
 

নিউ ইয়র্ক শহরের জন্য স্টেট ডেপুটি কম্পটর্োলার এর অফিস দ্বার প্রস্তুত করা 
নিউ ইয়র্ক স্টেট কম্পট্রোলারের অফিস 
110 State Street, Albany, NY 12236 
(518) 474-4015      www.osc.state.ny.us 

প্রতি দশ বছরে , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের 
প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সরকারকে জনসংখ্যার একটি গণনা 
করতে হয়, যাকে আদমশুমারি বলে। 1790 সাল থেকে প্রতি 
দশকে এই আদমশমুারি করা হয়েছে। 2020 সালের 
আদমশুমারিতে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা সবাইকে 
গণনা করার চেষট্া করবো, বয়স, জাতি, জাতিভুক্ততা, 
নাগরিকতব্ এবং আইনি অবস্থা ছাড়াই। এটি গুরতু্বপূরণ্ 
কারণ সরকার আদমশুমারির তথ্য ব্যবহার করে: 

• নির্ধারণ করুন যে সংখ্যক সিট দেওয়া হবে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র পর্তিনিধিসভাকে, এবং যেমন প্রয়োজন 
পড়বে ফেডেরাল, স্টেট এবং স্থানীয় আইনি জেলায় 
আবার করে ড্র করা হবে;  

• $1.5 ট্রিলিয়নের বেশী ফেডেরাল ফান্ডিং রাজ্যগুলিকে 
এবং স্থানীয় অঞ্চলগুলিকে পরিষেবা এবং পরিকাঠামো 
যেমন স্কুল, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, রাস্তা, চাকরীর 
প্রশিক্ষণ, এবং আরও অনেককিছু দেওয়ার জন্য 
বরাদদ্ করা হয়েছে;  

• সম্প্রদায়ের পর্য়োজন মলূ্যায়ন করার জন্য গবেষণা 
করুন এবং যথাযথ পরিষেবাগুলি প্রদান করনু, যেমন 
আপতকালীন অবস্থায় প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়ার 
মাধ্যমে, অনুদান এবং ঋণ। 

কেন আপনার অংশগ্রহণ করা উচিত? 
যে সমস্ত সমপ্্রদায়কে নিরভ্ুলভাবে গণনা করা হবেনা তারা 
হয়তো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি পাবেন না। নিউ ইয়র্ক 
এমন একটি রাজ্য যেটি হয়তো গুরুতর কম গণনার ঝুঁকিতে 
রয়েছে। 

কম গণনা হয়তো কিছু মানুষকে অন্যান্যদের থেকে অনেক 
বেশী প্রভাবিত করতে পারে। আদমশুমারি ব্যুরো দেখেছেন 
যেসমস্ত সম্পর্দায়ে গণনা পাওয়া কঠিন তার অন্তর্গত 
বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, অভিবাসী, দারিদ্রের মধয্ে বাঁচা 
মানুষ অথবা ঐতিহ্যগত নয় এমন বাড়িতে থাকা মানুষেরা, 
এবং সেই সমস্ত পরিবার যেখানে অলপ্বয়স্ক শিশুরা আছেন 
অথবা যাদের ইংরাজির দক্ষতা সীমিত। সিইউএনওয়াই নগর 
গবেষণা কেন্দর্ অনুমান করেন যে নিউ ইয়র্ক স্টেট জড়ুে, 
36 শতাংশের বেশী জনসংখ্যা গণনা করা কঠিন এমন 
এলাকায় বসবাস করেন। এই সমস্ত এলাকাগুলিতে কম সাড়া 
দেওয়া হার দেখা যায় এবং এগুলিতে কম গণনা হওয়া 
প্রতিরোধ করার জন্য অতিরিক্ত প্রচার প্রয়োজন। 

নিউ ইয়র্ক রাজ্য প্রচার পর্চেষট্ার উপর $70 মিলিয়ন 
ডলার নিবেশ করার ইচছ্া রাখেন যাতে নিশ্চিত করা যায় 
প্রতিজন নিউ ইয়র্কারকে গণনা করা হয়েছে। যেহেত ুবহু 

গণনা করা কঠিন এমন এলাকা নিউ ইয়র্ক শহরের মধয্ে 
অবস্থিত, শহরও এই প্রচারের জন্য $40 মিলিয়ন ব্যয় 
করবেন।  

উভয় রাজ্য এবং শহরের প্রচেষ্টার অন্তর্গত স্থানীয় 
সম্প্রদায়-ভিতত্িক সংস্থাগুলির সঙ্গে অংশীদারিতব্ করা 
যাতে অংশগ্রহণ করতে উ�সাহিত করা যায়। প্রধান 
অংশীদারদের অন্তর্গত হল ক্যাথোলিক চ্যারিটিজ অফ নিউ 
ইয়র্ক, চাইনিজ-আমেরিকান প্ল্যানিং কাউন্সিল, 
হিস্প্যানিক ফেডারেশন, জিউয়িশ কমিউনিটি রিলেশনস 
কাউন্সিল অফ নিউ ইয়র্ক, ন্যাশানাল অ্যাসোসিয়েশন ফর 
অ্যাডভান্সমেন্ট অফ কালারড পিপল, নিউ ইয়র্ক 
ইমিগ্রেশন কোলিশন  এবং রুরাল অ্যান্ড মাইগ্রেশন 
মিনিস্ট্রি . 

আপনার তথ্য সরুকষ্িত 
আইন অনুযায়ী, আপনার উত্তর গোপন রাখা হয় এবং 
শুধমুাতর্ পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কারণেই ব্যবহার করা হয়। 
আইনপর্য়োগকারী, বাড়িওয়ালা, এবং সরকারী এজেনস্ি 
যেমন ইনট্ারনাল রেভেনিউ সারভ্িসেস অথবা হোমলয্ানড্ 
সিকিউরিটি (অথবা তার যেকোনো অংশ, যার অনত্রগ্ত 
ইমিগর্েশন এবং কাসট্ম এনফোরস্মেনট্) সহ যেকোনো 
কার সঙগ্ে আপনার চিহন্িতকরণের তথয্ ভাগ করে নেওয়ার 
অনমুতি সেনসাস বয্রুো এর নেই। 

কিভাবে অংশগ্রহণ করবে 
মার্চ 2020 তে, বেশীরভাগ পরিবারের কাছে একটি চিঠি 
পৌঁছাবে যাতে নির্দেশ দেওয়া থাকবে কিভাবে অনলাইনে, 
ফোনে অথবা চিঠির মাধ্যমে (সমস্ত পরিবার কাগজের 
প্রশ্নপত্র পাবেন না) এই আদমশুমারি সম্পূর্ণ করতে হবে। 
কাগজের প্রশন্পত্র ইংরাজি এবং স্প্যানিশ ভাষায় উপলব্ধ। 
অনলাইনে অথবা ফোনে আপনি ইংরাজি ছাড়াও আরও 12 টি 
ভাষায় উতত্র দিতে পারবেন, এবং সহায়তা নিরদ্েশকরা 60 
টি ভাষায় উপলব্ধ আছেন। যেসমস্ত পরিবার প্রাথমিক 
চিঠির উত্তর দেবেন না তাদের বাড়িতে আদমশমুারি যারা 
করছেন তারা যাবেন। 

জড়িত হন এবং সবাইকে জানান। আপনার বন্ধুবান্ধব, 
পরিবার এবং প্রতিবেশীদের জানান এটি কতটা গুরুতব্পূরণ্ 
এবং অংশগ্রহণ করা কত সহজ। আগামী দশ বছরের জন্য 
আপনি সংখ্যাত হওয়ার আর কোন সুযোগ পাবেন না। 

আরও তথ্যের জন্য দেখুন www.2020census.gov, 
ফোন করুন 800-923-8282, অথবা অনুসরণ  
করুন @uscensusbureau. 

আদমশমারি 2020: আপনার অংশগরহণ করা গরতবপরণ 
 

https://catholiccharitiesny.org/blog/what%E2%80%99s-new-2020-census
https://catholiccharitiesny.org/blog/what%E2%80%99s-new-2020-census
https://www.cpc-nyc.org/news/tags/census-2020
https://hispanicfederation.org/media/pinata/23May2019/hf_wants_an_accurate_census_count_so_should_you/
https://www.jcrcny.org/
https://www.jcrcny.org/
https://www.nysnaacp.org/census2020
https://www.nysnaacp.org/census2020
https://www.nyic.org/
https://www.nyic.org/
http://ruralmigrantministry.org/en/census-2020
http://ruralmigrantministry.org/en/census-2020
http://www.2020census.gov/
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