জাতীয পরিসংখ্যান ব্যবস্থার প্রশ্নপত্র (আইন
২২/২০০৮, ১৩ মে ), যা বাধ্যতামূলক সমাপ্তি করতে
হবে যা নিবন্ধন নং ১০৩৯৮ অধীন নিবন্ধিত। এ
পরিসংখ্যান পর্ গ
তু ালে ৩১/১২/২০২১ অবধি বৈধ।

ব্যক্তিগত প্রশ্নাবলী
গণনাকারী দ্বারা সম্পন্ন করা হবে

ডিটিএমএনএফআর

ধারা/উপধারা

দালান

বসবাস

ব্যক্তি

যাজকপল্লী

অনলাইন সম্পূর্ণ করুন

মনে রাখবেন, সম্পূর্ণকরার সময়,
১৯ এপ্রিল

censos2021.ine.pt

সাহায্য দরকার ?
হেল্প লাইন

২১০ ৫৪ ২০ ২১

এপ্রিল

১৯

সম্পূর্ণকরণটি বাধ্যতামূলক এবং গ�োপনীয়

১

কল ২১০ ৫৪ ২০ ২১

২

INE দ্বারা পাঠান�ো খামটি আপনার সাথে রাখুন

৩

সঠিক তথ্য সরবরাহ করুন

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

জন প্রতি ১ টি প্রশ্নপত্র পূরণ করুন

১

৭

প্রথম নাম এবং উপাধি

আপনার জন্মস্থান ক�োথায়?
আপনি র তমানে
্ব
যখ�োনে থাকনে সইে যাজকপল্ লী
ট ি প�ৌরসভা ওহর ইউ কারন্টেরে নৃ ত ত্ত্বরে পল্ লী

২

লিঙ্গ

অন্য প�ৌরসভায় বাস করুন (দয়া করে নর্দিষ্ টি করুন )
পু রু ষ

৩

জন্ম তারিখ
দিন

৪

মহিলা

বিদেশে (দয়া করে নির্দিষ্ট করুন )
মাস

দেশগুলিকে অবশ্যই তাদের বর্তমান পদবী এবং সীমানা অনুযায়ী নির্দেশিত
করতে হবে.

বছর

আপনার স্বাভাবিক বাসস্থান ক�োথায়?
এই বাসস্থান এবং বছরের বেশিরভাগ সময় এখানে বাস
এই আবাসে তবে পড়াশ�োনা, স্বাস্থ্য, কাজরে কারণে বছররে
বশেরিভাগ সময় এখানে বসবাস করে না…

৫

৬

আপনার বৈবাহিক বিধিসম্মত অবস্থা

৮

আপনার নাগরিকত্ব ক�োনটি?
দ্বৈত জাতীয়তা:
পর্ তুগিজ এবং অন্য একটি হলে, পর্ তুগিজ চিহ্নিত করুন;
যদি দুটি বিদেশী নাগরিকত্ব, যার মধ্যে একটি ইউর�োপীয় ইউনিয়নের দেশ
থেকে থাকে তবে ই.ইউ( EU) দেশ চিহ্নিত করে।

অবিবাহিত

বিবাহিত

জন্মসূ ত্রে পর্ তুগিজ

তালাকপ্রাপ্ত

বিধবা

পর্ তুগিজ অধিগ্রহণ দ্বারা (প্রাকৃ তিককরণ, বিবাহ ) …)

আপনি কি ক�োনও সম্মিলিত ইউনিয়নে অংশীর সাথে থাকেন?

বিদেশ ী (দয়া করে নির্দিষ্ট করুন )

সম্মতিযুক্ত ইউনিয়ন এমন পরিস্থিতিতে ব�োঝায় যেখানে বিপরীত লিঙ্গের
দু ’জন বা একই লিঙ্গের দুই ব্যক্তি বৈধভাবে একে অপরের সাথে বিবাহিত না
হয়ে দম্পতি হিসাবে একসাথে থাকেন l
হ্যাঁ

না

রাষ্ট্রহ ীন (যে ব্যক্তি ক�োনও রাষ্ট্র দ্বারা জাত ীয় হিসাবে বিবেচিত হয় না )

৯

আপনি কি এক বছর বা তার বেশি সময় ধরে পর্ গ
তু ালের বাইরে বাস
করেছেন?
হ্যাঁ

না

১০নং প্রশ্ন এ যান

১১ আপনি পড়তে এবং লিখতে পারেন?
আপনি যদি কেবল সংখ্যা বা আপনার নিজের নাম লিখতে পারেন, বা কেবল
মুখস্ত বাক্যগুলি পড়তে বা লিখতে পারেন তবে দয়া করে “না” নির্দেশ করুন
হ্যাঁ

আপনি যদি ‘হ্যাঁ‘ চিহ্নিত করেছেন তবে লিখুন :
৯.১

আপনি যে দেশে বাস করেছিলেন

১২

আপনি যে সরশেষ
্ব
দেশে বাস করেছিলেন তা বিবেচনা করুন। দেশগুলিকে
অবশ্যই তাদের বর্তমান উপাধি এবং সীমানা অনুযায়ী নির্দেশিত হতে হবে।

না

আপনি পড়াশ�োনা করছেন বা আপনি কখনও শিক্ষাব্যবস্থায় য�োগ
দিয়েছেন?

বাচ্চাদের প্রাক-স্কুলে পড়াশুনার ক্ষেত্রে, দয়া করে “অংশ নেওয়া” নির্দেশ করুন।
পেশাদার প্রশিক্ষণ ক�োর্সএবং শিক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তৃক স্বীকৃত শংসাপত্র যাহা
সরকারী শিক্ষাব্যবস্থায় বিবেচিত হয়
পড়াশ�োনা করছে

৯.২

তিনি স্কুলে য�োগ দিয়েছিলেন, কিন্ তু কখন আর পড়াশ�োনা করছে না

পর্ গ
তু ালে প্রবেশের বছর

কখনও স্কুলে যায়নি

আপনি সরশেষ
্ব
ক�োন বছর পর্ গ
তু ালে প্রবেশ করেছেন সেটিকে বিবেচনা করুন

১৪নং প্রশ্ন এ যান

যে শিশুরা এখনও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশ করেনি,
তাদের প্রশ্নাবলীর কাজ শেষ করেছেন

৯.৩ আপনি যদি ২০১০ এর পর পর্ গ
তু ালে প্রবেশ করেছেন, দয়া করে

সেই প্রবেশের মূল কারণটি চিহ্নিত করুন

দেশত্যাগের কিছু দিন
পরে ফিরে আসি

স্বাস্থ্য বা চিকিত্ স া

কাজ

আবাসন করা

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

সহিংসতা বা মানবাধিকার লঙ্ঘন
উত্ স দেশে পরিস্থিতি

ক�োন�োটা না

অন্যান্য কারণ

প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম স্তর

পারিবারিক পু ন র্মিলন বা
পরিবার গঠন

১৩ আপনি যে উচ্চ স্তরের শিক্ষা শেষ করেছেন তা ক�োনটি?
শিক্ষার একটি স্তর সম্পূর্ণকরার অর্থসেই শিক্ষাগত স্তরের শেষ গ্রেড সাফল্যের
সাথে শেষ করা। উদাহরণস্বরূপ, মাধ্যমিক শিক্ষা নির্দেশ করতে, দ্বাদশ শ্রেণি
বা সমমানের অবশ্যই শেষ করা উচিত। আপনি যদি শেষ করেছেন বা এখনও
একাদশ শ্রেণিতে পড়ছেন তবে আপনি যে উচ্চ স্তরের পড়াশুনা করেছেন তা
প্রাথমিক শিক্ষার তৃতীয় স্তরের (নবম শ্রেণি) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

(বর্তমান চতুর্থশ্রেণি / প্রাক্তন প্রাথমিক শিক্ষা / গ্রেড ৪)

প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিত ীয স্তর

(বর্তমান ৬ঃয ষ্ঠ শ্রেণ ী / প্রাক্তন প্রস্ তু তি ডিগ্রি )

১০ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ এ আপনার বাসস্থান ক�োথায় ছিল?
তখন জন্ম হয়নি

প্রাথমিক শিক্ষার তৃ ত ীয় স্তর

(বর্তমান নবম শ্রেণি / প্রাক্তন ৫ ম শ্রেণি - লিসিয়াম প্রোগ্রামl)

এই প্রশ্নপত্র শেষ করুন

১৪নং প্রশ্ন এ যান

মাধ্যমিক শিক্ষা

(বর্তমান দ্বাদশ শ্রেণি / প্রাক্তন সপ্তম শ্রেণি-লিসিয়াম প্রোগ্রাম
/ প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় বছর )

একই আবাসিক এলাকায়

স্নাতক�োত্তর শিক্ষা

অন্য বাসস্থান এলাকায়

(প্রযু ক্তিগত বিশেষায়িতকরণ ক�োর্স, চতুর্থস্তর )

আপনি বর্তমানে যেখানে থাকেন সেই যাজকপল্ লী

পেশাদার উচ্চতর প্রযু ক্তিগত ক�োর্স

আপনি বর্তমানে বসবাস করছেন প�ৌরসভার আরেকট ি যাজকপল্ লী

স্নাতক

১৩.২ নং প্রশ্নে যান

(পু র ান�ো হাই স্কু ল ক�োর্সঅন্তর্ ভুক্ত )

যাজকপল্ লী ট ি নির্দেশ করুন:

স্নাতক
স্টার্স

অন্য প�ৌরসভায়
প�ৌরসভা নির্দেশ করুন:
১৩.১

১৩.২

ক�োন দেশ উল্লেখ করুন:

আপনার যদি স্বীকৃত ডিগ্রি থাকে, ক�োর্সের সময়কাল নির্দেশ করুন:
৩ বছর

যাজকপল্ লী নির্দেশ করুন:

বিদেশে

১৩.২ নং প্রশ্নে যান

পিএইচডি

৩ বছরেরও বেশি সময়

আপনার স্নাতক ক�োর্সের নাম লিখুন

আপনার যদি একাধিক ক�োর্সথাকে তবে সর্বাধিক ডিগ্রি সহ একটি লিখুন , বা,
উভয়ই যদি একই স্তরের হয় তবে লিখুন যা আপনার কাজের সাথে সর্বাধিক
সম্পর্কিত.

১৪ আপনার কাজ বা অধ্যয়নের স্থান ক�োথায়?

১৭ আপনার বাড়ির এবং কর্মস্থলে বা বাড়ির মধ্যে এবং পড়াশ�োনার

আপনি যেখানে যেখানে সাধারণত কাজ করেন বা পড়াশ�োনা করেন তা বিবেচনা
করুন, এমনকি আপনি ছুটি, অসুস্থতা বা অন্যান্য কারণে যেমন ক�োভিড -১৯
মহামারী সম্পর্কিত কারণে অনুপস্থিত রয়েছেন।আপনার যদি কাজের নির্দিষ্ট স্থান
না থাকে তবে আপনার কাজের সময়কালের শুরুতে আপনাকে অবশ্যই একটি
নির্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত থাকতে হবে, সেই জায়গাটি নির্দেশ করুন (যেমন: বাস
ড্রাইভার, এয়ারলাইন ক্রু ...); যদি এটি আপনার ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য না হয়, তবে
নির্দেশ করুন “কাজের বা অধ্যয়নের নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত” ।
নিজ গৃ হে

১৮ নং প্রশ্ন এ যান

জায়গার মধ্যে
হ্যাঁ

না

আপনার বয়স যদি ৫ বছরের কম হয়, তবে আপনি এই প্রশ্নপত্রের শেষ করা হয়েছে।
আপনার বয়স যদি ৫ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে হয় তবে ২৯ পর্যন্ত এগিয়ে যান।

১৮ গত ১২ মাসে, আপনার আয়ের প্রধান উত্স ক�োনটি ছিল?

আপনি যেখানে থাকেন সেখানেই যাজকপল্ লী
একই মিউনিসিপ্যালিট ি, তবে অন্য যাজকপল্ লী

কাজ

অন্য প�ৌরসভায়। (দয়া করে, উল্লেখ করুন )):

অবসর ভাতা
বেকারত্ব সু বিধ া
সামাজিক এক ীকরণ আয়

বিদেশে
কাজ বা অধ্যয়নের একট ি নির্দিষ্ট জায়গা নাই
প্রয�োজ্য নয় (কাজ নয় বা পড়াশ�োনা নয় )

১৮ নং প্রশ্ন এ যান

১৮ নং প্রশ্ন এ যান

প্রশ্ন নম্বর ১৮ এ যানআপনি যদি এই পরিবারের বাসিন্দা তবে স্বাস্থ্য, অধ্যয়ন বা
কাজের কারণে আপনি বছরের বেশিরভাগ সময় এখানে বাস করেন না, তবে ১৮ টি
প্রশ্নে যান।

১৫ আপনার কর্মস্থলে বা অধ্যয়নের জায়গায় (যে ক�োন একটিতে )
আপনি যেতে কতক্ষণ (গড়) সময় লাগবে?
১৫ মিনিট পর্যন্ত
১৬ - ৩০ মিনিট
৩১ - ৬০ মিনিট
৬১ - ৯০ মিনিট
৯০ মিনিটেরও বেশি সময়

১৬ বাড়ি এবং কর্মক্ষেত্র বা বাড়ি এবং অধ্যয়নের জায়গার মধ্যে আপনার
প্রতিদিনের যাত্রায় পরিবহনের মূল ম�োডটি ক�োনটি?

আপনি যদি একাধিক ট্রান্সপ�োর্টের ম�োড ব্যবহার করেন তবে দয়া করে আপনি
ভ্রমণপথের বেশিরভাগ অংশের জন্য ক�োনটি ব্যবহার করেন তা নির্দেশ করুন।
হেঁটে
গাড়ি চালিয়ে

অন্যান্য অস্থায়ী ভাতা (অসু স্থত া, প্রসূ ত ি ছু ট ি ...)
সম্পত্ ত ি এবং বিনিয়োগের আয়
পরিবার সহায়তা
অন্যান্য পরিস্থিতি

১৯ এপ্রিলের এ সপ্তাহে, আপনি ১২ থেকে ১৮ এ কাজ করেছেন?
যদি আপনি কমপক্ষে ১ ঘন্টা কাজ করেন এবং নগদ বা কিছুটা অর্থপ্রদানের
বিনিময়ে পেমেন্ট পেয়ে থাকেন তবে “হ্যাঁ” চিহ্নিত করুন।
“হ্যাঁ” চিহ্নিত করুন, যদি এই সপ্তাহে, আপনি ক�োনও পেমেন্ট না পেয়ে কমপক্ষে
১৫ ঘন্টা পরিবারের সদস্যের জন্য কাজ করেন।
হ্যাঁ

না

১৪নং প্রশ্ন এ যান

২০ আপনি ১২ থেকে ১৮ এপ্রিলের এ সপ্তাহে যে কারণে কাজ করেননি:
আমি ছু ট িতে ছিলাম, অসু স্থ ছু ট িতে ছিলাম,
ছু ট িতে ছিলাম, ফাঁক া বা অন্যান্য বাধা
পরিস্থিতি অস্থায়ী কাজ , কিন্ তু রক্ষণাবেক্ষণ
সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে লিঙ্ক
কাজের জন্য স্থায়ীভাবে অক্ষম

১৪নং প্রশ্ন এ যান

২৯নং প্রশ্ন এ যান

আমি বেকার ছিলাম
অবসরপ্রাপ্ত , অবসরপ্রাপ্ত বা রিজার্ভে আছে
একজন ছাত্র
গৃ হ স্থাল ী কাজের যত নেয়
আর একট ি কারণ

যাত্রী হিসাবে কার দ্বারা
বাস
ক�োম্পান ী বা স্কু ল পরিবহন
ট্রেন
ম�োটরসাইকেল
সাইকেল
ন�ৌক
অন্যান্য টেক্ সি,ট্রাম
অন্যান্য (ট্যাক্ সি, ট্রাম,ৃ..)

২১ আপনি কি কখন�ো কাজ করেছিলেন?
যদি আপনি কমপক্ষে ১ ঘন্টা কাজ করেন এবং নগদ বা কিছুটা অর্থপ্রদানের
বিনিময়ে পেমেন্ট পেয়ে থাকেন তবে “হ্যাঁ” চিহ্নিত করুন।
হ্যাঁ

না

২২ গত ৪ সপ্তাহে আপনি ক�োনও কাজের জন্য সক্রিয়ভাবে সন্ধান করছেন?
চাকরি সন্ধানের সক্রিয় প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে পাবলিক কর্মসংস্থান সংস্থা, কর্মী
নিয়োগ সংস্থা, নিয়োগকারীদের সাথে য�োগায�োগ করা, চাকরীর বিজ্ঞাপনে
বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং তাদের জবাব দেওয়া, নিয়োগ পরীক্ষা এবং নির্বাচনের
অংশ নেওয়া
সাক্ষাত্কার, রিয়েল এস্টেট, সরঞ্জাম সন্ধান বা আপনার নিজের উদ্যোগ শুরু
করার জন্য পারমিটের অনুর�োধ।
হ্যাঁ

না

২৩ যদি আপনি খুঁজে পান বা আপনাকে ক�োনও কাজের প্রস্তাব দেওয়া

ঐচ্ছিক জিজ্ঞাসা

হয় তবে আপনি কি এপ্রিল, ১২ থেকে ১৮ বা সপ্তাহে কাজ শুরু
করবেন বা পরের দু ’সপ্তাহে শুরু করবেন?
হ্যাঁ

না

আপনি চাকরী করছেন বা কর্মরত আছেন কিনা তা ২৪ থেকে ২৮ টি প্রশ্নের উত্তর দিন।
আপনি যদি নিযুক্ত না থাকেন বা কাজ করছেন না, ২৯ নম্বরে যান।

২৯ পরবর্তী প্রশ্নগুলি এমন অসুবিধা সম্পর্কে যা স্বাস্থ্যের সমস্যার কারণে
আপনার নির্দিষ্ট কার্যকলাপগুলি করতে পারে ।

২৯.১

২৪ আপনার প্রধান পেশা কি?
আপনি যদি একাধিক পেশায় নিযুক্ত থাকেন তবে এপ্রিল, ১২ থেকে ১৮ সপ্তাহের
সময় আপনার বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন বা লিখুন , যদি একই পরিমাণ
সময় ব্যয় করা হয় বা যে পেশায় বেশি আয় হয়

২৯.২

২৫ পেশায় আপনি যে প্রধান কার্যসম্পাদন করেন সেগুলি বর্ণনা করুন
পূরবর্তী
্ব
প্রশ্নে নির্দেশিত

২৯.৩

চশমা পরা বা নেত্রপল্লবে স্থাপিত লেন্স পরে থাকলেও কি আপনার
দেখতে অসুবিধা হচ্ছে?
না, ক�োনও অসু বিধ া নেই

হ্যাঁ, অনেক অসু বিধ া

হ্যাঁ, কিছুটা অসু বিধ া

দেখতে পারছি না

আপনার যদি শুনতে অসুবিধা হয়, এমনকি পরেও
না, ক�োনও অসু বিধ া নেই

হ্যাঁ, অনেক অসু বিধ া

হ্যাঁ, কিছুটা অসু বিধ া

শুনতে পাচ্ছি না

আপনার হেঁটে ভ্রমণ বা আর�োহণে অসুবিধা হয়?
না, ক�োনও অসু বিধ া নেই

হ্যাঁ, অনেক অসু বিধ া

হ্যাঁ, কিছুটা অসু বিধ া

হাঁটা বা আর�োহণ করতে
পারি না

২৬ আপনার পেশার অবস্থা ক�োনটি?
কম ১০ জন কর্মচার ী সহ নিয়োগকর্তা

২৯.৪

আপনার মনে রাখতে বা মন�োনিবেশ করতে অসুবিধা আছে?

১০ বা তত�োধিক কর্মচার ী সহ নিয়োগকর্তা

না, ক�োনও অসু বিধ া নেই

হ্যাঁ, অনেক অসু বিধ া

স্বনির্ভর

হ্যাঁ, কিছুটা অসু বিধ া

মু খ স্থ করতে বা মন�োনিবেশ
করতে পারি না

কর্মচার ী
২৯.৫

অন্যান্য পরিস্থিতি

২৭ আপনি উল্লিখিত পেশাটি অনুশীলনকারী সংস্থার মূল কার্যকলাপটি
কী?

আপনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন যার বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে তবে দয়া
সেই প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপটি লিখুন। আপনি যদি এই সংস্থায় কাজ
করেন তবে বর্তমানে আপনাকে অন্য একটিতে কাজ করার জন্য নিয়োগ দেওয়া
হয়েছে, দয়া করে আপনার নিয়োগকর্তার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপটি লিখুন।
আপনি যদি স্বনিযুক্ত থাকেন তবে অর্থনৈতিক কার্যক্রম কী তা বলুন

২৭.১

আপনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন যেখানে ক�োম্পানির নাম লিখুন

২৯.৬

ধ�ৌত করা বা প�োষাক পরতে কি অসুবিধা হচ্ছে?
না, ক�োনও অসু বিধ া নেই

হ্যাঁ, অনেক অসু বিধ া

হ্যাঁ, কিছুটা অসু বিধ া

নিজে ধ�োয়া বা প�োষাক
করতে পারি না

আপনার সাধারণ ভাষাটি ব্যবহার করে য�োগায�োগ করে আপনার
সমস্যা হয় (উদাহরণস্বরূপ, অন্যকে বুঝতে বা ব�োঝাতে )?
না, ক�োনও অসু বিধ া নেই

হ্যাঁ, অনেক অসু বিধ া

হ্যাঁ, কিছুটা অসু বিধ া

আমি বু ঝ তে পারি না বা কারও
কাছে ব�োঝাতে পারি না

আপনার বয়স যদি 15 বছরের কম হয় তবে আপনি নিজের প্রশ্নপত্রটি শেষ
করেছেন

৩০ আপনার ধর্মচিহ্নিত করুন

২৮ আপনি যেখানে কাজ করেন সংস্থা বা সংস্থার দ্বারা সরবরাহিত প্রধান
পণ্যগুলি বা পরিষেবাগুলি কী কী?

উদাহরণস্বরূপ: জুতা, মাধ্যমিক শিক্ষা, মহিলাদের প�োশাক, পরিষ্কার করা

ক্যাথলিক

ব�ৌদ্ধধর্ম

সনাতন

হিন্ দু ধর্ম

প্রোটেস্ট্যান্ট / প্রচারমূ ল ক

ইহুদিবাদ

যিহ�োবার সাক্ষিদের

মু স লিম

অন্যান্য ক্ রিশ্চিয়ান

অন্যান্য ক্ রিশ্চিয়ান না
ধর্মবিহ ীন

সহয�োগিতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

