অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/14/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

48 ঘণ্টারও কম সময় িাবক, গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কনিাসীম্বের যুক্তরাম্বের আেমশুমাবর সম্পন্ন
করার আহ্বার্ জাবর্ম্বয়ম্বের্

বর্উ ইয়কনিাসীরা এখম্বর্া কম্বয়ক বমবর্ম্বের মম্বযে িাবি থেম্বক আেমশুমাবর সম্পন্ন করম্বে পাম্বর:
অর্লাইর্, থ ার্ অেিা থমইম্বলর মাযেম্বম
সময় থেষ হম্বয় যাম্বে - 48 ঘণ্টার কম সময় িাবক - আেমশুমাবর সম্পন্ন করার সময়সীমা
ইস্টার্ন োইম (Eastern Time, ET) 16 অম্বটাির সকাল 6 োয়
#GetCountedNY-থক সহায়ো করম্বে বর্ম্বেন বেকা অর্ুসরণ করুর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ সকল নর্উ ইয়কন বাসীমক এখর্ই আদমশুমানর সম্পন্ন করার কথা
স্মরণ কনরময় নদময়মের্। আদমশুমানর ফ ার্ বা ডাকম ামগ, অ্র্লাইমর্ এখর্ই 10 নমনর্মের কম সময়
ধমর বানি ফথমক সম্পন্ন করা ামব। মানকন র্ আদমশুমানর বুযমরা (US Census Bureau) সম্প্রনি
আদমশুমানর সম্পন্ন করার সময়সীমা ফ াষণা কমরমে এই শুক্রবার, 16 অ্মটাবর ইস্টার্ন োইম
সকাল 6 োয়।
"আদমশুমানর প্রনি 10 বেমর মাত্র একবার সং টিি হয় এবং এটি সবমেময় গুরুত্বপূণন উপায় নর্উ
ইয়কন বাসীরা ওয়ান ংেমর্ আমামদর প্রময়াজর্ীয় প্রনিনর্নধত্ব এবং িহনবল নর্নিি করমি সাহা য করমি
পামর। এই প্রনক্রয়া আমামদর ফস্টমের ভনবষযৎমক গভীরভামব প্রভানবি কমর এবং আনম প্রমিযক নর্উ
ইয়কন বাসীমক দৃঢ়ভামব অ্র্ুমরাধ করনে এখর্ই অ্ং গ্রহণ করমি এবং এো করমি," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "নর্উ ইয়কন ফ ভামব COVID-19 মহামানর সম্পমকন আমামদর সািা জার্ামি ফ ডামরল
সরকামরর সহায়িার লিাই অ্বযাহি ফরমখমে, এখর্ নর্উ ইয়কন বাসীমদর আদমশুমানর ফ ষ করার
সময় এমসমে।"
প্রনি দ মক একবার, ফদ আদমশুমানর পনরোলর্া কমর, া িামদর র্াগনরকমত্বর ম নাদা নর্নবনম মষ
প্রমিযক আমমনরকাবাসীর সাংনবধানর্কভামব বাধযিামূলক গণর্া। দ মকর আদমশুমানরটি ফদম র
সবমেময় গুরুত্বপূণন কমনসূনেগুনলর একটি। নর্উ ইয়কন বাসীমদর স্বাস্থ্য ফসবা, ন ক্ষা, জরুনর পনরকল্পর্া,
আবাসর্, অ্থননর্নিক উন্নয়র্ এবং পনরবহর্ এবং ওয়ান ংেমর্ আমামদর কংমগ্র র্াল প্রনিনর্নধত্ব, সব
একটি সঠিক ও সম্পূণনভামব গণর্া করা আদমশুমানর প্রনিনক্রয়ার উপর নর্ভন র কমর।
বর্উ ইয়কন থস্টম্বের থসম্বেোবর অি থস্টে থরাসার্া থরাসাম্ব া িম্বলর্, "আনম প্রমিযক নর্উ
ইয়কন বাসীমক অ্র্ুমরাধ করনে 10 নমনর্ে সময় নর্মি এবং অ্নবলমে আদমশুমানর সম্পন্ন করমি।

আদমশুমানর সম্পন্ন করা নর্রাপদ এবং সহজ এবং আপনর্ ফ িথয প্রদার্ কমরর্ িা ফগাপর্ীয়।
নর্উ ইয়কন ফ ডামরল িহনবমলর র্যা য অ্ং পামে িা নর্নিি করার জর্য সমস্ত ইয়কন বাসীমদর পমক্ষ
আদমশুমানর সম্পন্ন করা এর ফেময় গুরুত্বপূণন আর কখর্ই হয়নর্।"
আদমশুমানর গণর্া প্রনক্রয়া সম্পমকন নর্মে গুরুত্বপূণন িথয ফদওয়া হল
সময় সকল নর্উ ইয়কন বাসীর মমর্ রাখা উনেি:

া আদমশুমানর সম্পন্ন করার

সািা থেওয়ার চারটি উপায়। 2020 সামলর আদমশুমানরমি সািা ফদওয়ার োরটি উপায় আমে:
অ্র্লাইমর্, ফ ামর্র মাধযমম, ডাকম ামগ অ্থবা বযনিগিভামব (আদমশুমানর গ্রহণকারীর সাহাম য
ারা এখমর্া সািা ফদয়নর্ এমর্ পনরবার পনরদ নর্ করমব)। অ্র্লাইমর্ আদমশুমানর সম্পন্ন
করমি https://my2020census.gov/ ফদখুর্ অ্থবা 1-844-330-2020 র্েমর ফ ার্ কমর
আদমশুমানর সম্পন্ন করুর্। নবনভন্ন ভাষার জর্য অ্নিনরি ফ ার্ র্ের এখামর্ পাওয়া ামব। মােন
মামস আদমশুমানর বুযমরা ফথমক আপর্ার ফ
রমটি পাওয়া উনেি নেল িা ও ডাকম ামগ পাঠামি
পামরর্।
প্রশ্নগুবল বজম্বেস করা হম্বয়ম্বে। আদমশুমানর নজমেস কমর ফ 1 এনপ্রল, 2020 প নন্ত আপর্ার
পনরবামর কিজর্ ফলাক বাস করমে। আদমশুমানর মাত্র 10টি ফমৌনলক প্রশ্ন নজমেস কমর: র্াম; 1
এনপ্রল, 2020 িানরমখ বানিমি বসবাসকারী বা বসবাসরি বযনির সংখযা; বাসস্থ্ার্ মানলকার্াধীর্
ফহাক বা ভািা; ফেনলম ার্ র্ের (শুধুমাত্র সরকানর আদমশুমানর বুযমরা বযবসার জর্য প্রময়াজমর্
বযবহার করা হমব); নলঙ্গ; বয়স; জন্ম িানরখ; নহস্পানর্ক উৎপনি; জানি এবং পনরবামরর অ্র্যার্য
সদসযমদর সামথ সম্পকন ।
আদমশুমানর সম্পন্ন করার সময়, অ্র্ুগ্রহ কমর লক্ষয করুর্ ফ কমলজ ন ক্ষাথীমদর গণর্া করা
উনেি ফ িারা ফকাথায় থাকমির্ 1 এনপ্রল, 2020 িানরমখ, এমর্নক নদ িারা একটি COVID-19
স্কু ল বন্ধ বা দূরন ক্ষমণর পনরবিন মর্র কারমণ িািািানি বানি ন মর ফগমে।

আদমশুমানর কখর্ই ফকামর্া রাজনর্নিক দমলর পক্ষ ফথমক বা আপর্ার বযাংক বা ফক্রনডে কাডন
অ্যাকাউন্ট র্েমরর জর্য র্াগনরকত্ব বা অ্নভবাসর্ অ্বস্থ্া, সামানজক নর্রাপিা র্ের, অ্থন বা
অ্র্ুদার্ োইমব র্া।
আপর্ার পািায় মাবকনর্ আেমশুমাবর গ্রহণকারী। আপনর্ আপর্ার এলাকায় গণর্াকারী নহমসমব
পনরনেি আদমশুমানর গ্রহণকারীমদর ফদখমি পামবর্ 2020 সামলর আদমশুমানরর প্রনিনক্রয়া সংগ্রহ
করমি। সকল আদমশুমানর গ্রহণকারী সামানজক দূরত্ব এবং অ্র্যার্য স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ফপ্রামোকমলর
উপর একটি ভােুন য়াল COVID-19 প্রন ক্ষণ সম্পন্ন কমরমে এবং িারা খর্ পনরদ নর্ করমব িখর্
িারা ফরাগ নর্য়ন্ত্রণ ও প্রনিমরাধ ফকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
এবং স্থ্ার্ীয় জর্স্বাস্থ্য নর্মদন ন কা অ্র্ুসরণ করমব। সকল আদমশুমানর গ্রহণকারীমক ফ স মাস্ক পরমি
হমব এোিাও হযান্ড সযানর্োইজার ও গ্লাভসসহ সনিি করা হমব।

আদমশুমানর গ্রহণকারীমদর আপর্ার এলাকা ফথমক ভািা করা হয় এবং িামদর লক্ষয আপর্ামক এবং
আপর্ার বানির সবাইমক 2020 সামলর আদমশুমানরমি গণর্া করা। নদ আদমশুমানর গ্রহণকারী ফ
আপর্ার বানিমি আমস ফস আপর্ার ভাষায় কথা র্া বমল ফস ফক্ষমত্র আপনর্ আপর্ার ভাষায় কথা
বলা একজর্ আদমশুমানর গ্রহণকারীর কাে ফথমক ন মর আসার অ্র্ুমরাধ করমি পামরর্। নদ
আদমশুমানর গ্রহণকারী পনরদ নমর্র সময় ফকউ বানিমি র্া থামক, িাহমল আদমশুমানর গ্রহণকারী
িামদর ভ্রমমণর একটি নবেনি ফরমখ ামবর্ নকভামব অ্র্লাইমর্, ফ ার্ বা ডাকম ামগ সািা নদমি
হয়।
একজর্ আদমশুমানর গ্রহণকারীমক
ফদওয়া হমলা:
•
•

•

•

•
•

র্াি করমি আপর্ামক সহায়িা করার জর্য নর্মে স্মারকনলনপ

আদমশুমানর গ্রহণকারী এবং মাঠ প্রনিনর্নধরা সকাল 9টা ফথমক রাি 9 োর মমধয িামদর
কাজ পনরোলর্া করমবর্।
সকল আদমশুমানর গ্রহণকারী বা মামঠর প্রনিনর্নধগণ একটি আইনড (ID) বযাজ উপস্থ্াপর্
করমবর্ ার মমধয রময়মে িামদর র্াম, িামদর েনব, একটি বানণজয নবভামগর ওয়াোরমাকন
এবং ফময়াদউিীণন হওয়ার িানরখ।
মাস্ক পরা োিাও, সকল আদমশুমানর গ্রহণকারী বা মাঠ প্রনিনর্নধমদর একটি অ্ন নসয়াল
2020 আদমশুমানর বযাগ এবং আদমশুমানর বুযমরা ইসুয করা ইমলকট্রনর্ক নডভাইস থাকমব,
ফ মর্- আদমশুমানর বুযমরার ফলামগা বহর্ কমর এমর্ একটি লযাপেপ বা স্মােনম ার্। িামদর
গানিমি একটি "অ্ন নসয়াল নবজমর্স" ফর্াটি থাকমব।
আদমশুমানর গ্রহণকারী কমনকিন ামদর কখমর্াই আপর্ার বানিমি প্রমব করমি বলমবর্
র্া। িারা কখম্বর্াই োকা োইমব র্া, আেক বা নর্বনাসমর্র হুমনক ফদমব র্া অ্থবা অ্নিনরি
কাগজপত্র োইমব র্া। িারা শুধুমাত্র সরকানর আদমশুমানরর প্রশ্নপমত্র থাকা প্রশ্ন করমব।
আপনর্ এখামর্ নিক কমর আদমশুমানর গ্রহণকারীমদর সম্পমকন অ্নিনরি িথয পামবর্।
আপর্ার নদ এখর্ও একজর্ আদমশুমানর গ্রহণকারীর পনরেয় নর্ময় প্রশ্ন থামক, িাহমল
আপনর্ স্থ্ার্ীয় আদমশুমানর বুযমরার প্রনিনর্নধর সামথ কথা বলার জর্য
844-330-2020 র্েমর কল করমি পামরর্।

মাবকনর্ আেমশুমাবর ইম্বমইলসমূহ। ফ সকল পনরবার এখমর্া আদমশুমানরমি সািা ফদয়নর্
আদমশুমানর বুযমরা এমর্ পনরবারগুনলমক ইমমলও কমরমে। কম সািা ফদওয়া অ্ঞ্চমল সমস্ত পনরবারমক
ইমমল ফপ্ররণ করা হময়নেল, এমর্নক ফ সব পনরবার প্রনিনক্রয়া জানর্ময়মে িামদরও। ইমমইল
বািন াগুমলা 2020census@subscriptions.census.gov ফথমক এমসমে এবং আদমশুমানর স্ব-প্রনিনক্রয়া
পািার একটি নলঙ্ক অ্ন্তভুন ি করা হময়মে।
আপর্ার াো সুরবিে। আপর্ার উিরগুনল সুরনক্ষি করমি এবং এগুনল কমঠারভামব ফগাপর্
রাখার জর্য মানকন র্ আদমশুমানর বুযমরা আইর্ দ্বারা আবদ্ধ। প্রকৃ িপমক্ষ, প্রমিযক কমনোরী আপর্ার
বযনিগি িথয আজীবমর্র জর্য রক্ষা করার পথ গ্রহণ কমর। মানকন র্ ফকামডর ন মরার্াম 13 এর

অ্ধীমর্, আদমশুমানর বুযমরা আপর্ার, আপর্ার বানি বা আপর্ার অ্নভবাসর্ অ্বস্থ্া, এমর্নক আইর্
প্রময়াগকারী সংস্থ্ার কামে ও আপর্ার সম্পমকন ফকামর্া র্ািম াগয িথয প্রকা করমি পামর র্া। এই
আইর্ নর্নিি কমর ফ আপর্ার বযনিগি িথয সুরনক্ষি আমে এবং আপর্ার উির ফকামর্া
সরকানর সংস্থ্া বা আদালি দ্বারা আপর্ার নবরুমদ্ধ বযবহার করা ামব র্া। আপনর্ ফ উিরগুনল
প্রদার্ কমরর্ িা শুধুমাত্র পনরসংখযার্ তিনর করমি বযবহার করা হয়।
অর্লাইম্বর্ স্ক্োমগুবল এিাম্বর্া: মানকন র্ আদমশুমানরর সামথ সম্পৃি হওয়ার কথা উমেখ কমর এমর্
ফ মকামর্া ওময়বসাইমের বযবহার াোই করা উনেি। সাইেটি াোই করার সবমেময় সহজ উপায়
হমে ঠিকার্ায় ".gov" আমে নকর্া িা াোই করা। ফ মহিু শুধুমাত্র অ্ন নসয়াল মানকন র্ ুিরাষ্ট্র
এবং ফস্টে সরকামরর ওময়বসাইে ".gov" বযবহার করমি পামর। সরকানর পনরমষবা সরবরাহকারী
নহমসমব প্রিারণামূলক সাইেগুনল বযনিগি িথয েু নর করমি পামর।
সম্বেহজর্ক জাবলয়াবের প্রবেম্বিের্ করা: আপনর্ নদ জানলয়ানি সমেহ কমরর্, িাহমল স্থ্ার্ীয়
আদমশুমানর বুযমরার প্রনিনর্নধর সামথ কথা বলার জর্য 844-330-2020 র্েমর কল করুর্। নদ
এটি নর্ধনানরি হয় ফ আপর্ার ফদারমগািায় আগি দ নর্াথী আদমশুমানর বুযমরার পমক্ষ কাজ কমর
র্া, িাহমল আপর্ার স্থ্ার্ীয় পুনল নবভামগর সামথ ফ াগাম াগ করুর্।
সরকানর আদমশুমানর িথয মানকন র্ আদমশুমানর বুযমরা ওময়বসাইে নর্উ ইয়কন ফস্টমের আদমশুমানর
ওময়বসাইে ফদমখ পাওয়া ামব।
নর্উ ইয়কন ফস্টে নডপােনমমন্ট অ্ব ফস্টে (New York State Department of State) নর্উ
ইয়কন বাসীমদর সাহা য করার জর্য নর্ম্ননলনখি সংস্থ্ার্ প্রদার্ কমর:
অব স র বর্উ আম্বমবরকার্ হেলাইর্ 1-800-566-7636: অ্ন স র নর্উ আমমনরকার্মদর
নবর্ামূমলয হেলাইর্ ফসামবার ফথমক শুক্রবার সকাল 9ো ফথমক রাি 8ো প নন্ত পাওয়া ামব এবং
200টিরও ফবন ভাষায় র্িু র্ আমমনরকার্মদর সাহা য করমি পামর। র্িু র্ আমমনরকার্মদর অ্ন স
সম্পমকন আমরা িমথযর জর্য https://www.newamericans.ny.gov/ ওময়বসাইটি ফদখুর্। অ্ন মসর
সামথ েু ইোমর @NYSNewAmericans এ নগময় অ্থবা ফ সবুমক
https://www.facebook.com/NYSNewAmericans ফ াগাম াগ করা ফ মি পামর।
গ্রাহক সুরিা বিভাগ (Division of Consumer Protection, DCP) কর্বজউমার থহল্পলাইর্
1-800-697-1220: গ্রাহক সুরক্ষা নবভাগ কর্নজউমার ফহল্পলাইর্ ফ মকামর্া নর্উ ইয়কন বাসীর জর্য
নর্রাপদ, সরাসনর সাহা য প্রদার্ কমর ারা নবশ্বাস কমর ফ মামকন ে ফেমস থাকাকালীর্ িামদর সামথ
অ্র্যায় আেরণ করা হময়মে। সমেহজর্ক আদমশুমানর জানলয়ানি বা ফকমলঙ্কানরর নরমপােন করমি,
গ্রাহক সুরক্ষা নবভাগ কর্নজউমার ফহল্পলাইমর্ 800-697-1220 র্েমর কল করুর্, ফসামবার ফথমক
শুক্রবার, সকাল 8:30 -নবকাল 4:30 নমনর্ে প নন্ত অ্থবা DCP
ওময়বসাইে www.dos.ny.gov/consumerprotection ফদখুর্। এই নবভাগটির সামথ েু ইোমর
@NYSConsumer অ্থবা ফ সবুমক www.facebook.com/nysconsumer এ নগময় ফ াগাম াগ করা
ফ মি পামর।
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