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 আদম�মাির 2021 
 আপনার ���িলর 
 উত্তর েদওয়া হেয়েছ

আদম�মাির এেসেছ
এটাI আপনার কিমউিন�র কােছ যা ���পূণর্ েস বয্াপাের েনওয়া 
িস�া��িলর বয্াপাের অবিহত কের। এই িলফেলেট আপিন 
আদম�মাির 2021 স�েকর্ সাধারণ �ে�র উত্তর পােবন।
আপনার আদম�মািরর ��াবলী পূরণ করা ���পূণর্ কারণ 
এ� আমােদর সমাজ স�েকর্ আমােদর সবর্ািধক িব�ািরত তথয্ 
েদয়। আপনােক অবশয্ই আইন অনুসাের আদম�মাির পূরণ 
করেত হেব। 
আদম�মািরর তথয্ আপনার এলাকায় জনেসবা স�েকর্ তহিবল 
বরাে�র িস�া� িনেত সহায়তা কের। এ� নত�ন ��ল, ডা�ারেদর 
সাজর্াির বা বাইক েলেনর পিরক�না করেছ িকনা, আপনার েদওয়া 
তথয্ ইংলয্া� এবং ওেয়লেস বসবাসকারী �েতয্েকর জীবেন 
�ভাব েফেল। 

আিম কখন আমার আদম�মাির ��াবলী 
পূরণ করব?

আদম�মািরর তািরখ হে� 21েশ মাচর্ রিববার - তেব েপাে� 
আপনার অয্াে�স েকাড পাওয়ার সােথ সােথ আপিন 
আপনার ফরম পূরণ করেত পারেবন।
আপনার উত্তর�িল এমন েলাকেদর স�েকর্ হওয়া উিচত যারা 
এই িদেন সাধারণত আপনার গৃহ�ািলেত থােকন - এমনিক আপিন 
যিদ এর আেগ পূরণ কের থােকন তবুও। 
যিদ আপনার পািরবািরক পিরি�িত আদম�মািরর িদেন পিরবতর্ন 
হয় তেব আপিন আমােদর জানান।
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আমার েদওয়া তথয্  িক 
আমার েবিনিফট বা 
ইিমে�শন পিরি�িতেত 
েকান �ভাব েফলেব ?

না। আপিন আদম�মািরেত েয তথয্ 
েদেবন তা েবিনিফট, এেদেশ থাকার 
আেবদন, ইিমে�শেনর অব�া বা 
আপনার টয্া�েক �ভািবত করেত 
বয্বহার করা যােব না।
ওএনএস সরকার েথেক �ত� সং�া। এর অথর্ আপনােক েদওয়া 
অথর্ বা পিরেষবািদর সােথ জিড়ত কমর্কতর্ ারা আপনার েদওয়া 
আদম�মািরর তথয্ েদখেত পারেবন না।

আিম যিদ আমার আদম�মাির ��াবলী 
অনলাইেন পূরণ করেত না পাির?

আমরা জািন িকছ�  েলাক আেছন যারা এটা করেত পারেবন না। 
এজনয্ িব��ত সহায়তা পিরেষবা িনেয় সাহাযয্ করেত আমরা 
এখােন আিছ। আপনার যা �েয়াজন, তা আমরা আপনার জনয্ 
সহজ কের েদব।

পিরেষবা�িলর মেধয্ রেয়েছ:

•   অেনক ভাষা এবং মাধয্েম িনেদর্শনা এবং সহায়তা 

•   েফােন, ওেয়ব চয্ােট বা সামািজক িমিডয়ােত সহায়তা

•    ��াবলীর কাগেজ ছাপা এক� সং�রণ, যিদ আপিন চান 

•   সহজলভয্ আদম�মাির িনেদর্শনা, উদাহরণ��প, ে�ইল

সরকার িক আমার েদওয়া তথয্ বয্বহার কের  
আমােক সনা� করেব?

না। অিফস ফর নয্াশনাল �য্া�ি�� (ওএনএস) ইংলয্া� 
এবং ওেয়লস-এর আদম�মাির পিরচালনা কের। 
আমরা েকবল আদম�মাির েথেক েবনােম তথয্ �কাশ কির। 
�কৃতপেক্ষ, বয্ি�গত আদম�মাির স�িকর্ ত তথয্ অনয্েদর 
েদওয়া এক� অপরাধ এবং আপিন আমােদর যা িকছ�  জানান 
তা সুরিক্ষত।

https://www.facebook.com/census2021/
https://www.instagram.com/census2021/?hl=en
https://twitter.com/Census2021
http://www.census.gov.uk


আিম িক ব�ুবা�ব এবং পিরবারেক 
আদম�মাির ��াবলী পূরণ করেত সহায়তা 
করেত পাির? 

আমরা ��াবলীেক যতটা স�ব সহজ কেরিছ। 
যিদ েকানও ব�ু, বা পিরবােরর সদেসয্র সহায়তার �েয়াজন হয়, 
যিদ পােরন, তেব তােদর সহায়তা ক�ন। সবর্দা �থেম আপনার 
িনেজর আদম�মাির পূরণ ক�ন।
আপিন িনেজর জনয্ বা অনয্ কারও জেনয্ও সাহাযয্ চাইেত পােরন।

আদম�মািরেত আমার িল� ও েযৗন 
দ�ৃভি� িনেয় আমােক েকন �� করা হে�।  

এই আদম�মািরেত �থমবােরর মেতা েযৗন দ�ৃভি� এবং
 িল� পিরচয় স�েকর্  ে��ামূলক �� িজজ্ঞাসা করা হে�। 
এ� আমােদর  সমকামী, উভকামী এবং িহজড়া জনেগা��র উপর 
আরও স�ক তথয্ েদেব।

এ� িবিভ� সংগঠনেক এই 
েগা���িলর �িত েয েকানও ৈবষময্ 
েমাকােবলা করেত সহায়তা করেব 
এবং েদখােব েকাথায় পিরেষবা�িল 
দরকার। আমরা েকবল 16 বছর ও 
এর েবশী বয়সীেদর এই ���িল 
িজজ্ঞাসা করব। 
আপিন যিদ আপনার পিরবােরর 
অনয্ানয্ সদসয্েদর সােথ একই ফমর্ 
বয্বহার কের িনেজেক সনা� করেত 
�া��য্ েবাধ না কেরন, তেব আপিন 
পৃথক আদম�মাির ��াবলীর জনয্ 
অনুেরাধ করেত পারেবন ও 
আলাদাভােব উত্তর িদেত পােরন।

যিদ আিম  আদম�মাির 
িবকে�র �ারা িনেজেক 
সনা� না কির?

আদম�মাির আপনােক আপনার জািতসত্তা, িল� এবং েযৗন 
দ�ৃভি�, ধমর্ এবং জাতীয় পিরচয় স�েকর্  িজজ্ঞাসা কের। আপিন 
�িত� �ে�র উত্তর কীভােব িদেত চান তা আপনার উপর িনভর্ র 
কের। আপিন েযভােব িনেজেক সনা� কেরন েসভােব এ� ক�ন।

আদম�মাির আমার জনয্ িক পাথর্কয্ 
করেব?

আদম�মাির �েতয্েকর জনয্ এক� পাথর্কয্ ৈতির কের। এটা 
আপনার ব�বয্ জানাবার এক দশেকর এক� সুেযাগ এবং 
আপনার �ানীয় এলাকার ভিবষয্ত িনধর্ারেণ সহায়তা কের।
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আমার েদওয়া তথয্  িক 
আমার েবিনিফট বা 
ইিমে�শন পিরি�িতেত 
েকান �ভাব েফলেব ?

না। আপিন আদম�মািরেত েয তথয্ 
েদেবন তা েবিনিফট, এেদেশ থাকার 
আেবদন, ইিমে�শেনর অব�া বা 
আপনার টয্া�েক �ভািবত করেত 
বয্বহার করা যােব না।
ওএনএস সরকার েথেক �ত� সং�া। এর অথর্ আপনােক েদওয়া 
অথর্ বা পিরেষবািদর সােথ জিড়ত কমর্কতর্ ারা আপনার েদওয়া 
আদম�মািরর তথয্ েদখেত পারেবন না।

আিম যিদ আমার আদম�মাির ��াবলী 
অনলাইেন পূরণ করেত না পাির?

আমরা জািন িকছ�  েলাক আেছন যারা এটা করেত পারেবন না। 
এজনয্ িব��ত সহায়তা পিরেষবা িনেয় সাহাযয্ করেত আমরা 
এখােন আিছ। আপনার যা �েয়াজন, তা আমরা আপনার জনয্ 
সহজ কের েদব।

পিরেষবা�িলর মেধয্ রেয়েছ:

•   অেনক ভাষা এবং মাধয্েম িনেদর্শনা এবং সহায়তা 

•   েফােন, ওেয়ব চয্ােট বা সামািজক িমিডয়ােত সহায়তা

•    ��াবলীর কাগেজ ছাপা এক� সং�রণ, যিদ আপিন চান 

•   সহজলভয্ আদম�মাির িনেদর্শনা, উদাহরণ��প, ে�ইল

সরকার িক আমার েদওয়া তথয্ বয্বহার কের  
আমােক সনা� করেব?

না। অিফস ফর নয্াশনাল �য্া�ি�� (ওএনএস) ইংলয্া� 
এবং ওেয়লস-এর আদম�মাির পিরচালনা কের। 
আমরা েকবল আদম�মাির েথেক েবনােম তথয্ �কাশ কির। 
�কৃতপেক্ষ, বয্ি�গত আদম�মাির স�িকর্ ত তথয্ অনয্েদর 
েদওয়া এক� অপরাধ এবং আপিন আমােদর যা িকছ�  জানান 
তা সুরিক্ষত।



আিম িক ব�ুবা�ব এবং পিরবারেক 
আদম�মাির ��াবলী পূরণ করেত সহায়তা 
করেত পাির? 

আমরা ��াবলীেক যতটা স�ব সহজ কেরিছ। 
যিদ েকানও ব�ু, বা পিরবােরর সদেসয্র সহায়তার �েয়াজন হয়, 
যিদ পােরন, তেব তােদর সহায়তা ক�ন। সবর্দা �থেম আপনার 
িনেজর আদম�মাির পূরণ ক�ন।
আপিন িনেজর জনয্ বা অনয্ কারও জেনয্ও সাহাযয্ চাইেত পােরন।

আদম�মািরেত আমার িল� ও েযৗন 
দ�ৃভি� িনেয় আমােক েকন �� করা হে�।  

এই আদম�মািরেত �থমবােরর মেতা েযৗন দ�ৃভি� এবং
 িল� পিরচয় স�েকর্  ে��ামূলক �� িজজ্ঞাসা করা হে�। 
এ� আমােদর  সমকামী, উভকামী এবং িহজড়া জনেগা��র উপর 
আরও স�ক তথয্ েদেব।

এ� িবিভ� সংগঠনেক এই 
েগা���িলর �িত েয েকানও ৈবষময্ 
েমাকােবলা করেত সহায়তা করেব 
এবং েদখােব েকাথায় পিরেষবা�িল 
দরকার। আমরা েকবল 16 বছর ও 
এর েবশী বয়সীেদর এই ���িল 
িজজ্ঞাসা করব। 
আপিন যিদ আপনার পিরবােরর 
অনয্ানয্ সদসয্েদর সােথ একই ফমর্ 
বয্বহার কের িনেজেক সনা� করেত 
�া��য্ েবাধ না কেরন, তেব আপিন 
পৃথক আদম�মাির ��াবলীর জনয্ 
অনুেরাধ করেত পারেবন ও 
আলাদাভােব উত্তর িদেত পােরন।

যিদ আিম  আদম�মাির 
িবকে�র �ারা িনেজেক 
সনা� না কির?

আদম�মাির আপনােক আপনার জািতসত্তা, িল� এবং েযৗন 
দ�ৃভি�, ধমর্ এবং জাতীয় পিরচয় স�েকর্  িজজ্ঞাসা কের। আপিন 
�িত� �ে�র উত্তর কীভােব িদেত চান তা আপনার উপর িনভর্ র 
কের। আপিন েযভােব িনেজেক সনা� কেরন েসভােব এ� ক�ন।

আদম�মাির আমার জনয্ িক পাথর্কয্ 
করেব?

আদম�মাির �েতয্েকর জনয্ এক� পাথর্কয্ ৈতির কের। এটা 
আপনার ব�বয্ জানাবার এক দশেকর এক� সুেযাগ এবং 
আপনার �ানীয় এলাকার ভিবষয্ত িনধর্ারেণ সহায়তা কের।
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 আদম�মাির 2021 
 আপনার ���িলর 
 উত্তর েদওয়া হেয়েছ

আদম�মাির এেসেছ
এটাI আপনার কিমউিন�র কােছ যা ���পূণর্ েস বয্াপাের েনওয়া 
িস�া��িলর বয্াপাের অবিহত কের। এই িলফেলেট আপিন 
আদম�মাির 2021 স�েকর্  সাধারণ �ে�র উত্তর পােবন।
আপনার আদম�মািরর ��াবলী পূরণ করা ���পূণর্ কারণ 
এ� আমােদর সমাজ স�েকর্  আমােদর সবর্ািধক িব�ািরত তথয্ 
েদয়। আপনােক অবশয্ই আইন অনুসাের আদম�মাির পূরণ 
করেত হেব। 
আদম�মািরর তথয্ আপনার এলাকায় জনেসবা স�েকর্  তহিবল 
বরাে�র িস�া� িনেত সহায়তা কের। এ� নত�ন �� ল, ডা�ারেদর 
সাজর্াির বা বাইক েলেনর পিরক�না করেছ িকনা, আপনার েদওয়া 
তথয্ ইংলয্া� এবং ওেয়লেস বসবাসকারী �েতয্েকর জীবেন 
�ভাব েফেল। 

আিম কখন আমার আদম�মাির ��াবলী 
পূরণ করব?

আদম�মািরর তািরখ হে� 21েশ মাচর্  রিববার - তেব েপাে� 
আপনার অয্াে�স েকাড পাওয়ার সােথ সােথ আপিন 
আপনার ফরম পূরণ করেত পারেবন।
আপনার উত্তর�িল এমন েলাকেদর স�েকর্  হওয়া উিচত যারা 
এই িদেন সাধারণত আপনার গৃহ�ািলেত থােকন - এমনিক আপিন 
যিদ এর আেগ পূরণ কের থােকন তবুও। 
যিদ আপনার পািরবািরক পিরি�িত আদম�মািরর িদেন পিরবতর্ ন 
হয় তেব আপিন আমােদর জানান।
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অংশ েনওয়া সহজ। আপনার ফমর্� পূরণ করেত 
যিদ আপনার সাহােযয্র �েয়াজন হয় তেব আমরা 
তার বয্ব�া কেরিছ।

আদম�মািরর তািরখ হেলা
রিববার 21 মাচর্

আপিন বা আপনার পিরিচত কােরা যিদ সহায়তা �েয়াজন 
হয় তেব িব��ত সহায়তা পিরেষবা পাওয়া যােব।

আমরা আপনােক এক� অয্াে�স 
েকাড সহ এক� িচ� পাঠােবা।

আমােদর সুরিক্ষত ওেয়বসাইট� 
েদখুন এবং �� করেত আপনার 
অয্াে�স েকাড টাইপ ক�ন।

আদম�মাির কী?
আদম�মাির এক� জিরপ যা �িত 10 বছর পর পর ঘেট এবং 
আমােদর ইংলয্া� এবং ওেয়লেসর সম� েলাক এবং পিরবােরর 
এক� িচ� েদয়। �ানীয় কতৃর্ পক্ষ েথেক �� কের দাতবয্ �িত�ান 
সহ সকল ধরেণর সং�া এই তথয্ বয্বহার কের, পিরবহন, িশক্ষা 
এবং �া�য্েসবা সহ আমােদর সকেলর �েয়াজনীয় পিরেষবা 
সরবরাহ করেত সহায়তা কের। আদম�মাির ছাড়া এ� করা 
অেনক েবিশ ক�ন হেতা।

আমােক িক অংশ িনেত হেব?
আপিন যিদ ইংলয্া� এবং ওেয়লেস থােকন তেব আপনােক 
অবশয্ই আদম�মাির পূরণ করেত হেব। আদম�মািরর তথয্ 
জনগেণর িবিলয়ন িবিলয়ন পাউ� কীভােব বয্য় হয় তা জানােত 
সহায়তা কের। আদম�মাির ��াবলী পূরণ করেত জন�িত 
10 িমিনট সময় িনেয় আপিন িনি�ত করেত সহায়তা করেবন 
যােত আপনার কিমউিন� এখন এবং ভিবষয্েত �েয়াজনীয় 
পিরেষবা�িল পায়।
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অংশ েনওয়া সহজ। আপনার ফমর্� পূরণ করেত 
যিদ আপনার সাহােযয্র �েয়াজন হয় তেব আমরা 
তার বয্ব�া কেরিছ।

আদম�মািরর তািরখ হেলা
রিববার 21 মাচর্

আপিন বা আপনার পিরিচত কােরা যিদ সহায়তা �েয়াজন 
হয় তেব িব��ত সহায়তা পিরেষবা পাওয়া যােব।

আমরা আপনােক এক� অয্াে�স 
েকাড সহ এক� িচ� পাঠােবা।

আমােদর সুরিক্ষত ওেয়বসাইট� 
েদখুন এবং �� করেত আপনার 
অয্াে�স েকাড টাইপ ক�ন।

আদম�মাির কী?
আদম�মাির এক� জিরপ যা �িত 10 বছর পর পর ঘেট এবং 
আমােদর ইংলয্া� এবং ওেয়লেসর সম� েলাক এবং পিরবােরর 
এক� িচ� েদয়। �ানীয় কতৃর্পক্ষ েথেক �� কের দাতবয্ �িত�ান 
সহ সকল ধরেণর সং�া এই তথয্ বয্বহার কের, পিরবহন, িশক্ষা 
এবং �া�য্েসবা সহ আমােদর সকেলর �েয়াজনীয় পিরেষবা 
সরবরাহ করেত সহায়তা কের। আদম�মাির ছাড়া এ� করা 
অেনক েবিশ ক�ন হেতা।

আমােক িক অংশ িনেত হেব?
আপিন যিদ ইংলয্া� এবং ওেয়লেস থােকন তেব আপনােক 
অবশয্ই আদম�মাির পূরণ করেত হেব। আদম�মািরর তথয্ 
জনগেণর িবিলয়ন িবিলয়ন পাউ� কীভােব বয্য় হয় তা জানােত 
সহায়তা কের। আদম�মাির ��াবলী পূরণ করেত জন�িত 
10 িমিনট সময় িনেয় আপিন িনি�ত করেত সহায়তা করেবন 
যােত আপনার কিমউিন� এখন এবং ভিবষয্েত �েয়াজনীয় 
পিরেষবা�িল পায়।
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