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আদমশুমারর কী?
আদমশুমারি একরি জরিপ যা প্ররি ১০ বছি পি পি ঘটি এবং এিা ইংল্ান্ড এবং ওট়েলটেি 
েকল ললাক এবং পরিবাটিি একরি রিত্র আমাটদি লদ়ে। 

স্ানী়ে কাউরসিল, ি্ারিরি বা দািব্ েংস্া এবং অন্ান্ অটনক েংস্া প্ররিবছি পরিটেবা 
বা োর ভ্ি েগুরলটি কট়েক রবরল়েন পাউন্ড কী্াটব ব়্ে কিটি হটব িা রনরভিািটেি জন্ 
আদমশুমারিি িথ্ ব্বহাি কটি।

এি মটর্ পরিবহন, রিক্া এবং স্াস্্টেবা ব়্ে অন্ত্্ভি ক্ত িট়েটছ। লযখাটন েবটিট়ে লবরি প্রট়োজন 
লেখাটন এ অথভি ব়্ে হট়েটছ িা রনরচিি কিাি জন্, এরি গুরুত্বপূেভি লয আদমশুমারিটি প্রটি্কটক 
গেনা কিা হ়ে।

আপিার সহায়ো গুরুত্বপূর্চ
আমিা জারন লয করমউরনরিি োটথ েুেম্পকভি  গট়ে লিালাি অথভি আিও লবরি মানুে 
আদমশুমারিটি অংি রনটি িাইটব।

আমিা আিও জারন লয আপনাি করমউরনরিটক আপনাি লিট়ে ্াল আি লকউ জাটন না। 
ললাকজনটক অংি রনটি েহা়েিা কিাি জন্ রবশ্বস্ত স্ানী়ে লনিা এবং করমউরনরিি প্ররিরনররটদি 
েহা়েিা জরুিী।

করমউরিরির মলধযে য�াগাল�াগ গলে যোো
2021 োটলি আদমশুমারিি জন্ আিও ব্াপক ললাকজটনি কাটছ লপৌঁছাটি আমাটদি আপনাি 
েহা়েিা প্রট়োজন।

আমাটদি স্ানী়ে করমউরনরি এটগেজটমন্ট কমভিিািীিা আদমশুমারিি েম়ে 
জনগেটক অংি রনটি উপকিে, পিামিভি এবং ব্বহারিক েহা়েিা রদট়ে 
োহায্ কিটবন।
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জ্াি
আপনাি করমউরনরিি আগ্রহ এবং এি েমে্াগুরলি ব্াপাটি আপনাি অনন্ উপলরধি 
িট়েটছ। এই জ্ান আমাটদি েবাইটক অংি রনটি েহা়েিা কিাি পরিকল্পনা কিটি আমাটদি 
োহায্ কিটব।

সলরেিো
আপনাি করমউরনরিি োটথ লযাগাটযাগ, শুমারি কী এবং এরি লকন েবাি কাটছ গুরুত্বপূেভি িা 
প্রিাি কিটি আমাটদি েহা়েিা কিটি পাটি। এরি আদমশুমারিটি আস্া তিরি কিটব এবং 
েমথভিন বা়োটব।

সুল�াগ যিয়া
আপনাি লযাগাটযাগগুরল আপনাি করমউরনরিি যাটদি েহা়েিা প্রট়োজন িাটদি কাটছ 
আমাটদি লপৌঁছাটি েহা়েিা কিটি পাটি। এরি রনরচিি কিটব লয িািা অন্ত্্ভি ক্ত আটছন।

আরও জািুি
আপনাি করমউরনরিটক (েমাজটক) েহা়েিা কিটি একোটথ কাজ কিাি রবেট়ে আিও 
জানুন।

আদমশুমারি েম্পটকভি  আিও পড়ুন www.census.gov.uk
আদমশুমারি অনুেিে করুন @Census2021
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