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1. আমাদের সমাদির সবদেদে বড় শজিগুজি কী কী? 

a) আমাদের সমাদির শজিগুজি হি আর্লিংটনের একটি শরিশা্ী ও সসু্থ সমাজ রিনসনে থাকার ক্ষেনে 
আমানের সমানজর গুণাে্ী 

b) সমাদির সদে িজড়ত হওোর 
সদু াগসমূহ 

নাগরিক সুয াগসমহূ,  থা, নাগরিক সরমরিসমহূ, অরপিি 
কা িভািসমহূ, উপযেষ্টা ব ার্ি সমহূ ও সুস্পষ্ট সিকািী প্ররিয়াসমহূ; 
সামারিক সুয াগসমহূ,  থা স িসাধািযেি অনষু্ঠানগুরি  
সহ- ারসন্দাযেি প্রযয়ািন বমটাযি সাহা য কিাি িনয বেচ্ছাযস াি 
সুয াগসমহূ; প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত। 

c) সামাজিক, সাাংসৃ্কজতক ও অর্থনৈজতক 
ববজেত্র্যদক স্বাগত িাৈাে 

সিকাি, পাড়া-প্ররিয শী, কাযিি পরিয শ, র েযািয়সমহূ, 
বিযতািাাঁগুরি, বোকানগুরি, প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত।  

d) প্রদতযদকর মমৌজিক প্রদোিৈ মমটাে 
(খােয, বাসস্থ্াৈ, পজরদেে) 

প্ররি ন্ধকিা, আয়, িারিগি, ভাষাগি ব রিত্র্য সহ  যরক্তযেি 
সহ  া িীয়  যরক্তি িনয  া িীয় সম্পে এি অন্তভুি ক্ত 
(সিকািী, অিাভিনক প্ররিষ্ঠানসমহূ, ধমির শ্বাসরভরিক 
বগাষ্ঠীসমহূ, প্রভৃরি); সংকযটি মযধয থাকা  যরক্ত ও রনিন্তি 
সহায়িা প্রযয়ািন এমন  যরক্ত, উভয়ই র য রিি হন। 

e) প্রদতযক সম্প্রোদে সাশ্রেী মূদিযর, 
স্বাস্থ্যকর খােয প্রাপ্ত করার সদু াগ  
(তািা ফি, সবজি) 

োস্থ্যকি খােয বকনাি সামথিয ও োস্থ্যকি খােয র িয়কািী 
বোকাযন বপ াঁছযনাি সামথিয, উভয়ই এি অন্তভুি ক্ত। 

f) প্রদতযদকর িৈয সাশ্রেী মূদিযর 
আবাসদৈর প্রাপযতার সদু াগ 

ট্রারিক, িুটপাথ, আযিা ও পথিািী পািাপাযিি মযিা রনিাপিা 
ব রশষ্টয, গে-পরি হে, রনিাপে ও সুগম িাতা,  াইক িিাি পথ 
ও িুটপাথ প্রভৃরিযি প্রয যশি সুয াগ এি অন্তভুি ক্ত। 

g) প্রদতযদকর িৈয স্বাস্থ্যদসবার প্রাপযতার 
সদু াগ 

োস্থ্য পরিি িা পরিযষ া, প্রোনকািীগে ও সাক্ষাৎ-এি 
আওিাভুরক্ত, িয়ক্ষমিা, উপিব্ধিায়, বভ গরিক অ স্থ্াযন,  
এ ং োস্থ্য পরিি িাি র কযে প্রয যশি সুয াগ এি অন্তভুি ক্ত। 

h) সকদির িৈয জশক্ষার সদু াগ সকযিি িনয, স িতযি রশক্ষাি সুয াগ প্রাপ্ত কিা এি অন্তভুি ক্ত, 
 াি মযধয পযড়, প্রাক-র েযািয়, র েযািয় ও কযিি এ ং 
গ্র্যািযুয়ট র েযািয়গুরি। 

i) জশশুপািদৈর একটি উপ িু স্থ্াৈ র েযািযয়ি মান, সািারেযনি পরিি িাি র কেসমহূ, র েযািয় 
পি িী কা িিমসমহূ, মযনািঞ্জযনি সুয াগসমহূ, রনিাপিা, 
সাংসৃ্করিক ও সামারিক সুয াগসমহূ প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত। 
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j) মবদড় ওঠার একটি উপ িু স্থ্াৈ  য়স্ক ান্ধ  আ াসন, প িাপ্ত েীর্িস্থ্ায়ী পরিি িা আ াস,  ারড়ি 
মযধযকাি সহায়িা, রিরকৎসা পরিযষ া পাওয়াি িনয পরি হে, 
রগিি া, বকনাকাটা, সািারেযনি পরিি িা, মযনািঞ্জযনি সুয াগসমহূ, 
রনিাপিা, সাংসৃ্করিক ও সামারিক সুয াগসমহূ প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত। 

k) সকদির িৈয উপ িু পজরবহণ 
জবকল্পসমূহ 

ট্রারিক, িুটপাথ, আযিা ও পথিািী পািাপাযিি মযিা রনিাপিা 
ব রশষ্টয, গে-পরি হে, রনিাপে ও সুগম িাতা,  াইক িিাি  
পথ ও িুটপাথ প্রভৃরিযি প্রয যশি সুয াগ এি অন্তভুি ক্ত। 

l) োপ ও সাংকদটর সমে সকদির িৈয 
পজরদেবা ও সহােতা 

প্ররিয শীিা, সহায়িা বগাষ্ঠীসমহূ, ধমি-সম্প্রোযয়ি র তাি, 
অিাভিনক প্ররিষ্ঠান ও সংস্থ্াসমহূ প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত। 

m) আপৎকািীৈ পজরজস্থ্জতগুজির িৈয 
ভাদিাভাদব প্রস্তুত র্াকা 

র প িযয়ি িনয সামারিক ও  যরক্তগি প্রস্তুরি (উোহিেেরূপ, 
র্ূরেিঝড়, িুষািঝড়), ও বসইসযে োস্থ্য-সংিান্ত আশঙ্কা 
(উোহিেেরূপ, বেশ যাপী/র শ্ব যাপী ফু্ল), প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত। 

n) বাস করার জৈরাপে স্থ্াৈ  ারড়যি, কমিস্থ্যি, র েযািযয়, বখিাি মাযে, উেযাযন, গ্র্াযমি পাযয় 
িিা পযথ ও বোকাযন রনিাপিা এ ং পাড়ায় পাহািা কা িিমসমহূ 
প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত। 

o) অল্পমাত্র্াে অপরাে সাংঘটৈ রহংসামিূক অপিাধ (হিযা, হামিা, ব  ন রন িািন, র্াকারি, 
প্রভৃরি) এ ং সম্পরি-সংিান্ত অপিাধ (িাহািারন, গারড় িুরি, 
ভাঙিুি প্রভৃরি) উভয়ই এি অন্তভুি ক্ত। 

p) উেযাৈগুজিদত ও মদৈারঞ্জদৈ প্রদবদশর 
সদু াগ 

উেযানগুরি, বখিাি মােগুরি, মযনািঞ্জন বকন্দ্রগুরি,  াইক ও পাযয় 
িিা পথগুরি এি অন্তভুি ক্ত।  রিম, ক্লা  ও িীড়াসংর্গুরিও  
এি অন্তভুি ক্ত। 

q) পজরচ্ছন্ন ও সসু্থ্ পজরদবদশ বাস করা রনমিি  ািাস, শুদ্ধ িি, পনু িয হািয াগযিা কা িিমসমহূ,  
কম েষূেকািী  াস, গারড়ি মারিকানাি র কেসমহূ প্রভৃরি  
এি অন্তভুি ক্ত। 

r) জশল্পকিা ও সাাংসৃ্কজতক অৈষু্ঠাদৈ প্রদবদশর 
সদু াগ 

অনষু্ঠান ও রশক্ষামিূক কা িকিাযপি র র ধ ও অন্তভুি রক্তকি 
সুয াগসমহূ এি অন্তভুি ক্ত। 

2. আমাদের সমুেে সমাদির সবদেদে গুরুত্বপণূথ স্বাস্থ্য-সাংক্রান্ত সমসযাগুজি কী কী? 

a) স্বাস্থ্য-সাংক্রান্ত সমসযাগুজি  
(সমাদির িৈয) 

োস্থ্য ও সসু্থ্িা সংিান্ত র ষয়সমহূ  া আমাযেি সমাযিি 
 ারসন্দাযেি প্রভার ি কযি (এগুরি কযিা র্ন র্ন র্যট,  
এগুরি কিটা গুরুিি হযয় ওযে প্রভৃরি) 
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b) বেস হওো োস্থ্য-সংিান্ত র ষয়সমহূ,  থা আর্থ্িাইটিস, শ্র ে/েশিন-এি 
ক্ষমিা হািাযনা, সৃ্মরিভ্রংশ,  য়সিরনি প্রযয়ািযনি সহায়িা 
পরিযষ া থাকা প্রভৃরি।   

c) েীঘথস্থ্ােী মরাগসমূহ হৃেযিাগ, উচ্চ-িক্তিাপ, বরাক, র্ায়ায টিস, হাাঁপারন, কযানসাি, 
েীর্িস্থ্ায়ী  যৃেি বিাগ প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত।  

d) োাঁদতর স্বাস্থ্য  া মখুগহ্বযিি োস্থ্য নাযমও পরিরিি, োাঁযিি  ীমা ও োাঁযিি 
পরিি িা পাওয়াি সুয াগ প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত।  

e) প্রজতবন্ধকতাসমূহ শািীরিক, সংয েী, ও মানরসক প্ররি ন্ধকিাসমহূ (উোহিেেরূপ, 
শ্র ে, েশিন,  াক্ ও িিাযিিা কিা ক্ষমিা হািাযনা ও বসইসযে 
র কাশগি, আয গগি ও জ্ঞানীয় র িম্ব), প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত।) 

f) পজরদবশ রনিাপে খােয, শুদ্ধ িি, কীটপিে রনয়ন্ত্রে, অযািারিি , রনমিি 
 ািাস, শ্বাস-সংিান্ত ও িুসিুযসি বিাগসমহূ প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত।  

g) টীকাকরণসমূহ রশশুযেি ও প্রাপ্ত য়য়স্কযেি ইনফু্লযয়ঞ্জা, হাম, বপারিও, ধনষু্টংকাি 
প্রভৃরি বিাযগি টীকাি অরধগমযিা ও িয়ক্ষমিা এি অন্তভুি ক্ত। 

h) সাংক্রামক মরাগসমূহ সংিামক বিাগসমহূ হি বসইস  িী াে ু(ব মন,  যাকযটরিয়া  
 া ভাইিাস) দ্বািা সৃষ্ট বিাগ ব গুরি  যরক্ত বথযক  যরক্তযি 
স্পযশিি মাধযযম, বকান পশু  া পিযেি কামযড়ি দ্বািা, অথ া 
সংিরমি খােয, িি  া পরিয যশি মাধযযম ছড়াযি পাযি।  

i) মাৈজসক স্বাস্থ্য আ সাে, রদ্বযমরু  যারধ, রস্কৎযসাযেরনয়া, আত্মহিযা, আয গগি 
োস্থ্য সমসযা প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত।  

j) সসু্থ্ জশশু ও মাদেরা পরি াি পরিকেনা পরিযষ া, রকযশািীযেি গভি ধািে, সন্তানপািযনি 
প্ররশক্ষে, খু  িাড়ািারড়  া খু  বছাট আকাযি িন্মাযনা রশশু, 
িন্মপূ ি পরিি িা ও হাসপািাযি পরিি িা প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত। 

k) সসু্থ্ জশশুরা বশশ  বথযক বকযশাি অ রধ রশশুকাযিি সকি প িাযয় সসু্থ্ 
শািীরিক, সামারিক ও জ্ঞানীয় র কাশ; সুোযস্থ্যি অভযাস বিিী 
হওয়া; োস্থ্য পরিি িা পাওয়াি সুয াগ প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত। 

l) মে ও মােদকর অপবযবহার মে, রনরষদ্ধ মােক ও বপ্রসরিপশযনি ওষুযধি রিরকৎসাি  াইযিও 
 য হাি সহ  া িীয় ধিযনি  স্তুি  য হাি ও বসইসযে 
রিরকৎসা ও প্ররিযিাযধি প্রয়াস কিাি সুয াগ পাওয়া প্রভৃরি এি 
অন্তভুি ক্ত।  

m) তামাক সািািী ন ধযি  া িীয় ধিযনি িামাযকি  য হাি এি অন্তভুি ক্ত।  
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n) জহাংসা ও কটূজি রশশুযেি প্ররি রন িািন ও অ যহিা, পারি ারিক রহংসা, ধষিে  
ও ব  ন রন িািন, হামিাি িযি িাগা আর্াি, হিযা প্রভৃরি  
এি অন্তভুি ক্ত।  

o) েঘুথটৈািজৈত আঘাত অরনচ্ছাকৃি আর্াি,  থা গারড়যি ধাো, কমিস্থ্যি িাগা আর্াি, 
সীটয ল্ট ও বমাটিগারড়ি সীযটি  য হাি প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত।  

p) সসু্থ্ আহার ও সজক্রে িীবৈ াপৈ স্থ্ূিত্ব, রনয়রমি  যায়াম, আহাি, পুরষ্ট প্রভৃরি সম্পযকি  ভা নু।  

3. আমাদের সমুেে সমাদির িীবৈোরদণর মাৈ কীদস সবদেদে উন্নত হদত পাদর? 

a) সমাদির সদে িজড়ত হওোর 
সদু াগসমূহ 

নাগরিক সুয াগসমহূ,  থা, নাগরিক সরমরিসমহূ, অরপিি 
কা িভািসমহূ, উপযেষ্টা ব ার্ি সমহূ ও সুস্পষ্ট সিকািী 
প্ররিয়াসমহূ; সামারিক সুয াগসমহূ,  থা স িসাধািযেি 
অনষু্ঠানগুরি সহ- ারসন্দাযেি প্রযয়ািন বমটাযি সাহা য কিাি 
িনয বেচ্ছাযস াি সুয াগসমহূ; প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত। 

b) সামাজিক, সাাংসৃ্কজতক ও অর্থনৈজতক 
ববজেত্র্যদক আরও মবজশ কদর স্বাগত 
িাৈাদৈা 

সিকাি, পাড়া-প্ররিয শী, কাযিি পরিয শ, র েযািয়সমহূ, 
বিযতািাাঁগুরি, বোকানগুরি, প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত।  

c) প্রদতযদকর মমৌজিক প্রদোিৈ মমটাদৈা 
(খােয, বাসস্থ্াৈ, পজরদেে) 

প্ররি ন্ধকিা, আয়, িারিগি, ভাষাগি ব রিত্র্য সহ  যরক্তযেি 
সহ  া িীয়  যরক্তি িনয  া িীয় সম্পে এি অন্তভুি ক্ত 
(সিকািী, অিাভিনক প্ররিষ্ঠানসমহূ, ধমির শ্বাসরভরিক 
বগাষ্ঠীসমহূ, প্রভৃরি); সংকটকাি উপরস্থ্ি এমন  যরক্ত ও রনিন্তি 
সহায়িা প্রযয়ািন এমন  যরক্ত, উভয়ই র য রিি হয়। 

d) প্রদতযক সম্প্রোদে সাশ্রেী মূদিযর, 
স্বাস্থ্যকর খােয প্রাপ্ত করার সদু াগ  
(তািা ফি, সবজি) 

োস্থ্যকি খােয বকনাি সামথিয ও োস্থ্যকি খােয র িয়কািী 
বোকাযন বপ াঁছযনাি সামথিয, উভয়ই এি অন্তভুি ক্ত। 

e) প্রদতযদকর িৈয সাশ্রেী মূদিযর 
আবাসদৈর প্রাপযতার সদু াগ 

 া িীয়  ারসন্দাি রনিাপে আ াসন বকনাি ও িাযি  াস 
কিাি সামথিয এি অন্তভুি ক্ত। 

f) প্রদতযদকর িৈয স্বাস্থ্যদসবার প্রাপযতার 
সদু াগ 

োস্থ্য পরিি িা পরিযষ া, প্রোনকািীগে ও সাক্ষাৎ-এি িয়ক্ষমিা, 
উপিব্ধিায়, বভ গরিক অ স্থ্াযন, এ ং োস্থ্য পরিি িাি র কযে 
প্রয যশি সুয াগ এি অন্তভুি ক্ত। 

g) সকদির িৈয জশক্ষার সদু াগ সকযিি িনয, স িতযি রশক্ষাি সুয াগ প্রাপ্ত কিা এি অন্তভুি ক্ত, 
 াি মযধয পযড়, প্রাক-র েযািয়, র েযািয় ও কযিি এ ং 
গ্র্যািযুয়ট র েযািয়গুরি। 
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h) জশশুপািদৈর আরও মবজশ উপ িু স্থ্াৈ 
গদড় মতািা 

র েযািযয়ি মান, সািারেযনি পরিি িাি র কেসমহূ, র েযািয় 
পি িী কা িিমসমহূ, মযনািঞ্জযনি সুয াগসমহূ, রনিাপিা, 
সাংসৃ্করিক ও সামারিক সুয াগসমহূ প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত। 

i) মবদড় ওঠার আরও মবজশ উপ িু স্থ্াৈ 
গদড় মতািা 

 য়স্ক ান্ধ  আ াসন, প িাপ্ত েীর্িস্থ্ায়ী পরিি িা আ াস,  ারড়ি 
মযধযকাি সহায়িা, রিরকৎসা পরিযষ া পাওয়াি িনয পরি হে, 
রগিি া, বকনাকাটা, সািারেযনি পরিি িা, মযনািঞ্জযনি সুয াগসমহূ, 
রনিাপিা, সাংসৃ্করিক ও সামারিক সুয াগসমহূ প্রভৃরি  
এি অন্তভুি ক্ত। 

j) সকদির িৈয পজরবহণ জবকল্পসমূহ ট্রারিক, িুটপাথ, আযিা ও পথিািী পািাপাযিি মযিা রনিাপিা 
ব রশষ্টয, গে-পরি হে, রনিাপে ও সুগম িাতা,  াইক িিাি পথ 
ও িুটপাথ প্রভৃরিযি প্রয যশি সুয াগ এি অন্তভুি ক্ত। 

k) োপ ও সাংকদটর সমে সকদির িৈয 
আরও মবজশ পজরদেবা ও সহােতা 

প্ররিয শীিা, সহায়িা বগাষ্ঠীসমহূ, ধমি-সম্প্রোযয়ি র তাি, 
অিাভিনক প্ররিষ্ঠান ও সংস্থ্াসমহূ প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত। 

l) আপৎকািীৈ পজরজস্থ্জতগুজির িৈয আরও 
ভাদিাভাদব প্রস্তুত র্াকা 

র প িযয়ি িনয সামারিক ও  যরক্তগি প্রস্তুরি (উোহিেেরূপ, 
র্ূরেিঝড়, িুষািঝড়), ও বসইসযে োস্থ্য-সংিান্ত আশঙ্কা 
(উোহিেেরূপ, বেশ যাপী/র শ্ব যাপী ফু্ল), প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত। 

m) উন্নততর পজুিশ, েমকি ও উদ্ধারকারী 
পজরদেবা 

 ারড়যি, কমিস্থ্যি, র েযািযয়, বখিাি মাযে, উেযাযন, গ্র্াযমি পাযয় 
িিা পযথ ও বোকাযন রনিাপিা এ ং পাড়ায় পাহািা কা িিমসমহূ 
প্রভৃরি এি অন্তভুি ক্ত। 

n) বসবাদসর আরও মবজশ জৈরাপে স্থ্াৈ রহংসামিূক অপিাধ (হিযা, হামিা, ব  ন রন িািন, র্াকারি, 
প্রভৃরি) এ ং সম্পরি-সংিান্ত অপিাধ (িাহািারন, গারড় িুরি, 
ভাঙিুি প্রভৃরি) উভয়ই এি অন্তভুি ক্ত। 

o) উেযাৈগুজিদত ও মদৈারঞ্জদৈ প্রদবদশর 
সদু াগ 

উেযানগুরি, বখিাি মােগুরি, মযনািঞ্জন বকন্দ্রগুরি,  াইক  
ও পাযয় িিা পথগুরি এি অন্তভুি ক্ত।  রিম, ক্লা  ও 
িীড়াসংর্গুরিও এি অন্তভুি ক্ত। 

p) একটি পজরচ্ছন্ন ও সসু্থ্ পজরদবশ রনমিি  ািাস, শুদ্ধ িি, পনু িয হািয াগযিা কা িিমসমহূ,  
কম েষূেকািী  াস, গারড়ি মারিকানাি র কেসমহূ প্রভৃরি  
এি অন্তভুি ক্ত। 

q) জশল্পকিা ও সাাংসৃ্কজতক অৈষু্ঠাদৈ প্রদবদশর 
সদু াগ 

অনষু্ঠান ও রশক্ষামিূক কা িকিাযপি র র ধ ও অন্তভুি রক্তকি 
সুয াগসমহূ এি অন্তভুি ক্ত। 
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আমরা আমাদের ৈাৈা েরদৈর বাজসন্দাদের মেওো উত্তরগুজি আরও ভাদিাভাদব মবাঝার দ্বারা তাাঁদের 

প্রদোিৈগুজি আরও ভাদিাভাদব পরূণ করদত সামাজিক-িৈসাংখযা সাংক্রান্ত প্রশ্নগুজি (4-17) করজি। 

4.  জিপ মকাড অংশগ্র্হেকািী ব   ারড়যি  াস কযিন িাি 5-অযঙ্কি রিপ 
বকার্ 

5.  বেস  য়সগুরি র রভন্ন পরিসযি প্রোন কিা হযয়যছ; অংশগ্র্হেকািীযেি 
িাাঁযেি রনযিযেি  য়স ব  পরিসযিি অন্তভুি ক্ত িা ব যছ রনযি 
 িা হযচ্ছ; সমীক্ষাটি বক ি প্রাপ্ত য়স্কযেি িনযই পরিিারিি হযচ্ছ। 

6.  জশক্ষার সদবথাচ্চ স্তর অংশগ্র্হেকািীি দ্বািা সম্পূেি কিা রশক্ষাি সয িাচ্চ তি। 

a) হাই সু্কি জডদলামা-এর মর্দক কম PreK, K, 1ম, 2য়, 3য়, 4থ, 5ম, 6ে, 7ম, 8ম, 9ম, 10, 11শ  
 া 12শ বগ্র্র্ (হাই সু্কি রর্যলামা  া GED অিি ন  যিীি) 

b) হাই সু্কি জডদলামা / GED উচ্চ-র েযািয় রশক্ষাি িনয হাই সু্কি রর্যলামা অথ া সাধািে 
সমিুিয রর্গ্র্ী (GED) 

c) জকিু কদিি কযিি রর্গ্র্ী অিি ন  যিীি হাই সু্কি রর্যলামা অিি ন কযি  
এক  া েইু  ছযিি কযিি রশক্ষা সম্পূেি কিা। 

d) অযাদসাজসদেট / কাজরগজর জডগ্রী হাই সু্কি রর্যলামা অিি ন কিা এ ং বকান কযিযি একটি 
অযাযসারসযয়ট রর্গ্র্ী অথ া কারিগরি  া  রৃিমিূক র েযািযয় 
একটি মাধযরমক পি িী কারিগরি রর্গ্র্ী সম্পূেি কিা। 

e) স্নাতক জডগ্রী স্নািক রর্গ্র্ী সম্পূেি কযিযছন (সাধািেিঃ কযিযি  
িাি  ছযিি) 

f) গ্রযািদুেট বা উচ্চতর জডগ্রী স্নািক রর্গ্র্ী অিি যনি পযি স্নািযকািি, র্ক্টযিট, আইন  
 া রিরকৎসার জ্ঞাযনি রর্গ্র্ী অ রধ অগ্র্সি হযয়যছন 

7.  জহস্পাজৈক উৎস এযক িারিভুরক্তও  িা হয়, উিিোিািা রিযপাটি  কযিযছন  
ব  িাাঁিা হয় “রহস্পারনক  া িারিযনা” নিু া “অ-রহস্পারনক 
 া অ-িারিযনা।” OMB “রহস্পারনক  া িারিযনা”-এি সংজ্ঞা 
রেযয়যছন এইভায -একিন রকউ া, বমরিযকা, পুযয়যিি া রিযকা, 
েরক্ষে  া মধয আযমরিকাি অথ া অনয বকান বস্পনীয় সংসৃ্করি 
 া  ংযশাদূ্ভি  যরক্ত (িারিযগাষ্ঠী রনর িযশযষ)। 

8.  িাজত উিিোিািা এক  া একারধক িারিযগাষ্ঠী ব যছ রনযি পাযিন 
 াি সযে িাাঁিা একাত্ম ক্ষোধ কদরৈ-কৃষ্ণাে /আরেকান 
আযমরিকান, এশীয়, নযহারপ, আই/আন অথ া বশ্বিাে/কযকশীয় 
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আমরা আমাদের ৈাৈা েরদৈর বাজসন্দাদের মেওো উত্তরগুজি আরও ভাদিাভাদব মবাঝার দ্বারা তাাঁদের 

প্রদোিৈগুজি আরও ভাদিাভাদব পরূণ করদত সামাজিক-িৈসাংখযা সাংক্রান্ত প্রশ্নগুজি (4-17) করজি। 

a) আজিকাৈ আদমজরকাৈ / কৃষ্ণাে একিন  যরক্ত র রন আরেকাি বকান কৃষ্ণাে িনযগাষ্ঠীি 
 ংযশাদূ্ভি। 

b) এশীে একিন  যরক্ত র রন েিূপ্রাযিযি মিূ অরধ াসীযেি, েরক্ষেপূ ি 
এরশয়াি, অথ া ভািিীয় উপমহাযেযশি  ংযশাদূ্ভি  াি অন্তভুি ক্ত 
উোহিেগুরি হি, কাযম্বারর্য়া, িীন, ভািি, িাপান, বকারিয়া, 
মািযয়রশয়া, পারকতান, রিরিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, থাইিযান্ড ও 
রভযয়িনাম। 

c) িন্মগতভাদব হাওোই বা অৈয 
মকাৈ প্রশান্ত মহাসাগরীে দ্বীদপর 
মিাক 

বকান  যরক্ত র রন হাওয়াই, গুয়াম, সাযমায়া  া অনয বকান 
প্রশান্ত মহাসাগিীয় দ্বীযপি মিূ অরধ াসীযেি  ংযশাদূ্ভি। 

d) আদমজরকাৈ ইজিোৈ / 
িন্মগতভাদব আিাস্কার মিাক 

বকান  যরক্ত র রন উিি ও েরক্ষে আযমরিকাি  
(মধয আযমরিকা সহ) মিূ অরধ াসীযেি  ংযশাদূ্ভি এ ং র রন 
উপিািীয় অন্তভুি রক্ত ও সম্প্রোয় সং রুক্ত  িায় িাযখন। 

e) মেতাে / কদকশীে বকান  যরক্ত র রন ইউযিাপ, মধযপ্রািয অথ া উিি আরেকাি 
মিূ অরধ াসীযেি  ংযশাদূ্ভি। 

9.  জশশু-সহ পজরবার উিিোিািা রিযপাটি  কিযি পাযিন ব  িাাঁিা রশশু িযয়যছ এমন 
পরি াযি  াস কযিন রকনা। উিিোিাযেি বসইস  রশশুযেিও 
অন্তভুি ক্ত কিযি হয   ািা িাাঁি আত্মীয় নয়, রকন্তু একই 
পরি াযি  াস কযি। 

10.  বসজৈক/প্রািৈ বসজৈক পেম থাো প্রাক্তন বসরনকিা হযিন এমন নািী ও পুরুষ  াাঁিা মারকি ন 
স্থ্ি ারহনী, বন  ারহনী, র মান ারহনী, বমিী কর্প্সি, অথ া 
উপকূিিক্ষী ারহনীযি সরিয় োরয়ত্বপািন কযিযছন (খু  অে 
সমযয়ি িনয হযিও), রকন্তু এখন কযিন না অথ া রদ্বিীয় 
র শ্ব ুযদ্ধি সময় মারকি ন মাযিি ন্ট বমরিযন োরয়ত্ব পািন কযিযছন। 
ব  স   যরক্তিা িািীয় িক্ষী  া রিিাভি   ারহনীযি োরয়ত্বপািন 
কযিযছন িাাঁযেিযক প্রাক্তন বসরনকযেি বশ্রেীভুক্ত কিা  ায  
শুধুমাত্র্  রে িাাঁযেি কখযনা সরিয় োরয়ত্বপািযনি িনয র্াকা 
 া আযেশ বেওয়া হযয় থাযক,  াি মযধয প্রািরিক প্ররশক্ষে  া 
 ারষিক গ্র্ীষ্মকািীন কযাম্প-এি 4-6 মাস ধিা  ায  না। 
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আমরা আমাদের ৈাৈা েরদৈর বাজসন্দাদের মেওো উত্তরগুজি আরও ভাদিাভাদব মবাঝার দ্বারা তাাঁদের 

প্রদোিৈগুজি আরও ভাদিাভাদব পরূণ করদত সামাজিক-িৈসাংখযা সাংক্রান্ত প্রশ্নগুজি (4-17) করজি। 

11.  গহৃহীৈতা িাাঁযেি প্রাথরমক িারত্র্কািীন আ াযসি সম্পযকি  রিজ্ঞাসা কিাি 
দ্বািা  ারসন্দাযেি গি একমাযস গৃহহীনিাি সম্পযকি  িানযি 
িাওয়া হয়। ব  স   যরক্তযেি স্থ্ায়ী, প িাপ্ত  া রনয়রমি 
আ াযসি অভা  িযয়যছ, িাাঁিা োস্থ্য ও সুস্থ্িাি সমসযা  
রনযয় সামঞ্জসযহীনভায  প্রভার ি হন 

12.  আজিথাংটদৈ বসবাদসর সমেকাদির বেঘথয উিিোিাযেি রিজ্ঞাসা কযি ব  িাাঁিা কিরেন ধযি আরিিংটযন 
 াস কিযছন 

15b. বতথ মাৈ জিে-পজরেে রিে-পরিিয়  িযি একিন  যরক্তি অন্তঃস্থ্ রিে অনভূুরিযক 
(উোহিেেরূপ, একিন পরুুষ, একিন নািী অথ া র রিত্র্ 
ধিযনি রিে) এ ং রিেরভরিক সম্প্রোযয় সিা য অন্তভুি রক্তযক 
ব াঝায় (উোহিেেরূপ, নািী, পুরুষ ব রশযষ্টযি নািী, র রিত্র্ 
ধিযনি রিে)। 

i. পজরবজতথ ত জিদের বযজি পরি রিি ি রিযেি  যরক্ত  িযি বসই  যরক্তযক ব াঝায়  াাঁি 
 িি মান রিে-পরিিয় ও িাাঁি িযন্মি সময় আযিারপি রিে 
এক নয় 

16.  ম ৌৈ ববজশষ্ট্য  

a) জবপরীতকামী র পিীিকামী  িযি বসই  যরক্তযক ব াঝায়  াাঁি বিামযারন্টক  
 া ব  ন আকষিে র পিীি রিযেি প্ররি 

b) সমকামী সমকামী  িযি বসই  যরক্তযক ব াঝায়  াাঁি বিামযারন্টক  া ব  ন 
আকষিে একই রিযেি প্ররি 

c) উভকামী উভকামী  িযি বসই  যরক্তযক ব াঝায়  াাঁি বিামযারন্টক  া ব  ন 
আকষিে পুরুষ ও নািী উভযয়ি প্ররি (অথ া একারধক রিযেি প্ররি) 

 


