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এ্কটি এ্কক আইসি-ব্যবস্থাপনাে মাধ্যদম নাগসেদকে িীবন-প্রবাদেে উদেখদ াগ্য ঘটনািমূে তথ্য-উপাত্ত আকাদে িাংেক্ষণ এ্বাং
এ্ে সিসত্তদত িেকাদেে িকল রিবা সনসিত কোে লদক্ষয Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) উদযাদগে সূত্রপাত।
ববসিক লক্ষয 'Get everyone in the picture'- বাস্তবায়দনে সনসমত্ত োদেে প্রদতযক নাগসেকদকই সিসিতকেদণে মাধ্যদম তাঁে িীবদনে
গুরুত্বপূণ ণ ঘটনা ও তথ্যাসে র মন: িন্ম, মৃত্যয ইতযাসে িাংঘটিত েওয়াে িদে িদে (as it occurs) সনবসিত কো (civil registry) এ্বাং
তাে সিসত্তদত প্রদয়ািনীয় িকল ধেদণে পসেিাংখ্যান (vital statistics) বতসে কোে সনয়সমত প্রোিসনক প্রসিয়াই েল সিআেসিএ্ি।
িাসতিাংদঘে মদত Civil Registration েল –“continuous, permanent, compulsory, and universal recording of the
occurrence and characteristics of vital events (e.g. live births, deaths, fetal deaths, adoptions, marriages, and
divorce) and other civil status events pertaining to the population as provided by decree, law or regulation,
in accordance with the legal requirements in each country ” এ্বাং Vital Statistics েল –“... the total process of
(a) collecting information by civil registration or enumeration on the frequency or occurrence of specified
and defined vital events, as well as relevant characteristics of the events themselves and the person or
persons concerned, and (b) compiling, processing, analyzing, evaluating, presenting and disseminating these
data in statistical form ”

বাাংলাদেদে সবসিন্ন িেকাসে িাংস্থা (প্রধানত স্থানীয় িেকাে সবিাগ, পসেিাংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সবিাগ এ্বাং স্বাস্থয ও
পসেবাে কল্যাণ মন্ত্রণালয়) পৃথক পৃথক িাদব বহু আদগ রথদকই civil registration এ্বাং vital statistics কা ণিম বাস্তবায়ন কদে
িদলদে। এ্িকল কা ণিদম বৈততা, অিামঞ্জস্য এ্বাং কখদনা কখদনা ববপসেতয রেখা ায়। এ্ অবস্থা রথদক উত্তেদণে িন্য ২০১০ িাদল
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে সনদে ণেনাে পসেদপ্রসক্ষদত এ্কটি িমসিত ও কা ণকে সিআেসিএ্ি ব্যবস্থা গদে রতালাে প্রদিষ্টা িলমান। বাাংলাদেদে
সিআেসিএ্ি ব্যবস্থা গদে রতালাে লদক্ষয ২০১৩ িাদল এ্কটি পূণ ণাে মূল্যায়ন (Comprehensive Assessment) অনুসিত েয়। রি
পসেদপ্রসক্ষদত ২০১৪ িাদলে রেব্রুয়াসে মাদি মসন্ত্রপসেষে িসিব মদোেদয়ে িিাপসতদত্ব Civil Registration and Vital Statistics
(CRVS) িাংিান্ত এ্কটি িিা অনুসিত েয়। পেবতীদত ২০১৪ িাদলেই রিদেম্বে মাদি সিআেসিএ্ি বাস্তবায়ন কোে িন্য মসন্ত্রপসেষে
িসিব মদোেদয়ে িিাপসতদত্ব বাাংলাদেদে সিসিল রেসিদেেন এ্যান্ড িাইটাল স্ট্যাটিিটিক্স (সিআেসিএ্ি) িাংিান্ত সস্ট্য়াসোং কসমটি গঠিত
েয়। ২০১৫ িাদল মসন্ত্রপসেষে সবিাদগ সিআেসিএ্ি িসিবালয় (CRVS Secretariat) গঠিত েয়। বতণমাদন এ্ই সস্ট্য়াসোং কসমটিে
সনদে ণেনায় এ্বাং প্রধানমন্ত্রীে কা ণালদয়ে এ্কদিি টু ইনেেদমেন (এ্টুআই) রপ্রাগ্রাদমে িোয়তায় সিআেসিএ্ি িসিবালয় বাাংলাদেদে
সিআেসিএ্ি বাস্তবায়ন কেদে।
আন্তিণাসতক পসেমণ্ডদল িন্ম (birth), মৃত্যয (death), মৃত্যযে কােণ (cause of death), সববাে (marriage), তালাক
(divorce), এ্বাং েত্তক (adoption) এ্ েয়টি সবষয়দক সিআেসিএ্ি-এ্ে অন্তণভুক্ত বদল ধদে রনওয়া েয়। সকন্তু বাাংলাদেদে সিআেসিএ্ি
বাস্তবায়দনে রক্ষদত্র বসণ ণত েয়টি সবষয়িে িনগদণে স্থানান্তে (in-migration and out-migration), সেক্ষাদক (education) অন্তণভুক্ত
কদে সিআেসিএ্ি-রক িনগদণে রিবাপ্রোন (service delivery) প্রসিয়া সবদেষত িামাসিক সনোপত্তা রবষ্টনী কমণসূসিিমূদেে িাদথ
িাংযুক্ত কো েদব। এ্ে মাধ্যদম এ্কটি িমসিত রিবাপ্রোন ব্যবস্থাপনা (Integrated Service Delivery Platform-ISDP) গদে
রতালা েদব। এ্িন্য, বাাংলাদেদে সবযমান সবসিন্ন আইসি ব্যবস্থা থা িন্ম সনবিন (Birth Registration Number-BRN), িাতীয়
পসেিয়পত্র (National ID-NID) এ্ে িাদথ প্রাথসমক স্বাস্থযদিবাদক (primary healthcare) িমসিত কদে এ্কটি এ্কক আইসি
(unique ID) প্রোন কো েদব। এ্ই এ্কক আইসি-এ্ে মাধ্যদম সেক্ষাথী িসতণিে সেক্ষা ব্যবস্থায় স্টুদিন্ট আইসি (Student ID -SID)
প্রবতণন কো েদব া সেক্ষা িকল প ণাদয় ব্যবহৃত েদব। পেবতীদত এ্ই এ্কক আইসি িনগণ অন্যান্য রিবাগ্রেদণ ব্যবোে কেদব। রিিন্য
ববসিক পসেমণ্ডদল বাাংলাদেদেে এ্ই মদিল এ্খন ‘সিআেসিএ্ি ++’ নাদম িমসধক পসেসিত।
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