
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

জনগণনা কি? 

 

মার্কিন সংবিধানের প্রন াজনে, প্রর্ি ১০ বছর অন্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 

বসবাসরি প্রর্িটি বযক্তক্তর, বয়স, অর্িবাসন অবস্থা, আয় বা বসবাষ্ট্রসর ধরন 

র্নর্ব িষ্ট্রেষ্ট্রে মাথা গণনা প্রষ্ট্রয়াজন I জনসংখ্যা গণনা  রাজননর্িক ও আইনী 

প্রর্ির্নর্ধত্ব র্নধ িারণ কষ্ট্রর এবং র্কিাষ্ট্রব যুক্তরােীয় নগদগুর্ি যুক্তরাে ও 

েহরগুর্িষ্ট্রি র্বিরণ করা হয় তা র্নধ িারণ কষ্ট্ররI 

জনগণনায়  কি প্রশ্ন আছে 

২0২0 সানের জেগণোর ফর্ মটি তত আপোর পবরিানর িসিাসরত র্ােনুের 

সংখ্যা, তানের ি স , জাবত, জাবতগত এিং বিিাবিক অিস্থা সম্পনকম ১0 টি 

প্রনের একটি সংবিপ্ত তসি থাকনি। প্রথর্িানরর র্নতা, একই র্িষ্ট্রের েম্পবতরা 

বেনজনেরনক বিবিত করার সুন াগ পানি। 

 

আমি মিভাবে জনগণনা পূরণ িরবে পামর? 

 

সসন্সাস বুযষ্ট্ররা ২0২0 সাষ্ট্রির মার্ি মাষ্ট্রস মার্কিন যকু্তরাষ্ট্রে সমস্ত টিকানাগুর্িষ্ট্রি 

একটি সনাটিে পািাষ্ট্রব। প্রর্ি পর্রবাষ্ট্রর সকবি একজন বযক্তক্তর োরীর্রকিাষ্ট্রব 

জনসংখ্যা পরূণ করষ্ট্রি হষ্ট্রব র্কনু্ত পর্রবাষ্ট্ররর প্রষ্ট্রিযকষ্ট্রক গণনা করষ্ট্রি হষ্ট্রব। 

সুিরাং, যর্দ ৬ জন বযক্তক্ত ১ো এর্প্রি, ২০২০ সাষ্ট্রির মষ্ট্রধয বার়্িষ্ট্রি বাস কষ্ট্ররন, 

িষ্ট্রব ফম িটি পূরণকারী বযক্তক্ত ৬ জনষ্ট্রক গণনা করষ্ট্রবন Iজনগণনা  অনিাইন, 

সফান দ্বারা বা একটি কাগজ ফম ি বযবহার কষ্ট্রর সম্পন্ন করা যাষ্ট্রব। যর্দ আপনার 

কম্পম্পউিাষ্ট্রর অর্ধগমযিা না থাষ্ট্রক িষ্ট্রব েহরটি সসই অবস্থানগুর্ির  িথয 

সরবরাহ করষ্ট্রব সযখ্াষ্ট্রন অর্ধবাসীরা ফম ি পূরণ করষ্ট্রি পাষ্ট্ররI 

. 

গণনা িরা র জনয্ আপনাছি কি এিজন  নাগকরি হছে হছে?  

না! মাকিিন যুক্তরাছে সংকেধান অনসুাছর, জনগণনা ১িা এর্প্রি ২0২0 

সাষ্ট্রি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রষ্ট্রিযক বযক্তক্তর গণনা কষ্ট্রর, অনাগর্রক, 

আইনী অর্ধবাসীষ্ট্রদর, অস্থায়ী বা ঋিু কমীষ্ট্রদর সহ I  

 

কিন জনসংখ্যা মেষয় পূরণ িরা দরিার? 

 

জনসংখ্যা গণনা র্নধ িারণ কষ্ট্রর সয সেট্রষ্ট্রয়ি স্বাস্থযষ্ট্রসবা, র্েক্ষা এবং খ্াষ্ট্রদযর জনয 

কিিুকু  সফোষ্ট্ররি অথ িায়ন  গ্রহণ কষ্ট্রর, যার উপর সেট্রষ্ট্রয়ি র্সর্নয়র এবং 

পর্রবারগরু্ি সবেঁষ্ট্রর্ থাকা র্নিির কষ্ট্রর।অর্ধক মানুে গণনা মাষ্ট্রন অর্ধক িাকা 

সযাগান: 

 

 ■ সেট্রষ্ট্রয়ি পাবর্িক সু্কিগুর্ি টিউির্রং, পািযপুস্তক এবং অনযানয 

সপ্রাগ্রামগরু্ির জনয র্েষ্ট্ররানাম ১ র্েক্ষা অনুদান র্হসাষ্ট্রব ২০১৮ সাষ্ট্রি $ ১০৪ 

র্বর্িয়ন গ্রহন কষ্ট্ররষ্ট্রছ 

■   ২৪০,০০০ সেট্রাইিার র্সটির জনসংখ্যা গণনা দ্বারা র্নধ িার্রি িহর্বষ্ট্রির 

র্ির্িষ্ট্রি র্িজ কােিগুর্ির জনয সযাগযিা অজিন কষ্ট্রর। 

■ সেট্রষ্ট্রয়ি হাসপািাি এবং র্ির্নকগুর্ি ২0১৭ সাষ্ট্রির মষ্ট্রধয সেট্রষ্ট্রয়ি 

অর্ধবাসীষ্ট্রদর-িহর্বি গণনার উপর র্ির্ি কষ্ট্রর, সেট্রষ্ট্রয়ি বার্সন্দাষ্ট্রদর 

র্র্র্কৎসার জনয সমর্েষ্ট্রকে িহর্বষ্ট্রি প্রায় ৩ র্বর্িয়ন েিার সপষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আমার উত্তর কনরাপদ এেং সুরর্ক্ষি? 

আইন দ্বারা, আপনার েথ্য গগাপনীয়।  

তসন্সাস িুযনরা শুধুর্াত্র পবরসংখ্যােগত উনেনশয তথয সংগ্রি কনর   এিং তকানো 

োর্, টিকাো, সার্াজজক বেরাপত্তা েম্বর িা তফাে েম্বর ভাগ কনর ো িা প্রকাশ 

করনত পানর ো । তসন্সাস িুযনরা আপোর পবরিার, আপোর পবরিানরর তকােও 

িযজি িা িযিসা বিবিত করনি ো। 
 

আমি মিভাবে আসল জনগণনা কেবি স্ক্যাি ো জামলয়ামে  সনাক্ত 

িরবে পামর? 

সসন্সাস বুযষ্ট্ররা কখ্ষ্ট্রনা ক্তজষ্ট্রেস করষ্ট্রব না: 

■ সমূ্পণ ি সামাক্তজক র্নরাপিা নম্বর, বযাংক বা সের্েি কােি অযাকাউন্ট 
নম্বর 

■ অথ ি বা দান বা একটি রাজননর্িক দষ্ট্রির সাষ্ট্রথ সম্পর্কিি র্কছু 

■ জনসংখ্যা কমীষ্ট্রদর একটি বার্ণজয ওয়ািারমাকি র্বিাগ এবং সময়াদ 
সেে হওয়ার িার্রখ্ সহ ফষ্ট্রিা আইর্ে বযাজ থাকষ্ট্রব এবং একটি সসন্সাস 
বুযষ্ট্ররা সিাষ্ট্রগা সহ একটি িযাপিপ বা বযাগ থাকষ্ট্রব। 

 

িাছি গণনা িছর? 

অযাপািমনর্ন্ট, ঘরিাব়ি, কারাগার, কনেনজর ডনর্ ম িা আশ্র স্থে িা বাসার 

বাইষ্ট্ররর িাবসন্দানের সিাইনক 1 এবপ্রে, ২0২0 সানে ত খ্ানে অিস্থাে করনেে, 

তসখ্ানে গণো করা ি । ফস্টার তক ার অথিা  বপতার্নির সানথ িসিাসরত 

বশশুনেরনক এবপ্রে ১ তাবরখ্ অিবধ ত খ্ানে অবধকাংশ সর্  থানক এিং ঘুর্া    

তসখ্ানে গণো করা ি    

 

 

আকম যকদ আমার োসভেছন না থ্াকি ো ২0২0 সাছের ১ো একপ্রছে 

এিাকধি োসস্থান থ্াছি? 
 

 ানের িসিাস তেই, অথিা িেনর েুই িা তার তিবশ িাসস্থানে িাস কনর, অথিা 

েীঘ ম সর্ন র জেয ভ্রর্ণ কনর, তানেরনক সিাইনক ত ই িাসা  তারা অবধকাংশ 

সর্  থানকে এিং ঘুর্াে  তসখ্ানে গণো করা ি   
 

কিভাছে আকম জক়িে হছে পাকর? 

 

জনসংখ্যা  অবধো ক, কযােভাসার, তসাশযাে বর্বড া  প্রভািশােী িা 

অেযােয উপান  শিনরর প্রিারণানত কীভানি জব়িত িও া  া  তা জােনত 

Detroitmi.gov/census এ  াে।  

 ুিরানের তসন্সাস িুযনরানত জনসংখ্যা গ্রিণকারী, অবফস ক্লাকম এিং সেট্রষ্ট্রয়ি 

সুপারিাইজার স্টাফ কর্ীর অনেকগুবে অিস্থানের জেয আতিেে করার জেয 

2020census.gov/jobs এ  াে। জেগণো গ্রিণকারীনের জেয তিতে িার $ 

১৫- $ ১৯  / ঘন্টা। 

 


