
িসিট ম�ােনজােরর বণর্ িবে�ষজিনত িবেরািধতা, ৈবিচ��, সমানািধকার এবং অন্তভুর্ িক্ত সং�ান্ত পুরস্কার �কল্প 

েকমি�জ কমর্চারীেদর বণর্িবে�ষজিনত িবেরািধতা, ৈবিচ��, সমানািধকার, এবং অন্তভুর্ িক্ত (ADEI) সং�ান্ত এবং কমর্চারী এবং 
বািসন্দােদর জন� ADEI আদশর্েক সহায়তা ও সমথর্ন কের এমন পিরেবশ ৈতিরর গুরুে�র �িত�িত িদেতই এই পুরস্কারগুিল 
েদওয়া হয়।  পুরস্কার বা �ীকৃিতর জন� দইুিট িবভাগ রেয়েছ: �ত� কমর্চারী এবং নগর িবভাগ।  নীেচর মানদণ্ড ব�বহার কের 
পুরস্কার �াপকেদর েবেছ েনওয়া হেব। েযখােন েযাগ�তার মানদণ্ড কম সংখ�ক �িতিনিধ�কারীর সােথ সম্পিকর্ ত, এই শেব্দর অথর্ 
হেলা নারী, সংখ�া-লঘু জািতগত এবং মানব-জাতীয় েগাষ্ঠী, �িতবন্ধী ব�িক্ত এবং LGBTQ+ িহসােব িচিহ্নত ব�িক্তেদর এেত অন্তভুর্ ক্ত 
করা হয়।   

শহের কমর্রত কমর্চারীেদর জন� পুরস্কােরর মানদণ্ড 

শহেরর কমর্চারীরা নীেচ েদওয়া এক বা একািধক েক্ষে� পাওয়া সাফল� বা �িত�িতর জন� এটা পাওয়ার েক্ষে� মেনানীত হেত 
পােরন: 

•  কম সংখ�ক �িতিনিধ�কারী জন-েগাষ্ঠী ভাড়া কের িনেয়াগ এবং ধারণ ক্ষমতার েক্ষে� অবদান েরেখেছ এমন সব ে�া�াম 
এবং উেদ�ােগর জন� সমথর্নকরণ। 

• িবিবধ-সাংসৃ্কিতক স�দােয়র কােছ ন�ায়-সঙ্গত ও �িতি�য়াশীল পিরেষবা েদওয়ার বাহক িহেসেব সাংসৃ্কিতক সেচতনতা 
এবং �স-সাংসৃ্কিতক দক্ষতা বৃিদ্ধর �েচষ্টাকরণ। 

• কমর্-েক্ষে� বণর্িবে�ষজিনত িবেরািধতা, ৈবিচ��, সমানািধকার এবং অন্তভুর্ িক্তর উেদ�ােগর পেক্ষ সমথর্নকরণ। 
• সংস্থা এবং স�দায় েগাষ্ঠীর সােথ অংশীদাির�েক সমথর্ন কের এমন সব ি�য়াকলােপর উন্নয়ন করা, যা কম সংখ�ক 

�িতিনিধ�কারী জনেগাষ্ঠীর জন� নানা পিরেষবা িদেয় থােক। 
• এক �কার �াগত এবং সহায়ক কােজর পিরেবশ �চারকরণ। 
• শহেরর বণর্িবে�ষজিনত িবেরািধতা, ৈবিচ��, সমানািধকার এবং অন্তভুর্ িক্ত সং�ান্ত লক্ষ� এবং এর আদশর্ ৈতির করার 

িবষেয় সম্পিকর্ ত �ত�াশা বাস্তবািয়তকরণ। 

নগর িবভােগর �ীকৃিতর মানদণ্ডসমূহ 

েকােনা নগর িবভাগ বা, েতমন উপযুক্ত হেল, েকােনা িবভােগর একিট িবেশষ িবভাগ বা ইউিনট, িনম্নিলিখত এক বা একািধক েক্ষে� 
সাফেল�র কারেণ �ীকৃিতর জন� মেনানীত হেত পাের: 

• িনম্নিলিখত কম সংখ�ক �িতিনিধ�কারী জনেগাষ্ঠীর িনেয়াগ এবং ধারণ ক্ষমতা। 
• েপশাগত উন্নিত এবং িনম্নিলিখত কম সংখ�ক �িতিনিধ�কারী জনেগাষ্ঠীর বৃিদ্ধর সুেযাগ ৈতিরকরণ। 
• িবভােগর মেধ� এবং েকমি�জ স�দােয়র সােথ অন্তভুর্ িক্তমূলক �চার এবং েযাগােযাগ ৈতিরকরণ। 
• পেরায়া করার মেতা িবষয়গুিলর সমস�া সমাধােন কম সংখ�ক �িতিনিধ�কারী জনেগাষ্ঠীেক পিরেষবা েদওয়ার মেতা 

�িতষ্ঠানগুিল ও স�দায় েগাষ্ঠীর সেঙ্গ সহেযািগতা/অংশীদাির� বাড়ােনা। 
• শহেরর বণর্িবে�ষজিনত িবেরািধতা, ৈবিচ��, সমানািধকার এবং অন্তভুর্ িক্ত সং�ান্ত লক্ষ� এবং েনতৃে�র �ত�াশাগুিল 

বাস্তবািয়তকরণ। 

ADEI-এর �িত অঙ্গীকার রাখার �মাণ িদেত পাের এমন েকােনা শহেরর কমর্চারী বা িবভােগর সেঙ্গ আপিন কাজ কের থাকেল 
তােদর একিট পুরস্কােরর জন� মেনানীত করার কথা িবেবচনা করুন।  একিট মেনানয়ন ফমর্ নীেচ েদওয়া হেলা।  শু�বার, নেভম্বর 
5, 2021, দুপুর 12:00 সমেয় মেনানয়ন করা হেব 



কেমব্রিজ শহর 

ব্রিটি মযানেজানরর বর্ ণব্রবনেষজব্রেত ব্রবনরাব্রিতা, ববব্রিত্র্য, 

িমাোব্রিোর এবং অন্তর্ভ ণক্তি িংক্রান্ত পুরস্কানরর মনোেয়নের 

িময়িীমা: শুক্রবার, েনর্ম্বর 5, 2021, দপুুর 12:00 

প্রব্রত: Louis A. DePasquale, ব্রিটি মযানেজার 

বর্ ণব্রবনেষজব্রেত ব্রবনরাব্রিতা, ববব্রিত্র্য, িমাোব্রিোর এবং অন্তর্ভ ণক্তি িংক্রান্ত পুরস্কানরর জেয অেুগ্রহ েনর 

ব্রেম্নব্রিব্রিত মনোেয়ে স্বীোর েরুে: 
 

কর্ মচারীর র্ননানয়ন (যতটা সম্ভব তথ্য প্রদান করুন।) 

েম ণিারীর োম:                                                                                                                                                       

ব্রবর্াগ:   ব্রবর্াগ/ইউব্রেি/কপ্রাগ্রাম:     

োনজর িরনের ব্রশনরাোম:    

অথবা 

ব্রবর্াগীয় মনোেয়ে 

ব্রবর্ানগর োম:                                                                                                                                

ব্রবর্াগ/ইউব্রেি/কপ্রাগ্রাম:    

এিানে আব্রম মনে েব্রর কে এই েম ণিারী বা ব্রবর্াগ পুরস্কার পাওয়ার কোগয: 

[যতটা সম্ভব নননদমষ্টভানব বলুন, র্ননানয়ন ঘ াষণায় তানলকাভুক্ত উনিনিনতর জনয প্রনযাজয র্ানদণ্ড। আপনন অনতনরক্ত পষৃ্ঠা 

সংযুক্ত করনত পানরন অথ্বা প্রনয়াজনন ঘকাননা আলাদা নচঠিও জর্া নদনত পানরন।] 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

মনোেীত েনরনেে কে (পুনরা োম):  ব্রদেমানে োনজর িমনয়র ক াে েং:     

 

ইনমইি টিোো:      
 

িম্পূর্ ণ েরা  ম ণ citymanager@cambridgema.gov টিোোয় ইনমইি েরা কেনত পানর অথবা বযক্তিগতর্ানব ব্রিটি 

mailto:citymanager@cambridgema.gov


মযানেজানরর োে ণািয়, Cambridge City Hall, 795 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139 টিোোয় 

ডানেও জমা কদওয়া কেনত পানর। 
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