
জন প্রতি ১ টি প্রশ্নপত্র পূরণ করুন

প্রথম নাম এবং উপাতি

পুরুষ মতিলা

তলঙ্গ

এই বাসস্ান এবং বছররর ববতিরভাগ সময় এখারন বাস

এই আবারস িরব পডারিানা, স্াস্থ্য, কাজরর কাররণ  বছররর 
বরিতরভাগ সময় এখারন বসবাস করর না…

আপনার স্াভাতবক বাসস্ান বকাথায়?

জন্ম িাতরখ

 তিন  মাস বছর

আপনার বববাতিক তবতিসম্মি অবস্া 

অতববাতিি তববাতিি

িালাকপ্রাপ্ত তবিবা

আপতন তক বকানও সম্ম্মতলি ইউতনয়রন অংিীর সারথ থারকন?

িথ্যা াঁ না

সম্মতিযুক্ত ইউতনয়ন এমন পতরতস্তিরি ববাঝায় বযখারন তবপরীি তলরঙ্গর 
িু’জন বা একই তলরঙ্গর িুই বথ্যম্ক্ত ববিভারব এরক অপররর সারথ তববাতিি না 
িরয় িম্পতি তিসারব একসারথ থারকন l

আপনার জন্মস্ান বকাথায়?

আপতন ব ্বিমারন যরখারন থাকরন সরই যাজকপল্ ী

অনথ্য বপৌরসভায় বাস করুন (িয়া করর নতি্ব টটি করুন )

টি বপৌরসভা ওির ইউ কাররটেরর নৃিত্ত্বরর পল্ ী 

তবরিরি (িয়া করর তনতি্বটি করুন )

বিিগুতলরক অবিথ্যই িারির বি্বমান পিবী এবং সীমানা অনুযায়ী তনরি্বতিি 
কররি িরব.

আপনার নাগতরকত্ব বকানটি?

জন্মসূরত্র পি্ ্বতগজ

তবরিি ী (িয়া করর তনতি্বটি করুন )

পি্ ্বতগজ অতিগ্রিণ দ্ারা (প্রাকৃতিককরণ, তববাি ) …)

রাষ্ট্রি ীন (বয বথ্যম্ ক্ত বকানও রাষ্ট্র দ্ারা জাি ীয় তিসারব তবরবতিি িয় না )

বদ্ি জািীয়িা:
পি্ ্বতগজ এবং অনথ্য একটি িরল, পি্ ্বতগজ তিতনিি করুন;
 যতি িুটি তবরিিী নাগতরকত্ব, যার মরিথ্য একটি ইউররাপীয় ইউতনয়রনর বিি  
বথরক থারক িরব  ই.ইউ( EU) বিি তিতনিি করর।

জািীয পতরসংখথ্যান বথ্যবস্ার প্রশ্নপত্র (আইন 
২২/২০০৮, ১৩ বম),  যা বািথ্যিামূলক সমাতপ্ত কররি 
িরব যা তনবন্ধন নং ১০৩৯৮ অিীন তনবতন্ধি। এ 
পতরসংখথ্যান পি্ ্বগারল ৩১/১২/২০২১ অবতি ববি।

বথ্যম্ক্তগি   প্রশ্নাবলী

যাজকপল্ী

গণনাকারী দ্ারা সম্পন্ন করা িরব

তিটিএমএনএফআর িারা/উপিারা বসবাসিালান বথ্যম্ক্ত

censos2021.ine.pt
অনলাইন সমূ্পণ ্ব করুন

সম্পূণ ্বকরণটি বািথ্যিামূলক এবং বগাপনীয়

আইন ১৩ ই বম ২২/২০০৮, ২২ জলুাইরয়র তিম্রি-আইন ১৩৬/২০১২ এবং ১৮ ই 
এতপ্ররলর তিম্রি-আইন ৫৪/২০১৯ অনুসারর , এই িিরতের প্রতিম্রিয়া বািথ্যিামূলক, 
সমস্ত িরথথ্যর পতরসংখথ্যানগি বগাপনীয়িার গথ্যারাতটেযুক্ত।.

মরন রাখরবন, সম্পূণ ্ব করার সময়,
             ১৯ এতপ্রল

এতপ্রল
১৯

১ কল  ২১০ ৫৪ ২০ ২১

INE দ্ারা পাঠারনা খামটি আপনার সারথ রাখুন২

সটঠক িথথ্য সরবরাি করুন৩

সািাযথ্য িরকার ?

বিল্প লাইন

২১০ ৫৪ ২০ ২১

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮



আপতন তক এক বছর বা িার ববতি সময় িরর পি্ ্বগারলর বাইরর বাস 
করররছন?

িথ্যা াঁ না

আপতন যতি ‘িথ্যা াঁ‘ তিতনিি করররছন িরব তলখুন:

৯.১ আপতন বয বিরি বাস কররতছরলন

আপতন বয সব ্বরিষ বিরি বাস কররতছরলন িা তবরবিনা করুন। বিিগুতলরক     
অবিথ্যই িারির বি্বমান উপাতি এবং সীমানা অনুযায়ী তনরি্বতিি িরি িরব।

৯.২ পি্ ্বগারল প্ররবরির বছর

আপতন সব ্বরিষ বকান বছর পি্ ্বগারল প্ররবি করররছন বসটিরক তবরবিনা করুন

৯.৩ আপতন যতি ২০১০ এর পর পি্ ্বগারল প্ররবি করররছন, িয়া করর 
বসই প্ররবরির মূল কারণটি তিতনিি করুন

বিিিথ্যারগর তকছ্ তিন 
পরর তফরর আতস

স্াস্থ্য বা তিতকি্সা

কাজ আবাসন করা

পাতরবাতরক পুনতম ্বলন বা
পতরবার গঠন

অনথ্যানথ্য কারণ

তিক্া ও প্রতিক্ণ সতিংসিা বা মানবাতিকার লঙ্ঘন
 উি্স বিরি পতরতস্তি

৩১ তিরসম্বর, ২০১৯ এ আপনার বাসস্ান বকাথায় তছল?

িখন জন্ম িয়তন

একই আবাতসক এলাকায়

অনথ্য বাসস্ান এলাকায়

আপতন বি্বমারন বযখারন থারকন বসই যাজকপল্ ী

আপতন বি্বমারন বসবাস কররছন বপৌরসভার আররকটি যাজকপল্ ী

যাজকপল্ ী টি তনরি্বি করুন:

অনথ্য বপৌরসভায়

বপৌরসভা তনরি্বি করুন:

যাজকপল্ ী তনরি্বি করুন:

তবরিরি

বকান  বিি উরল্খ করুন:

আপতন পডরি এবং তলখরি পাররন? 

িথ্যা াঁ না

আপতন যতি বকবল সংখথ্যা বা আপনার তনরজর নাম তলখরি পাররন, বা বকবল 
মুখস্ত বাকথ্যগুতল পডরি বা তলখরি পাররন িরব িয়া করর “না” তনরি্বি করুন

 আপতন পডারিানা কররছন বা আপতন কখনও তিক্াবথ্যবস্ায় বযাগ 
তিরয়রছন?

বাচ্ারির প্রাক-সু্রল পডাশুনার বক্রত্র, িয়া করর “অংি বনওয়া” তনরি্বি করুন। 
বপিািার প্রতিক্ণ বকাস ্ব এবং তিক্া মন্ত্রনালয় কিৃ ্বক স্ীকৃি িংসাপত্র যািা 
সরকারী তিক্াবথ্যবস্ায় তবরবতিি িয়

পডারিানা কররছ

তিতন সু্রল বযাগ তিরয়তছরলন, তকন্ি্  কখন আর পডারিানা কররছ না 

কখনও সু্রল যায়তন

বয তিশুরা এখনও জািীয় তিক্াবথ্যবস্ায় প্ররবি কররতন,
িারির  প্রশ্নাবলীর কাজ বিষ করররছন 

আপতন বয উচ্ স্তররর তিক্া বিষ করররছন িা বকানটি?

তিক্ার একটি স্তর সম্পূণ ্ব করার অথ ্ব বসই তিক্াগি স্তররর বিষ বগ্রি সাফরলথ্যর 
সারথ বিষ করা। উিািরণস্রূপ, মািথ্যতমক তিক্া তনরি্বি কররি, দ্ািি বরেতণ 
বা সমমারনর অবিথ্যই বিষ করা উতিি। আপতন যতি বিষ করররছন বা এখনও 
একািি বরেতণরি পডরছন িরব আপতন বয উচ্ স্তররর পডাশুনা করররছন িা 
প্রাথতমক তিক্ার িৃিীয় স্তররর (নবম বরেতণ) সারথ সঙ্গতিপূণ ্ব।

বকারনািা না

প্রাথতমক তিক্ার প্রথম স্তর  
(বি্বমান িি্থ ্ব বরেতণ / প্রাক্তন প্রাথতমক তিক্া / বগ্রি ৪)

প্রাথতমক তিক্ার তদ্ি ীয স্তর  
(বি্বমান ৬ঃয ষ্ঠ বরেণ ী / প্রাক্তন প্রস্ি্তি তিতগ্র )

প্রাথতমক তিক্ার িৃি ীয় স্তর  
(বি্বমান নবম বরেতণ / প্রাক্তন ৫ ম বরেতণ - তলতসয়াম বপ্রাগ্রামl) 

মািথ্যতমক তিক্া  
(বি্বমান দ্ািি বরেতণ / প্রাক্তন সপ্তম বরেতণ-তলতসয়াম বপ্রাগ্রাম 
/ প্রাক-তবশ্বতবিথ্যালয় বছর ) 

স্ািরকাত্তর তিক্া 
(প্রযুম্ ক্তগি তবরিষাতয়িকরণ বকাস ্ব, িি্থ ্ব স্তর )

বপিািার উচ্ির প্রযুম্ ক্তগি বকাস ্ব

স্ািক
(পুরারনা িাই সু্ল বকাস ্ব অতেভ্্বক্ত )

স্ািক

স্াস ্ব

তপএইিতি

১৩.১ আপনার যতি স্ীকৃি তিতগ্র থারক, বকারস ্বর সময়কাল তনরি্বি করুন:

৩ বছর ৩ বছরররও ববতি সময়

১৩.২ আপনার স্ািক বকারস ্বর নাম তলখুন

আপনার যতি একাতিক বকাস ্ব থারক িরব সব ্বাতিক তিতগ্র সি একটি তলখুন, বা, 
উভয়ই যতি একই স্তররর িয় িরব তলখুন যা আপনার কারজর সারথ সব ্বাতিক 
সম্পতক্বি.

১০নং প্রশ্ন এ যান

এই প্রশ্নপত্র বিষ করুন

১৪নং প্রশ্ন এ যান 

১৪নং প্রশ্ন এ যান 

১৩.২ নং প্ররশ্ন যান

৯

১০

১১

১২

১৩

১৩.২ নং প্ররশ্ন যান



আপনার কাজ বা অিথ্যয়রনর স্ান বকাথায়?

আপতন বযখারন বযখারন সািারণি কাজ কররন বা পডারিানা কররন িা তবরবিনা 
করুন, এমনতক আপতন ছ্টি, অসুস্িা বা অনথ্যানথ্য কাররণ বযমন বকাতভি -১৯ 
মিামারী সম্পতক্বি কাররণ অনুপতস্ি ররয়রছন।আপনার যতি কারজর তনতি্বটি স্ান 
না থারক িরব আপনার কারজর সময়কারলর শুরুরি আপনারক অবিথ্যই একটি 
তনতি্বটি টঠকানায় উপতস্ি থাকরি িরব, বসই জায়গাটি তনরি্বি করুন (বযমন: বাস 
ড্াইভার, এয়ারলাইন ক্রু ...); যতি এটি আপনার বক্রত্র প্ররযাজথ্য না িয়, িরব 
তনরি্বি করুন “কারজর বা অিথ্যয়রনর তনতি্বটি স্ান বথ্যিীি” ।

তনজ গৃরি

আপতন বযখারন থারকন বসখারনই যাজকপল্ ী

একই তমউতনতসপথ্যাতলটি, িরব অনথ্য যাজকপল্ ী

অনথ্য বপৌরসভায়। (িয়া করর, উরল্খ করুন )):

তবরিরি

আপনার কম ্বস্রল বা অিথ্যয়রনর জায়গায় (বয বকান একটিরি) 
আপতন বযরি কিক্ণ (গড) সময় লাগরব?

১৫ তমতনি পয ্বতে

১৬ - ৩০ তমতনি

৩১ - ৬০ তমতনি

৬১ - ৯০ তমতনি

৯০ তমতনরিরও ববতি সময়

বাতড এবং কম ্বরক্ত্র বা বাতড এবং অিথ্যয়রনর জায়গার মরিথ্য আপনার
 প্রতিতিরনর যাত্রায় পতরবিরনর মূল বমািটি বকানটি?

আপতন যতি একাতিক ট্ান্সরপারি্বর বমাি বথ্যবিার কররন িরব িয়া করর আপতন
 ভ্রমণপরথর ববতিরভাগ অংরির জনথ্য বকানটি বথ্যবিার কররন িা তনরি্বি করুন।

বিাঁ রি

গাতড িাতলরয়

যাত্র ী তিসারব কার দ্ারা 

বাস

বকাম্পান ী বা সু্ল পতরবিন

বট্ন

বমািরসাইরকল

সাইরকল

বনৌক

অনথ্যানথ্য বিম্ সি,ট্াম

অনথ্যানথ্য (িথ্যাম্ সি, ট্াম,ৃ..)

আপনার বাতডর এবং কম ্বস্রল বা বাতডর মরিথ্য এবং পডারিানার 
জায়গার মরিথ্য

িথ্যা াঁ না

গি ১২ মারস, আপনার আরয়র প্রিান উি্স বকানটি তছল?

কাজ

অবসর ভািা

ববকারত্ব সুতবিা

সামাম্ জক এক ীকরণ আয়

অনথ্যানথ্য অস্ায় ী ভািা (অসুস্িা, প্রসূতি ছ্টি ...)

সম্পি্তি এবং তবতনরয়ারগর আয়

পতরবার সিায়িা

অনথ্যানথ্য পতরতস্তি

আপতন তক কখরনা কাজ কররতছরলন?

িথ্যা াঁ না

যতি আপতন কমপরক্ ১ ঘটো কাজ কররন এবং নগি বা তকছ্িা অথ ্ব প্রিারনর 
তবতনমরয় বপরমটে বপরয় থারকন িরব “িথ্যা াঁ” তিতনিি করুন।

গি ৪ সপ্তারি আপতন বকানও কারজর জনথ্য সম্রিয়ভারব সন্ধান কররছন?

িথ্যা াঁ না

িাকতর সন্ধারনর সম্রিয় প্ররিটিাগুতলর মরিথ্য পাবতলক কম ্বসংস্ান সংস্া, কমমী 
তনরয়াগ সংস্া, তনরয়াগকারীরির সারথ বযাগারযাগ করা, িাকরীর তবজ্াপরন 
তবজ্াপন বিওয়া এবং িারির জবাব বিওয়া, তনরয়াগ পরীক্া এবং তনব ্বািরনর 
অংি বনওয়া
সাক্াি্কার, তররয়ল এরস্ি, সরঞ্াম সন্ধান বা আপনার তনরজর উরিথ্যাগ শুরু 
করার জনথ্য পারতমরির অনুররাি।

প্রশ্ন নম্বর ১৮ এ যানআপতন যতি এই পতরবাররর বাতসন্া িরব স্াস্থ্য, অিথ্যয়ন বা 
কারজর কাররণ আপতন বছররর ববতিরভাগ সময় এখারন বাস কররন না, িরব ১৮ টি 

প্ররশ্ন যান।

আপনার বয়স যতি ৫ বছররর কম িয়, িরব আপতন এই প্রশ্নপরত্রর বিষ করা িরয়রছ।            
আপনার বয়স যতি ৫ বথরক ১৫ বছররর মরিথ্য িয় িরব ২৯ পয ্বতে এতগরয় যান। 

১৮ নং প্রশ্ন  এ যান

এতপ্ররলর এ সপ্তারি, আপতন ১২ বথরক ১৮ এ কাজ করররছন?

যতি আপতন কমপরক্ ১ ঘটো কাজ কররন এবং নগি বা তকছ্িা অথ ্ব প্রিারনর 
তবতনমরয় বপরমটে বপরয় থারকন িরব “িথ্যা াঁ” তিতনিি করুন।
“িথ্যা াঁ” তিতনিি করুন, যতি এই সপ্তারি, আপতন বকানও বপরমটে না বপরয় কমপরক্ 
১৫ ঘটো পতরবাররর সিরসথ্যর জনথ্য কাজ কররন।

িথ্যা াঁ না১৪নং প্রশ্ন এ যান 

আপতন ১২ বথরক ১৮ এতপ্ররলর এ সপ্তারি বয কাররণ কাজ কররনতন:

আতম ছ্টিরি তছলাম, অসুস্ ছ্টিরি তছলাম, 
ছ্টিরি তছলাম, ফা াঁকা বা অনথ্যানথ্য বািা 
পতরতস্তি অস্ায় ী কাজ, তকন্ি্ রক্ণারবক্ণ 
সংস্া বা প্রতিষ্ঠারনর সারথ তলঙ্ক

কারজর জনথ্য স্ায় ীভারব অক্ম

আতম ববকার তছলাম

অবসরপ্রাপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত বা তরজারভ্ব আরছ

একজন ছাত্র

গৃিস্াল ী কারজর যি বনয়

আর একটি কারণ

১৪নং প্রশ্ন এ যান 

২৯নং প্রশ্ন এ যান 

১৮

১৪

কাজ বা অিথ্যয়রনর একটি তনতি্বটি জায়গা নাই ১৮ নং প্রশ্ন  এ যান

প্ররযাজথ্য নয় (কাজ নয় বা পডারিানা নয় ) ১৮ নং প্রশ্ন  এ যান

১৫

১৬

১৭

১৯

২০

২১

২২



আপনার প্রিান বপিা তক?

আপতন যতি একাতিক বপিায় তনযুক্ত থারকন িরব এতপ্রল, ১২ বথরক ১৮ সপ্তারির 
সময় আপনার ববতিরভাগ সময় বথ্যয় করররছন বা তলখুন, যতি একই পতরমাণ 
সময় বথ্যয় করা িয় বা বয বপিায় ববতি আয় িয়

বপিায় আপতন বয প্রিান কায ্ব সম্পািন কররন বসগুতল বণ ্বনা করুন 
পূব ্ববিমী প্ররশ্ন তনরি্বতিি

আপনার বপিার অবস্া বকানটি?

কম ১০ জন কম ্বিার ী সি তনরয়াগকি্বা

স্তনভ্বর

১০ বা িরিাতিক কম ্বিার ী সি তনরয়াগকি্বা

কম ্বিার ী

অনথ্যানথ্য পতরতস্তি

আপতন উতল্তখি বপিাটি অনুিীলনকারী সংস্ার মূল কায ্বকলাপটি      
কী?

আপতন বয প্রতিষ্ঠারন কাজ কররন যার ববি করয়কটি প্রতিষ্ঠান ররয়রছ িরব িয়া 
বসই প্রতিষ্ঠারনর অথ ্বননতিক ম্রিয়াকলাপটি তলখুন। আপতন যতি এই সংস্ায় কাজ 
কররন িরব বি্বমারন আপনারক অনথ্য একটিরি কাজ করার জনথ্য তনরয়াগ বিওয়া 
িরয়রছ, িয়া করর আপনার তনরয়াগকি্বার অথ ্বননতিক ম্রিয়াকলাপটি তলখুন। 
আপতন যতি স্তনযুক্ত থারকন িরব অথ ্বননতিক কায ্বরিম কী িা বলুন

২৭.১ আপতন বয প্রতিষ্ঠারন কাজ কররন বযখারন বকাম্পাতনর নাম তলখুন

আপতন বযখারন কাজ কররন সংস্া বা সংস্ার দ্ারা সরবরাতিি প্রিান 
পণথ্যগুতল বা পতররষবাগুতল কী কী?

উিািরণস্রূপ: জিুা, মািথ্যতমক তিক্া, মতিলারির বপািাক, পতরষ্ার করা

পরবিমী প্রশ্নগুতল এমন অসুতবিা সম্পরক্ব যা স্ারস্থ্যর সমসথ্যার কাররণ 
আপনার  তনতি্বটি কায ্বকলাপগুতল কররি পারর ।

২৯.১ িিমা পরা বা বনত্রপল্রব স্াতপি বলন্স পরর থাকরলও তক  আপনার 
বিখরি অসুতবিা িরছে?

না, বকানও অসুতবিা বনই িথ্যা াঁ, অরনক অসুতবিা

িথ্যা াঁ, তকছ্িা অসুতবিা বিখরি পারতছ না

২৯.২
আপনার যতি শুনরি অসুতবিা িয়, এমনতক পররও

না, বকানও অসুতবিা বনই িথ্যা াঁ, অরনক অসুতবিা

িথ্যা াঁ, তকছ্িা অসুতবিা শুনরি পাম্ ছে না

২৯.৩ আপনার বিাঁরি ভ্রমণ বা আররািরণ অসুতবিা িয়?

না, বকানও অসুতবিা বনই িথ্যা াঁ, অরনক অসুতবিা

িথ্যা াঁ, তকছ্িা অসুতবিা িা াঁিা  বা আররািণ কররি 
পাতর না

২৯.৪ আপনার মরন রাখরি বা মরনাতনরবি কররি অসুতবিা আরছ?

না, বকানও অসুতবিা বনই িথ্যা াঁ, অরনক অসুতবিা

িথ্যা াঁ, তকছ্িা অসুতবিা মুখস্ কররি বা মরনাতনরবি 
কররি পাতর না

২৯.৫ বিৌি করা বা বপাষাক পররি তক অসুতবিা িরছে?

না, বকানও অসুতবিা বনই িথ্যা াঁ, অরনক অসুতবিা

িথ্যা াঁ, তকছ্িা অসুতবিা তনরজ বিায়া বা বপাষাক 
কররি পাতর না

২৯.৬ আপনার সািারণ ভাষাটি বথ্যবিার করর বযাগারযাগ করর আপনার     
সমসথ্যা িয় (উিািরণস্রূপ, অনথ্যরক বুঝরি বা ববাঝারি )?

না, বকানও অসুতবিা বনই িথ্যা াঁ, অরনক অসুতবিা

িথ্যা াঁ, তকছ্িা অসুতবিা আতম বুঝরি পাতর না বা  কারও 
কারছ ববাঝারি পাতর না

আপনার িম ্ব তিতনিি করুন

কথ্যাথতলক

বপ্রারিস্থ্যাটে / প্রিারমূলক

সনািন

তযরিাবার সাতক্রির

অনথ্যানথ্য ম্ রিম্চিয়ান

তিন্ ুিম ্ব

ইি্তিবাি

মুসতলম

অনথ্যানথ্য ম্ রিম্চিয়ান না

ববৌদ্ধিম ্ব

িম ্বতবি ীন

ঐম্ছেক ম্জজ্াসা

সিরযাতগিার জনথ্য আপনারক িনথ্যবািসিরযাতগিার জনথ্য আপনারক িনথ্যবাি

যতি আপতন খুাঁরজ পান বা আপনারক বকানও কারজর প্রস্তাব বিওয়া 
িয় িরব আপতন তক এতপ্রল, ১২ বথরক ১৮ বা সপ্তারি কাজ শুরু 
কররবন বা পররর িু’সপ্তারি শুরু কররবন?

িথ্যা াঁ না

আপতন িাকরী কররছন বা কম ্বরি আরছন তকনা িা ২৪ বথরক ২৮ টি প্ররশ্নর উত্তর তিন।
আপতন যতি তনযুক্ত না থারকন বা কাজ কররছন না, ২৯ নম্বরর যান।

আপনার বয়স যতি 15  বছররর কম িয় িরব আপতন তনরজর প্রশ্নপত্রটি বিষ 
করররছন

২৩

২৪

২৫

২৬

২৭

২৮

২৯

৩০


