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2020 জনগণনার জন্য আপনার দিকদনরিদে শনা
2020 জনগণনা কাগজকলমের প্রশ্াবলীমে যেভামব সাড়া যেমবন

2020 জনগণনায় স্াগতম
প্রমেযেমকই গণযে।
এই জনগণনযার লক্্ হমছে যুক্তরযাম্রের প্রম্্ক জীবে্ ে্বক্তমক সঠিক
স্যামন একেযার ও মকেল একেযার গণনযা করযা। আপনযার সম্প্রদযামযর
প্রম্্কমক গণনযা করযা বনবচি্ করযার জন্ আ�যামদর আপনযার
সযাহযাময্র প্রমযযাজন।

জনগণনার েথযেসেূহ গুরুত্বপূণ্ণ।
ইউ.এস. সংবেধযান অনুসযামর প্রব্ 10 েছমর একেযার জনগণনযা
পবরচযালনযা আেে্ক। প্রব্টি মটেমে কংমরেমসর আসন সংখ্যা বনধ্যারমণর
জন্, বিব্রিক্টগুমলযাম্ ম�যামের সী�যানযা বনধ্যারমণর জন্ এেং প্রব্ েছর
সম্প্রদযাযম্ মেিযামরল ্হবেল মেমক বক�যামে 675 বেবলযন িলযামররও
মেবে ে্য করযা হয ্যা বনধ্যারমণর জন্ এই েলযােল ে্েহযার করযা হয।

অংশগ্রহণ করা আপনার নাগররক োরিত্ব।
জনগণনযা সম্পন্ন করযা আেে্ক; এটি আ�যামদর গণ্ম্রে অংে মনযযার
এেং ”আব� গণ্!” েলযার একটি উপযায।

আপনার েথযে যগাপনীি।
মেিযামরল আইন আপনযার প্রব্বরিযযামক সুরবক্্ রযামখ। আপনযার
প্রব্বরিযযাগুমলযা মকেল পবরসংখ্যান ত্বর করম্ ে্েহযার করযা হমে
এেং মকযামনযা সরকযাবর সংস্যা েযা আদযালম্র দ্যারযা আপনযার বেরুমধে
ে্েহযার করযা যযামে নযা।
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Start here

OR go online to complete your 2020 Census questionnaire.

Use a blue or black pen.

2.

Were there any additional people staying here on April 1, 2020
that you did not include in Question 1?

3.

Is this house, apartment, or mobile home — Mark ONE box.

4.

What is your telephone number?

Before you answer Question 1, count the people living in this
house, apartment, or mobile home using our guidelines.

Mark all that apply.
Children, related or unrelated, such as newborn babies,
grandchildren, or foster children

• Coun t all people, including babies, who live and sleep here
mos t of the time.
• If no one liv es and sleeps at this address most of the time , go
online or call the number on page 8.

Relatives, such as adult children, cousins, or in-laws
Nonrelatives, such as roommates or live-in babysitters
People staying here temporarily

The census must also include people without a permanent
place to live, so:
• If someone who does no t have a permanent place to liv e is
s taying here on April 1, 2020, count that person.

No additional people

Owned by you or someone in this household with a mortgage
or loan? Include home equity loans.

The Census Bureau also conducts counts in institutions and
other places, so:
• Do no t count anyone living away from here, either at college
or in the Armed Forces.
• Do no t count anyone in a nursing home, jail, prison, detention
facility, etc., on April 1, 2020.
• L eave these people off your questionnaire, even if the y will
return to live here after they leave college, the nursing home ,
the military, jail, etc. Otherwise, they may be counted twice.

1.

2020 জনগণনা কাগজকলমের প্রশ্াবলী পূরণ
করার জনযে এই রনমে্ণ রশকাটি বযেবহার করুন।

Owned by you or someone in this household free and clear
(without a mortgage or loan)?
Rented?
Occupied without payment of rent?

We will only contact you if needed for official Census Bureau
business .
Telephone Number

How many people were living or staying in this house,
apartment, or mobile home on April 1, 2020?

–

–

2020 জনগণনযা কযাগজকলম�র প্রশ্যােলী ম�ইলেমসে এেং সযারযা
মদমের প্রব্টি দ্যামর দ্যামর মপৌঁমছ যযামে।

Number o f people =

2

ইউ.এস. জনগণনযা েু্মরযা

শুরু করার আরগ
1. আপনযার প্রশ্যােলী মদখুন এেং এটি প্রে� পৃষ্যা মেমক খুলুন।
2. ইংমরবজ প্রশ্পমরে আপনযার প্রব্বরিযযা বচবনি্ করম্ এই েযাংলযা বনমদ্ বেকযার ্ে্ ে্েহযার
করুন। এই দিকদনরিদে শনার উপর আপনার প্রদতদরিয়া দিখরেন না।
3. আপবন প্রে� প্রশ্টির উত্তর মদওযযার আমগ, বনমচর বনমদ্ েনযাগুমলযা ে্েহযার কমর এই ঘর,
অ্যাপযাে্ম�ন্ট েযা চলনেীল েযাবিকযা ে্বক্তমদর গণনযা করুন।

কারির গণনা কররত হরে
এই ঘর, অ্যাপারদেরমন্ট ো চিনশীি োদি
েসোসরত ে্যদতিরির গণনা করুন:

জনগণনা েু্যররা প্রদতষ্ান ও অন্যান্য
স্ারনও গণনা কারদেরিম পদরচািনা করর:

•

বেশুমদরসহ সে �যানুষমক গণনযা করুন,
যযারযা এখযামন মেবের�যাগ স�য েযামক এেং
ঘু�যায।

•

1 এবপ্রল, 2020 ্যাবরমখ নযাবস্ং মহযা�,
কযারযাগযার, েন্ীেযালযা, অন্তরীণ ই্্যাবদম্
অেস্যানর্ কযাউমক গণনযা করমেন নযা।

•

যবদ মকউ এই ঠিকযানযায মেবের�যাগ স�য
নযা েযামক েযা নযা ঘু�যায, ্যাহমল অনলযাইমন
প্রব্বরিযযা জযানযান।

•

কমলজ, নযাবস্ং মহযা�, সযা�বরক েযাবহনী,
কযারযাগযার ই্্যাবদ মেমক বেমর আসযার
পমর এখযামন েযাস করমেন এ�ন হমলও
আপনযার প্রশ্যােলী মেমক এইসে মলযাকমক
েযাদ বদন। অন্েযায, ্যামদরমক দুইেযার
গণনযা করযা হম্ পযামর।

জনগণনাটি অেশ্যই েসোরসর স্ায়ী
ঠিকানাহীন মানুষরিরও অন্তরদে ্ তি কররে:
•

যবদ এ�ন মকউ েযামকন যযার েসেযামসর
স্যাযী ঠিকযানযা মনই ্মে 1 এবপ্রল, 2020
্যাবরমখ এখযামন অেস্যান কমরন ্যাহমল
মসই ে্বক্তমকও গণনযা করুন।

পরে্তী পৃষ্যার প্রশ্ ও বনমদ্ েনযােবল পড়ুন।
এই রেকরনমে্ণ শনার উপর আপনার প্ররেররিিা রলখমবন না।
ইউ.এস. জনগণনযা েু্মরযা
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উপররর পৃষ্ার প্রশ্নগুরিা সম্পূণদে করুন
এই বদকবনমদ্ েনযার উপর আপনযার প্রব্বরিযযা বলখমেন নযা
1 এরপ্রল, 2020 োররমখ এই ঘর, অযোপাে্ণমেন্ট বা চলনশীল
বারড়মে কেজন োনুষ বসবাস করমেন বা থাকমেন?

�যানুমষর সংখ্যা
এরপ্রল 1, 2020 োররমখ যকামনা অদতদরতি যলাক রক এখামন
থাকমেন োমক আপরন প্রশ্ 1 এ অন্তরদে ্ তি কররনদন?
প্রমযযাজ্গুমলযাম্

বচনি বদন।

 বেশু, আত্ীয েযা অনযাত্ীয, ময�ন নেজযা্ক বেশু, নযাব্-নযা্নী
অেেযা পযাবল্ সন্তযান
 আত্ীয, ময�ন প্রযাপ্তেযস্ক বেশু, কযাবজন অেেযা শ্বশুরেযাবির
মলযাকজন
 অনযাত্ীয, ময�ন রু�ম�ে েযা আপনযার েযাসযায েযাকযা মেবেবসেযার
 যযারযা এখযামন অস্যাযী�যামে েসেযাস করমছন
 মকযামনযা অব্বরক্ত �যানুষ অন্ত�্ ্ ক্ত কবরবন
এই ঘর, অযোপাে্ণমেন্ট বা চলনশীল বারড় কী —
একটি েযাসে

বচবনি্ করুন।

 আপবন অেেযা এই পবরেযামরর মকউ েন্ধক েযা ঋমণর �যাধ্ম�
বনমযমছন? মহযা� ইকুইটি ঋণও এর অন্ত�্ ্ ক্ত।
 মকযামনযা আইবন জটিল্যা ছযািযাই আপনযার েযা এই পবরেযামরর অন্
কযামরযা �যাবলকযানযায আমছ (েন্ধক েযা ঋণ ছযািযা)?
 �যািযা করযা?
 বেনযা �যািযায অবধকৃ্?

আপনার যেরলম�ান নম্বর কে?
আ�রযা মকেল আপনযার সযামে মযযাগযামযযাগ করে যবদ জনগণনযা েু্মরযার
অবেবসযযাল প্রমযযাজন হয।

মেবলমেযান নম্বর
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ইউ.এস. জনগণনযা েু্মরযা

2 নং পৃষ্ার োম পারশর প্রশ্নগুরিা সম্পূণদে করুন
এই বদকবনমদ্ েনযার উপর আপনযার প্রব্বরিযযা বলখমেন নযা
অনুরেহ কমর এখযামন েসেযাসর্ প্রম্্ক ে্বক্তর ্ে্ প্রদযান করুন।
এখযামন েসেযাসকযারী মকউ যবদ �যািযা প্রদযান কমরন েযা এই েযাসস্যামনর
�যাবলক হন ্যাহমল ্যামক 1� ে্বক্ত বহমসমে ্যাবলকযা�্ ক্ত করুন। যবদ
�যাবলক েযা ে্বক্ত বযবন �যািযা মদন ব্বন এখযামন েসেযাস নযা কমরন,
্যাহমল এখযামন মযমকযামনযা প্রযাপ্তেযস্ক েসেযাসকযারীমক 1� ে্বক্ত বহমসমে
্যাবলকযা�্ ক্ত করুন।
1ে বযেরতির নাে কী?
ইংমরবজ অক্মর ে্বক্ত 1র নযা� বলখুন।
নযাম�র প্রে�যাংে
(frst name)

পদবে(গুবল)
(last name[s])

নযাম�র �ধ্যাংমের প্রে� েণ্
(middle initial)
1ে বযেরতির রলঙ্গ কী? একটি েযাসে
 পুরুষ

বচবনি্ করুন।

 �বহলযা

1ে বযেরতির বিস এবং জন্মোররখ কে?
1 েছমরর ক� েযসী েযাচ্যামদর জন্, েযস �যামস বলখমেন নযা। েযস 0
বহসযামে বলখমেন।

েযস, 1
এবপ্রল,
2020
্যাবরমখ

�যাস

বদন

জমমের েছর

1ে বযেরতি রক রহস্ারনক, লারেন বা যস্নীি বংমশাদ্ভু ে?
 না, বহস্যাবনক, লযাব্ন েযা মস্নীয েংমেযাদ্ভূ ্ নয
 হ্ ্যা, ম�বসেকযান, ম�বসেকযান আম�বরকযান, বচকযামনযা মদেীয
পুরুষ েযা �বহলযা
 হ্ ্যা, পুমযম্্ যা বরকযান
 হ্ ্যা, বকউেযান
 হ্ ্যা, অন্ বহস্যাবনক, লযাব্ন েযা মস্নীয েংমেযাদ্ভূ ্ — বলখুন,
উদযাহরণস্বরূপ, সযাল�যামদযারযান, মিযাব�বনকযান, কলবম্বযযান,
গুযযাম্�যালযান, মস্নেযাসী, ইমকযাযযািবরযযান, ই্্যাবদ।
ইউ.এস. জনগণনযা েু্মরযা
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2 নং পৃষ্ার ডান পারশর প্রশ্ন সম্পূণদে করুন
এই বদকবনমদ্ েনযার উপর আপনযার প্রব্বরিযযা বলখমেন নযা

1ে বযেরতি যকান জারের?
এক েযা একযাবধক েযাসে

এেং জযাব্র নযা� বলখুন।

 মশ্ব্যাঙ্গ — বলখুন, উদযাহরণস্বরূপ, জযা�্যান, আইবরে, ইংমরবজ,
ই্যালীয, মলেনীজ়, ব�সরীয, ই্্যাবদ।
 কৃষ্যাঙ্গ অেেযা আবরিকযান আম�বরকযান — বলখুন, উদযাহরণস্বরূপ,
আবরিকযােযাসী �যাবক্ন, জ্যা�যাইকযান, হযাইব্যযান, নযাইমজবরযযান,
ইবেওবপওেযাসী, মসযা�যাবল, ই্্যাবদ।
 আম�বরকযান �যার্ীয অেেযা আলযাস্কযা আবদেযাসী — নবে�্ ক্ত
অেেযা প্রধযান উপজযাব্(গুমলযা)র নযা� বলখুন, উদযাহরণস্বরূপ,
Navajo Nation, Blackfeet Tribe, �যাযযান, অ্যাজমেক,
Native Village of Barrow Inupiat Traditional
Government, Nome Eskimo Community ই্্যাবদ।





 ব�ময্নযাব�
চীনযা
 মকযাবরযযান
বেবলবপমনযা
এবেয �যার্ীয  জযাপযানী
অন্যান্ এবেযযান
— বলখুন,
উদযাহরণস্বরূপ,
পযাবকস্যানী,
কমম্বযাবিযযান,
হম�যাঙ, ই্্যাবদ।






হযাওযযাইমযর আবদেযাসী
সযাম�যাযযান
চযাম�মরযা
অন্যান্ প্রেযান্ত
�হযাসযাগরীয — বলখুন,
উদযাহরণস্বরূপ,
মেযাঙ্গযার অবধেযাসী,
বেবজযযান, �যােযালীজ,
্
ই্্যাবদ।

 বকছু অন্যান্ জযাব্ — জযাব্ েযা উৎপি%গত েংমের নযা� বলখুন।
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প্ররত্যক অদতদরতি ে্যদতির জন্য প্রশ্নগুরিা সম্পূণদে করুন
প্রমেযেক অরেররতি বযেরতিমক রনমচর েুইটি প্রশ্ রজজ্াসা করা হমব
এই বদকবনমদ্ েনযার উপর আপনযার প্রব্বরিযযা বলখমেন নযা

সাধারণে এই বযেরতি অনযে যকাথাও বসবাস কমরন বা থামকন রক?
প্রমযযাজ্গুমলযাম্

বচনি বদন।

 নযা
 হ্ ্যা, কমলমজর জন্
 হ্ ্যা, একটি সযা�বরক কযামজর
জন্

 হ্ ্যা, একজন বপ্যা/�যা্যা েযা
অন্ মকযামনযা আত্ীমযর সযামে

 হ্ ্যা, একটি বসজনযাল েযা বদ্্ীয
েসেযামসর স্যামন
 হ্ ্যা, একটি চযাকবর েযা ে্েসযার
জন্
 হ্ ্যা, একটি মজমল েযা
কযারযাগযামর
 হ্ ্যা, একটি নযাবস্ং মহযাম�র জন্
 হ্ ্যা, অন্ মকযামনযা কযারমণ

এই বযেরতি 1ে বযেরতির সামথ রকভামব সম্পরক্ণে?
একটি েযাসে

ইউ.এস. জনগণনযা েু্মরযা

বচবনি্ করুন।










বেপরী্ বলঙ্গ স্বযা�ী/স্তী/স্বযা�ী-স্তী উ�যই
বেপরী্ বলঙ্গ অবেেযাবহ্ সঙ্গী
স�বলমঙ্গর স্বযা�ী/স্তী/স্বযা�ী-স্তী উ�যই
স�বলমঙ্গর অবেেযাবহ্ সঙ্গী
তজবেক মছমল েযা ম�ময
দত্তক মনওযযা মছমল েযা ম�ময
সৎ মছমল েযা সৎ ম�ময
�যাই অেেযা মেযান










বপ্যা েযা �যা্যা
নযাব্ েযা নযা্বন
শ্বশুর-েযাশুিী
জযা�যাই েযা েউ
অন্যান্ আত্ীয
একই ঘমরর েযা েযাবির েযাবসন্যা
পযাবল্ সন্তযান
অন্যান্ অনযাত্ীয
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আপদন রদি ছয় জরনর বেদশ বিাকরক গণনা কররন তরে
পৃষ্া 8 সম্পূণদে করুন
এই বদকবনমদ্ েনযার উপর আপনযার প্রব্বরিযযা বলখমেন নযা
নযাম�র প্রে�যাংে
(frst name)

পুরুষ

�বহলযা

নযাম�র �ধ্যাংমের প্রে� েণ্
(middle initial)

েযস, 1 এবপ্রল,
2020 ্যাবরমখ

�যাস

বদন

পদবে(গুবল)
(last name[s])

জমমের
েছর

1� ে্যাবক্তর সযামে
সম্পক্যুক্ত বক?
 হ্ ্যা

 নযা

অনুরেহ কমর আপবন রেহণ কমরমছন এ�ন িযাক�যাসুল মদওযযা
খযাম� আপনযার ইংমরবজ প্রশ্পরে পপূরণ কমর পযাঠযান।

2020 জনগণনা আরগর
ত্ িনায় সহজ।
আপরন রক জামনন আপরন
অনলাইমনও উত্তর রেমে পারমবন?
আপবন যবদ 2020 জনগণনযা অনলযাইমন সম্পপূণ্
করম্ সক্� হন ্যাহমল প্রশ্পমরে �ুবরি্ URL এ
যযান।

2020 জনগণনা অনলাইমন সম্পূণ্ণ করার জনযে রভরিও
রনমে্ণ শনা পাওিা োমব এখামন
2020census.gov/languages
8

D-G (ben) Bengali
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