বাধ্যতামূলক পূরণীয় জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার প্রশ্নপত্র
(আইন ২২/২০০৮, ১৩ই মে ) এর অধীনে নিবন্ধিত।
পরিসংখ্যান পর্ তুগাল ১০৩৯৯, যা ৩১/১২/২০২১ অবধি বৈধ।

ব্যক্তিগত বাসস্থান ও পরিবার সংক্রাস্ত প্রশ্ন সমূহ
শূন্যস্থান গুল�ো পূরণ করুন

ডিটিএমএনএফআর

ধারা/উপধারা

দালান

বাসস্থান

প্যারিস

পরিবারের থাকার ব্যবস্থা্		

বাসস্থানের অবস্থা

ক্লাসিক

প্রচলিত বাসা

ক্লাসিক নয় (অস্থায়ী আবাসন, অস্থায়ী বা তাঁবু )

গ�ৌণ বাসস্থান (ম�ৌসু ম ী ব্যবহার, ছু ট ি বা
ছু ট ির দিন বাড়ি )

শুধু বাসস্থান,
য�োগায�োগ এবং পরিবার
এবং বাসিন্দাদের
সম্পর্কিত প্রশ্ন পূরণ
করুন

বিক্রয় বা ভাড়ার জন্য খালি

শুধু ঠিকানা এবং বাসস্থান
য�োগায�োগ পূরণ করুন

অন্যান্য খালি বা অজানা

ফর পূ
্ম রণ বাধ্যতামূলক এবং গ�োপনীয়

আমরা কয়জন? আমরা কেমন আছি? আমরা কিভাবে বাঁস করি?

১৩ ই মে ২২/২০০৮, ২ রা জুলাই ডিক্রি-ল ১৩৬/২০১২ এবং ১৮ ই এপ্রিলের
ডিক্রি-আইন ৫৪/২০১৯,এই তদন্তের প্রতিক্রিয়া বাধ্যতামূলক, সমস্ত তথ্যের
পরিসংখ্যানগত গ�োপনীয়তার গ্যারান্টিযুক্ত।

আদমশুমারি এই সব প্রশ্নের উত্তর দেন। এটি বৃহত্তম পরিসংখ্যানগত
দেশ, জনসংখ্যা, পরিবার এবং হাউজিং স্টক সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।

অনলাইনে সম্পন্ন করুন

যখন সম্পন্ন করতে হবে,
মনে রাখবেন ১৯ শে এপ্রিলের মাঝে

১

মেইলে যান censos2021.ine.pt

২

ফিরতি মেইলে প্রবেশ করার ক�োডটি এবং গ�োপন নাম্বারটি পাবেন

৩

প্রশ্ন সমহ পূরণ করুন এবং আবেদনটি সম্পূর্ণকরুন

কাগজটি নিম্নে লিখিত উপায়ে পূ র ণ করুন
নাম্বার লিখুন

হেল্প লাইন

বড় হাতের অক্ষর

২১০ ৫৪ ২০ ২১

শেষ উত্তর

১

ফ�োন ২১০ ৫৪ ২০ ২১

২

আপনার কাছে কি আই এন ই এর দ্বারা খাম পাঠান�ো হয়ছে

৩ সঠিক তথ্য দিয়েছেন

অন্য ক�োন উত্তর

বাসস্থানের ঠিকানা
রাস্তা নম্বর,…

তালা

জায়গা
প�োস্টাল ক�োড

শহর

প্রদত্ত তথ্যের জন্য দায়ী ব্যক্তির পরিচিতি
টেলিফ�োন নাম্বার
ই- মেইল

১৯

সহায়তা প্রয়োজন ?

কাল�ো বা ব্লু কালারের কলম ব্যাবহার করুন আব

দরজা নম্বর

এপ্রিল

অন্য টেলিফ�োন নাম্বার

দিক

পরিবার সম্পর্কিত প্রশ্ন - নির্দেশনা ও উদাহরণ
কাকে বাসিন্দা হিসেবে বিবেচনা করা হবে না:

কাকে নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা হবে:
সকল বাক্তি (বাচ্চা সহ) যারা ২০২১ সালের আদমশুমারি হবার আগ পর্যন্ত উপস্থিত
ছিল। যারা চাকুরী এবং পড়া লেখার জন্য অস্থায়ী ভাবে অনুপস্থিত ছিল, তারা ও
নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবে।
	যে শিশুরা ১৯ এপ্রিল, ২০২১ সালের আদমশুমারি দিবসের আগে জন্মগ্রহণ করে
	যে সব শিশুরা দুই পরিবারের মধ্যে তাদের বাসস্থান পরিবর্তন করা সত্ত্বেও
(উদাহরণস্বরূপ, তাদের পিতামাতার বিবাহ বিচ্ছেদের পর) তাদের বেশীরভাগ সময়
এই পরিবারে কাটায়। যদি সময় সমানভাবে বরাদ্দ করা হয়, শিশুদের অবশ্যই সেই
পরিবারে অন্তর্ ভুক্ত করতে হবে যেখানে তারা এপ্রিল ১৯, ২০২১ এর আগ পর্যন্ত ছিল;

যারা এখানে বসবাস করেন না, সল্প সময়ের জন্য বাস করেন।
	বিদেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা
অনুপস্থিত;

এক বছরের বেশি

যারা সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বাস করে কিন্তু অনুপস্থিতি এক বছরের বেশি;
	বিদেশে বসবাসকারী যারা একটি ব্যবসায়িক ভ্রমণ, পর্যটন, ইত্যাদি সাময়িকভাবে
পর্ তুগালে আছেন.

	যে সব ছাত্র তাদের পরিবার থেকে আলাদা হয়ে বাস করে এবং সপ্তাহান্তে বাড়ি
ফিরে আসে; উদাহরন সরুপ একজন “করজীবী
্ম
ছাত্র” হওয়া অথবা এক বছরের
বেশি সময় ধরে বিদেশে উচ্চশিক্ষা ডিগ্রী তে অংশগ্রহণ করা ছাত্র যদি বছরের
বেশীরভাগ সময় থাকেন তাহলে বাসিন্দা হিসেবে বিবেচিত হবেন;
সাময়িকভাবে হাসপাতাল, ক্লিনিক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ব্যক্তিরা, যদি তাদের
বাসভবন থেকে এক বছরের কম সময় অনুপস্থিতির থাকেন (হাসপাতালে ভর্তি
হওয়ার কারণে ).

প্রথম ব্যক্তিকে অবশ্যই বাসার রেফারেন্স পার্সন হতে হবে .
উক্ত বাক্তিকে সেই বাড়িতে বসবাস করতে হবে, প্রাপ্ত বয়স্খ হতে হবে, এবং তার নামে বাড়ির দলিল ইজারা থাকতে হবে।
যদি বাড়িতে এমন কেউ না থাকে তাহলে, বাড়ির সব থেকে বেশি বয়সের মানুষকে বিবেচনা করা হবে।

উদাহরন

উদাহরনে দেখান�ো হচ্ছে কিভাবে একটি ৪ সদস্যের একটি পারিবারিক সম্পর্ক বাক্স সম্পন্ন করতে হয়:

জ�োয়াও ক্রুজ মার্কেস দা সিলভা, তার স্ত্রী মারিয়া ম্যানুয়েলা পেরেইরা এবং তাদের সন্তান, পেদ্রো সিলভা এবং তানিয়া সিলভা।
০ ৪

জ�োয়াও ক্ রুজ মার্কেস ডা সিলভা
মারিয়া ম্যানু য়ে লা সাম্পাইও পেরেইরা
পেদ্রো আন্তোনিও পেরেইরা সিলভা
তানিয়া আলেকজান্দ্রা পেরেইরা সিলভা

3

X
X X

ব্যক্তি ২ (মারিয়া মানুয়েলা পেরেইরা )
ব্যক্তি ১ এর স্ত্রী (জ�োও সিলভা)

ব্যক্তি ৩ (পেদ্রো সিলভা)
পেস�োয়া ১ এর ছেলে (জ�োও সিলভা)
এবং ব্যক্তি ২ (মারিয়া মানুয়েলা পেরেইরা)

X X

X

ব্যক্তি ৪ (তানিয়া সিলভা)
পেস�োয়া ১ (জ�োও সিলভা) এর কন্যা,
এবং ব্যক্তি ২ (মারিয়া মানুয়েলা পেরেইরা)
এবং পেস�োয়া ৩ (পেদ্রো সিলভা) এর ব�োন।

পরিবার সম্পর্কে প্রশ্ন

১ সাধারণত এই পরিবারে বসবাসকারী ব্যক্তির সংখ্যা
২ এই পরিবারে বসবাসকারী সবার পুরা নাম:
( রেফারেন্স ব্যক্তি )

ব্যক্তি

১

ব্যক্তি

২

ব্যক্তি

৩

ব্যক্তি

৪

ব্যক্তি

৫

ব্যক্তি

৬

যদি সংসারে ৬ জনের বেশি ল�োক বাস করে,
স্থানীয় গণনাকারী অথবা আপনার স্থানীয় প্যারিশ কাউন্সিল থেকে অতিরিক্ত ফর সংগ্রহ
্ম
করুন.

৩ বাসিন্দাদের সম্পর্ক চিহ্নিত করুন (একটি X ব্যবহার করুন)
3

ব্যক্তি

ব্যক্তি

১

( রেফারেন্স ব্যক্তি )
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে পূর্ববর্তী প্রশ্নে,
প্রত্যেক ব্যক্তি একটি
বিশেষ নম্বরের সাথে
যুক্ত ছিল।

ব্যক্তি

ব্যক্ তি ৪ হল:

এর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কের টিক চিহ্ন
দিন ব্যক্তি ২ এবং ব্যক্তি ১

ব্যক্ তি ২ হল:

১

১

২

১

একট ি কনস ইউনিয়নে অংশ ীদার

একট ি কনস ইউনিয়নে অংশ ীদার

ছেলে/মেয়ে

ছেলে/মেয়ে

সৎপু ত্র/সৎমেয়ে

সৎপু ত্র/সৎমেয়ে

পিতা বা মা

পিতা বা মা

শ্বশুর/শাশুড়ি

শ্বশুর/শাশুড়ি

কন্যা/জামাই

কন্যা/জামাই

ভাই বা ব�োন

ভাই বা ব�োন

গ্র্যান্ড/মহান পু ত্র

গ্র্যান্ড/মহান পু ত্র

গ্র্যান্ড/গ্রেট পিতামাতা

গ্র্যান্ড/গ্রেট পিতামাতা

আরেকজন আত্ মীয়

আরেকজন আত্ মীয়

আরেকজন অ-আত্ মীয়

আরেকজন অ-আত্ মীয়

ব্যক্তি

৫

এর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কের টিক চিহ্ন
দিন ব্যক্তি ৫ এবং ল�োক ১, ২ , ৩ এবং ৪
৩

ব্যক্ তি ৩ হল:
স্বাম ী-স্ত ্রী

ব্যক্তি

ব্যক্ তি ৫ হল:

১

২

৩

৩

এর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কের টিক চিহ্ন
দিন ব্যক্তি ৩ এবং ল�োক ১ এবং ২

স্বাম ী-স্ত ্রী

৪

এর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কের টিক চিহ্ন
দিন ব্যক্তি ৪ এবং ল�োক ১, ২ এবং ৩

ব্যক্তি

২

২

৬

এর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কের টিক চিহ্ন
দিন ব্যক্তি ৬ এবং ল�োক ১, ২ , ৩, ৪ এবং ৫
৪

ব্যক্ তি ৬ হল:

স্বাম ী-স্ত ্রী

স্বাম ী-স্ত ্রী

স্বাম ী-স্ত ্রী

একট ি কনস ইউনিয়নে অংশ ীদার

একট ি কনস ইউনিয়নে অংশ ীদার

একট ি কনস ইউনিয়নে অংশ ীদার

ছেলে/মেয়ে

ছেলে/মেয়ে

ছেলে/মেয়ে

সৎপু ত্র/সৎমেয়ে

সৎপু ত্র/সৎমেয়ে

সৎপু ত্র/সৎমেয়ে

পিতা বা মা

পিতা বা মা

পিতা বা মা

শ্বশুর/শাশুড়ি

শ্বশুর/শাশুড়ি

শ্বশুর/শাশুড়ি

কন্যা/জামাই

কন্যা/জামাই

কন্যা/জামাই

ভাই বা ব�োন

ভাই বা ব�োন

ভাই বা ব�োন

গ্র্যান্ড/মহান পু ত্র

গ্র্যান্ড/মহান পু ত্র

গ্র্যান্ড/মহান পু ত্র

গ্র্যান্ড/গ্রেট পিতামাতা

গ্র্যান্ড/গ্রেট পিতামাতা

গ্র্যান্ড/গ্রেট পিতামাতা

আরেকজন আত্ মীয়

আরেকজন আত্ মীয়

আরেকজন আত্ মীয়

আরেকজন অ-আত্ মীয়

আরেকজন অ-আত্ মীয়

আরেকজন অ-আত্ মীয়

১

২

৩

৪

৫

বাসস্থান সম্পর্কিত প্রশ্ন

১

২

৯

সঠিক স্থানে স্থান টিক করুন
৩০ এম ২ এর কম

৮০ এম ২ থেকে ৯৯ এম ২ পর্যস্ত

৪০ এম ২ থেকে ৪৯ এম ২ পর্যন্ত

১০০ মি ২ থেকে ১১৯ এম ২ পর্যস্ত

৩০ এম ২ থেকে ৩৯ এম ২ পর্যন্ত

১২০ এম ২ থেকে ১৪৯ এম ২ পর্যস্ত

৫০ এম ২ থেকে ৫৯ এম ২ পর্যস্ত

১৫০ মি ২ থেকে ১৯৯ এম ২ পর্যস্ত

৬০ এম ২ থেকে ৭৯ এম ২ পর্যস্ত

২০০ মি ২ বা আরও বেশি

এই আবাসন ক্রয়ের ফলে কি ক�োন আর্থিক চার্জ আছে?

শুধু আর্থিক চার্জ (প্রধান এবং সুদ ) বিবেচনা করুন যদি এই আবাসন টি কেনা
হয় একটি ব্যাংক ঋণ বা অন্যান্য ঋণ যা এখন�ো পুর�োপুরি পরিশ�োধ করা হয়নি।
অন্যান্য অভিয�োগ বিবেচনা করা উচিত নয়।
হাঁ
৯.১

বাসস্থানের কক্ষের সংখ্যা লিখুন

রান্নাঘর, বাথরুম, করিড�োর, প্যান্ট্রি, অ্যাজনিংস, ব্যালকনি, ৪ এম ২ এরও কম
কক্ষ অন্তর্ ভুক্ত করবেন না।

১০০ € থেকে কম

২৫০ € থেকে ২৯৯.৯৯ €

৫০০ € থেকে ৬৪৯,৯৯ €

১০০ € ১৪৯.৯৯ €

৩০০ € থেকে ৩৪৯,৯৯ €

৬৫০ € থেকে ৭৯৯,৯৯ €

১৫০ € থেকে ১৯৯.৯৯ €

৩৫০ € থেকে ৩৯৯,৯৯ €

৮০০ € থেকে ৯৯৯,৯৯ €

২০০ € থেকে ২৪৯.৯৯ €

৪০০ € থেকে ৪৯৯,৯৯ €

১০০০ € থেকে বেশি

৯.১ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, আপনি আবাসিক প্রশ্নপত্র শেষ করেছেন.?
এখন প্রত্যেক বাসিন্দার জন্য একটি করে প্রশ্ন

আবাসনের কি পার্কিং স্পেস বা গ্যারেজ আছে?

শুধুমাত্র এই আবাসনের পার্কিং স্পেস বিবেচনা করুন। আপনি যদি এই
আবাসনের অন্তর্গত নয় এমন একটি ভাড়া বা সেড পার্কিং স্পেস ব্যবহার করেন,
তাহলে তা অন্তর্ ভুক্ত করবেন না।

৪

হ্যাঁ, ১ ট ি ম�োটর গাড়ির জন্য

হ্যাঁ, ৩ বা তত�োধিক ম�োটর
গাড়ির জন্য

হ্যাঁ, ২ ম�োটর গাড়ির জন্য

না

১০

অনির্দি ষ্টকালের জন্য মেয়াদ ী চু ক্ তি

১১

হুইলচেয়ারে বসে থাকা একজন ব্যক্তির পক্ষে কি এই আবাসনে প্রবেশ
করা সম্ভব (অন্য কার�ো সমর্থন ছাড়া)?

না, কারণ রাস্তা এবং বাসস্থানের মধ্যবর্তী পথে একট ি হু ইলচেয়ার
সঞ্চালন শর্ত শর্ত সিঁ ড ়ি বা অন্যান্য বাধা আছে

বাসস্থানকি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হয়?
হাঁ

৬

ক্তির তারিখ বিবেচনা করুন। ভাড়া মূল্যের পরবর্তী হালনাগাদ সত্ত্বেও প্রাথমিক
তারিখ নির্দেশ করা আবশ্যক.

১২

এই বাড়িতে সবচেয়ে বেশি ক�োন ধরনের হিটার বেশি বাবহারিত হয়?
Aquecimento central
ক�োনট িই নয়

ফায়ারপ্লেস

১৩

২০০৬ - ২০১১

১৯৮৭ – ১৯৯০

২০১২ - ২০১৬

১৯৯১ - ২০০৫

২০১৭ – ২০২১

এই আবাসনের মাসিক ভাড়া কত?

২০ € এর কম

১০০ € - ১৪৯.,৯৯ €

৪০০ € - ৪৯৯,৯৯ €

২০ € - ৪৯.৯৯ €

১৫০ € - ১৯৯,৯৯ €

৫০০ € - ৬৪৯,৯৯ €

৫০ € - ৭৪,৯৯ €

২০০ € - ২৯৯,৯৯ €

৬৫০ € - ৯৯৯,৯৯ €

৭৫ € - ৯৯.৯৯ €

৩০০ € - ৩৯৯,৯৯ €

১০০০ € বা বেশি

আপনি কি ক�োন ধরনের লিজ সাপ�োর্ট বা অনুদান পান?

হ্যাঁ, কেন্দ ্রীয় সরকারের ভাড়া ভাতা (উদাহরণস্বরূপ সামাজিক নিরাপত্তা,
প�োর্টা ৬৫ জ�োভেম, ...)

বহনয�োগ্য যন্ত্রপাতি

প�ৌরসভা বা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ভাড়া ভাতা

স্থায়ী অ্যাপ্লায়েন্স

না

কত বছর এই বাড়িতে বসবাস করেছেন?

যে পরিবারের ল�োক এই বাড়িতে দীর্ঘতম জীবন যাপন করে তার কথা বিবেচনা
করুন
বছরের সংখ্যা

৮

১৯৮৭ আগে

হ্যাঁ, সামাজিক বা সমর্থিত ভাড়া

তাপ নিরাময়কার ী

৭

এই আবাসনের জন্য ইজারা চুক্তি কবে হয়?

যদি ভাড়া মাসিক ভিত্তিতে পরিশ�োধ না করা হয়, তাহলে তা সংশ্লিষ্ট মাসিক
পরিমাণে রূপান্তর করুন.

না

অকেন্দ ্রীয় তাপ

এই আবাসনের জন্য ইজারা চুক্তি কতদিন?
ফিক্সড-টার কন্ট্রাক্ট
্ম
(স ীমিত বা পু ন র্নব ীকরণয�োগ্য )

হ্যাঁ, কারণ রাস্তা এবং বাসস্থানের মধ্যবর্তী পথে ক�োন ফাঁক নেই
অথবা, লিফট, র ্য াম্প বা অন্যান্য উপাদান দ্বারা অতিক্রম করা হয় যা
হু ইলচেয়ার সঞ্চালনের অনু ম তি দেয়

৫

আপনি আবাসিক প্রশ্নপত্র শেষ করেছেন.

সংবাদদাতার মাসিক মূল্য টিক দিন

কক্ষের সংখ্যা

৩

না

১৪

কে বাড়ির মালিক?
ব্যক্ তিগত বা ব্যক্ তিগত উদ্যোগ
আর�োহণ কার ী বা বংশধর (পিতামাতা, নাতি-নাতন ী, সন্তান...)

কি হিসেবে আপনি এখানে বসবাস করছেন?

কেন্দ্রিয় অথবা বিভাগ ীয় প্রসাশন অথবা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান

মালিক বা সহ-মালিক ভাড়াটে বা

স্থান ীয় কত্রিপক্ষ

ভাড়া বা সাবলেট

আবাসিক সংস্থা

প্রশ্ন ১০ এ যান

অন্য একট ি পরিস্থিতি (বিনা মূ ল্যে , দ্বারস্থ হওয়া, ...)

প্রশ্ন ১৪ এ যান

আপনি এই প্রশ্নপত্র সম্পন্ন করা শেষ করেছেন

টিশ নিন - প্রত্যেক বাসিন্দার জন্য একটি করে প্রশ্নপত্র সম্পন্ন করুন.

