
এটা সংবিধানে আনে 

। 
মাবকি ে সংবিধাে মাবেন়েত, প্রবত ১০ িের 

অন্তর দেনের সকনের বিনসি করা ি়ে । 

এটা েযায্য প্রবতবেবধনের 

কথা । 
 

 

আদমশুমারি 101: আপনাি রি জানা প্রয াজন  
2020 আেমশুমাবর আপোর মনে ি়ে দেন়ে কাোকাবে ি়ে!  

এখানে দ্রুত বরনেেতার কী িে এিং দকে এটা অপবরিায্ি দয্ সিার বিনসি করা ি়ে । 

সবাই গণনা িযি 

। 
জেগণোর মাধযনম আনমবরকা়ে 
িসিাসকারী প্রনতযক িযবি 
একিার, মাত্র একিার, এিং 

সঠিক জা়েগা়ে । 

এটা প্রা়ে 

$675,000,000,000 । 
এটা দরবিবিকটং কথা 

। 

 
দকন্দ্রী়ে তিবিনে 
$675,000,000,000-এর দিবে 
িন্টে, রাজয, দেেগুবের অেুোে 
ও সিা়েতা, জেগণো তনথযর 

বিবিনত । 

প্ররি ১০ বছি অন্তি 
আদমশুমারিি ফলাফল হাউজ 
অব রিযপ্রযজযেটিভযস পুনিা  
ভাগ িিা হ , প্ররিটি িাজয 
িিগুরল আসন পা  িা রনর্ধািণ 

িযি । 

সসই টািা সু্কল, হাসপািাল, 
িাস্তাঘাট, সিিারি িাজ এবং 
অনযানয গুরুত্বপূণধ িমধসূরিযি 

খিি িিা হ  । 

প্ররিটি দশযিি জনগণনাি পি, িাজয িমধিিধ ািা 
িাযদি িাযজয িংযেস ও িাজয রবর্ানসভা সজলাি 
সীমানা পুনরনধর্ধািণ িযি জনসংখযাি পালাবদযলি 

রহসাব িযি । অংশ রনযেন আপনাি 

নাগরিি িিধ ািাও । 

গণনা সম্পন্ন িিা বার্যিামলূি: এটা আমাযদি 
গণিযে অংশেহযণি এিটি উপা  এবং "আরম 
গণনা!" বযল. 



স্থােী়ে সরকার জেবেরাপিা এিং 
জরুরী প্রস্তুবতর জেয জেগণো 

িযিিার কনর ।  

বরন়েে এনেট দিনিেপাররা 
েতুে গিৃ বেমিাণ এিং 
পরুানো এোকা উজ্জীবিত 
করার জেয আেমশুমাবর 

িযিিার কনর ।

এটা আপোনক িা আপোর পবরিানরর 
সোি করনত পানর দয্ দকাে উপান়ে 
আপোর প্রবতবি়ো প্রকাে করা 
জেগণো িুযনরার জেয আইে বিরুনে. 

2020 আনগর দেন়ে সিজ 

িনি ।    

 

আেমশুমাবর িাটা আপোর 
োরপানের সি িযিিার করা িনে.

অরর্বাসীিা আইন, মান-জীবন এবং সভাক্তা 
এডযভাযিরস রনয  িরমউরনটি উযদযাযগি 

সমর্ধযন জনগণনা বযবহাি িযি ।

আপনাি সগাপনী িা 

আইন অনযুা ী, জনগণনা বযুযিা অনয 
সিানও সিিারি সংস্থাি সযে আপনাি 

উত্তি সশ াি িিযি পাযি না । 

 

সিার্া  সিান িািখানা, অরফস ও 
সদািান রনমধাণ িিা যা , সিান সিান 
িাজ তিরি িিা যা  িা ঠিি িিযি 
বযবসা ীিা আদমশুমারি ডাটা বযবহাি 

িযিন । 

2020 সাযল আপরন অনলাইযন জনগণনাি জবাব রদযি 

পািযবন ।

আপরন সাহাযয িিযি 

পাযিন ।
আপরন রবযশষজ্ঞ — আপনাি সম্প্রদায ি সবাই যাযি 
গণনা পা , িাি জনয আমিা আপনাি র্ািণাগুরল 

ভাল ভাযব প্রয াজন ।


