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এই সিষনে…
Cambridge-এর  
8টি ফযােযার ষ্টেশনের  
মযাল্টি-সমল্িেে 
আপনরেড এিং 
িংস্যার করযা হনি

Participatory  
Budgeting  
িম্প্রদযােজসেত 
সেনেযাজে 
উৎপন্ন কনর

City Scholarship  
সশক্যািম্পসককি ত 
খরচ িযামযাি সদনত 
িযাহযায্ কনর

Reinventing  
Public Spaces

িহুভযাসষক 
হযাইিযাইট 
14-20 েং পযাতযা

এক সুউচ্চ কৃতিত্ব:  
1,000 জন অতিবাসীদের 
সহদজ তকদন বসবাস করার 
মদিা সাশ্রয় কর োদম 
আবাসদনর ব্যবস্া প্রস্তুি রাখা

Cambridge-এর
ফাইটিং ফায়ানর মফরানো এক অেে্ ঐসিহাসসক মচহারা 8 েং পািা
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অসতমযারী শুরু হওেযার দইু িছর পনর, আপসে জেস্যাস্্ 
সেনদকি সশকযা এিং সিসিসেনষিগুল্ি পূরণ করনত পযানরে। যখে 
আমযানদর মনি্ অনেনকই অসতমযারী ঘটিত ক্যাল্তির িম্ুখীে হনে 
চনিনছে, তখে Cambridge জেস্যাস্্ দপ্তর িিযাইনক িতককি  
থযাকযার আহ্যাে জযাসেনেনছ।
জােুয়ারী োনস COVID-19 মরানি সংক্াসেি িাসসন্ানের সংখ্া মিন়ে মিনে এিং এই রকে 
অসি-সংক্েনরর হার সেরাপে স্তনর োেনি মিশ সকেু সেে সেয় লািনি পানর। অনেনকই এই 
মরানির লক্ষরগুলল আনির মচনয় অনেক েৃেভুানি অেুভি করনেে িনল েনে হনলও, আেরা 
এখেও COVID-19 মরানির কারনর অনেকনকই হাসপািানল ভসি্ হনি মেখসে, সিনশষ কনর 
টিকা ো মেওয়া মলাকজনের মক্ষনরেই এেেটা ঘটনে। আপসে সেনজ টিকা সেনল: 

R ঝঁুসকপূণকি িযাসিন্যানদর আপসে অতিত সকছুটযা হনিও রক্যা করনত পযানরে। 
ে্াসাচুনসটনস টিকা মেওয়ার হার মিশ ওপনরর সেনকই রনয়নে, সকন্তু এখেও সকেু 
সম্প্রোনয় কেিয়সী সশশু সহ টিকা এিং িুস্ার মেেসে এেে অনেক িাসসন্াই রনয়নেে। 
কনয়কজে, রানের স্াভাসিক অোক্ে্িা স্ল্প পসরোনর রনয়নে, িারা এনি আক্ান্ত 
হনল সকন্তু খুিই অসুস্থ হনয় প়েনি পানরে িা টিকা সেনলও োরা মরনি পানরে।

R স্যাস্্-ষ্িিযা ি্িস্যানক িহযােতযা ও িমথকিে করুে। COVID-19-এর কারনর এই শীনি 
স্থােীয় হাসপািালগুললনি সম্ভিি সভ়ে মিসশ এিং কেমীর সংখ্া কে থাকনি। অথ্াৎ, মর 
মকানো কারনর আপোর িা আপোর লপ্রয়জেনক হাসপািানল ভসি্ করার প্রনয়াজে হনল 
হাসপািানলর মিড পাওয়া রনথষ্টই কঠিে হনয় উঠনি পানর। COVID-19 সংক্ান্ত 
অসুস্থিা রি মিসশ কনর আটকানো রানি, িিই কে হাসপািানলর পসরনষিা সেনি হনি 
এিং সাধারর োেুনষর জীিে-ধারর িিটাই মিসশ সেরাপে হনয় উঠনি।

R এই িরনের িমি্যা এডযানত িযাহযায্ করুে। রিক্ষর ভাইরাসটি সম্প্রোনয়র সকনলর 
েনধ্ সহনজ েস়েনয় প়েনি পানর, আেরা আশা করনি পাসর মর মকােও সেসে্ষ্ট সেনয় 
সিপুল সংখ্ক মলাক কাজ-কে্ করনি পারনিে ো এিং অসুস্থ হনয় প়েনিে। কে কেমীর 
কানজ আসা োনে আোনের মরাজকার চলোে জীিনে ি্াঘাি ঘটা, মসটা িাসিল ফ্াইট 
িা িাস রুট, িন্ধ হনয় রাওয়া মড মকয়ার সুসিধা িা স্কু ল, িা সুপারোনক্ট এিং অে্াে্ 
মোকানে/গুোনে লজসেসপরে কে মপৌঁেিার কারনর পেনন্র লজসেস িােনি অসুসিধা 
হওয়া, এই সি সকেুই হনি পানর।

এখযানে ষ্িরযা 
উপযাে খুঁনজ 
ষ্েওেযার একটিই 
অেুস্যারক রনেনছ 
এিং ষ্িটযা হনিযা 
COVID-19 ষ্রযানের 
সিস্যার কমযানেযা:
u সেনজ টিকা/িসু্ার সেে এিং 

অে্নেরও উৎসাসহি করুে।

u উচ্চ োনের োস্ পরুে।

u আপোর মকানো উপসি্ থাকনল 
িা COVID-19 মরানি আক্ান্ত 
কানরার সংস্পনশ্ এনল মেসর ো 
কনর, পরীক্ষা করুে।

u মকানো অেষু্ানের আনয়াজে 
করার আনি মভনি মেখুে িা 
অভ্ন্তরীর সাোলজক সোনিনশ 
মরািোনে সেয়ন্ত্রর রাখেু।

u অনে্র মথনক সিন্ছিন্ন হনয় থাকা 
এিং সেভৃি-িানসর সেনে্সশকা 
অেুসরর করুে।

COVID-19 অসতমযারীর িযানথ িডযাই করনত হনছে। 
এখেও সক তযা-ই?
আপসে সক সেেসমত মযাস্ পনর ক্যাতি হনে পনডনছে? সেনজর পরীক্যা করনত সেনেও? আপেযার িি িনু্নদর কযাছ 
ষ্থনক আর সেেসমত কযাযকিকিযাপ ষ্থনক দনূর থযাকযা, সক আপসে উপনভযাে কনরে?

Cambridge িম্প্রদযােনক রক্যা করনত িযাহযায্ করযার জে্ আপেযার এই কতকি নি্ 
অংশরেহে করনত থযাকযার জে্ আপেযানক িে্িযাদ! 



অক্ান্ত পসরশ্রে কনরনেে। িি েইু িেনর 
আেরা মর ধরনের জেস্াস্থ্ অিকাঠানো 
তিসর কনরসে িা আর একিারও অেলূ্ 
প্রোসরি হনয়নে। শহর দ্ারা পসরচাললি 
সেখরচার COVID-19 মরাি-পরীক্ষার সাইট, 
টিকাোে এিং িসু্ার সক্সেক এিং জিরেস্ত 
জে-িথ্ এিং জে-স্াস্থ্ সেনে্সশকা প্রচানরর 
প্রনচষ্টা মথনক, আোনের সম্প্রোয়নক মরানির 
িসৃধির সিরুনধি মোকাসিলা করনি এিং 
আোনের িাসসন্ানের সরুক্ষা-সিধানে অসি 
প্রনয়াজেীয় সি লজসেনসর ি্িস্থা করনি 
আোনের কানে সি রকে সরঞ্ােই প্রস্তুি 
সেল িলনলই হয়।

আেরা জাসে মর COVID-19 মরাি-প্রসিনরাধক 
টিকা গ্রহনরর পনর একটি িসু্ার মডাজ 
মেওয়া হনল, মসটাই হনলা COVID-19 েহাোরী 
মোকাসিলা করার একক মসরা উপায়। আসে 
প্রনি্ক মরাি্ অসধিাসীনক একটি কনর টিকা 
িা িসু্ার শট সেনয় সেনি অেনুরাধ করসে।  
আোনের জে-স্াস্থ্ সিনশষজ্ঞরা আোনের 
িনলে মর িি্োে টিকাগুলল Omicron 
মভসরনয়ন্ট সহ COVID-19 সংক্েনরর কারনর 
গুরুির অসসু্থিা, হাসপািানল ভসি্ হওয়ার 
েনিা অিস্থা এিং েিুৃ্ মথনক রক্ষা করনি 
িনল আশা করা রায়। জােয়ুাসরর মশনষর 
সেনক, Cambridge-এর 90% এরও মিসশ 
িাসসন্ারা টিকার অন্তি একটি কনর মডাজ 
মপনয়নেে।

আেরা রখে COVID-19 মরানির িৃিীয় িেনর 
পা রাখনি চনলসে, িখে আেরা সিাই হিাশ 
এিং ক্ান্ত হনয় পন়েসে। মর ধরনের কাজ-কে্ 
কনয়ক োস আনিই টিকা মেওয়া ি্লতিনের 
জে্ রলুতিসঙ্গিভানি সেরাপে িনল েনে করা 

হনয়সেল মসগুলল এখে মরে আরও মিসশ 
ঝঁুসক-পূর্ হনয় উনঠনে৷ আপোর মর সি 
সসধিান্ত আপোনক COVID-19 মরানির 
সংস্পনশ্ আেনি পানর িা আপোর পসরিার, 
িনু্ধ-িান্ধি, পসরিার, সহকেমী এিং 
সম্প্রোনয়র সেস্নেরও প্রভাসিি কনর (রার 
েনধ্ টিকা ো মেওয়ানো সশশু, েি্ুল মরাি 
প্রসিনরাধ ক্ষেিা সম্পন্ন ি্লতি এিং অে্াে্ 
েি্ুল ি্লতিরাও পন়েে)। িা-ও িলা রায়, 
আেরা ি্লতি এিং একটি সম্প্রোয় সহসানি 
আোনের কীভানি এনিানি হনি িা আেরা 
জাসে। সপুাসরশকৃি COVID-19 মরাি-
প্রসিনরাধী টিকা সেনয়, আোনের িাস়ের 
িাইনর অে্নের আনশপানশ থাকাকালীে েনুখ 
োস্ পরা, অসুস্থ মিাধ করনলই িাস়েনি 
থাকা, িারংিার হাি ধুনয় স্াস্থ্-সিসধ িজায় 
রাখা এিং েরকার হনল সকনলর মথনক 
সেনজনক সিন্ছিন্ন করা এিং সেভৃি-িাসজসেি 
সপুাসরশগুলল মেনে চলনল, আেরা অসিোরী 
মশষ হওয়ানি সাহার্ করার মক্ষনরে এক 
সিশাল প্রভাি মফলি। 

সিটি ম্যানেজযানরর িযাতকি যা
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জােয়ুারী 3, 2022 িাসরনখ,শহনরর সকনল 
সেনল Central Square-এর Starlight 
Square-এ অেুলষ্ি একটি আউটনডার 
অেুষ্ানে 2022-2023 Cambridge 
City Council-এর শপথ গ্রহর উেরাপে 
কনরসেনলে। আসন্ন সেসে্ষ্ট মেয়াে-কানলর 
জে্ একজে মেয়র সেিা্চে করাই City 
Council-এর প্রথে অলফসসয়াল কাজ সেল। 
আসে Mayor Siddiqui-মক অসভেন্ে 
জাোনি চাই এিং City Council-এর েিুে 
সেস্ ও আনির িানরর লফনর আসা 
সেস্নেরও স্ািি জাোই।

আসে City Council-এর সনঙ্গ মথনক িার 
েীসিিি লক্ষ্ অজ্নের জে্ এিং FY23 
িানজট রানি সসটির অগ্রাসধকারগুললনক 
প্রসিফললি করনি পানর মসই সিষয়টি সেন্চিি 
করার জে্ উন্কুখ হনয় আসে। Council-এর 
সনঙ্গ মথনক এিং মসটিনক সি সেনক 
ঘসেষ্ভানি সহনরাসিিা করানোর সিষয়টি 
আোনের ি্সিক্েী আসথ্ক পসরকল্পোর 
সনঙ্গ একসরেি হনয়, শহরটিনক COVID-19 
েহাোরীর সিরুনধি রুনখ েঁা়োনো সহজ 
করনি অেুনোেে করা হনয়নে, রখে 
আোনের িাসসন্ারা এিং স্থােীয় ি্িসাগুলল 
পনক্ষ শহনরর কাে মথনক প্রি্াসশি সি 
সিস্ততৃি কে্সসূচ, উনে্াি এিং পসরনষিাগুলল 
মেওয়ারও ি্িস্থা সষুু্ভানিই কনর চনলনে।

আসে মসই সি শহনরর কেমীনক ধে্িাে 
জাোনি চাই রারা েিুে িেনরর শুরুনিই 
Omicron মভসরনয়নন্টর সংক্ের েস়েনয় প়ো 
এিং অেুসরর করার কারনর COVID-19 
মরানির িসৃধির প্রসিলক্য়া জাোনি সেেরাি 

সসটি ে্ানেজার Louis A. DePasquale 

সিষেিস্তু

 2-3  িযাশ্রেকর দযানম আিযািনের ি্িস্যা 
প্রস্তুত রযাখযা

 4-5 Participatory Budgeting
  িিিযািকযারীনদর সেনেযাল্জত কনর

 6-7 ফযােযার ষ্টেশনে ি্যাপক িংস্যার করযা হে

 8-9 ফযাইটিং ফযােযানিকির ঐসতহযাসিক 
  ষ্চহযারযা ষ্ফরযানেযা হে

 10-11 City Scholarship  
  সশক্যােত খরনচ ভযারিযাম্ আনে

 12-13 Public Space Lab

 14-20 হযাইিযাইট করযা সেিনন্র অেুিযাদ

12

8

2

6

4

প্রছিনের পািা: Fresh Pond Apartments-এর আকাশ মথনক মেখা েনৃশ্র েসি: 
Kyle Klein-এর মিালা।



Cambridge সাশ্রয়ী েূনল্র আিাসে তিসরর উনে্াি একেে পুনরাভানি 
রনয়নে। সাশ্রয়ী েূনল্র আিাসে তিসর ও িণ্টনের সিষয়টি শহনরর জে্ 
কররীয় শীষ্ অগ্রাসধকার সহসানি রনয় মিনে, এিং আেরা এই গুরুত্বপূর্ 
লনক্ষ্ মপৌঁোনি সহায়িা ও সেথ্ে করার জে্ মর মকানো রকে শলতিশালী 
সিসেনয়াি চাললনয় রাি। 

- Cambridge সসটি ে্ানেজার, Louis A. DePasquale

এক সুউচ্চ কৃসিত্ব: এক সুউচ্চ কৃসিত্ব: 

1,000 জে 1,000 জে 
অসধিাসীনের অসধিাসীনের 
সহনজ সকনে সহনজ সকনে 
িসিাস করার েনিা িসিাস করার েনিা 
সাশ্রয়কর োনে সাশ্রয়কর োনে 
আিাসনের ি্িস্থা আিাসনের ি্িস্থা 
প্রস্তুি রাখাপ্রস্তুি রাখা
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শহনর সাশ্রয়ী োনের আিাসে তিসর ও 
িণ্টনের উনে্ানির জে্ $246.5 সেললয়নের 
মিসশ পসরোর অথ্ িরাদ্দ করা হনয়নে। এই 
সি িহসিল আজ পর্ন্ত 3,721টিরও মিসশ 
সাশ্রয়ী োনের আিাসনের ইউসেট সংরক্ষর 
িা তিসর করনি ি্িহার করা হনয়নে।

"Cambridge  আজনকর সেনে সাশ্রয়ী োনের 
আিাসে তিসর ও িণ্টনের উনে্ানির 
অগ্রভানি রনয়নে," সসটি ে্ানেজার Louis A. 
DePasquale এই কথা িনলনেে৷  সাশ্রয়ী 
েূনল্র আিাসে তিসর ও িণ্টনের সিষয়টা 
শহনরর জে্ কররীয় শীষ্ অগ্রাসধকার 
সহসানি রনয় মিনে, এিং আেরা এই 
গুরুত্বপূর্ লনক্ষ্ মপৌঁোনি সহায়িা ও সেথ্ে 
করার জে্ মর মকানো রকে শলতিশালী 
সিসেনয়াি চাললনয় রাি।

Fresh Pond সংরক্ষর করার কাজ হনলা 
সাশ্রয়ী োনের আিাসনের সিষনয় শহনরর 
প্রসিশ্রুসি রাখার মক্ষনরে এক গুরুত্বপূর্ কৃসিত্ব 
এিং সিিি েইু িেনর মেখা সাশ্রয়ী োনের 
আিাসে তিসর ও িণ্টনের কীসি্র একটি 
পরা্য়। সেনচ আরও কনয়কটি উনলেখনরাি্ 
উন্নসি ও সিকানশর সিষয় রনয়নে।

“সাশ্রয়ী েনূল্র আিাসে সংরক্ষনরর অথ্ হল 
োেষুজেনক িানের সেনজনের িাস়েনি রাখা 
এিং এই শহনরর তিসচরে্ এিং জীিেীশলতি 
সংরক্ষর করা,” িনলনেে Community 
Development-এর Assistant City Manager, 
Iram Farooq। "এই কাজটিনক স্ািি জাোই 
এিং এটা এক অন্তভ্ুলতিসচূক সম্প্রোয় 
িজায় রাখার জে্ অপসরহার।্”

Alewife station মথনক কনয়কটি পেনক্ষনপ, 
সিেটি আকাশ-মেঁায়া অট্াললকা North 
Cambridge ল্ান্ডনস্পনক মরে এক সিনশষ 
োরো সেনয় থানক। কাোকাসে থাকা পানক্র 
মঘারানো-পঁ্াচানো পনথ হঁাটনল, আপসে 
িাচ্চানের মখলাধুনলা করার মপ্রক্ষাপনট  োো 
ধরনের ভাষা শুেনি পানিে। Fresh Pond 
Apartments, Cambridge-এর তিসচরে্ এিং 
প্রারিন্তিায় মরে একটি কু্ষদ্র সিনবের 
সংস্রনরর প্রসিসেসধত্ব কনর থানক৷ এটাও 
োোেসই মর এই আকাশ-মেঁায়া অট্াললকা, 
1,000 জনেরও মিসশ িাসসন্ার িাসস্থাে 
সহসানি আনশপানশর সি মচনয় উনলেখনরাি্ 
ল্ান্ডোক্ হনি।

1970 সানল সেসে্ি অ্াপাট্নেন্ট কেনলেক্সটি 
সেে্ানরর পর মথনকই এনি Cambridge-এর 
িাসসন্ারা সাশ্রয়ী েূনল্ িসিাস কনর 
থানকে। অন্াির 2020-মি, শহর মঘাষরা 
কনরনে মর এটি পসরিারগুললর পরিিমী 
প্রজনন্র জে্ও ক্য়-ক্ষেিা সেন্চিি করনি 
েীঘ্স্থায়ী প্রনচষ্টার একটি অংশ সহসানি 
আিােী 50 িেনরর জে্, Fresh Pond 
Apartments-এ থাকা 504টি ইউসেনটর সি 
কয়টির ক্য়-ক্ষেিা সংরক্ষর করনি 
Schochet Companies-এর সনঙ্গ একটি চুলতি 
কনর মরনখনে।

Mayor Sumbul Siddiqui িনলে, "আসে 
খুিই আেন্ন্ি মর Fresh Pond-এর 504টি 
ইউসেনটর সি কয়টিই আিােী 50 িেনরর 
জে্ সাশ্রয়ী ক্য়-ক্ষেিার েনধ্ই থাকনি।" 
“আসে সেনজ মসখানে িসিাস কনর, মজনেসে 
মর প্রসিটি ইউসেট সম্প্রোনয়র জে্ কিটা 
প্রনয়াজেীয়।" 

ক্েশই মিন়ে চলা আিাসে খরনচর েনধ্, 
িাসসন্ানের সেজ-সম্প্রোনয় থাকনি সাহার্ 
করা্র সিষয়টাই অনেক শহনরর জে্ একটি 
চ্ানলঞ্ হনয় েঁাস়েনয়নে। Cambridge, িার 
িাসসন্ানের িসিানসর জে্ সাশ্রয়ী োনের 
আিাসে তিসর ও িণ্টনের প্রনচষ্টায় অসিচল 
রনয়নে। িি সিে িেনর, শহর Affordable 
Housing Trust-এর কানে িার আসথ্ক 
প্রসিশ্রুসি সদ্গুনররও মিসশ কনর মরনখনে, রা 
চলসি আসথ্ক িেনরর জে্ $32 
সেললয়নেরও মিসশ। FY21-এর সারা িেনর, 

Fresh Pond Apartments, 
Cambridge-এর বিসচত্্ 
এিং প্রযাণিতিতযাে ষ্যে 
একটি কু্দ্র সিনবের 
িংস্রনণর প্রসতসেসিত্ব 
কনর থযানক৷

সাটিল্ফনকশেও Finch মপনয়নে এিং সনি্াচ্চ 
শলতি-কারক্সরিা এিং স্থাসয়নত্বর োে পরূর 
কনরনে। Fresh Pond Reservoir জনু়ে 
অিলস্থি, Finch Cambridge িার িাসসন্ানের 
জে্ একটি সােসগ্রক স্াস্থ্কর 
জীিেরাপনের পসরনিনশর োে িজায় রাখার 
প্রসিশ্রুসি মেয় রা িসিশীলিা, সম্প্রোয় এিং 
প্রকৃসিনি প্রনিশকরর সেথ্ে কনর থানক।

Frost Terrace 
িাসসন্ারা সম্প্রসি Porter Square-এর 
প্রারনকন্রে লস্থি Frost Terrace-এর েিুে 
িাস়েনি স্থাোন্তসরি হনয়নেে, মরটা একটা 
ি্স্ত, ট্ােলজট-সভি্সিক, এিং িসিশীল 
প্রসিনিনশ 40টি পসরিারনক সাশ্রয়ী োনের 
িাসস্থানের ি্িস্থা কনরনে। LEED প্রি্সয়ি 
মটকঁসই অট্াললকা, মসৌর প্ানেল, ঝ়ে-জল 
হনল জল ঢুনক মিনল িা আটকানোর 
ি্িস্থাপো, এিং শলতি-কারক্াসরিা উন্নি 
করার সরঞ্াে সহ সমূ্পর্ হনয়নে। মকানো 
সাশ্রয়ী োনের আিাসে প্রকনল্পর পাশাপাসশ 
একটি ঐসিহাসসক সংরক্ষর প্রকল্প, এই 
েনো-েগু্ধকর এিং পেুরুধিার করা অট্াললকা 
রাস্তার েইু পানশর েশৃ্নক উন্নি কনর এিং 
আিােী িহু িেনরর িসিানসর জে্ সাশ্রয়ী 
োনে আিাসে মকোর সনুরাি সেনয় থানক৷ 

Squirrelwood   
িি িের, Port-এর আনশপানশ 23টি েিুে 
সাশ্রয়ী োনের ইউসেট তিসর মশষ করা হনয়নে 
একটি প্রনচষ্টায় রা Linwood-এ 45টি ইউসেট 
এিং কাোকাসে Squirrelwood 
Apartments-এ 20টি ইউসেনটর মকোর সােথ্্ 
রক্ষা কনরনে৷ সন্মিললি প্রনচষ্টার িাললকায় 
রনয়নে সিস্ততৃি আনয়র পসরিানরর জে্ ইউসেট, 
রার েনধ্ রনয়নে অি্ন্ত সেম্ন আনয়র 
পসরিানরর িসিানসর জে্ আিাসে (30% 
Area Median Income [AMI]), সেম্ন এিং 
পসরসেি আনয়র পসরিানরর িসিানসর জে্ 
আিাসে (30%-60% AMI), এিং েধ্সিত্ত 
আনয়র পসরিানরর িসিানসর জে্ আিাসে 
(60%-100% AMI)।

Cambridge-এ সাশ্রয়ী োনের আিাসনে 
িসিানসর সুনরাি সম্পনক্ আরও িনথ্র 
জে্, cambridgema.gov/housing 
মেখুে।

FY21-এর িযারযা িছনর, শহর িযাশ্রেী দযানমর আিযািে বতসর 
ও িণ্টনের উনদ্যানের জে্ $246.5 সমল্িেনের ষ্িসশ 
পসরমযাণ অথকি িরযাদ্দ কনরনছ। এই িি তহসিি আজ 
পযকিতি 3,721টিরও ষ্িসশ িযাশ্রেী দযানমর আিযািনের 
ইউসেট িংরক্ণ িযা বতসর করনত ি্িহযার করযা হনেনছ।

Finch Cambridge  
Alewife-এ এই 98-ইউসেট অট্াললকা, 
Cambridge-এ 40 িেনরর েনধ্ তিসর করা 
সাশ্রয়ী োনের আিাসনের িহৃত্তে েিুে 
সিকাশ। 2020 সানল মশষ হওয়া, এই 
মটকঁসই, লস্থসিস্থাপক, এিং সাশ্রয়ী োনের 
িসিানসর মরাি্ অট্াললকা এখে প্রায় 100টি 
সেম্ন, পসরসেি, এিং েধ্সিত্ত পসরিানরর 
িসিানসর ঠিকাো। Passive House 



Participatory Budgeting 
Cambridge-এর উন্নসতর জে্  
িম্প্রদযাে-চযাল্িত ক্যাসপটযাি 
প্রনজনটে িযাসিন্যানদর 
সেনেযাল্জত কনর থযানক 
Participatory Budgeting (PB) প্রথেিার 
Cambridge-এ চাল ুকরা হয়। এর পর মথনকই 
এটা শহর সেে্ার প্রলক্য়ায় িাসসন্ানের 
সরাসসর সেনয়ালজি করার একটি অিুলেীয় 
উপায় সহসানি কাজ কনরনে, োিসরক 
সেনয়াজনের উপকাসরিা এিং সম্প্রোনয়র 
মচিোনক উৎসাসহি কনরনে এিং শহনরর 
ক্াসপট্াল লে্াে Cambridge-এর িাসসন্া 
এিং মস্কনহাল্ারনের অগ্রাসধকারগুলল 
প্রসিফললি কনর িা সেন্চিি করনি সহায়িা 
কনরনে।

Participatory Budgeting হনলা একটি 
িরিালন্ত্রক প্রলক্য়া মরখানে সম্প্রোনয়র 
সেস্রা সরাসসর সসধিান্ত মেে কীভানি ও 
মকাে খানি এই পািললক িানজনটর অংশ 
খরচ করনি হনি। Cambridge-এ, প্রকনল্পর 
উন্নসি সিষয়ক ধাররা জো মেওয়ার প্রলক্য়া 
এিং পনরর ধানপ একটি কসেউসেটি ি্ালনট 
মরাি করা প্রকল্পগুললনি মভাট মেওয়ার 
প্রলক্য়াটি 12 িের িা িার মিসশ িয়নসর 
িাসসন্ানের জে্ উন্কুতি, রার েনধ্ 6ষ্ 
মগ্রনডর সকল োরে, িার সনঙ্গ 
Cambridge-এ িসিাসকারী োসক্ে 
রুতিরান্রের িাইনরর োিসরক এিং 
সিবেসিে্ালনয়র োরেরাও রনয়নে৷ 

প্রথে আটটি PB চনক্র সেয়, Cambridge-
এর িাসসন্ারা $6.3 সেললয়নের মিসশ খরচ 
করার পনক্ষ মভাট সেনয়নেে, িাে লািানো, 
Community Learning Center এিং 
Cambridge Public Library-এর জে্ প্ররলুতির 
ি্িহার, Cambridge ইয়থু মসন্টার আপনগ্রড 
করা, Cambridge Rindge and Latin School 

(CRLS)-এ লল্রি তিসর ও ি্িহানরর েনিা 
প্রকনল্প অথ্-সিসেনয়াি, এিং িৃহহীে 
িাসসন্ানের জে্ গুরুত্বপূর্ পসরসম্পে 
সকনটর ি্িস্থা করা ইি্াসে রনয়নে।

“আোনের িাসসন্ানের মর িানের 
সম্প্রোনয়র প্রসি আনিি রনয়নে িার প্রোরই 
হনলা িহু োেনুষর এই িেনরর মভাটোে 
প্রলক্য়ায় অংশ মেওয়া। Cambridge-এর PB 
ইসিহানস আোনের মভাটার অংশগ্রহনরর হার 
সনি্াচ্চ সহসানি সদ্িীয় স্থানে সেল। আসে 
অি্ন্ত িসি্ি মর আেরা শহনরর িানজট 
প্রলক্য়ানি সরাসসর জেসাধাররনক 
সেনয়ালজিকরর প্রলক্য়া চাললনয় মরনি থাসক। 
Participatory Budgeting-এর জে্ ধে্িাে, 
Cambridge-এর িাসসন্ারা সম্প্রোয়-চাললি 
ক্াসপট্াল প্রনজন্র ি্াপানর সসধিান্ত 
মেওয়ার মক্ষনরে প্রকৃি মস্কনহাল্ার হনয় 
ওনঠে। সপ্তে থানে থাকা সিজয়ী প্রকল্প 
সহসানি তিেু্ সিক িাস়ের চালজ্ং মস্শেগুলল 
তিসরনি সম্পর্ূ অথ্ায়নের জে্ এই িেনরর 
চনক্ অসিসরতি $140,000 মরাি করনি মপনর 
আসে অি্ন্ত পলুসকি মিাধ করসে,” 
িনলনেে Cambridge-এর সসটি ে্ানেজার 
Louis A. DePasquale৷

সিনিচোর জে্ সি্নশষ PB চক্নি 1,070টি 
ধাররা তিসর হনয়নে। 50জনেরও মিসশ 
Volunteer Budget Delegates মসই 
ধাররাগুলল িনিষরা ও েূল্ায়ে করার জে্ 
পঁাচটি কসেটিনি ভাি কনর কাজ কনরনেে 
এিং PB ি্ালট প্রলক্য়ার ি্িহানর সম্প্রোনয়র 
মভাটোনের জে্ এর মথনক 20টি চূ়োন্ত 
প্রস্তাি মিনে িার িাললকা তিসর কনরনেে। 
সডনসম্বনর, 7,441 জে Cambridge-এর 
িাসসন্া মভাট সেনয়নেে মর কীভানি শহনরর 
FY23-এর ক্াসপট্াল িানজট পসরোনরর $1 
সেললয়ে খরচ করা রায়। 

FY23 ক্যাসপট্যাি ফযাল্্ডং- $1,140,000 
পসরমযাণ খরচ করনত, সেননে ল্িসখত 7টি 
প্রকল্প-রূপযােে ল্জনতনছ:

• Home Essentials for Newly Housed 
Residents ($60,000)

• Keep Cambridge Clean ($80,000)
• STEAM Upgrades for Youth Centers 

($110,000)
• Public Bathroom ($400,000)
• African American & Indigenous 

Peoples Historical Reckoning 
Project ($180,000)

• Traffic Signals for Cyclists ($60,000)
• Electric Vehicle Charging Stations 

($250,000)

PB সিজয়ী প্রকল্প সম্পনক্ আরও জােনি, 
pb.cambridgema.gov মেখুে।  
আরও িথ্ জােনি শহনরর িানজট অলফনস 
মরািানরাি করুে pb@cambridgema.gov 
িা 617-349-4270 েম্বনর।
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“আমযানদর িযাসিন্যানদর ষ্য তযানদর িম্প্রদযানের প্রসত 
আনিে রনেনছ তযার প্রমযাণই হনিযা িহু মযােুনষর এই িছনরর 
ষ্ভযাটদযাে প্রল্রিেযাে অংশ ষ্েওেযা। আসম অত্তি েসিকিত ষ্য 
আমরযা শহনরর িযানজট প্রল্রিেযানত িরযািসর জেিযািযারণনক 
সেনেযাল্জতকরণ প্রল্রিেযা চযাল্িনে ষ্যনত থযাসক। Participatory 
Budgeting-এর জে্ িে্িযাদ, Cambridge-এর িযাসিন্যারযা 
িম্প্রদযাে-চযাল্িত ক্যাসপট্যাি প্রনজনটের ি্যাপযানর সিদ্যাতি 
ষ্েওেযার ষ্ক্নত্ প্রকৃত ষ্টেকনহযাল্যার হনে ওনেে।”
— Cambridge সিটি ম্যানেজযার Louis A. DePasquale



কনেকজে Cambridge-এর িযাসিন্যানক এই Participatory 
Budgeting িম্পনককি  কী িিনতই হনেসছি তযা জযােেু:

THE CAMBRIDGE LIFE  //  শীত/িিতিকযাি 2022 5

“PB হনলা এেে একটি অিুলেীয় 
উপায়, রানি সম্প্রোনয়র ইেপুট 
পাওয়া রায় - আসে এটা একটা 
চেৎকার ি্াপার িনল েনে কসর। 
আসে সেনজনক সকেুটা PB evangelist 
িনল েনে কসর – প্রসিিার রখে 
আেরা আনরকটি রাউন্ড করনি রাই, 
আসে Cambridge-এ িসিাসকারী 
আোর সহকেমীনের সানথ মরািানরাি 
কসর আর িানের এটার জে্ ললঙ্ক 
পাঠাই। আসে এটাও েনে কসর, এই 
ি্াপারটাও েে্ুান্ত মর আপসে 12 
িের িয়সী িাচ্চানেরও মভাট সেনি 
মেে; আোর সকনশার-িয়সী মেনল 
েনে কনর এটা োরুর সসধিান্ত এিং 
মস মিা প্রসি রাউনন্ডই মভাট সেনয়নে 
এিং এেেকী কনয়কটি ধাররাও 
জো সেনয়নে। মভাট এিং িরিনন্ত্রর 
প্রসি আগ্রহ িন়ে মিালার এ হনলা 
এক েে্ুান্ত উপায়। এই প্রকল্পটি 
চালানি োিসরকনের রনথষ্ট পসরোনর 
সিবোস করার জে্ আপোনক 
ধে্িাে জাোই।"
– PB Participant

"এটি Cambridgeমক এক 
তিসচরে্েয়, সৃজেশীল, 
সহােুভূসিশীল এিং মটঁকসই 
শহনর পসররি করার পসরচালনের 
অগ্রভানি থাকনি সাহার্ কনর।"
– PB Participant

“একজে স্থায়ী িাসসন্া হওয়া ো়ো 
মরখানে এই োসক্ে রুতিরান্রে রার 
অে্ মকানো রাজনেসিক েিােিই 
মেই, মসই আসে এই িানজট 
প্রলক্য়ায় অংশগ্রহর করনি মপনর 
খুিই আেন্ন্ি।"  – PB Voter

"Participatory Budgeting শুধু 
োরে মর একটি েে্ুান্ত ধাররা 
মসটাই সি েয়, এটা হনলা এনি 
সম্প্রোনয়র অংশগ্রহর করার 
ি্াপানর সকলনক মডনক মরাি 
সেনি িলার এক সঠিক উপায়।"  
– PB Survey Respondent

"আসে েনে কসর এটা সসি্ই 
েে্ুান্ত মর সি োেুষজে 
এখানে জন্গ্রহর কনরেসে এিং 
োিসরক েে এেে অনেনকও 
মভাট সেনি পানরে এিং িাচ্চারাও 
মভাট  সেনি পানর।" – PB Voter 



আসে অি্ন্ত আেন্ন্ি মর  এিং  রারা আোনের সম্প্রোয়নক সুরলক্ষি রাখনি 
প্রসি সেে ঝঁুসক মেে, আোনের মসই প্রথে মরস্পন্ডারনের জে্ িসিানসর 
স্থােগুললনক উন্নি করনি সসটি এই গুরুত্বপূর্ ফায়ার মস্শে সংস্ার করার 
জে্ প্রায় $72 million পসরোর অথ্ সিসেনয়াি করনে। 

- Cambridge সসটি ে্ানেজার, Louis A. DePasquale

মকেসরিজ ফায়ার মস্শনের মকেসরিজ ফায়ার মস্শনের 
প্রধাে ও গুরুত্বপুর্ প্রধাে ও গুরুত্বপুর্ 
সংস্ারগুললসংস্ারগুলল
কাজ ভানলাই কাজ ভানলাই 
এনিানছিএনিানছি
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মস্শে সংস্ার করার জে্ প্রায় $72 
million পসরোর অথ্ সিসেনয়াি করনে। 
Cambridge সসটি ে্ানেজার, Louis A. 
DePasquale এই িতিি্ িনলে। 
অট্াললকাগুলল আপনগ্রড করা এিং/অথিা 
সংস্ার করা মশষ হওয়ার সেসে্ষ্ট িাসরনখ িা 
এই সি কাজ মশষ করার িাললকায় রনয়নে:

East Cambridge, Station 3  
(175 Cambridge Street). 

মোট $1.7 সেললয়ে পসরোর অথ্ 
সেনয় তিেু্ সিক এিং HVAC 
সসনস্ে, সদ্িীয় িলার আনলা 
এিং সসললং-এর  আপনগ্রড করা 
হনয়নে। 2022 সানল, অট্াললকার 
েূল স্াসেটাসর সসভার পাইপটি 
িেলানো হনি এিং একটি েিুে 
ি্াকআপ মজোনরটর তিসর কনর 
ইেস্ল করা হনি।

Taylor Square, Station 8  
(113 Garden Street). 
মোট $7.2 সেললয়ে পসরোর অথ্ 
সেনয় অট্াললকার সিস্ততৃি অংশ 
এিং শলতি-সঞ্চয়কারক আপনগ্রড 
করা, লজওথাে্াল HVAC সসনস্ে, 
LED আনলা, একটি েিুে োে 
এিং মসালার প্ানেল লািানো 
সংক্ান্ত সংস্ারগুলল করা হনি। 
অট্াললকাটির সি জায়িা খুি 

ভানলাভানি পসরষ্ার কনর রঙ করা হনয়সেল 
এিং রান্নাঘরটি েিুে কনর সংস্ার করা 
হনয়সেল। িজ্রপাি সুরক্ষা-সরঞ্াে, এিং 
একটি জরুসরকালীে মজোনরটরও লািানো 
হনয়সেল। 

River Street, Station 6  
(176 River Street). 
 2022 সানলর োচ্ োনস সম্পূর্ হওয়ার 
জে্ সেধ্াসরি মোট $5.4 সেললয়ে পসরোর 
অথ্ সেনয় কররীয় সংস্ানরর মরাি্ 
কাজগুলল হনলা লজওথাে্াল HVAC সসনস্ে 
আপনগ্রড করা, একটি েিুে স্প্ংকলার 

োলটি-ইয়ার, $72 সেললয়ে খরচ কনর 
Cambridge-এর 8টি ফায়ার মষ্টশনের 
সংস্ারকরর, মরগুললর েনধ্ অনেকগুললই 
1800 এর েশনকর মশনষর সেনক সেসে্ি 
হনয়সেল, িা-ও ভানলাভানিই এসিনয় চলনে। 
FY18-মি, একাসধক ফায়ার মষ্টশনের 
িাৎক্ষসরক মেরােনির জে্ প্রাথসেক িরাদ্দ 
সহসানি $2 সেললয়ে পসরোর ফান্ড সেনয় 
কাজ-কে ্এিং জীিেরারোর অিস্থার উন্নসির 
জে্ সংস্ানরর কাজ-কে ্শুরু করা হনয়সেল।

ফায়ার হাউনজর অে্াে্ এলাকা মথনক 
আরও েনূর িসিানসর স্থােগুলল শোতি ও 
লস্থর করাও সংস্ানরর িাললকায় রনয়নে। 
এটা অসনিসেি্াপক রন্ত্রপাসি এিং সরঞ্ানে 
অনেক ক্ষর ধনর মলনি থাকনি পানর এেে 

েসূষি পোথ্ মথনক আগুে মলনি রাওয়ার 
সম্ভািো কোয়।

"আসে অি্ন্ত আেন্ন্ি মর  এিং  রারা 
আোনের সম্প্রোয়নক সুরলক্ষি রাখনি প্রসি 
সেে ঝঁুসক মে্ে, আোনের মসই প্রথে 
মরস্পন্ডারনের জে্ িসিানসর স্থােগুললনক 
উন্নি করনি শহর এই গুরুত্বপূর্ ফায়ার 

েতুে সডজযাইে কনর 
ফযােযার হযাউনজর 
অভ্তিরীণ ষ্িআউনটর 
উন্নসত-িযািে করযা হনি

সসনস্ে, রান্নাঘনরর েিুে রন্ত্রপাসি, 
ক্াসিনেট এিং কাউন্টারটপ, IT-এর 
উন্নসিকরর, েিুে আনলা, লফটনেস এসরয়া 
এিং আরও অনেক সকেু। মোিলায় 
একজে কেমী এিং সি রকনের সরঞ্াে 
েষূর-েুতি করার এলাকা এিং একটি পৃথক 
িাঙ্কার সিয়ার এক্সট্্া্র (মধঁায়া মথনক 
েসূষি পোথ্ মধায়ার জে্) রনয়নে। 
সিেিলায় থাকার জায়িাটিনি 6টি েিুে 
মশাওয়ার ঘর, 3টি মরস্রুে এিং একটি 
ওয়াশার এিং ড্ায়ার রনয়নে৷

Lexington Ave., Station 9  
(167 Lexington Avenue). 
2022 সানলর োচ্ োনস সম্পূর্ হওয়ার জে্ 
সেধ্াসরি মোট $4.3 সেললয়ে পসরোর অথ্ 
সেনয় কররীয় সংস্ানরর মরাি্ কাজগুললনি 
HVAC সসনস্ে আপনগ্রড করা, একটি েিুে 
স্প্ংকলার সসনস্ে, রান্নাঘনরর েিুে 
রন্ত্রপাসি, ক্াসিনেট এিং কাউন্টারটপ, 
IT-এর উন্নসিকরর, েিুে আনলা, লফটনেস 
এসরয়া এিং আরও অনেক সকেু অন্তভ্ুতি 
কনর থানক। মোিলায় একজে কেমী এিং 
সি রকনের সরঞ্াে েষূর-েুতি করার 
এলাকা এিং একটি িাঙ্কার সিয়ার 
এক্সট্্া্র। আলাো করা ললসভং এলাকায় 
4টি েিুে মশাওয়ার ঘর, 2টি মরস্রুে এিং 
একটি ওয়াশার এিং ড্ায়ার রনয়নে৷

এই িেনরর মশনষর সেনক Fire 
Headquarters-এর সম্পূর্ সংস্ার শুরু হনি 
িনল আশা করা হনছি। Lafayette Square 
ফায়ার মস্শনের উন্নসির জে্ সডজাইনের 
কাজ শুরু হনয়নে এিং Inman Square 
ফায়ার মস্শনের জে্ একটি সম্ভাি্িা 
কিটা মসটাই চচ্ার কাজ এনিানছি। Porter 
Square ফায়ার মস্শনের সডজাইনের কাজ 
2023 সানল করার জে্ লস্থর করা হনয়নে।

"Cambridge ফায়ার সডপাট্নেনন্টর পুরুষ ও 
েসহলা কেমীরা এই উনলেখনরাি্ 
আপনগ্রডগুলল করার কারনর City 
Council-এর সনঙ্গ সসটি ে্ানেজার এিং িার 
কেমীনের সিসেনয়াি এিং প্রসিশ্রুসির জে্ 
কৃিজ্ঞ হনয়নেে," Fire Chief Gerard E. 
Mahoney, এই িতিি্টি িনলনেে৷ "আেরা 
আোনের অসনি-সেি্াপক কেমীনের একটি 
সেরাপে এিং সুরলক্ষি কানজর পসরনিশ 
মেওয়ার জে্ প্রসিশ্রুসিিধি মরখানে কাজ 
করার জে্ চেৎকার সরঞ্াে এিং 
উপনরািী প্রসশক্ষনরর সুনরাি থানক।"

"Cambridge ফযােযার সডপযাটকিনমনটের পুরুষ ও মসহিযা কমমীরযা 
এই উনলেখনযযাে্ আপনরেডগুল্ি করযার কযারনণ City Council-
এর িনগে সিটি ম্যানেজযার এিং তযার কমমীনদর সিসেনেযাে 
এিং প্রসতশ্রুসতর জে্ কৃতজ্ঞ হনেনছে," Fire Chief Gerard E. 
Mahoney, এই িক্তি্টি িনিনছে৷
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মকেসরিজ ফায়ার সডপাটন্েন্ট:  মকেসরিজ ফায়ার সডপাটন্েন্ট:  
190 িেনরর পসরনষিা োনের 190 িেনরর পসরনষিা োনের 
 ইসিহাস ইসিহাস

A
Cambridge-এ 

ফাইটিং ফায়ানর 
এক অেে্ 

ঐসিহাসসক মচহারা মফরানো হয় 

1634 সানল, William Wood Cambridge শহরনক ির্ো কনরসেনলে, 
"New England-এর সি মচনয় সুন্র এিং সনিা্ত্তে সেসি়ে ও অখণ্ড 
টাউেগুললর েনধ্ একটি সহসানি, মরখানে িহু সনু্র ি়েনের 
অট্াললকা রনয়নে, অনেক সেুশৃ্ আর োথা খাটিনয় মির করা োরুর 
সি রাস্তা রনয়নে" (New Englands Prospect)। সি "সনু্র ি়েনের 
অট্াললকা"—ঘর, আউটসিন্ল্ং এিং সেটিং হাউস—কাঠ সেনয় তিসর 
করা হনয়সেল এিং অনেকগুললনিই প্রাথসেকভানি লির মিালা জনল 
মভজানো খ়ে সেনয় খন়ের োউসে মেওয়া হনয়সেল। 1631 সানলর 
োচ্ োনস, Thomas Dudley সানহি আনেশ মেে মর "মকােও 
োেষুজেই ... কাঠ সেনয় িার সচেসে িাোনি এিং িার োে খন়ের 

োউসে সেনয় ঢাকনি পারনিে ো।"  
পরিিমী কানল, শহনর প্রসি োনস সচেসেগুলল ঝাড়ু সেনয় পসরষ্ার কনর 
মেওয়া হনি এিং প্রসিটি িাস়েনি একেে ওপনরর িলায় মপৌেঁানি 
একটি েই রাখা হনি, এই রকে প্রনয়াজে অেভূুি হনয়সেল ৷ 
সম্প্রোনয়র পক্ষ মথনক প্রনচষ্টা সহসানি ফাইটিং ফায়ার শুরু হনয়সেল, 
প্রসিনিশী প্রসিনিশীনক সাহার্ করনে এই সহসানি; পনর মিসরকাসর 
ফায়ার মসাসাইটি িঠিি হয়। 1832 সাল পর্ন্ত Massachusetts 
legislature মকেসরিজ ফায়ার সডপাটন্েন্ট প্রসিষ্া কনরসে। প্রথে 
মকাম্পাসে, প্রধােি মস্ছিানসিকনের সেনয় িঠিি হয় আর েয়টি হানি 
চালানোর ইলঞ্ে এিং একটি ল্াডার ট্াক পসরচালো কনর।

1864 সানলর েসি। The Bostonian Society-এর মসৌজনে্ পাওয়া।

"Cambridge 1" ললনন্টল এখনো আনে। একটি ি্ানরনজর সােনের 
সেনক এটানক 1922 সানল অন্তভ্ুতি করা হনয়সেল রা মষ্টশেটিনক 
িেনল সেনয়সেল, িারপর 1947 সানল ভিেটি একটি মরনস্তারঁায় 
পসররি হনল, মসই সেনয় এটি পনলস্তারা সেনয় িন্ধ কনর মেওয়া 
হনয়সেল। ললনন্টলটি 2001 সানল উনন্াসচি হনয়সেল এিং আজও 
27 Church Street-এ িা মেখা মরনি পানর।

1834 সানল, শহরটি Cambridge 1 োনে পসরসচি ইঁট সেনয় 
একটি সুেশ্ে ফায়ারহাউস তিসর কনরসেল; (ওপনর মেওয়া 
েসিনি প্রধাে েরজার উপনর গ্রাোইট ললনন্টনল মখাোই করা 
োেটি মোট করুে)। অট্াললকাটি 1864 সানল িন়ো করা 
হনয়সেল রখে মকাম্পাসে একটি েিুে িাষ্প পাম্প করা ইলঞ্ে 
(েসিনিও মেখানো হনয়নে) লাভ কনর। ড্াইভার ো়ো িাসক 
পুরুষ কেমীরা লম্বা ধরনের ফায়ার মহলনেট পনর। ফ্রক-মকাট 
পরা মঘা়োর সােনে থাকা ভদ্রনলাক মকাম্পাসের মফারে্াে, 
George O. Rollins,  হনি পানরে।
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15 এলপ্রল, 1861 িাসরনখ, Fort Sumter-এ 
Confederate আক্েনরর পর রখে রা্রেপসি Lincoln 
মস্ছিানসিকনের ডানকে, িখে Cambridge প্রস্তুি 
সেল: James Richardson োনে Central Square-এর 
একজে আইেজীিী, জােুয়াসরনি স্থােীয় পুরুষনের 
সেনয় একটি মকাম্পাসের িঠে কনরসেনলে। 
Richardson একজে “fire buff” সহসানি পসরসচি 
সেনলে এিং িার অনেক মস্ছিানসিক সেনলে Engine 
No. 2 ফায়ারহাউনস সেরুতি অসনিসেি্াপক কেমী। 

1852 সানল সেসে্ি, এটি শহনরর সিেটি ফায়ার 
মস্শনের েনধ্ িৃহত্তে এিং এখে Cambridge-এর 
অক্ষি অিস্থায় থাকা প্রাচীেিে ফায়ারহাউস। রখে 
1894 সানল লাফানয়ট মস্ায়ানর একটি েিুে ফায়ার 
মস্শে তিসর করা হনয়সেল, িখে 1916 সানল 
সরিস্াে সেশে মহাললনেস চাচ্ সকনে মেওয়ার আনি 
পর্ন্ত পুরানো ভিেটি োললকনের একটি সসসরনজর 
েধ্ সেনয় হাি-িেল হনি থাকসেল। 

CHC. Christian Mission Holiness Church-এর মসৌজনে্ প্রাপ্ত।

CHC. Capt.  
Steve Persson, CFD-এর মসৌজনে্ প্রাপ্ত।

সসটি সিন্ল্ং-এ েটুি ফায়ার মকাম্পাসে রনয়নে: Engine No. 1 এর 
চকচনক সস্ে পাম্প এিং 3টি-মঘা়োয় টাো, এিং Hose No. 1 ে'ুটি 
সাো মঘা়ো টােি। মচৌদ্দ জে পুরুষ কেমী সেনল মকাম্পাসে তিসর হয়। 

Frederick Hastings Rindge, Cambridge-এ জন্সেনয়সেনলে এেে 
একজে অসধিাসী এিং এই শহনরর সি্নশ্রষ্ সহনিষী, Cambridge 
Manual Training School প্রসিষ্া কনরসেনলে, সিসেই এটার সিন্ল্ং 
সডজাইে কনরসেনলে এিং পাঠ্ক্ে লস্থর কনরসেনলে, রা রুিকনের 
েুিানরর কাজ, রন্ত্র-সিে্া এিং অসনিসেি্াপনরর েনিা েরকাসর 
কাজ-কে্ করনি প্রসশলক্ষি কনরসেল। প্রনিশ করার েরজার ওপনরর 
সেনক মখাোই করা মলখাগুলল সেল Rindge-এর রচো: 

কাজ করনি পারাই হনলা আোনের অে্িে এক সি মচনয় েহাে 
আশীি্াে। প্রনি্নকরই একটি কনর সৎ 
মপশা থাকা উসচি।

স্কু নলর োরেরা মপশাোর 
সরঞ্ানের সিষনয় প্রসশলক্ষি 
সেল। অসনিসেি্াপক রনন্ত্রর 
েনধ্ োরে কু্নের মটনে সেনয় 
রাওয়ার মহাস ক্ানরজ, েই 
এিং কু়োল অন্তভ্ুতি সেল। 
সংলনি েসির সােনের ভানি, 
কু্ সেস্রা সিন্ল্ংনয়র 
কাোকাসে থাকা মকানো 
একটা হাইনড্নন্টর সনঙ্গ মহাসটা 
সংরুতি কনর;  মকানো কু্নয়র 
েল মসই জল-ভরা ভাসর মহাসটা 
িুলনি সিনয় মঘনে মেনয় িানের কুলস্ত 
করার েনিা অিস্থা হয় মরটা আিার        
রুিকরা েই সেনয় োনে মটনে সেনয় রায়। 

20 শিনকর মিা়োর সেক পর্ন্ত Cambridge-এ রালন্ত্রক সরঞ্াে 
চালু করা হয়সে। িার আনি, সি কয়টি েপ্তর—আক্ষসরক 
অনথ্ই—অবেশলতির উপর সেভ্র করি। 

েসি ca. 1904। Main Street-এর Engine Company No. 7-এর 
Dennis Sullivan, চালল্ এিং জসে োেক ফায়ারহাউস মঘা়োগুললনক 
অেুশীলে করানছি, িা মেখা মিনে। CHC. Mrs. H. Laurence-এর 
মসৌজনে্ প্রাপ্ত। 

েসি ca. 1889। CHC. Rindge Family Collection.

1875 সানল, Eliot Square-এর েিুে 
সসটি সিন্ল্ং-এ Cambridge-এর 
মপৌরসভার সুসিধাগুললনক একসরেি 
করা হনয়সেল মরখানে একটি 
আোলি কক্ষ, পুললশ মস্শে, 
ফায়ারহাউস, স্কু লরুে এিং 28টি 
মজলখাো তিসরর জে্ রনথষ্ট জায়িা 
সেল। 1935 সানল মকেসরিজ ফায়ার 
সডপাট্নেন্ট Broadway-মি িার 
িি্োে সের েফিনর স্থাোন্তসরি 
হওয়ার পর এটি মভনঙ মফলা হয় 



John Kosko, একজে Cambridge-এর 
িাসসন্া, সিসে সশক্ষা ি্িস্থায় 35 িের 
অসিিাসহি কনরনেে, সিসে শুরু মথনকই 
Scholarship Selection Committee-এর 
সেস্ সেনলে এিং City of Cambridge 
Scholarship Program প্রসিষ্ায় অে্াে্ 
মস্ছিানসিকরা এিং শহনরর মেিৃত্ব-
স্থােীয়নের সনঙ্গ কাজ কনরনেে, একটি 
োিসরক চাললি এিং অথ্ায়ে কে্সূসচর 
জে্ প্রাথসেক মপ্রানটাকল এিং সেনে্সশকা 
তিসর ও উন্নয়নে সহায়িা কনরনেে। Kosko 
এনি মরাি কনরনেে মর আরও উন্নসি 

Cambridge-এর িাসসন্ানের আসথ্কভানি 
সহায়িা করনি রারা োধ্সেক-পরিিমী 
সশক্ষা গ্রহর করনি ইছুিক িানের সাহানর্র 
জে্ 1993 সানল City of Cambridge 
Scholarship Fund িঠিি হনয়সেল। 2021 
সানল, Cambridge সসটি মোট $240,000 
পসরোর অথ্রাসশ খরচ কনর  এর 80টি 
িৃি্সি সেনয়নে, মরখানে প্রসিটি িৃি্সি সেনি 
$3,000 পসরোর অথ্রাসশ খরচ হনয়নে। 
1993 সানল মপ্রাগ্রানের সূচোর সেয় মথনক, 
সসটি মোট $2.9 সেললয়ে পসরোর অথ্রাসশ 
খরচ কনর 1,188টি িৃি্সি সেনয়নে। 

রিনমই ষ্িনড চিযা 
সশক্যামিূক খরনচর
ভযারিযাম্ রক্যা 
করনত City Scholarship 
িযাসিন্যানদর িযাহযায্ 
কনর

সাধনের জে্ প্রনয়াজে অেুসানর কে্সূসচটি 
কনয়ক িের ধনর সাোে্ পসরিি্েও করা 
হনয়নে। 

"Scholarship program-এ কাজ করার 
ি্াপারটা Finance Department এিং 
েয়জে মস্ছিানসিনকর েনধ্ একটি েল-
চাললি কাজকে্ সেল মরখানে প্রনি্নকই এই 
প্রলক্য়াটিনি িানের সেজস্ েষৃ্টিভলঙ্গ সেনয় 
এনসসেল," Kosko এই কথা িনলনেে। "সসটি 
ে্ানেজার, Louis DePasquale, সিসে মসই 
সেনয় অথ্ েপ্তনরর প্রধাে সেনলে, 
Scholarship program-এর উন্নসিনি 
ওনিানপ্রািভানি জস়েি সেনলে এিং রানি 
Cambridge একটি সম্প্রোয় সহসানি রা সকেু 
করার মচষ্টা কনর, এটিই মসই সি সকেুর 
প্রসিসেসধত্ব কনর -- প্রনয়াজনে মলাকজেনক 
সহায়িা করনি এিং সি্ি্াপী হনয় 
আোনের সিসভন্ন ও সিসচরে সি সম্প্রোনয়র 
সেস্নের সহায়িা ও সেথ্ে করনি পানর, 
এটির কাজকনে্র পসরসধ মিেেভানি 
িা়োনোর কথাই মভনিসেনলে।"

Kosko ি্াখ্া কনরনেে মর কসেটি কি্ৃক 
িি্ৃসি পাওয়ার আনিেেগুলল পরা্নলাচো 
করার প্রলক্য়াটি অি্ন্ত খুঁটিনয় করা হয় এিং 
আনিেেকারী মিোনে থানকে, কারর িারা 
আনিেেকারীর োে জানেে ো। প্রসিটি 
আনিেনের েূল্ায়ে করা হয় এিং 
একানডসেক কৃসিত্ব, সম্প্রোনয়র সনঙ্গ কিটা 
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“আমরযা আমযানদর অত্তি উদযার কনপকিযানরট দযাতযানদর, 
ি্িিযার মযাল্িকনদর, এিং Cambridge-এর িযাসিন্যানদর কযানছ 
খুিই কৃতজ্ঞ, যযারযা আমযানদর এই তহসিিটি ষ্িশ কনেক 
িছর িনর িযাডযানত িযাহযায্ কনরনছে, ষ্িই িনগে Scholarship 
Selection Committee-এর িদি্নদর প্রসতও কৃতজ্ঞ, যযারযা তযানদর 
িমে সদনেনছে এিং িতককি  ও িযািিযােতযা সেনে িি আনিদে 
পযকিযানিযাচেযা কনরনছে৷ তযানদর উদযারতযা Cambridge-এর িহু 
িযাসিন্যানক িহযােতযা করনত শহরনক িমথকি কনর ষ্তযানি যযারযা 
মযাি্সমক-পরিতমী সশক্যা সেনত সেনে রিনমই িযাডনত থযাকযা 
আসথকিক চ্যানিঞ্জ মনুখযামসুখ হনছেে।”

—  Cambridge সিটি ম্যানেজযার Louis A. DePasquale

িযাি্যােুযযােী অিদযাে রযাখুে
City of Cambridge Scholarship Fund-এর 
েযানম ষ্চক ষ্দওেযা হনত পযানর 
ষ্মি করযা ষ্যনত পযানর: 
Cambridge Scholarship Fund, City of Cambridge, P.O. Box 2005, Cambridge, MA 02139 িা 
সেয়সেি ি্িসার সেয়কানল City Hall-এ ি্লতিিিভানি সিনয় Finance Department Cashier-এর িাক্স-
মি মফনলও আসা মরনি পানর।

Cambridgema.gov/cityscholarship-এ সিনয় অেলাইনেও অিোে পাঠানো মরনি পানর।
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স্িযারসশপ পযাওেযার জে্ অেিযাইনে আনিদে করুে
আরেহী িযাসিন্যারযা প্রনেযাজেীে ষ্যযাে্তযার পযকিযানিযাচেযা করনত পযানরে এিং 

আনিদে করনত পযানরে2022 িযানির City Scholarship-এর জে্ অেিযাইনে 
Cambridgema.gov/cityscholarship-এ সেনে।

আনিদে করযার ষ্শষ তযাসরখ হনিযা 7 মযাচকি , 2022
• আনিেনের হাড্ কসপগুলল Cambridge Public Schools এিং Cambridge City 

Hall-এ পাওয়া রায়, 795 Massachusetts Avenue.  

• মেনলর োধ্নে আনিেনের সিষনয় প্রশ্ন এিং অেুনরাধ করা মরনি পানর, মরটা 
Finance Department-এর 617-349-4220 এই েম্বনর মফাে কনর অথিা 
Scholarships@cambridgema.gov-এ সেনে্সশি হয়।

City Scholarship 
িম্পনককি  তথ্

“এই িফি ষ্প্রযারেযাম যযা আমযানদর িম্প্রদযানে 
এতই উপকযার কনর ষ্িটযা সকন্তু অনেকটযাই ষ্স্ছেযা-
অেদুযানের উপর সেভকি রশীি। আপসে কখেও দযাে 
েযা কনর থযাকনি, আমরযা আপেযানক এই িছরই 
ষ্কযানেযা অেদুযাে ষ্দওেযার কথযা সিনিচেযা করনত 
উৎিযাসহত কসর। আমযানদর সশক্যাথমীনদর জে্ এই 
িত্ৃসতগুনিযা খুিই গুরুত্বপূণকি।”

—  David Kale, Assistant City Manager for
     Finance, City of Cambridge

েসি (সিপরীি পািা): 2019 City Scholarship প্রাপক 
এিং সসটির কে্কি্ারা।

প্রথে প্রজনন্ প়োনশাো করসে, এেে 
একজে হনয় কনলনজ মরনি আোর অি্ন্ত 
আসথ্ক চাপ হন্ছিল। আোর আরও মোনটা 
ভাইনিাে সেল রানের জে্ও আোর িািা-
োনক অথ্ সঞ্চয় করনি হনয়সেল। আসে 
আোর সপিাোিার উপর সেভ্রশীল ো 
হওয়ার এক োরে উনদ্দশ্ সেনয় 14 িের িয়নস 
কাজকে্ করা শুরু কসর, রানি িানের এই 
সিষনয় প্রনয়াজনের মিসশ সচন্তা করনি ো হয়। 

রখে সসটির স্লারসশনপর জে্ আনিেে 
করার সনুরাি এনসসেল, আসে আর সদ্ধানিাধ 
কসরসে। আোর কনলনজ রাওয়া চাললনয় 
মরনি, আসথ্ক সহায়িার প্রনয়াজে সেল এিং 
এটাও অেভুি কনরসে মর আোর মগ্রড এিং 
সারসভসগুলল এর জে্ অনেকটাই সাহার্ 
কনরনে। আসে িৃি্সি মপনয়, অি্ন্ত 
আেন্ন্ি হনয়সেলাে। এটি আোর সেনজর 
এিং িার সনঙ্গ আোর িািা-োনয়র ভার 
লাঘি করনি অনেকটাই সাহার্ কনরসেল। 

আোর স্ািক হওয়ার সেয়কার 
িেরগুললনি, City of Cambridge 
Scholarship আসথ্ক সহায়িার প্রনয়াজনে 

সেনয়ালজি আনেে িা মেখা িা পাঠ্ক্ে 
িাইনর মকানো কাজকে ্করা হয় সক ো, 
আসথ্ক প্রনয়াজে খুি মিসশ সক ো এিং মকানো 
সিনশষ পসরলস্থসির সশকার সক ো এই সি 
সকেুই সিনিচো কনর মসই সভি্সিনিই েুল্ায়ে 
ও র ্রাঙ্ক মেওয়ার কথা সচন্তা করা হয়। 

"আেরা সি আনিেেকারীর পসরলস্থসি 
সিনিচো কসর, রার েনধ্ রানের খুি মিসশ 
একানডসেক কৃসিত্ব োও থাকনি পানর, 
িারাও থানকে। আনিেেকারীর েনধ্ রারা 
প্রাথসেকভানি স্লারসশপ পােসে এিং এখে 
একটি মপাস্-মসনকন্ডাসর প্রসিষ্ানে মরািোে 
করনেে, এিং মসই সি প্রাপ্তিয়স্ সশক্ষাথমী, 
রারা মপাস্-মসনকন্ডাসর সশক্ষা গ্রহর করনি 
চাইনেে, এরা সকনলই থানকে", Kosko এই 
কথা িনলনেে। 

Farheen Abhura, 2016 িযানির একজে 
স্িযারসশপ প্রযাপক, কমকিিূসচর িম্পনককি  
তযার সচতিযা-ভযািেযা ষ্শেযার কনরনছে:

“2016 সানল City of Cambridge 
Scholarship-এর জে্ আনিেে করা আোর 
জে্ খিুই েরকার সেল। আোর পসরিানরর 

আোনক সি রকে সাহার্ কনরসেল। আোর 
কানে চার িেনরর েনধ্ েরকার েনিা মর 
মকানো সেয় এটি ি্িহার করার উপায় সেল, 
িাই রখে এটির খুি প্রনয়াজে হনি মসই 
সেনয়র জে্ আসে এটি িঁাসচনয় মরনখসেলাে। 
আোর জসুেয়র ইয়ানর প়োর সেনয়ই মসই 
সেয়টা এনসসেল। আসে 'অ্াকাউসন্টং' 
সিষয়টানক প়োর জে্ প্রধাে সহসানি 
মিনেসেলাে আর আোনক মর মকাসগ্ুলল 
সেনি হনয়সেল িার জে্ আোর টিউশনের 
খরচ িা়েনি শুরু কনরসেল। আসে সসটিনি 
মরািানরাি কসর এিং কনয়কসেনের েনধ্ই, 
আোর টিউশনের খরনচর সকেু অংশ 
পসরনশাধ করা হয়, রার ফনল আোর আসথ্ক 
ভার অনেকটাই হালকা হনয় রায়। আসে িখে 
প়োনশাো চালািার জে্ আসথ্ক সেক সেনয় 
সচন্তা ো কনরই েে্ুান্ত এক মগ্রড পাওয়ার 
লনক্ষ্ মফাকাস করনি মপনরসেলাে। 

স্ািক হওয়ার মে়ে িের পর, 
Cambridge সসটিনি কাজ করনি এনস আসে 
আোর মকসরয়ানর প্রথে িন়ো পেনক্ষপ 
কনরসে। আসে এই িৃি্সি পাওয়ার কারনর  
সি সেয় শহনরর প্রসি কৃিজ্ঞ হনয় আসে।"



“পযািল্িক ষ্পেি ি্যাি বতসর কনর আমরযা 
পযািল্িক ষ্পেিনক প্রযাণিতি করযার েতুে 
উপযাে খুঁজসছ। এটি হনিযা িহজ ও িযািিীি 
উপযানে এিং দ্রুত আমযানদর জীিনে খযাসেকটযা 
আেন্, হযাসিেযাট্যা করযার অিির খুঁজনত 
ষ্কযানেযা কম ি্িহৃত স্যানের িদ্্িহযার করযা যযানত 
িৃজেশীিতযা, িহনযযাসেতযা, এিং কসমউসেটি 
সিলল্ং-এ আরও ষ্িসশ উৎিযাসহত করযা যযাে।" 

—  Cambridge সিটি ম্যানেজযার Louis A. DePasquale
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রসেও অনেক েশ্কই আনশপানশর মকানো 
খািানরর মোকাে মথনক এক কাপ কলফ িা 
স্ান্ডউইচ মিনে সেনয় প্রসিনিশীনের সনঙ্গ মেখা 
করার িা িল্প করার জে্ সেয় কাটায়, 
মসখানে সকলনক স্ািি জাোিার িসার 
জায়িাটি সকন্তু সিার জে্ উন্কুতি, িসনি মিনল 
সকেু মকোর মকানো েরকারই মেই! সি্জেীে 
চত্ত্বরগুলল সম্প্রোয় এিং আনশপানশর 
ি্িসাগুললর কাে মথনক উচ্চ প্রশংসার 
মপনয়নে এিং সসটিও আরও মিশ সকেু েিুে 
অিস্থাে খুঁনজ মির করনে এিং 2022 সানলর 
িসন্তকানল এেে আরও কনয়কটি সকনলর 
জে্ খনুল মেওয়ার পসরকল্পো করনে৷ 

“মোকানের সােনে মখালা সি্জেীে চত্ত্বনরর 
সংনরাজে আোনের এই িেনরর হাইলাইট 

হনয়নে। প্রসিসেে আেরা 
প্রসিনিশীনের এই সি স্থাে 
ি্িহার করনি মেসখ। মোনটা 
আকানরর লফ্র ক্াফ্ট সালোই 
লাইনরিসরগুলল সকনলর 
কানেই েে্ুান্ত জেলপ্রয় 
হনয়নে, এিং আেরা এটাই 
ভািনি পেন্ কসর মর 
আেরা সৃজেশীল 
মখঁাজগুললনক সহায়িা ও 

সেথ্ে করসে রা সিার কানে ি্িহার-
মরাি্।" Albertine Press-এর োললক, 
Shelley Barandes এেেটাই িনলনেে।

Palmer Street
এই Harvard Square িলল-অঞ্চল িি িেরই 
এেে েে্ুান্ত েুখ-িেল কনরনে, Public Space 
Lab-মক ধে্িাে। রসঙে মটসিল এিং মচয়ার, 
একটি পািললক সপয়ানো, এিং ে্ািনেটিক 
মপানয়টিক মিাড্ মরাি করার পনরই, Palmer 
Street-এ েশ্করা এখে মিশ একটা 
মকৌিুকপূর্ েজার সিরসি সেনি পানরে। 

CloudHouse
শহর Port-এর পা়োয় Greene-Rose 
Heritage Park-এ োয়া-ঘে অঞ্চল ও িসার 
ি্িস্থা করার জে্ এই অস্থায়ী প্াসভললয়েটি 
চাল ুকনরনে। CloudHouse-এ ররে-িরে িসার 
জায়িা রনয়নে এিং সিনশষ কনর খুি িরনের 
সেনে, এটি সাোলজকীকরর এিং সিশ্রানের 
জে্ এক আেন্ত্ররেলূক স্থানের ি্িস্থা কনর।

এই উনে্াি সম্পনক্ আরও জােনি এিং 
ধাররার প্রস্তাি করনি, Cambridgema.gov/
PublicSpaceLab মেখুে।

োো সিষনয় পরীক্ষা-সেরীক্ষা এিং উদ্ািনের 
উপনরািী একটি মক্রে হনলা Cambridge, 
এিং মসই তিসশষ্ট্গুলল মকিলই Kendall 
Square-এ থানক ো। সসটির Community 
Development Department (CDD) 
Cambridge Public Space Lab-এর সনঙ্গ 
আোনের ভাি করা স্থােগুললনি 
সৃজেশীলিা, সিনশষ মখঁাজ এিং 
সহনরাসিিা সেনয় আসনে৷

Public Space Lab আোনের মেখায় মর 
কীভানি আোনের শহরটা একটা িন়ো-সন়ো 
প্রভাি মফলনি আোনের িাসরলজ্ক মজলা 
এিং মস্ায়ানরর মোনটা-খানটা জায়িাগুললনি 
পসরসেি সেন্বনয়র েনধ্ সেনয় কসেউসেটি 
সিন্ল্ংনয়র জে্ একটি পরীক্ষার মক্ষরে হনয় 
উঠনি পানর। িি এক 
িেনর সসটি কেমীরা োো 
রকনের ধাররা সেনয় 
পরীক্ষা সেরীক্ষা কনরনেে 
রানি সহনজ িাস্তিায়ে-
মরাি্ হস্তনক্ষপ করা রায়, 
রা প্রনি্নকর আেন্ 
উপনভানির জে্ এক 
সাোলজক স্থাে তিসর 
কনর।

“পািললক মস্পস ল্াি তিসর কনর আেরা 
পািললক মস্পসনক প্রারিন্ত করার েিুে 
উপায় খুঁজসে। এটি হনলা সহজ ও সািলীল 
উপানয় এিং দ্রুি আোনের জীিনে 
খাসেকটা আেন্, হাসসঠাট্া করার অিসর 
খুঁজনি মকানো কে ি্িহৃি স্থানের সদ্্িহার 
করা রানি সৃজেশীলিা, সহনরাসিিা, এিং 
কসেউসেটি সিন্ল্ং-এ আরও মিসশ উৎসাসহি 
করা রায়,  Cambridge সসটি ে্ানেজার Louis 
A. DePasquale, এই কথাগুলল িনলনেে৷

িিকিজেীে চত্ত্বর
আপসে রসে ইোেীং কানল Inman Square-এ 
সিনয় থানকে, আপসে হয়নিা Cambridge 
Street.-এ মকানো ধরনের রসঙে সংনরাজো 
লক্ষ্ কনরনেে। East Cambridge Business 
Association এিং এর প্রসিনিশী ি্িসার 
সনঙ্গ একনরানি কাজ কনর, িি িরেকানল 
শহর ে'ুটি সি্জেীে চত্ত্বর তিসর কনরনে। 
জাসস্ ি্াসরয়ানরর সভিনর োরে কনয়কটি 
মটসিল এিং মচয়ার সেনয় রা শুরু হনয়সেল 
িা ফুনলর িাক্স, পািললক আট্ এিং সাোে্ 
সিোেূনল্র কারুসশল্প সরিরানহর লাইনরিসর 
সহ এক মজা়ো জেকানলা ও প্রারিন্ত 
কসেউসেটি মস্পনস পসররি হনয়নে।

ি্যা্ডিনসের িযাইনর 
করযা সচতিযা-ভযািেযা:  
Public Space Lab

িম্প্রদযাে পসরকল্পেযা 
101: আপেযানকই 
আমযানদর দরকযার!

CDD-এর Community Planning Division 
জে-স্াস্থ্ উন্নি করনি, সুনরাি-সুসিধায় 
সকনলর সোোসধকার প্রচার করনি এিং 
সম্প্রোনয়র সনঙ্গ অথ্পূর্ সেনয়াজে িাস়েনয় 
স্থাসয়ত্ব সেন্চিি করার জে্ জেির-মকন্্রেক 
স্থােগুললর পসরকল্পো, েকশা এিং মপ্রাগ্রাে 
করার জে্ কাজ কনর। আেরা অথ্পূর্ 
এিং প্রসিসেসধত্বেূলক সেনয়াজে িা়োনি 
প্রসিশ্রুসিিধি রা Cambridge-এর ভসিষ্ৎ 
িঠনে সহায়িা করনি সম্প্রোনয়র সেস্নের 
অেুপ্রাসরি কনর এিং ক্ষেিা সেনয় থানক। 

আমযানদর পযাককি , আমযানদর পসরকল্পেযা: 
ষ্খযািযা জযােেযা ি্িহযানরর পসরকল্পেযা 
আপসে Cambridge-এ থানকে, কাজ 
কনরে, প়োনশাো কনরে িা মখনলে রাই 
করুে ো মকে, আেরা শুেনি চাই মর 
আপসে কীভানি সসটি পাক্ এিং মখালা 
জায়িাগুলল ি্িহার কনরে৷ আরও 
জােুে এিং আোনের আপোর েিােি 
পাঠিনয় সেে Cambridgema.gov/
OpenSpacePlanএখানে।

আমযানদর Cambridge Street
Inman Square মথনক Lechmere মস্শে 
পর্ন্ত একটি ভসিষ্নির Cambridge Street-
এর এক সিনশষ েষৃ্টিভলঙ্গ তিসর করনি সসটি 
কাজ করনে। পসরকল্পো সংক্ান্ত চচ্া 
চলনে। আনরা িনথ্র জে্,   
Cambridgema.gov/CambridgeStreet 
এখানে রাে।
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Pwen Enpòtan nan Edisyon The Cambridge Life sa a
Cambridge Pran Angajman nan Kreyasyon ak 
Prezèvasyon Lojman Abòdab pou Rezidan li yo 
• Lojman abòdab pou rezidan nou yo se pryorite 

prensipal Vil la.

• Vil la te ede sove 569 apatman lojman abòdab, ki 
genyen ladann Fresh Pond Apartments.

• Yo te konstwi plis pase 160 nouvo apatman abòdab 
nan Cambridge depi 2020.

Bidjè Patisipatif la Mande Rezidan yo pou Pataje 
Lide ak Vote sou Pwojè pou Amelyore Cambridge
• Bidjè Patisipatif pèmèt rezidan yo deside fason pou 

depanse lajan sou pwojè ki enpòtan pou yo.

• Rezidan Vil la te vote pwojè pou $6.3 milyon dola 
pou amelyore kominote nou an.

• Rezidan ki genyen 12 lane oswa pi plis, sa ki genyen 
ladann rezidan ki pa ameriken, ka patisipe nan 
pwosesis anyèl Bidjè Patisipatif la.

Bous Vil la Ede Rezidan ki Gen Ogmantasyon Depans
• Pwogram Bous Vil la pote èd finansyè pou ede elèv 

ak granmoun k ap chache edikasyon ki pi lwen pase 
nivo segondè. 

• Depi 1993, Vil la te bay 1,188 rezidan bous pou $2.9 
milyon.

• Ou ka aplike pou bous sou entènèt sou www.
Cambridgema.gov/cityscholarship. Dat limit la se 7 
mas 2022. 

Gwo Modènizasyon nan Estasyon Ponpye Istorik 
Cambrige Ap Avanse
• Estasyon ponpye modènize yo pral ede kenbe 

ponpye yo an sekirite. 

• Depatman Ponpye Cambridge genyen ekipman bon 
kalite ak fòmasyon pou kenbe Vil la an sekirite.

• Vil la ap depanse plizyè milyon dola pou modènize 
8 estasyon ponpye. 

• Yo te konstwi pifò estasyon ponpye yo nan ane 
1800 yo epòk ponpye yo te konn sèvi ak ekipman 
ke cheval deplase.

Vil la Konvèti Plizyè Ti Espas an Zòn Komèsyal pou 
Itilizasyon Kominote a
• Cambridge genyen plis pase 80 pak, teren jwèt, ak 

espas ouvri.

• Vil la vle tout moun pwofite espas ouvri nou yo. 

• Nou vle ke w ede nou planifye fason pou nou itilize 
pak ak espas ouvri ki pral fèt yo. Pou aprann fason 
pou patisipe, vizite www.Cambridgema.gov/
OpenSpacePlan.

Konbat Rat antanke Kominote 
• Separe manje nan fatra epi mete li nan poubèl 

konpòs Vil la bay yo ede konbat pwoblèm ak rat yo. 

• Rès manje reprezante 40% fatra domestik. 

• Asire w ke barik fatra yo kouvri toutan. 

• Vil la ofri enspeksyon gratis ak kontwòl bèt nuizib 
pou pwopriyete rezidansyèl ki genyen 1 a 4 
apatman. Aprann plis sou  www.Cambridgema.
gov/Rodents.

Pwoteje Tèt ou ak Kominote W
• Pran vaksen COVID-19 ou ak piki boustè w.

• Mete mask ou otan ke sa posib.

• Panse ak risk ou avan w ale asiste rasanbleman 
sosyal.

• Rete lakay ou si w santi w malad.

• Fè tès.

Aprann plis sou: www.cambridgema.gov/
TCLHaitianCreole 

Sitwèb Vil la www.Cambridgema.gov ka tradui nan 
plizyè lang.
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ইঁেনুরর উৎপাি হনলা সম্প্রোনয়র একটি সেস্া, রার জে্ সম্প্রোনয়র মকানো সোধাে মখঁাজার প্রনয়াজে হয় এিং Cambridge সসটি সিসভন্ন 
উপানয় এই সেস্াটির মোকাসিলা করনি প্রসিশ্রুসিিধি থানক – জেিনরর সম্পি্সিনি ইঁেনুরর উৎপানির মোকাসিলা কনর, সেে্ার প্রকনল্পর 
সেয় ইঁেরু সেয়ন্ত্রনর সাহার্ কনর, স্াসেটাসর মকাড এিং আনেশ জাসর কনর, এিং জেসাধাররনক সশলক্ষি কনর মিানল। স্থােীয় ি্িসা, 
সম্পি্সির োললক এিং ভা়োনটনের সনঙ্গ একনরানি কাজ কনর, আেরা Cambridge-মক রিটা সম্ভি ইঁেরু-েুতি করনি পাসর।

ইঁদনুরর িনগে 
িডযাই একটি 
িম্প্রদযাে 
সহিযানি

এই সিষনে িযাসিন্যারযা কী করনত 
পযানরে

ইঁেরু সেয়ন্ত্রর করনি, আপোনক িানের মিঁনচ 
থাকার জে্ প্রনয়াজেীয় সেস্ত সকেু িানের 
োিানলর িাইনর সসরনয় মফলনি হনি: খািার, 
জল, আশ্রয় এিং চারপানশ চলানফরা করার 
উপায়, এই সিই িন্ধ করনি হনি।

• প্রসি সেে ইঁেনুরর োরে এক আউসি 
পসরোর খািার খাওয়ার েরকার হয়।

• আপোর সম্পি্সিনি ইঁেনুরর উৎপাি িন্ধ 
করনি আপসে সি মচনয় গুরুত্বপূর্ মর 
কাজটি করনি পানরে িা হনলা িানের 
খািানরর উৎসগুলল এিং িা মপনি এনের 
রািায়ানির পথ সেয়ন্ত্রর করা।

• আিজ্ো এিং সানর পসররি করার 
ি্ানরলগুলল সপক-আনপর সেয় (সকাল 
7টা) রিটা সম্ভি কাোকাসে আেুে।

• খািার রিটা সম্ভি সানর পসররি করুে 
রানি সেস্ত খািানরর আিজ্ো এিং তজি 
িজ্্ একেে িালা মেওয়া সানর পসররি 
করার পানরে রাখা রায়।

• আিজ্ো কোনি রিটা সম্ভি সরসাইনকল 
করুে।

• সপকআনপর েনধ্ আিজ্ো রাখার জে্ 
আপোর কানে শতি ঢাকো মেওয়া পর্াপ্ত 
ট্্াশ ি্ানরল রনয়নে সক ো িা ভানলা 
কনর মেখুে। আপোর ভা়োনট থাকনল, 
িানের মজার সেনয় িলুে মর িারা মরে 
ট্্াশ ি্ানরল ি্িহার কনরে।

• শতি আর এঁনট িসা ঢাকো সহ শতি লোসস্ক 
িা ধািি ট্্াশ ি্ানরল ি্িহার করুে।

• সি়োল, পায়রা িা কাঠসি়োললর জে্ 
িাইনর খািার রাখনিে ো।

• শুধ ুোরে পাসখর খািারই লফডানর রাখুে 
এিং অসিসরতি পসরোনর িানক খাওয়ানিে 
ো, রানি খািার পন়ে থানক। ইেঁরুজসেি 

সেস্া ো কনে রাওয়া পরন্্ত পাসখনের ো 
খাওয়ানোর কথা সিনিচো করুে।

• শহনরর িাইনর রাস্তায় িা পানক্ মিনল, সি 
সেনয় আপোর আিজ্ো একটি ি্ানরনল 
রাখুে এিং ইঁেরু আটকানি চাইনল পাসখ 
িা অে্াে্ িে্প্রারীনক খাওয়ানিে ো।

• সসটির পক্ষ মথনক সিোেূনল্ মেওয়া 
Commonwealth Connect app ি্িহার 
কনর iPhone/Android-এর মথনক অথিা 
rodents@cambridgema.gov-এ ইনেইল 
কনর ইঁেরু মেখনি মপনলই সরনপাট্ করুে। 

সিটি যযা করনি

সসটির Inspectional Services এিং Public 
Works সিভািগুলল ইঁেনুরর উৎপাি এিং 
অসভনরানির প্রসিলক্য়া জাোনি একনরানি 
কাজ কনর।

• ডাম্পস্ারগুলল সেয়ন্ত্রর করনি এিং 
কািস্াইড সপকআনপর সেয়েগুলল কনঠার 
করনি জাসর করা আনেশগুলল ি্িহার 
করুে৷

• ট্্াশ লঙ্ঘেকারীনের সেয়ন্ত্রনর সরাসসর 
জসরোো করা জাসর করুে।

• িেন্ত করনি দ্রুি িাসসন্ানের কাে মথনক 
পাওয়া অসভনরানির জিাি সেে।

• সেস্া এলাকাগুলল শোতি করনি 
ঝঁুসকপূর্ অিস্থার ট্াি করনি এলাকা 
জনু়ে ঝাড়ু মেওয়া, অসভনরানির ে্াসপং, 
এিং ইঁেরু আচরর এিং সেয়ন্ত্রনরর উপর 
কেমীনের উন্নি প্রসশক্ষর মেওয়ার েনিা 
মকৌশলগুলল ি্িহার করুে।

• েিুে পািললক ট্্াশ সরনসপ্্াকল 
ইেস্ল করুে রা ইঁেরুনক েনূর রানখ এিং 
উচ্চ-প্রভাসিি এলাকায় আরও ঘে ঘে 
আিজ্ো সংগ্রহ কনর।

• সসটির েিুে Private Property Rodent 
Control Program-এর অংশ সহসানি 4টি 
িা িার কে ইউসেট সহ আিাসসক 
সম্পি্সির জে্ ি্লতিিি সম্পি্সিনি 
মটাপ মফলা/ফঁাে পািার ি্িস্থা করুে, রা 
িাসসন্ানের জে্ সিো খরনচ 60 সেনের 
জে্ সিোেূনল্ ইঁেরু সেয়ন্ত্রনরর অফার 
কনর। আরও জােুে এিং cambridgema.
gov/rodents-এ আনিেে করুে। 

Cambridge-এর িৃহত্তর ইঁেরু সেয়ন্ত্রর 
প্রনচষ্টার অংশ সহসানি, সসটি 2022 সানলর 
িসন্তকানল কাি্সাইড সংগ্রনহর জে্ একটি 
োেসমিি ট্্াশ কাট্ তিসর করনি। Public 
Works সিভাি শহনরর কাে মথনক প্রাপ্ত 
কাি্সাইড সংগ্রহ পসরনষিা গ্রহরকারী সেস্ত 
সিন্ল্ং-এ সিোেূনল্ েিুে আিজ্ো 
সংগ্রনহর িাস়ে মেনি। 

ইঁেরু সেয়ন্ত্রনর সাহার্ করনি, এই েিুে 
িাস়েগুলল রাস্তায়/ফুটপানি আিজ্ো 
ে়োনো কসেনয় মেনি, রানি ইঁেনুরর 
কার্কলানপর লক্ষরগুলল মেখা রায় এিং 
শহর জনু়ে থাকা িহু ি্ানরনলর িেলী 
সহসানি কাজ করনি কারর ি্ানরল ইঁেরু 
মঢাকার সহজ পনয়ন্ট সহসানি কাজ কনর। 

সসটির প্রনচষ্টা সম্পনক্ আরও জােুে, 
আপসে কী করনি পানরে এিং 
cambridgema.gov/rodents-এ সেস্ার 
সরনপাট্ করুে। 

আমরযা িযাসিন্যানদর কযাছ ষ্থনক শুনেসছ ষ্য তযারযা ইঁদনুরর কযাজকমকি ষ্িনড যযাওেযার 
কযারনণ েযােযা অিুসিিযার মুনখযামুসখ হনছেে, এিং আনশপযানশ প্রসতটি ইঁদনুরর 
সিরুনদ্ িডযাই করনত সিটি আমযানদর প্রনচটেযানক সদ্গুণ কনর এিং আমযানদর 
িযাহযায্ করযার জে্ যতটযা িম্ভি িহনযযাসেতযা কনর িযাডযা সদনেনছ। 


