
আদমশুমারি 101: আপনাি যা জানা প্রয়াজন
2020 সালের আদমশুমারর অলেক কাছাকারছ চলে এলসলছ!

আদমশুমারর কী এবং প্রল্যেকলক গণো করার জেযে ককে এটি গুরুত্বপূণ্ণ কস সম্পলক্ণ  এখালে সংলষেলপ আলোচো করা হল়েলছ।

প্রয্যেকযক  
গণনা কিা হ়।
মারক্ণ ে যুক্তরাল্রে বসবাসকারী 
প্রল্যেক বযেরক্তলক একবার, শুধুমাত্র 
একবার এবং সঠিক জা়েগা়ে 
আদমশুমাররল্ গণো করা হ়ে।

এি মলূ রিষ় নযোযযে 
উপস্াপনা।
প্রর্ 10 বছলর, আদমশুমাররর 
ফোফে হাউস অভ 
ররলপ্রলজলটেটিভসলক পুেব্ণহাে 
করার জেযে বযেবহৃ্ হ়ে, যার 
মাধযেলম প্রর্টি কটেট ক্টি 
আসে পা়ে ্া রেধ্ণারর্ হ়ে।

এটিি উযলেখ 
সংরিধাযন িয়যে।
মারক্ণ ে যুক্তরাল্রের সংরবধালে বো হল়েলছ 
কয, কদলের প্রল্যেক বযেরক্তলক প্রর্ 10 বছলর 
গণো করা হলব। প্রথম আদমশুমারর 
1790 সালে অেরুঠি্ হল়েরছে।

এি লক্যে হল ন্ুন সু্ল 
রির্রিযটে রিভক্ত কিা। 
প্রর্টি দেলকর আদমশুমারর কেলে, কটেলটর 
কম্ণক ্্ণ ারা জেসংখযো পররব ্্ণ লের কারণ দে্ণালোর 
জেযে ্ালদর কটেলটর কংলরেেোে এবং কটেলটর আইরে 
রির্রিলটের সীমাো পুেরে্ণধ্ণারণ কলরে।

এয্ অংশগ্রহণ কিা 
আপনাি নাগরিক 
ক ্্ত িযে।
আদমশুমারর সমূ্পণ্ণ করা 
বাধযে্ামেূক: এটি আমালদর 
গণ্ল্রে অংে কেও়োর এবং 
“I COUNT!” বোর একটি উপা়ে।

এি লক্যে হল 675 
রিরল়ন মারক্ত ন 
িলাি িিাদ্দকিণ।

কফিালরে ্হরবে, মঞ্রুর 
ওলটেট, কাউরটে এবং 
করমউরেটিল্ সহা়ে্ার 
জেযে 675 রবরে়েলেরও 
অরধক মারক্ণ ে িোর বরাদ্দ 
আদমশুমাররর ্লথযের উপর 
রেভ্ণ র কলর।

সু্ে, হাসপা্াে, রাস্া, 
গণপূ ্্ণ  এবং অেযোেযে 
অ্যোবেযেক কম্ণসূচীল্ 
এই বযে়ে করা হ়ে।
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আপনাি চািপাযশি সি রকেুয্ই  
আদমশুমারিি ্থযে িযেিহৃ্ হ়।

আইে, জীবেযাত্রার মাে এবং কভাক্তা 
সমথ্ণলের সালথ সম্পপৃক্ত করমউরেটি 
উলদযোগসমহূলক সহা়ে্া করার জেযে 
বারসন্াসমহূ আদমশুমাররর ্থযে 
বযেবহার কলর।

কারখাো, অরফস এবং কদাকাে 
রেম্ণাণ করার রসদ্ান্ত কেও়োর 
জেযে বযেবসাসমহূ আদমশুমাররর 
্থযে বযেবহার কলর, যার ফলে 
কম্ণসংস্ালের সপৃরটি হ়ে।

জেসাধারলণর রেরাপত্া এবং 
জরুরর প্রস্তুর্র জেযে স্ােী়ে 
সরকারসমহূ আদমশুমাররর 
্থযে বযেবহার কলর।

ে্ুে আবাসে রেম্ণাণ এবং পুরলো 
এোকাসমহূলক পুেরুজ্ীরব্ করল্ 
ররল়েে এলটেট কিলভেপারগণ 
আদমশুমাররর ্থযে বযেবহার কলর।

আপনাি গগাপনী়্া 
িক্া কিা হ়।

2020 এ এটি আযগি গথযক 
আযিা সহজ হয়যে।

আপরন সাহাযযে 
কিয্ পাযিন।

আপোর বা আপোর পররবারলক েোক্ত 
করল্ পালর এমেভালব আপোর 
প্রর্ররি়ো সব্ণসমলষে আদমশুমারর বযুেলরা 
দ্ারা প্রকাে করা আইে রবলরাধী।

2020 সালে আপরে অেোইলের 
মাধযেলম আদমশুমাররল্ অংেরেহণ 
করল্ পারলবে। 

আপরে এল্ অরভজ্ঞ—আপোর 
করমউরেটির প্রল্যেক বযেরক্তর গণো করা 
রেরচি্ করার জেযে আপোর সবলচল়ে 
ভালো ধারণাগুলো আমালদর প্রল়োজে।

আইে অেসুালর, অেযে ককালো সরকারর 
সংস্ার সালথ আপোর প্রর্ররি়ো 
আদমশুমারর বযুেলরা রবরেম়ে করল্ 
পারলব ো।
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