িনকট ��রণ করা না হইেল পরবত�ী সময় উহা িনধ�ািরত সময়,

প�িত ও িফ �দান সােপে� িনব�ন করা যাইেব:

    তেব শত� থােক এই আইন কায�কর হইবার পূেব� জীিবত ও মৃত ব�ি�র িনব�েনর ��ে� এই আইন কায�কর হইবার ২ (�ই) বৎসেরর মেধ� িফ

এর �েয়াজন হইেব না৷

  

�রকড� সংর�ণ ১৪৷ (১) িনব�ক িনধ�ািরত প�িত ও ফরেম িনব�ন বিহ সংর�ণ কিরেবন এবং িনব�ন বিহ �ায়ী �রকড� িহসােব গণ� হইেব৷

    (২) িনব�ন বিহ হারাইয়া �গেল বা িবন� হইেল িনব�ক উহার জন� দায়ী থািকেবন৷

    (৩) িনব�ন বিহ ছাড়া জ� বা মৃতু� সং�া� তথ� িনধ�ািরত প�িতেত সংর�ণ করা যাইেব৷

িনব�ন বিহ এবং জ� বা
মৃতু� সনদ সংেশাধন,
ইত�ািদ

[১৫। (১) িনব�ন বিহেত বা, ���মত, জ� বা মৃতু� সনেদ �কান ভুল তথ� িলিপব� হইয়া থািকেল, উহা সংেশাধেনর জন� িনধ�ািরত িফসহ

সংি�� িনব�েকর বরাবের আেবদন করা যাইেব।

  (২) জ� বা মৃতু� সনদ �দােনর ৯০ (নববই) িদেনর মেধ� উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন �া� হইেল, িনব�ক উ� আেবদন �াি�র ৩০

(ি�শ) কায�িদবেসর মেধ�-

  (ক) আেবদন যথাযথ মেন কিরেল-

  (অ) িনব�ন বিহ বা, ���মত, জ� বা মৃতু� সনদ সংেশাধন কিরেবন;

  (আ) িনব�ন বিহর সংেশািধত �ােন তািরখসহ �া�র �দান কিরেবন; এবং

  (ই) সংেশািধত আকাের একিট নূতন জ� বা মৃতু� সনদ �দান কিরয়া ইিতপূেব� �দ� সনদ সংর�েণর উে�েশ� আেবদনকারীর িনকট হইেত

�ফরত লইেবন;

  (খ) আেবদন িবেবচনা কিরবার যুি�স�ত কারণ না থািকেল, উ� আেবদন নাম�ুর কিরয়া, উহা আেবদনকারীেক িলিখতভােব অবিহত

কিরেবন।

  (৩) জ� বা মৃতু� সনদ �দােনর ৯০ (নববই) িদন অিত�া� হইবার পর উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন �া� হইেল, উ� আেবদন �াি�র

১০ (দশ) কায�িদবেসর মেধ� ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর-

  (অ) দফা (ক), (খ) ও (ঘ) এ উি�িখত িনব�ক সংি�� �জলা �শাসক;
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অধ�ায়-৪
িবিবধ

  (আ) দফা (গ) এ উি�িখত িনব�ক সংি�� উপেজলা িনব�াহী অিফসার; এবং

  (ই) দফা (ঙ) এ উি�িখত িনব�ক �রিজ�ার �জনােরল এর িনকট উহা িবেবচনার জন� ��রণ কিরেবন।

  (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আেবদন �াি�র ১৫ (পেনর) কায�িদবেসর মেধ�, ���মত, সংি�� উপেজলা িনব�াহী অিফসার, �জলা �শাসক

বা �রিজ�ার �জনােরল উ� আেবদন পরী�া কিরয়া ম�ুর বা নাম�ুর আেদশ �দান কিরয়া উ� আেদশ সংি�� িনব�েকর বরাবের ��রণ

কিরেবন।

  (৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আেবদন নাম�ুর হইেল সংি�� িনব�ক উ� আেদশ �াি�র ৭ (সাত) কায�িদবেসর মেধ� উহা আেবদনকারীেক

িলিখতভােব অবিহত কিরেবন।

  (৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আেবদন ম�ুর হইেল সংি�� িনব�ক উ� আেদশ �াি�র ৭ (সাত) কায�িদবেসর মেধ�-

  (অ) িনব�ন বিহ বা, ���মত, জ� বা মৃতু� সনদ সংেশাধন কিরেবন;

  (আ) িনব�ন বিহ সংেশািধত �ােন তািরখসহ �া�র �দান কিরেবন; এবং

  (ই) সংেশািধত আকাের একিট নূতন জ� বা মৃতু� সনদ �দান কিরয়া ইিতপূেব� �দ� সনদ সংর�েণর উে�েশ� আেবদনকারীর িনকট হইেত

�ফরত লইেবন।]

জ� বা মৃতু� সনদ বািতল [১৫ক। ভুল তথ� �দান বা িমথ�া �ঘাষণার কারেণ �কান জ� বা মৃতু� সনদ �দান করা হইেল, উহা বািতেলর জন� িনধ�ািরত িফসহ �কান

ব�ি�র আেবদেনর ��ি�েত ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) হইেত (৬) এর িবধান অনুসরণ�েম িনব�ক সংি�� জ� বা মৃতু� সনদ বািতল

কিরেবন এবং তদনুসাের িনব�ন বিহর সংি�� অংশ সংেশাধন�েম �া�র কিরেবন।]
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ত�াবধান ও পিরদশ�ন ১৬৷ সরকার কতৃ�ক এত�ে�েশ� �মতা�া� �কান ব�ি� িনব�েকর কায�ালয়, িনব�ন বিহ ও িনব�ন সং�া� সকল কায��ম ত�াবধান ও

পিরদশ�ন কিরেত পািরেবন৷

�িতেবদন ১৭৷ সরকার �েয়াজেন, িনব�েকর িনকট হইেত �য �কান সময় িনব�ন সং�া� তথ� বা উহার �িতেবদন তলব কিরেত পািরেব এবং িনব�ক

উহা সরকােরর িনকট সরবরাহ কিরেত বাধ� থািকেবন৷

    

জ� বা মৃতু� সনেদর
সা�� মূল�

১৮৷ (১) �কান ব�ি�র বয়স, জ� ও মৃতু� বৃ�া� �মােণর ��ে� �কান অিফস বা আদালেত বা �ুল-কেলেজ বা সরকারী ও �বসরকারী

�িত�ােন এই আইেনর অধীন �দ� জ� বা মৃতু� সনদ সা�� িহসােব িবেবচ� হইেব৷

    (২) িনব�ন সং�া� সকল নিথপ� ও িনব�ন বিহ The Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর Public Document

(সাধারণ দিলল) �যই অেথ� ব�ব�ত হইয়ােছ �সই অেথ� Public Document (সাধারণ দিলল) বিলয়া গণ� হইেব৷

    (৩) অন� �কান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না �কন, িন�বিণ�ত িবষয়ািদর ��ে� বয়স �মােণর জন� এই আইেনর অধীন �দ� জ� সনদ

ব�বহার কিরেত হইেব, যথা:-

    (ক) পাসেপাট� ইসু�;

    (খ) িববাহ িনব�ন;

    (গ) িশ�া �িত�ােন ভিত�;

    (ঘ) সরকারী, �বসরকারী বা �ায়�শািসত �িত�ােন িনেয়াগ দান;

    (ঙ) �াইিভং লাইেস� ইসু�;
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    (চ) �ভাটার তািলকা �ণয়ন;

    (ছ) জিম �রিজে�শন; [***]

  [(ছছ) জাতীয় পিরচয়প�;

    (ছছছ) লাইফ ই�ু�ের� পিলিস; এবং;]

   (জ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অন� �কান ��ে�৷

  [(৩ক) অন� �কান আইেন যাহা িকছুই থাকুক না �কন, িন�বিণ�ত িবষয়ািদর ��ে� �কান ব�ি�র মৃতু� �মােণর জন� এই আইেনর অধীন

�দ� মৃতু� সনদ ব�বহার কিরেত হইেব, যথাঃ-

    (ক) সাকেসশন সািট�িফেকট �াি�;

    (খ) পািরবািরক �পনশন �াি�;

    (গ) মৃত ব�ি�র লাইফ ই�ু�েরে�র দাবী;

    (ঘ) নাম জারী এবং জমাভাগ �াি�; এবং

    (ঙ) িবিধ �ারা িনধ�ািরত অন� �কান িবষয়।]

  [(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা �কান ব�ি� বা ব�ি� ��ণী িকংবা �কান দ�র

বা �িত�ান বা িবেশষ ��ণীর দ�র বা �িত�ানেক উপ-ধারা (৩) এর িবধােনর �েয়াগ হইেত তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত সমেয়র জন� অব�াহিত িদেত

পািরেব৷]

    [(৫) এই আইন কায�কর হইবার অব�বিহত পূেব� অন� �কান আইেনর অধীন �কান জ� বা মৃতু�র সনদ উপ-ধারা (৩) ও (৩ক) এর উে�শ�

পূরণকে� ব�বহার করা যাইেব।]

17
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জনেসবক ১৯৷ িনব�ক, the Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 21 এ public servant (জনেসবক) অিভব�ি�িট �যই

অেথ� ব�ব�ত হইয়ােছ �সই অেথ� public servant (জনেসবক) বিলয়া গণ� হইেব৷

আপীল [২০। (১) িনব�েকর �কান আেদেশর িব�্ে� সং�ু� ব�ি� আেদেশর ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ� িন�বিণ�ত কতৃ�পে�র িনকট আপীল কিরেত

পািরেবন, যথাঃ-

  (ক) ইউিনয়ন পিরষেদর �চয়ারম�ান অথবা �মতা�া� কম�কত�া বা সদেস�র আেদেশর িব�্ে� উপেজলা িনব�াহী অিফসার;

  (খ) �পৗরসভার �ময়র বা �শাসক অথবা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�া বা কাউি�লেরর আেদেশর িব�্ে� �জলা ম�ািজে�ট;

  (গ) ক�া�নেম� �বােড�র িনব�াহী কম�কত�া অথবা তৎকতৃ�ক �মতা�া� �কান কম�কত�ার আেদেশর িব�্ে� �জলা ম�ািজে�ট;

    (ঘ) িসিট কেপ�ােরশেনর �ময়র বা �শাসক কতৃ�ক �মতা�া� কম�কত�া বা কাউি�লেরর আেদেশর িব�্ে� �জলা ম�ািজে�ট;

  (ঙ) রা�দূত কতৃ�ক �মতা�া� কম�কত�ার আেদেশর িব�্ে� �রিজ�ার �জনােরল।

  (২) ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৪) এবং ধারা ১৫ক এর অধীন �কান আেদেশর িব�্ে� সং�ু� ব�ি� আেদেশর ৩০ (ি�শ) িদেনর মেধ�

িন�বিণ�ত কতৃ�পে�র িনকট আপীল কিরেত পািরেবন, যথাঃ-

  (ক) উপেজলা িনব�াহী অিফসােরর আেদেশর িব�্ে� �জলা �শাসক;

  (খ) �জলা �শাসেকর আেদেশর িব�্ে� �রিজ�ার �জনােরল; এবং

   (গ) �রিজ�ার �জনােরল এর আেদেশর িব�্ে� সিচব, �ানীয় সরকার িবভাগ।]
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26/09/2022 জ� ও মৃতু� িনব�ন আইন, ২০০৪

 দফা (খ) জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ২(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ঘ) জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ২(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (চ) জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ২(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ট) জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ২(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ঠ) জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ২(ঙ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ড) জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ২(চ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “এবং” শ� জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ২(ছ) ধারাবেল িবলু�।

 দফা (দ) জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ২(জ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ধ) জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ২(জ) ধারাবেল সংেযািজত।

 ধারা ৪ জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (গ) জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৭ক জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ৫ ধারাবেল সি�েবিশত।

 “৪৫ (পঁয়তাি�শ)” সংখ�া, ব�নী ও শ� “৩০ (ি�শ)” সংখ�া, ব�নী ও শে�র পিরবেত� জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “কাউি�লর” শ� “কিমশনার” শে�র পিরবেত� জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ১৫ জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ৮ ধারাবেল �িত�ািপত।

[২১। (১) এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধর �কান িবধান ল�নকারী ব�ি� অনিধক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অথ�দে� দ�নীয় হইেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, যিদ �কান ব�ি� জ� বা মৃতু� িনব�েনর জন� িমথ�া তথ� �দান কেরন বা এমন �কান

িলিখত বণ�না বা �ঘাষণা �দান কেরন, যাহা িতিন িমথ�া বিলয়া জােনন বা িব�াস কেরন, তাহা হইেল উ� ব�ি� অনিধক ৫ (পাঁচ) হাজার

টাকা অথ�দে� অথবা অনিধক ১ (এক) বৎসর িবনা�ম কারাদে� অথবা উভয়দে� দ�নীয় হইেবন।

  (৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না �কন, যিদ �কান িনব�ক উপ-ধারা (২) এ উি�িখত িমথ�া তথ�, িলিখত বণ�না বা �ঘাষণা স�েক�

�াত থাকা সে�ও জ� বা মৃতু� িনব�ন কেরন তাহা হইেল সংি�� িনব�ক অনিধক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অথ�দে� অথবা অনিধক এক বৎসর

িবনা�ম কারাদে� অথবা উভয়দে� দ�নীয় হইেবন, যিদ না িতিন �মাণ কিরেত স�ম হন �য উ� অপরাধ তাঁহার অ�াতসাের সংঘিটত

হইয়ােছ অথবা উ� অপরাধ �রাধ কিরবার জন� িতিন যথাসাধ� �চ�া কিরয়ােছন।]
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মামলা দােয়র ২২৷ এই আইেনর অধীন দািয়� পালেন ব�থ�তার জন� সং�ু� ব�ি� অথবা িনব�ক [বা �রিজ�ার �জনােরল] ম�ািজে�ট এর আদালেত

মামলা দােয়র কিরেত পািরেবন৷

24

িবিধ �ণয়েনর �মতা ২৩৷ এই আইেনর উে�শ� পূরণকে� সরকার, সরকারী �গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব৷

রিহতকরণ ও �হফাজত ২৪৷ (১) The Births and Deaths Registration Act, 1873 (Bengal Act IV of 1873) এত�ারা রিহত করা হইল৷

    (২) The Births, Deaths and Marriages Registration Act, 1886 (Bengal Act VI of 1886) এর জ� বা মৃতু�

িনব�েনর ��ে� �েযাজ� িবধানাবলী এত�ারা রিহত করা হইল৷

    (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন রিহতকরণ সে�ও, রিহত Act ও িবধানাবলীর অধীন কৃত সকল কাজকম� বা গৃহীত ব�ব�া এই আইেনর

অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব৷
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26/09/2022 জ� ও মৃতু� িনব�ন আইন, ২০০৪

 ধারা ১৫ক জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ৯ ধারাবেল সি�েবিশত।

 “এবং” শ� জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ১০(ক) ধারাবেল িবলু�।

 দফা (ছছ) এবং (ছছছ) জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ১০(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।

 উপ-ধারা (৩ক) জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ১০(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 উপ-ধারা (৪) জ� ও মৃতু্য িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ১৬ নং আইন) এর ২ ধারাবেল �িত�ািপত

 উপ-ধারা (৫) জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ১০(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ২০ জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ১১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ২১ জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ১২ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ‘‘বা �রিজ�ার �জনােরল’’ শ��িল ‘‘িনব�ক’’ শে�র পর জ� ও মৃতু� িনব�ন (সংেশাধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সেনর ৩৪ নং আইন) এর ১৩ ধারাবেল সি�েবিশত।
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