
ডিটিএমএনএফআর ধারা/উপধারা বাসস্ান দালান

ফম ্ম পূরণ বাধ্যতামূলক এবং গ�াপনীয় 

বাধ্যতামূলক পূরণীয় জাতীয় পডরসংখ্যান ব্যবস্ার প্রশ্নপত্র 
(আইন ২২/২০০৮, ১৩ই গম) এর অধীনন ডনবডধিত। 
পডরসংখ্যান পত্ ্ম�াল ১০৩৯৯, যা ৩১/১২/২০২১ অবডধ ববধ।

ব্যক্তি�ত বাসস্ান ও পডরবার সংক্াস্ত প্রশ্ন সমূহ
 শনূ্যস্ান গুনলা পূরণ করুন

বাসস্াননর অবস্া 

প্রচডলত বাসা

গ�ৌণ বাসস্ান (গমৌসুম ী ব্যবহার, ছ্টি বা 
ছ্টির ডদন বাড়ি ) 

ডবক্য় বা ভা়িার জন্য খাডল

অন্যান্য খাডল বা অজানা

শুধু টিকানা এবং বাসস্ান 
গযা�ানযা� পূরণ করুন

পডরবানরর থাকার ব্যবস্া্  

ক্াডসক

ক্াডসক নয় (অস্ায় ী আবাসন, অস্ায় ী বা তা ঁবু )

শুধু বাসস্ান, 
গযা�ানযা� এবং পডরবার 

এবং বাডসন্ানদর 
সম্পডক্মত প্রশ্ন পূরণ 

করুন

আদমশুমাডর এই সব প্রনশ্নর উত্তর গদন। এটি বহৃত্তম পডরসংখ্যান�ত 
গদশ, জনসংখ্যা, পডরবার এবং হাউক্জং স্টক সম্পনক্ম তথ্য প্রদান কনর। 

যখন সম্পন্ন করনত হনব,
মনন রাখনবন ১৯ গশ  এডপ্রনলর মানে 

এডপ্রল 

১৯২ ডফরডত গমইনল প্রনবশ করার গকািটি  এবং গ�াপন নাম্ারটি পানবন 

৩ প্রশ্ন সমহ পূরণ করুন এবং আনবদনটি সম্পূণ ্ম করুন 

censos2021.ine.pt

অনলাইনন সম্পন্ন করুন 
১ গমইনল যান  

বাসস্াননর টিকানা 

রাস্তা নম্র,…

ই- গমইল 

দরজা নম্র ডদকতালা 

গপাস্টাল গকাি শহর 

প্রদত্ত তনথ্যর জন্য দায়ী ব্যক্তির পডরডচডত

জায়�া

গিডলনফান নাম্ার অন্য গিডলনফান নাম্ার

প্যাডরস 

কানলা বা ব্লু কালানরর কলম ব্যাবহার করুন আব                                          

নাম্ার  ডলখুন

ব়ি হানতর অক্ষর

গশষ উত্তর 

অন্য গকান উত্তর

কা�জটি ডনননে ডলডখত উপানয় পূরণ করুন 

আমরা কয়জন? আমরা গকমন আডছ? আমরা ডকভানব বাসঁ কডর? 

 ১৩ ই গম ২২/২০০৮, ২ রা জলুাই ডিক্ক্-ল ১৩৬/২০১২ এবং ১৮ ই এডপ্রনলর 
ডিক্ক্-আইন ৫৪/২০১৯,এই তদনতের প্রডতক্ক্য়া বাধ্যতামূলক, সমস্ত তনথ্যর 
পডরসংখ্যান�ত গ�াপনীয়তার �্যারাডটিযুতি। 

১ গফান  ২১০ ৫৪ ২০ ২১

আপনার কানছ ডক আই এন ই এর  দ্ারা খাম পািাননা হয়নছ ২

সটিক তথ্য ডদনয়নছন ৩

সহায়তা প্রনয়াজন ? 

গহল্প লাইন

২১০ ৫৪ ২০ ২১ 
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 সকল বাক্তি (বাচ্া সহ) যারা ২০২১ সানলর আদমশুমাডর হবার আ� পয ্মতে উপডস্ত 
ডছল। যারা চাকুরী এবং প়িা গলখার জন্য  অস্ায়ী ভানব অনুপডস্ত ডছল, তারা ও 
না�ডরক ডহনসনব ডবনবডচত হনব। 

 গয ডশশুরা ১৯ এডপ্রল, ২০২১ সানলর আদমশুমাডর ডদবনসর আন� জন্মগ্রহণ কনর

 গয সব ডশশুরা দইু পডরবানরর মনধ্য তানদর বাসস্ান পডরবত্মন করা সত্নবেও 
(উদাহরণস্বরূপ, তানদর ডপতামাতার ডববাহ ডবনছেনদর পর) তানদর গবশীরভা� সময় 
এই পডরবানর কািায়। যডদ সময় সমানভানব বরাদ্দ করা হয়, ডশশুনদর অবশ্যই গসই 
পডরবানর অতেভ্্মতি করনত হনব গযখানন তারা এডপ্রল ১৯, ২০২১ এর আ� পয ্মতে ডছল;

 গয সব ছাত্র তানদর পডরবার গথনক আলাদা হনয় বাস কনর এবং সপ্াহানতে বাড়ি 
ডফনর আনস; উদাহরন সরুপ  একজন “কম ্মজীবী ছাত্র” হওয়া অথবা এক বছনরর 
গবডশ সময় ধনর ডবনদনশ উচ্ডশক্ষা ডিগ্রী গত অংশগ্রহণ করা ছাত্র  যডদ   বছনরর 
গবশীরভা� সময় থানকন তাহনল বাডসন্া ডহনসনব ডবনবডচত হনবন;

 সামডয়কভানব হাসপাতাল, ডক্ডনক বা অন্যান্য প্রডতষ্ানন ভডত্ম ব্যক্তিরা, যডদ তানদর 
বাসভবন গথনক এক বছনরর কম সময়  অনুপডস্ডতর থানকন (হাসপাতানল ভডত্ম 
হওয়ার কারনণ).

 যারা এখানন বসবাস কনরন না, সল্প সমনয়র জন্য বাস কনরন। 
 ডবনদনশ  উচ্ডশক্ষা প্রডতষ্ানন অংশগ্রহণকারী ডশক্ষাথথীরা  এক বছনরর গবডশ 

অনুপডস্ত;
 যারা সামাক্জক প্রডতষ্ানন বাস কনর ডকন্ত্ অনুপডস্ডত এক বছনরর গবডশ;
 ডবনদনশ বসবাসকারী যারা একটি ব্যবসাডয়ক ভ্রমণ, পয ্মিন, ইত্যাডদ সামডয়কভানব 

পত্ ্ম�ানল আনছন.

 প্রথম ব্যক্তিনক অবশ্যই বাসার গরফানরন্স পাস ্মন হনত হনব .
উতি বাক্তিনক গসই বাড়িনত বসবাস করনত হনব, প্রাপ্ বয়স্খ হনত হনব, এবং তার নানম বাড়ির দডলল ইজারা থাকনত হনব। 

যডদ বাড়িনত এমন গকউ না থানক তাহনল, বাড়ির সব গথনক গবডশ বয়নসর মানুষনক ডবনবচনা করা হনব। 

পডরবার সম্পডক্মত প্রশ্ন - ডননদ্মশনা ও উদাহরণ

কানক না�ডরক ডহনসনব ডবনবচনা করা হনব: কানক বাডসন্া ডহনসনব ডবনবচনা করা হনব না: 

উদাহরনউদাহরন
উদাহরনন গদখাননা হনছে ডকভানব একটি ৪ সদনস্যর একটি পাডরবাডরক সম্পক্ম বাক্স সম্পন্ন করনত হয়:

গজায়াও ক্রুজ মানক্মস দা ডসলভা, তার স্তী মাডরয়া ম্যানুনয়লা গপনরইরা এবং তানদর সতোন, গপন্া ডসলভা এবং তাডনয়া ডসলভা।

ব্যক্তি ২ (মাডরয়া মানুনয়লা গপনরইরা)
ব্যক্তি ১ এর স্তী (গজাও ডসলভা)

গজায়াও ক্রুজ মানক্মস িা ডসলভা

মাডরয়া ম্যানুনয়লা সাম্পাইও গপনরইরা

গপন্া আনতোডনও গপনরইরা ডসলভা

তাডনয়া আনলকজান্দা গপনরইরা ডসলভা

০ ৪

X X

X

X X

X

ব্যক্তি ৩ (গপন্া ডসলভা) 
গপনসায়া ১ এর গছনল (গজাও ডসলভা)
এবং ব্যক্তি ২ (মাডরয়া মানুনয়লা গপনরইরা)

ব্যক্তি ৪ (তাডনয়া ডসলভা)
গপনসায়া ১ (গজাও ডসলভা) এর কন্যা,
এবং ব্যক্তি ২ (মাডরয়া মানুনয়লা গপনরইরা) 
এবং গপনসায়া ৩ (গপন্া ডসলভা) এর গবান।



পডরবার সম্পনক্ম প্রশ্ন

ব্যক্ তি ৬ হল:

ব্যক্তি

এর মনধ্য আত্ীয়তার সম্পনক্মর টিক ডচহ্ন 
ডদন ব্যক্তি ৬ এবং গলাক ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫

একটি কনস ইউডনয়নন অংশ ীদার 

গছনল/গমনয়

সৎপুত্র/সৎনমনয় 

ডপতা বা মা

শ্বশুর/শাশুড়ি

কন্যা/জামাই

ভাই বা গবান

গ্র্যান্ড/মহান পুত্র

গ্র্যান্ড/গগ্রি ডপতামাতা

আনরকজন আত্ ীয়

আনরকজন অ-আত্ ীয়

 স্বাম ী-স্ত ী

ব্যক্ তি ৫ হল:

ব্যক্তি

এর মনধ্য আত্ীয়তার সম্পনক্মর টিক ডচহ্ন 
ডদন ব্যক্তি ৫ এবং গলাক ১, ২, ৩ এবং ৪

ব্যক্ তি ৪ হল:

ব্যক্তি

এর মনধ্য আত্ীয়তার সম্পনক্মর টিক ডচহ্ন 
ডদন ব্যক্তি ৪ এবং গলাক ১, ২ এবং ৩

ব্যক্ তি ৩ হল:

ব্যক্তি

এর মনধ্য আত্ীয়তার সম্পনক্মর টিক ডচহ্ন 
ডদন ব্যক্তি ৩ এবং গলাক ১ এবং ২

ব্যক্ তি ২ হল:

ব্যক্তি

এর মনধ্য আত্ীয়তার সম্পনক্মর টিক ডচহ্ন 
ডদন ব্যক্তি ২ এবং ব্যক্তি ১
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বাডসন্ানদর সম্পক্ম ডচডহ্নত করুন (একটি X ব্যবহার করুন) 

অনুগ্রহ কনর লক্ষ্য করুন গয পূব ্মবতথী প্রনশ্ন, 
প্রনত্যক ব্যক্তি একটি  ডবনশষ নম্নরর সানথ 
যুতি ডছল। 

সাধারণত এই পডরবানর বসবাসকারী ব্যক্তির সংখ্যা

এই পডরবানর বসবাসকারী সবার পুরা নাম:

ব্যক্তি

ব্যক্তি

ব্যক্তি

ব্যক্তি

ব্যক্তি

ব্যক্তি

( গরফানরন্স ব্যক্তি )

ব্যক্তি

যডদ সংসানর ৬ জননর গবডশ গলাক বাস কনর, 
স্ানীয় �ণনাকারী অথবা আপনার স্ানীয় প্যাডরশ কাউক্ন্সল গথনক অডতডরতি ফম ্ম সংগ্রহ করুন. 

( গরফানরন্স ব্যক্তি )

১

২

৩

৪

৫

৬

১

২

৩
১ ২ ৩

৪ ৫ ৬

১ ২ ৩ ৪ ৫১ ২ ৩ ৪১ ২ ৩

১ ২১

একটি কনস ইউডনয়নন অংশ ীদার 

গছনল/গমনয়

সৎপুত্র/সৎনমনয় 

ডপতা বা মা

শ্বশুর/শাশুড়ি

কন্যা/জামাই

ভাই বা গবান

গ্র্যান্ড/মহান পুত্র

গ্র্যান্ড/গগ্রি ডপতামাতা

আনরকজন আত্ ীয়

আনরকজন অ-আত্ ীয়

 স্বাম ী-স্ত ী

একটি কনস ইউডনয়নন অংশ ীদার 

গছনল/গমনয়

সৎপুত্র/সৎনমনয় 

ডপতা বা মা

শ্বশুর/শাশুড়ি

কন্যা/জামাই

ভাই বা গবান

গ্র্যান্ড/মহান পুত্র

গ্র্যান্ড/গগ্রি ডপতামাতা

আনরকজন আত্ ীয়

আনরকজন অ-আত্ ীয়

 স্বাম ী-স্ত ী

একটি কনস ইউডনয়নন অংশ ীদার 

গছনল/গমনয়

সৎপুত্র/সৎনমনয় 

ডপতা বা মা

শ্বশুর/শাশুড়ি

কন্যা/জামাই

ভাই বা গবান

গ্র্যান্ড/মহান পুত্র

গ্র্যান্ড/গগ্রি ডপতামাতা

আনরকজন আত্ ীয়

আনরকজন অ-আত্ ীয়

 স্বাম ী-স্ত ী

একটি কনস ইউডনয়নন অংশ ীদার 

গছনল/গমনয়

সৎপুত্র/সৎনমনয় 

ডপতা বা মা

শ্বশুর/শাশুড়ি

কন্যা/জামাই

ভাই বা গবান

গ্র্যান্ড/মহান পুত্র

গ্র্যান্ড/গগ্রি ডপতামাতা

আনরকজন আত্ ীয়

আনরকজন অ-আত্ ীয়

 স্বাম ী-স্ত ী



আবাসননর ডক পাডক্মং গপেস বা �্যানরজ আনছ?

শুধুমাত্র এই আবাসননর পাডক্মং গপেস ডবনবচনা করুন। আপডন যডদ এই 
আবাসননর অতে� ্মত নয় এমন একটি ভা়িা বা গসি পাডক্মং গপেস ব্যবহার কনরন, 
তাহনল তা অতেভ্্মতি করনবন না। 

সটিক স্ানন স্ান টিক করুন 

৩০ এম ২ এর কম

৩০ এম ২ গথনক ৩৯ এম ২ পয ্মতে

৪০ এম ২ গথনক ৪৯ এম ২ পয ্মতে

৫০ এম ২ গথনক ৫৯ এম ২ পয ্মস্ত

৬০ এম ২ গথনক ৭৯ এম ২ পয ্মস্ত

এই বাড়িনত সবনচনয় গবডশ গকান ধরননর ডহিার গবডশ বাবহাডরত হয়?

৯.১

এই আবাসননর জন্য ইজারা চ্ক্তি কতডদন?

ডফক্সি-িাম ্ম কন্টাক্ট (স ীডমত বা পুনন ্মব ীকরণনযা�্য )

অডনডদ্মষ্টকানলর জন্য গময়াদ ী চ্ক্ তি

বাসস্ান সম্পডক্মত প্রশ্ন

টিশ ডনন - প্রনত্যক বাডসন্ার জন্য একটি কনর প্রশ্নপত্র সম্পন্ন করুন.

৯.১ প্রনশ্নর উত্তর ডদনয়, আপডন আবাডসক প্রশ্নপত্র গশষ কনরনছন.? 
 এখন প্রনত্যক বাডসন্ার জন্য একটি কনর প্রশ্ন

আপডন এই প্রশ্নপত্র সম্পন্ন করা গশষ কনরনছন

৮০ এম ২ গথনক ৯৯ এম ২ পয ্মস্ত

১২০ এম ২ গথনক ১৪৯ এম ২ পয ্মস্ত

১০০ ডম ২ গথনক ১১৯ এম ২ পয ্মস্ত

১৫০ ডম ২ গথনক ১৯৯ এম ২ পয ্মস্ত

২০০ ডম ২ বা আরও গবডশ

বাসস্াননর কনক্ষর সংখ্যা ডলখুন 

রান্নাঘর, বাথরুম, কডরনিার, প্যাডন্ট, অ্যাজডনংস, ব্যালকডন, ৪ এম ২ এরও কম 
কক্ষ অতেভ্্মতি করনবন না।

কনক্ষর সংখ্যা

হ্ইলনচয়ানর বনস থাকা একজন ব্যক্তির পনক্ষ ডক এই আবাসনন প্রনবশ 
করা সম্ভব (অন্য কানরা সমথ ্মন ছা়িা)?

হ্যা ঁ, কারণ রাস্তা এবং বাসস্াননর মধ্যবত থী পনথ গকান ফাকঁ গনই 
অথবা, ডলফি, র ্যাম্প বা অন্যান্য উপাদান দ্ারা অডতক্ম করা হয় যা 
হ্ইলনচয়ার সঞ্ালননর অনুমডত গদয় 

না, কারণ রাস্তা এবং বাসস্াননর মধ্যবত থী পনথ একটি হ্ইলনচয়ার 
সঞ্ালন শত্ম শত্ম ডসঁড়ি বা অন্যান্য বাধা আনছ

হ্যা ঁ, ১ টি গমাির �াড়ির জন্য হ্যা ঁ, ৩ বা তনতাডধক গমাির 
�াড়ির জন্য

হ্যা ঁ, ২ গমাির �াড়ির জন্য না

বাসস্ানডক শীতাতপ ডনয়ড্রিত হয়?

হা ঁ না 

তাপ ডনরাময়কার ী

ফায়ারনলেস

বহননযা�্য য্রিপাডত

স্ায় ী অ্যালোনয়ন্স

অনকন্দ ীয় তাপ

Aquecimento central

গকানটিই নয়

কত বছর এই বাড়িনত বসবাস কনরনছন?

গয পডরবানরর গলাক এই বাড়িনত দীঘ ্মতম জীবন যাপন কনর তার কথা ডবনবচনা 
করুন

ডক ডহনসনব আপডন এখানন বসবাস করনছন? 

মাডলক বা সহ-মাডলক ভা়িানি বা 

 অন্য একটি পডরডস্ডত (ডবনা মূনল্য, দ্ারস্ হওয়া, ...) প্রশ্ন ১৪ এ যান

ভা়িা বা সাবনলি প্রশ্ন ১০ এ যান

এই আবাসন ক্নয়র ফনল ডক গকান আডথ ্মক চাজ্ম আনছ? 

সংবাদদাতার মাডসক মূল্য টিক ডদন

 ১০০ € গথনক কম ২৫০ € গথনক ২৯৯.৯৯ € ৫০০ € গথনক ৬৪৯,৯৯ €

১০০ € ১৪৯.৯৯ € ৩০০ € গথনক ৩৪৯,৯৯ € ৬৫০ € গথনক ৭৯৯,৯৯ €

২০০ € গথনক ২৪৯.৯৯ € ৪০০ € গথনক ৪৯৯,৯৯ € ১০০০ € গথনক গবডশ 

১৫০ € গথনক ১৯৯.৯৯ € ৩৫০ € গথনক ৩৯৯,৯৯ € ৮০০ € গথনক ৯৯৯,৯৯ €

হা ঁ না আপডন আবাডসক প্রশ্নপত্র গশষ কনরনছন.

এই আবাসননর জন্য ইজারা চ্ক্তি কনব হয়?

১৯৮৭ আন� 

১৯৯১ - ২০০৫

১৯৮৭ – ১৯৯০ ২০১২ - ২০১৬

২০১৭ – ২০২১ 

২০০৬ - ২০১১

ক্তির তাডরখ ডবনবচনা করুন। ভা়িা মূনল্যর পরবতথী হালনা�াদ সত্নবেও প্রাথডমক 
তাডরখ ডননদ্মশ করা আবশ্যক.

এই আবাসননর মাডসক ভা়িা কত?

যডদ ভা়িা মাডসক ডভত্ডতনত পডরনশাধ না করা হয়, তাহনল তা সংডলিষ্ট মাডসক 
পডরমানণ রূপাতের করুন.

২০ € এর কম

২০ € - ৪৯.৯৯ €

৫০ € - ৭৪,৯৯ €

৭৫ € - ৯৯.৯৯ € 

১০০ € - ১৪৯.,৯৯ €

১৫০ € - ১৯৯,৯৯ € 

২০০ € - ২৯৯,৯৯ €

৩০০ € - ৩৯৯,৯৯ €

৪০০ € - ৪৯৯,৯৯ €

৫০০ € - ৬৪৯,৯৯ €

১০০০ € বা গবডশ 

৬৫০ € - ৯৯৯,৯৯ €

আপডন ডক গকান ধরননর ডলজ সানপাি্ম বা অনুদান পান?

হ্যা ঁ, সামাক্ জক বা সমডথ ্মত ভা়িা 

হ্যা ঁ, গকন্দ ীয় সরকানরর ভা়িা ভাতা (উদাহরণস্বরূপ সামাক্ জক ডনরাপত্তা, 
গপাি্ম া ৬৫ গজানভম, ...)

গপৌরসভা বা স্বায়ত্তশাডসত অঞ্ল ভা়িা ভাতা

না 

গক বাড়ির মাডলক?

ব্যক্ তি�ত বা ব্যক্ তি�ত উনদ্যা� 

গকক্ ন্দয় অথবা ডবভা� ীয় প্রসাশন অথবা অলাভজনক প্রডতষ্ান 

আনরাহণ কার ী বা বংশধর (ডপতামাতা, নাডত-নাতন ী, সতোন...)

আবাডসক সংস্া 

স্ান ীয় কক্ ত্রপক্ষ 

শুধু আডথ ্মক চাজ্ম (প্রধান এবং সুদ) ডবনবচনা করুন যডদ এই আবাসন টি গকনা 
হয় একটি ব্যাংক ঋণ বা অন্যান্য ঋণ যা এখননা পুনরাপুডর পডরনশাধ করা হয়ডন। 
অন্যান্য অডভনযা� ডবনবচনা করা উডচত নয়।

বছনরর সংখ্যা

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪


