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Birth Registration Certificate 

Birth Certificate is a valuable document being issued by the Office of the 
Registrar of Birth and Death of the Government of the People's Republic of 
Bangladesh. It should always be either in your own custody or in the 
custody of an authorized person. If lost or destroyed, the fact and 
circumstances should immediately be reported to the nearest Bangladesh 
Embassy and the local Police. 

Birth Certificate is an essential document for applying for (a) Machine 
Readable Passport; (b) Marriage Registration; (c) Admission into 
educational institute; (d) Driving License; (e) Voter ID or National 
ID; (f) Bank account; (g) Import, Export or Trade License; (h) Utility 
Connections; (i) Tax Identification Number; (j) Contractor 
License; (k) Registration for Car etc.   

 

# জন্ম সনদ গ্রহননর জন্য কতিয় তননদ েলনা- জন্ম ও মৃত্যু তনবন্ধন আইন, ২০০৪ প্রজ্ঞান 

১. অনাইনন জন্ম তনবন্ধন ওনয়বসাইনে (http://bdris.gov.bd/) BR Application Form পূরণ 

সাননে তপ্রন্ট আউে তননয়, তনধ োতরি কানে স্বাের করনি হনব। 

২. দূিাবানসর তনধ োতরি Application Form-J পূরণ কনর যথাস্থানন এক কত ছতব আঠা তদনয় াগানি 

হনব। 

৩. বাাংানদল হনি জন্ম সনদ গ্রহণ না কনর দূিাবাস হনি জন্ম সনদ গ্রহননর কারন উনেখ পূব েক, পূনব ে ককান 

তিতজো জন্ম সনদ গ্রহণ ককরন নাই এই েনে ে স্বীকানরাতি সহ আনবদন করনি হনব। 

৪. পুরািন াসনানে ের প্রথে ৭(সাি) ািার অনুতত সাংযুি করনি হনব। 

৫. পুরািন জন্মসননদর কত (যতদ থানক) সাংযুি করনি হনব। 

৬. নত্যন জন্মসননদর জন্য শুধুোত্র  ০৭ (সাি) ব্রুনাই িার জো প্রদান করনি হনব । 

৭. তর-ইস্যু বা অনুততর জন্য শুধুোত্র -এর ১৪ (ক ৌদ্দ) ব্রুনাই িার জো প্রদান করনি হনব । 

 

Av‡e`b cÎ Rgv I weZib mgqm~Px : 

Rgv : cÖwZ Kvh©w`em mKvj 9.30Uv n‡Z `ycyi 1.00Uv ch©šÍ | 

bvgvh I ga¨vý †fv‡Ri weiZx :  `ycyi 1.00Uv n‡Z 2.00Uv ch©šÍ| 

TP  weZiY : weKvj 2.30Uv n‡Z 4.30Uv ch©šÍ|  

mvßvwnK QzwUi w`b kwbevi, iweevi Ges cvewjK nwj‡W †mev mvavibZ eÜ _vK‡e|   

 

 

http://www.bdembassyusa.org/uploads/Gazette%20Notification%20on%20Birth%20and%20Registration%20Act,%202004.pdf
http://bdris.gov.bd/
http://www.bdembassyusa.org/uploads/forms/Birth%20Registration%20Form-J.pdf
http://www.bdembassyusa.org/uploads/forms/Application%20for%20Re-Issue%20of%20Birth%20Registration%20Certificate.pdf

