আপিন সহেজই িনেজেক গণিতর মেধয্ আনেত পারেবন।
�িত 10 বছর অ�র মািকর্ ন যু�রাে�, বয়স, জাতীয়তা বা স�মতা িনিবর্েশেষ, এ েদেশ বসবাসরত সকলেকই েগাণা হয়।
2020-র জনগণনায় সাড়া েদওয়া �েতয্েকর জনয্ খুবই জরির যােত আপনার মেতা জনসমাজগিল তােদর �া�য্পিরচযর্ার জনয্
�েয়াজনীয় আিথর্ক সহায়তাগিল, িবিভ� পিরেষবাগিল এবং এইরকম আরও অেনক িকছু েপেত েপেত পাের।
জনগণনা 2020 সকেলর জনয্ই অবািরত।
2020-র মাচর্ মােসর মাঝামািঝ সময় েথেক শর কের, আপিন অনলাইেন, েফােন বা ইেমেলর মাধয্েম সামানয্ িকছু �ে�র
উত্তর িদেয় এই জনগণনায় সাড়া িদেত পােরন।
অনলাইন ��মালািট িব�ৃ ত পিরসের অ�ম

আপিন যিদ বিধর বা �ীণ �বণশি�র হন,

েলােকেদর জনয্ও বয্বহারেযাগয্।

তাহেল আপিন:

আপিন যিদ ডাকেযােগ উত্তর পাঠােত চান অথচ

>

আপনার কােছ মািকর্ ন যু�রাে�র
জনগণনা বুয্েরা (Census Bureau)-র তরেফ
পাঠােনা �থম ডােক েকান ��মালা না েপেয়

জনগণনায় সাড়া িদেত পােরন।

>

থােকন, তাহেল আপিন এি�ল, 2020-র
মাঝামািঝ সময় অবিধ তােদর চতু থর্ ডােকর জনয্

আপনার যিদ অ�� থােক বা দৃি�শি� �ীণ
হয়, তাহেল আপিন এখান েথেক ে�ইল
প�িতেত বা বড় বড় হরেফ ��মালািটেক
েছেপ িনেত পােরন 2020CENSUS.GOV।

আরও তেথয্র জনয্ েদখুন:

2020CENSUS.GOV

2020CENSUS.GOV-এ িগেয় আেমিরকার
সাংেকিতক ভাষায় (Americal Sign
Language)-এ ��মালা বয্বহার সং�া�
িভিডও িনেদর্ িশকািট েদখেত পােরন।

অেপ�া করেত পােরন, যার সােথ একিট ��মালা
থাকেব।

�বণ-�িতব�ীেদর জনয্ ৈতির
েটিলেফান য� বয্বহার কের

>

কয্াপশন সহেযােগ বা বয্িতেরেক অনলাইন
িভিডও বা ওেয়বকা�গিল েদখেত পােরন।

>

আেমিরকার সাংেকিতক ভাষা বয্বহার
কেরন এমন জনগণনাকম�েক আপনার
বািড়েত আসার জনয্ অনুেরাধ করেত
পােরন।

2020CENSUS.GOV হল

েম – জুলাই, 2020 েথেক জনগণনাকম�রা েসই

508-অনুবত� একিট ওেয়বসাইট, যা অ� বা

সব বািড়গিলেত যােবন যারা এখনও অবিধ

�ীণ দৃি�শি�স��, বিধর বা �ীণ

েকান �িতি�য়া েদয়িন। আপনার ফমর্ পূরেণ

�বণশি�স��, েশখার অ�মতা রেয়েছন

েকান সাহােযয্র দরকার হেল একজন

এমন, �ানগত সীমাব�তা রেয়েছ এমন,

জনগণনাকম� আপনােক সাহাযয্ করেবন।

সীমাব� গিতিবিধস��, আেলার �িত
অিতসংেবদনশীল এবং এই সব িকছু র নানািবধ
সংিম�ণ রেয়েছ এমন সব েলােকরা বয্বহার
করেত পােরন।

জনগণনায় সাড়া িদেল তা আপনার জনসমােজর অথর্ সাহাযয্ পাওয়ােক �ভািবত কের।
জনগণনা 2020 জনসমােজর অথর্সাহাযয্ লাভেক এবং পরবত� দশেক কংে�েস �িতিনিধ�েক �ভািবত করেব। জনগণনায়
সংগৃহীত তথয্ �িত বছর িবিভ� রাজয্ ও জনসমাজগিলর জনয্ বরা� হওয়া $675 িবিলয়েনর েবিশ েক�ীয় সরকাির
অথর্সাহাযয্ সং�া� তথয্ পিরেবশন করেব। যার মেধয্ িনে�া� িজিনসগিলর জনয্ �দত্ত অথর্সাহাযয্ অ�ভুর্ � রেয়েছ:

> গণপিরবহন
> ��াগার
> িশ�া কাযর্�মসমূহ

> স�ূরক পুি� সহায়তা কমর্সূিচ বা
Supplemental Nutrition Assistance Program
(SNAP)

> েমিডেকয়ার এবং েমিডেকইড
> দু� পিরবারগিলর জনয্ সামিয়ক সহায়তা

উত্তর েদওয়া িনরাপদ।
আপনার বয্ি�গত তথয্গিল আইনগতভােব েগাপনীয় রাখা হয়। আপনার েদওয়া উত্তরগিলেক শধুমা� পিরসংখয্ান ৈতিরর কােজই
বয্বহার করা হয়। েসগিলেক আইন বলবৎ করার উে�েশয্ অথবা সরকাির সুেযাগ-সুিবধাগিল পাবার আপনার েযাগয্তা
িনধর্ারেণর জনয্ বয্বহার করা হয় না।

আরও তেথয্র জনয্ েদখুন:

2020CENSUS.GOV

